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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยเรื่อง ”การพัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัด

ก าแพงเพชร” มีวัตถุประสงค์ดังนี้  ๑) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาของการจัดการหน่วยอบรมประชาชน
ประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร ๒) เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบการจัดการหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร ๓) เพ่ือน าเสนอแนวทางในการพัฒนาการจัดการหน่วย
อบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร   

งานวิจัยเรื่องนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 
๒๕ รูป/ท่าน เป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และการจัดสนทนากลุ่มกับผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน ๑๔ รูป/ท่าน แล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 

ผลการวิจัยพบว่า 
๑. สภาพปัญหาของการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัด

ก าแพงเพชร พบว่า ประธานหน่วยและคณะกรรมการของหน่วยบางแห่งอยู่คนละพ้ืนที่คณะกรรมการ
ขาดความรู้ความเข้าใจในการฝึกอบรม ไม่มีแนวทางในการปฏิบัติที่ขัดเจน ไม่มีความรู้ความเข้าใจ 
ในบทบาทหน้าที่และ ขาดการส่งเสริมศีลธรรมและจริยธรรมแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง การให้ความรู้
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง แก่ประชาชน ไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการจัดตั้งศูนย์รวมพลังในการป้องกัน
หมู่บ้านให้เกิดสันติสุข ขาดนโยบาย และแผนงาน ต่างคนต่างท างานขาดการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องให้เป็นรูปธรรม ไม่มีการจัดวิทยากรมาอบรมผู้สูงอายุในด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
ขาดการประสานงานกับพัฒนากรประจ าต าบล มาจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการด ารงชีวิต 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ขาดการด าเนินงานส่งเสริมจิตสาธารณะในการฝึกบ าเพ็ญจิตภาวนา  
ในวันส าคัญทางศาสนา และอบรมนักเรียนในเรื่องความกตัญญูกตเวทิตาในวันส าคัญต่างๆ 

๒. องค์ประกอบการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร 
พบว่า ประกอบด้วยองค์ประกอบ ๕ องค์ประกอบ คือ ๑) ด้านการสงเคราะห์และอนุเคราะห์
ประชาชนในท้องถิ่น ๒) ด้านการเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างวัด บ้าน และหน่วยงาน  
๓) ด้านการเป็นศูนย์รวมความคิดของประชาชนทุกหมู่เหล่า ๔) ด้านการเป็นศูนย์รวมพลังในการ
ป้องกันหมู่บ้านให้เกิดสันติสุข และ ๕) ด้านการเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร โดยแต่ละองค์ประกอบ 



 

 

(๒) 

ได้มีการวางแผน การด าเนินงาน การตรวจสอบ และการปรับปรุงแก้ไขในการด าเนินการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนในด้านการให้ความรู้เรื่องการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีการ
วางแผนอบรมประชาชนให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบเรียบร้อยตามกฎและระเบียบของชุมชน ในการ
ประสานงานระหว่างบ้านและหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีกิจกรรมร่วมกัน มีการจัด
ประชุมประชาคมหมู่บ้าน ให้มีการด าเนินงานระหว่างวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง
หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน มีการส่งเสริมภาครัฐและประชาชนในการขับเคลื่อนโครงการ
หมู่บ้านศีล ๕ เพ่ือชุมชนสันติสุข ส่งเสริมให้ มีความสามัคคีในชุมชนเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการ
เสริมสร้างเครือข่ายวางแผนการด าเนินงานให้วัดเป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่าย  

๓. การพัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร 
พบว่า ๑) ด้านการสงเคราะห์และอนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่น คือ มีการวางแผน การด าเนินงาน 
การตรวจสอบ และการปรับปรุงแก้ไขในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในด้านการให้ความรู้เรื่อง
การประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีการวางแผนอบรมประชาชนให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบ
เรียบร้อยตามกฎและระเบียบของชุมชน  ๒) ด้านการเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างวัด บ้าน 
และหน่วยงาน คือ มีการประสานงานระหว่างบ้านและหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ให้มีกิจกรรมร่วมกัน มีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือ จัดให้วัดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านอาชีพการ  
จักสาน การทอผ้าพ้ืนเมือง ด าเนินการอนุรักษ์และปลูกป่าในพ้ืนที่ดินของวัดหรือที่ดินสาธารณะ 
ของชุมชน เพ่ือให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินของวัดหรือที่สาธารณะร่วมกัน  ๓) ด้านการเป็นศูนย์
รวมความคิดของประชาชนทุกหมู่เหล่า คือ มีการด าเนินงานระหว่างวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ฝ่ายปกครองหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน โดยวัดเป็นสถานที่อ านวยความสะดวกในการ
ติดต่อประสานงานกัน การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของบ้าน วัด และโรงเรียน ในด้านการ
พัฒนาวัฒนธรรม ๔) ด้านการเป็นศูนย์รวมพลังในการป้องกันหมู่บ้านให้เกิดสันติสุข คือ มีการส่งเสริม
ภาครัฐและประชาชนในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล ๕ เพ่ือชุมชนสันติสุข มีการใช้กระบวนการ
สันติสนทนาในการเปิดพ้ืนที่เพ่ือให้การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือลดความขัดแย้งของคนในชุมชน  
มีการปวารณาตั้งใจรักษาศีล ๕ โดยพร้อมเพรียงกันเพ่ือร่วมสร้าง “ครอบครัวรักษาศีล ๕” และ 
“หมู่บ้านรักษาศีล ๕”  ๕) ด้านการเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร คือ มีการวางแผนร่วมมือกัน 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม มีความสามัคคีในชุมชนเป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญในการเสริมสร้างเครือข่ายวางแผนการด าเนินงานให้วัดเป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่าย  
โดยมีบ้านเป็นหลักและโรงเรียนเป็นองค์กรสนับสนุนให้กลุ่มมีความแข็งแรงเข้มแข็ง โดยให้เครือข่าย
ทั้งหมดโยงใยกันทั้งหมู่บ้าน และชุมชน 
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Abstract 

The objectives of research paper were (1) to study the problems of the 

district public training unit management in Kamphaeng Phet Province, (2) to analyze 

the elements of the management model of the district public training units in 

Kamphaeng Phet Province, and (3) to present the guidelines for the development of 

the training units for the people in the Kamphaeng Phet Province.  

This research uses qualitative research methods. By collecting data from 

25 key contributors / person as a structured interview and group discussion with 14 

experts / experts and analyzed by content analysis techniques 

The research finding revealed that: 

1. The problem of the training of the people in the Kamphaeng Phet 

province is that the unit president and the committee of some units are in different 

areas. The committee lacks knowledge and understanding in training. There are no 

guidelines for practices that are contrary to there is no understanding of roles and 

duties. Lacking the promotion of morals and ethics to the people continuously 

providing knowledge on sufficiency economy to the public does not give priority to 

the establishment of a power center for village protection to create peace, lack of 

policies and plans for different people to work, lack of participation in ongoing 

activities to be concrete. There are no trainers to train the elderly in the promotion of 

health. Lack of coordination with district development officers Come to organize 

training to educate people on life According to the sufficiency economy guidelines 

Lack of public mental support in practicing spiritual prayer on important religious 

days and train students in gratitude and gratitude on important days. 

2. The composition of the district public training unit management in 

Kamphaeng Phet province was composed of 5 components, namely 1) assistance and 

support for local people 2) the center of coordination between temples, houses and 

departments 3) the center of being 4) Thinking of the people of all groups in terms of 



 

 

(๔) 

being a power center for the protection of villages for peace and 5) The information 

center each element has a plan for operation, inspection and improvement in the 

implementation of the development of people's quality of life in the provision of 

knowledge on occupation according to the principles of sufficiency economy. 

Peacefully according to the rules and regulations of the community. In coordination 

between the home and local administrative organizations to have activities together 

There is a meeting of the village community. To have operations between temples 

local government organization Administrative department, government agency and 

the public sector Promoting the public sector and the people in driving the 5 precepts 

village project for the peace community encourage unity in the community as an 

important basis for strengthening the network, planning the implementation of 

measures to be a center for network. 

3. The development of the training unit for the people in the district of 

Kamphaeng Phet province, found that 1) the assistance and support of the local people 

is the planning, operation, inspection and improvement in the development of the 

quality of life of people in the field of education Occupation according to the 

principles of sufficiency economy is planned to train people to live together in peace 

and order according to the rules and regulations of the community. 2) the coordination 

between the center and the agency is a measure of coordination between agencies and 

local governments. To have activities together There was a meeting of the village 

community to arrange the temple as a learning center for basketry. Native weaving 

Conservation and reforestation in the area of the temple or public land of the 

community To allow the community to take advantage of the land of temples or 

public places together 3) As the center of the idea of people of all groups, that is, 

operations between temples local government organization administrative department, 

government agency And the public sector The temple is a place that facilitates 

coordination. Strengthening the cooperation network of houses, temples, and schools 

in the development of culture 4) As a center for the protection of villages for peace, 

the government and people are encouraged to drive the village of the sacred village 5 

for the peace community. The use of a peaceful dialogue process in opening up the 

area for discussion and exchange of knowledge to reduce conflicts of people in the 

community With the intention of preserving the 5 precepts in unison to create "Family 

Preserving Precepts 5" and "Village Preserving Precepts 5" 5) As a information 

center, there is a plan to collaborate with agencies involved in the development of 

concrete communities. There is unity in the community as an important basis for 

strengthening the network, planning the operation, providing the temple as a center 

for network. With the main house and the school as an organization to support the 

group to be strong and strong by allowing the entire network to link together 

throughout the village community. 

 

 



 

 

(๕) 

                                   กิตติกรรมประกาศ  
 
 ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความเมตตาอนุเคราะห์ของคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์อันประกอบด้วย  พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท,ดร. และ รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม  
ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่า ช่วยตรวจสอบความถูกต้องทั้งด้านภาษา เนื้อหา ระเบียบวิธีวิจัย และ
เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัยที่ผู้วิจัยมีข้อติดขัดให้กระจ่างจนสามารถท างานจนบรรลุเป้าหมาย 
จนส าเร็จด้วยดีตลอดมา 
  ขอเจริญพรขอบคุณ รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา   
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจนเพ่ือนนิสิตทุกท่าน ที่คอยให้ก าลังใจและค าปรึกษาดีๆ ที่มอบให้ผู้วิจัย
ตลอดมา 
               ขอเจริญพรขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยให้ถูกต้อง
ตามขั้นตอน ทั้งด้านภาษา เนื้อหาสาระส าคัญด้วยการให้ค าแนะน า แก้ไข ปรับปรุงให้มีความถูกต้อง 
ประกอบด้วย (๑) พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. (๒) พระปลัดระพิน  พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. (๓) พระมหา
กฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. (๔) ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต (๕) ดร.ประเสริฐ  ธิลาว คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ขอขอบคุณผู้ทรงวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่ให้ข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์แก่การท าดุษฎีนิพนธ์จนส าเร็จด้วยดี 
 ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต (๑) ศ.(พิเศษ) ร.ท. ดร.บรรจบ  
บรรณรุจิ (๒) รศ.ดร.สุวิญ รักษ์สัตย์ (๓) อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว (๔) พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท ดร.  
(๕) รศ.ดร.สุรพล สุยะพรม 
 ขอกราบขอบพระคุณ พระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะจังหวัดก าแพงเพชร และ  
พระเทพปริยัติเมธี รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ที่ช่วยเหลือให้ความอนุเคราะห์ ในการ 
เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัยเป็นอย่างดี ขอขอบคุณอาจารย์ผู้สอน ผู้บรรยายในห้องเรียนทุกท่าน  
ที่ได้ช่วยเหลือชี้แนะทักษะแนวทางที่เก่ียวข้องกับกระบวนการศึกษาและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง  
 ขอกราบขอบพระคุณ พระราชวชิรเมธี,ผศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดก าแพงเพชร  
ผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการ ณ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดก าแพงเพชร   ที่ได้ให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือให้ผู้วิจัยได้รับการศึกษาเพ่ิมองค์ความรู้ในการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา     
  ขออนุโมทนาโยมพ่ีน้อย ทองสี คุณแม่กิมเป้า ไทพาณิชย์ คุณครูอารีย์  ราชทรัพย์  
คุณอารีรัตน์ ค าบรรลือ  และญาติโยมอุบาสก อุบาสิกาวัดไตรภูมิ ตลอดจนพ่ีน้องทุกคนที่ให้การ
สนับสนุนด้านทุนการศึกษา จนท าให้ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์ คุณค่าและประโยชน์อันใดอันจะพึงมี
จากดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอนอบน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และมอบบูชาเป็น
กตเวทิตาคุณ แก่บิดา มารดา ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ ญาติสนิทมิตรสหายและผู้มีอุปการคุณทุกท่าน  
 
 
 
                                   พระครูอาทรวชิรกิจ  (มานะ  านิสฺสโร) 



         (๖) 
 

                                      สารบัญ          
           

    เร่ือง   หน้า 
  
 บทคัดย่อภาษาไทย     (๑) 
 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ     (๓) 
 กิตติกรรมประกาศ      (๕) 
 สารบัญ     (๖) 
 สารบัญตาราง     (๘) 
 สารบัญสารบัญแผนภาพ     (๑๐) 
 ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ    (๑๑) 
 

บทที่ ๑ บทน า   
๑.๑   ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
๑.๒    ค าถามการวิจัย ๔ 
๑.๓ จุดประสงค์ของการวิจัย  ๔ 
๑.๔   ขอบเขตการวิจัย ๕ 
๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๖ 
๑.๖  ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย             ๗ 

             

บทที่ ๒  แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
๒.๑ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ  ๘ 
๒.๒ การจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล  ๑๒ 
๒.๓ ความหมายของการบริหารการจัดการทางตะวันตก ๑๗ 
๒.๔ พุทธวิธีการบริหารจัดการงาน ๒๕  
๒.๕ ข้อมูลพื้นท่ีในการวิจัย ๓๙ 
๒.๖   งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ๔๓   
๒.๗   กรอบแนวคิดการวิจัย  ๕๔ 

                                                    

บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย   

๓.๑    รูปแบบการวิจัย ๕๕ 
๓.๒ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ                           ๕๕ 
๓.๓ เคร่ืองมือการวิจัย ๕๘ 

 



         (๗) 
 

สารบัญ (ตอ่)     
 

         เร่ือง     หน้า 
  
          ๓.๔  การเก็บรวบรวมข้อมูล ๕๙ 
          ๓.๕   การวิเคราะห์ข้อมูล  ๖๐ 
  

บทที่ ๔ ผลการวิจัย  
๔.๑   สภาพปัญหาของการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัด

ก าแพงเพชร     
 

๖๑ 
๔.๒    การศึกษาองค์ประกอบการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลใน

จังหวัดก าแพงเพชร   
 

๖๖ 
๔.๓    การพัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัด

ก าแพงเพชร    
 

๙๓ 
๔.๔    การวิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group  

Discussion) เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ า
ต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร  

 
 

๑๐๘ 
๔.๕   องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย  ๑๒๐ 

 

บทที่ ๕ อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ   

 ๕.๑   สรุปผลการวิจัย ๑๒๔ 
 ๕.๒   อภิปรายผลการวิจัย ๑๓๗ 
 ๕.๓   ข้อเสนอแนะ ๑๔๘ 

 

บรรณานุกรม                 ๑๔๙ 

ภาคผนวก  
 ภาคผนวก ก  หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ  
                   คุณภาพเครื่องมือการวิจัย ๑๕๘ 
 ภาคผนวก ข  หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล(ผู้ทรงคุณวุฒิ) ๑๖๔ 

 ภาคผนวก ค  หนังสือขอเชิญเข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะของผู้เชี่ยวชาญ ๑๗๗ 

 ภาคผนวก ง  รายงานผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะของผู้เชี่ยวชาญ ๑๙๒ 

 ภาคผนวก จ  แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย ๑๙๔ 
 ภาคผนวก ฉ  ประมวลภาพการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มเฉพาะ  ๑๙๘ 

ประวัติผู้วิจัย ๒๐๖ 



         (๘) 
 

                                      สารบัญตาราง         
  

ตารางท่ี      หน้า 
  

๒.๑   ความหมายของการบริหารจัดการทั่วไป ๑๒ 
๒.๒    ความหมายของการบริหารการจัดการทางตะวันตก ๒๕ 
๒.๓    พุทธวิธีการบริหารจัดการ ๓๕ 
๒.๔    ข้อมูลพื้นที่ในการวิจัย ๓๙ 
๒.๕   หน่วยอบรมประชาชนดีเด่นระดับอ าเภอของจังหวัดก าแพงเพชร ๔๒ 
๔.๑ การหาค่าความถี่จากข้อมูลการสัมภาษณ์ ด้านสภาพทั่วไปของการจัดการ

หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร  
 

๖๖ 
๔.๒ การหาค่าความถี่จากข้อมูลการสัมภาษณ์ องค์ประกอบการจัดการหน่วยอบรม

ประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร ด้านการสงเคราะห์และ
อนุเคราะห์  ประชาชนในท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการบริหาร PDCA ของ 
(W.Edwards  Deming.PDCA) 

 
 
 

๗๑ 
๔.๓ การหาค่าความถี่จากข้อมูลการสัมภาษณ์ องค์ประกอบการจัดการหน่วยอบรม 

 ประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร การเป็นศูนย์กลางประสานงาน
ระหว่างวัด บ้าน และหน่วยงาน  โดยใช้กระบวนการบริหาร PDCA ของ 
W.Edwards Deming 

 
 
 

๗๕ 
๔.๔ การหาค่าความถี่จากข้อมูลการสัมภาษณ์ องค์ประกอบการจัดการหน่วยอบรม 

 ประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร ด้านการเป็นศูนย์รวมความคิด
ของ ประชาชนทุกหมู่ เหล่ า  โดยใช้ กระบวนการบริห าร PDCA ของ 
W.Edwards Deming  

 
 
 

๘๐ 
๔.๕ การหาค่าความถี่จากข้อมูลการสัมภาษณ์ องค์ประกอบการจัดการหน่วยอบรม 

ประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร  เป็นศูนย์รวมพลังในการป้องกัน
หมู่บ้านให้เกิดสันติสุข  โดยใช้กระบวนการบริหาร PDCA ของ W.Edwards 
Deming  

 
 
 

๘๖ 
๔.๖ การหาค่าความถี่จากข้อมูลการสัมภาษณ์ องค์ประกอบการจัดการหน่วยอบรม 

ประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร ด้านการเป็นศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสาร (PDCA) 

 
 

๙๓ 
๔.๗ การหาค่าความถี่จากข้อมูลการสัมภาษณ์ การพัฒนาการจัดการหน่วยอบรม

ประชาชน ประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร ด้านการสงเคราะห์และ
อนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่น  

 
 

๙๖ 
๔.๘ การหาค่าความถี่จากข้อมูลการสัมภาษณ์ การพัฒนาการจัดการหน่วยอบรม

ประชาชน ประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร การเป็นศูนย์กลางประสานงาน
ระหว่างวัด บ้าน และหน่วยงาน  

 
 

๙๘ 
 



         (๙) 
 

                                    สารบัญตาราง (ต่อ)  
    

ตารางท่ี      หน้า 
  

๔.๙ การหาค่าความถี่จากข้อมูลการสัมภาษณ์ การพัฒนาการจัดการหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร ด้านการเป็นศูนย์รวมความคิด
ของประชาชนทุกหมู่เหล่า  

 
 

๑๐๒ 
๔.๑๐ การหาค่าความถี่จากข้อมูลการสัมภาษณ์ การพัฒนาการจัดการหน่วยอบรม 

ประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร  เป็นศูนย์รวมพลังในการ
ป้องกันหมู่บ้านให้เกิดสันติสุข   

 
 

๑๐๕ 
๔.๑๑ การหาค่าความถี่จากข้อมูลการสัมภาษณ์ การพัฒนาการจัดการหน่วยอบรม 

ประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร  ด้านการเป็นศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสาร  

 
 

๑๐๘ 
๔.๑๒ การหาค่าความถี่จากข้อมูลสนทนากลุ่มเฉพาะ(Focus Group  Discussion)  

ของผู้ทรงคุณวุฒิ มีการน าเสนอการพัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชน  
ประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร ด้านการสงเคราะห์และอนุเคราะห์
ประชาชนในท้องถิ่น  

 
 
 

๑๑๑ 
๔.๑๓ การหาค่าความถี่จากข้อมูลสนทนากลุ่มเฉพาะ(Focus Group  Discussion)  

ของผู้ ทรงคุณวุฒิ มีการน าเสนอการพัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชน  
ประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร ด้านเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่าง
วัด บ้าน และหน่วยงาน  

 
 
 

๑๑๓ 
๔.๑๔ การหาค่าความถี่จากข้อมูลสนทนากลุ่มเฉพาะ(Focus Group  Discussion)  

ของผู้ทรงคุณวุฒิ มีการน าเสนอการพัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชน  
ประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร ด้านการเป็นศูนย์รวมความคิดของ
ประชาชนทุกหมู่เหล่า  

 
 
 

๑๑๕ 
๔.๑๕ การหาค่าความถี่จากข้อมูลสนทนากลุ่มเฉพาะ(Focus Group  Discussion) ของ

ผู้ทรงคุณวุฒิมีการน าเสนอการพัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล
ในจังหวัดก าแพงเพชร  ด้านเป็นศูนย์รวมพลังในการป้องกันหมู่บ้านให้เกิดสันติสุข   

 
 

๑๑๗ 
๔.๑๖ การหาค่าความถี่จากข้อมูลสนทนากลุ่มเฉพาะ(Focus Group  Discussion)  

ของผู้ทรงคุณวุฒิ มีการน าเสนอการพัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชน  
ประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร ด้านเป็นศูนย์รวมข่าวสาร 

 
 

๑๑๙ 
 

 

 

 

 

 



         (๑๐) 
 

                                    สารบญัแผนภาพ      
  

แผนภาพที่    หน้า 
  

๒.๑   โครงสร้างองค์กรสงฆ์สมัยพุทธกาล ๒๖ 
๒.๒    โครงสร้างการปกครององค์กรสมัยพุทธกาล ๒๙ 
๒.๓    โครงสร้างการมอบหน้าที่ในองค์กรในสมัยพุทธกาล ๓๒ 
๒.๔    สายการบังคับบัญชาของคณะสงฆ์ในองค์กรสมัยพุทธกาล ๓๔ 
๒.๕   กรอบแนวคิดในการท าวิจัย ๕๔ 
๔.๑ องค์ความรู้จากการวิจัย :การพัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชน 

ประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร 
 

๑๒๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         (๑๑) 
 

   ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ   

 อักษรย่อในดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๙ เป็นหลัก ในการอ้างอิง ซึ่งจะระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า หลังอักษรย่อชื่อ
คัมภีร์ เช่น ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๙๑/๕๗. หมายความว่า ระบุถึง พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททก
ปาฐะ ฉบับภาษาไทย เล่มที่  ๒๕  ข้อที่ ๙๑ หน้าที่ ๕๗ เป็นต้น ทั้งนี้ โดยใช้ระบบค าย่อ ดังต่อไปนี้ 

พระวินัยปิฎก                

ค าย่อ                      ชื่อคัมภีร์ ภาษา 
วิ. ม. (ไทย)     วินยปิฎก มหาวรรค            ภาษาไทย 
วิ. มหา.  (ไทย)     วินยปิฎก ภิกขุวิภังค์   ภาษาไทย 
    
                       พระสุตตันตปิฎก  

ค าย่อ                      ชื่อคัมภีร์ ภาษา 
ที. ม. (ไทย)     สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค ภาษาไทย 
ม. อุ.       (ไทย)     สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์        ภาษาไทย 
ส . ส.        (ไทย)     สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค              ภาษาไทย 
องฺ. ทสก.   (ไทย)     สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต             ภาษาไทย 
องฺ.จตุกฺก.   (ไทย)     สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต           ภาษาไทย 
องฺ. ทสก.          (ไทย)     สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต ภาษาไทย 
ขุ. เปต.     (ไทย)     สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย เปตวัตถุ ภาษาไทย 
ขุ. ธ.   (ไทย)     สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย ธัมมบท                 ภาษาไทย 
ขุ. จู. (ไทย)     สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย มหานิทเทส            ภาษาไทย 
ขุ.ป. (ไทย)     สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค       ภาษาไทย 
  
 

 



 

 

 

บทท่ี ๑ 

บทน ำ 

 
๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ                        
   ประเทศไทยยังมีวัดในพระพุทธศาสนาจ านวนมาก  ที่สามารถใช้เป็นสถานที่พัฒนาจิต
วิญญาณของประชาชนได้ปีละหลายล้านคน  หากวัดนั้นๆได้รับการพัฒนาให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม
เป็นศูนย์กลางของชุมชน  สามารถดึงดูดใจผู้ที่ผ่านไปมาให้มีความรูสึกว่าที่นี่มีความสุขที่สัมผัสได้   
วัดจึงน่าจะเน้นบทบาทสนองตอบเป้าประสงค์ของพุทธศาสนิกชนที่ชัดเจนออกมา  ในฐานะผู้ให้ที่พ่ึง
ทางกาย  ทางใจ  ที่ไม่เพียงพัฒนาด้านวัตถุและศาสนสถานเท่านั้น  แต่ต้องครอบคลุมไปถึงการพัฒนา
ด้านอ่ืนๆอีก เช่น ด้านบริหาร  ด้านศาสนบุคคล  ด้านการศึกษาอบรม  ด้านศาสนสมบัติและด้านการ 
สาธารณสงเคราะห์๑  วัดจึงจ าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า เพ่ือเรียกความเลื่อมใส
ศรัทธาของประชาชนกลับมาเหมือนกับในสมัยก่อนๆ  

 มหาเถรสมาคม โดยความริเริ่มของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟ้ืน  ชุตินฺธร
มหาเถร  ป.ธ.๙) วัดสามพระยา ให้ตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก  
๕ ประการคือ    
  ๑.เพ่ือสงเคราะห์และอนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ 
ในต าบลที่หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลตั้งอยู่ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนได้ช่วยเหลือตนเองได้และ
พัฒนาตนเองไปในทิศทางท่ีถูกต้องตามสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั้น ๆ   
  ๒.เพ่ือเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างวัด บ้าน และหน่วยงานในการที่จะร่วมกัน
พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าในทุก  ด้าน เช่น  
       -ช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านให้มีความเจริญก้าวหน้าตามสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ 
ซึ่งจะท าให้ประชาชนไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อ่ืนหรือไปขายแรงงานที่อ่ืน  

       -ช่วยกันพัฒนาท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับภูมิปัญญาของตน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยกันปลูกจิตส านึกให้ทุกคนมีศีลธรรมซึ่งจะเป็นรากฐานในการพัฒนาด้านอ่ืนๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  -ช่วยกันพัฒนาอาชีพโดยเฉพาะอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายที่เราเรียกกันว่าสัมมาชีพ 
ทั้งนี้เพ่ือที่จะหารายได้มาพัฒนาครอบครัว หมู่บ้าน และสังคมที่ตนอาศัยอยู่โดยไม่เลือกงานหนักเอา
เบาสู้ยึดคติว่า คนขยันย่อมหาทรัพย์ได้ 

                                                           
๑ กรมการศาสนา, วัดพัฒนำ ๔๔, (กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๔),  หน้า  ๑๐.  

    



๒ 
 

 

 ๓.เพ่ือเป็นศูนย์รวมความคิดของประชาชนทุกหมู่เหล่า กล่าวคือ ใครมีความคิดอะไรที่
เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ที่จะน ามาพัฒนาหมู่บ้านให้เจริญรุ่งเรืองให้มาแสดงออกที่หน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบล เข้าท านองที่ว่า ร่วมกันคิด ร่วมกันท า จะน าชาติให้เจริญ 
   ๔. เพ่ือเป็นศูนย์รวมพลังในการป้องกันหมู่บ้านให้เกิดสันติสุขช่วยกันปกป้องพิทักษ์
รักษาชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนในหมู่บ้านให้เกิดความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นโจรภัย อัคคีภั ย  
อุทกภัย วาตภัย หรือภัยอ่ืน ๆ ให้ทุกคนนอนตาหลับ เข้าท านองว่า ถึงคราวมีทุกข์ ช่วยกันแก้ไข ถึง
คราวสุขสบายก็ไม่ตกอยู่ในความประมาท  
  ๕.เพ่ือเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารของทางราชการจ าเป็น
จะต้องรับทราบอย่างทันท่วงทีตรงไปตรงมายุคนี้เป็นยุคข้อมูลข่าวสาร เรื่องราวต่างๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ  มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ถ้าหากได้รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง จะท าให้
เราเข้าใจสถานการณ์ของบ้านเมืองไม่ถูกต้องและน าไปสู่การแก้ไขปัญหาไม่ถูกต้อง๒   
  หากเปรียบเทียบกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ให้กับพระ
อรหันต์ ๑,๒๕๐ ในวันมาฆบูชา ณ เวฬุวนาราม เมืองราชคฤห์ เมื่อกว่า ๒,๖๐๐ ปี ล่วงมาแล้ว 
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลทั้ง ๕ ข้อนี้คือ“อุดมการณ์”(Ideology) 
 ปัจจุบัน(พ.ศ.๒๕๖๑)ประเทศไทย มีต าบลฝ่ายอาณาจักรหรือฝ่ายบ้านเมือง จ านวน 
๗,๒๕๔ ต าบล๓    มีวัดที่เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลจ านวน กว่า ๖,๕๐๐ วัด ครอบคลุม
เกือบทุกต าบลฝ่ายบ้านเมือง  ซึ่งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลนั้นอนุวัตตามเขตการปกครอง
ของฝ่ายบ้านเมือง ในแต่ละต าบลของฝ่ายบ้านเมืองที่มีวัดตั้งอยู่ ตามระเบียบระเบียบมหาเถรสมาคม
ว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้เจ้าคณะต าบลเสนอวัดใดวัดหนึ่งขึ้น
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล โดยมีเจ้าอาวาสวัดนั้นเป็นประธานหน่วยอบรมประชาชนโดย
ต าแหน่ง๔  ซึ่งในบางต าบลของฝ่ายบ้านเมืองถึงแม้จะมีต าบลคณะสงฆ์มากกว่า ๑ ต าบลก็ตามแต่
หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลมีได้เพียงต าบลละ ๑ แห่งเท่านั้น  แต่ในต าบลมีวัดเพียงวัดเดียวก็
ให้วัดนั้นเป็นหน่วยอบรมประชาชนเลย        
    หน่วยงานอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร บางหน่วยไม่สามารถจะ
ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ได้เนื่องจากขาดปัจจัยหลายประการ เช่น บุคลากรและ
อุปกรณ์ที่จะมาสนับสนุนในการด าเนินงาน ขาดการประสานกับองค์กรและหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐ
และเอกชนในพ้ืนที่ เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีเครือข่ายโยง
ใยทั่วประเทศ เพ่ือช่วยวางแผนในการท างานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลแต่ละแห่งซึ่งมีศักยภาพแตกต่างกันมาก มีความ
พร้อมในการจัดการพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล ได้ด าเนินตามวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งแตกต่างกันไป เนื่องด้วยขาดรูปแบบการจัดการที่ชัดเจน จึงไม่สามารถด าเนินการตามกรอบ

                                                           

 ๒ พรั่ง   เจนนธี,  คู่มือกำรปฏิบัติงำนหน่วยอบรมประชำชนประจ ำต ำบล,  (กรุงเทพมหานคร:  
โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๖), หน้า ๑.     

 ๓ กรมการปกครอง, ข้อมูลกำรปกครองส่วนภูมิภำค ประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๙, [ออนไลน์], 
แหล่งที่มา : http://www.zcooby.com/2559-thailand-information-number-statistics  [๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑]. 

 ๔ กรมการศาสนา, วัดพัฒนำ ๔๔, หน้า ๒. 

http://www.zcooby.com/2559-thailand-information-number-statistics/
http://www.zcooby.com/2559-thailand-information-number-statistics/
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ระเบียบการจัดตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลได้  ตามมติมหาเถรสมาคมมิได้ก าหนดคุณสมบัติ
ของวัดว่าต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง  เพียงแต่ได้วางกรอบแนวทางในการด าเนินการ เท่านั้น 
 หลักธรรมส าหรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นที่กล่าวไว้ในระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วย
การแต่งตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล มีหลักธรรม ๘ ประการ ได้แก่๕ 

  ๑. ศีลธรรมและวัฒนธรรม   

 ๒. สุขภาพอนามัย   

 ๓. สัมมาชีพ    

 ๔. สันติสุข    

 ๕. ศึกษาสงเคราะห์  

 ๖. สาธารณสงเคราะห์ 
   ๗. กตัญญูกตเวทีตาธรรม  

 ๘. สามัคคีธรรม  
  เมื่อกล่าวถึงหลักโอวาทปาฏิโมกข์ที่พระพุทธองค์วางไว้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ 
หลักธรรม ๘ ข้อนี้  คือ “หลักการ” (Principles) แต่มหาเถรสมาคมไม่ได้วางวิธีการท างานไว้
ให้แก่หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลว่าต้องมี  “วิธีการ” (Method)  ในการด าเนินการแต่ประการใด 

        ปัจจุบันจังหวัดก าแพงเพชรมีวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย จ านวน ๖๒๑ วัด ที่พักสงฆ์ 
จ านวน ๑๑๔ แห่ง๖   เป็นวัดที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล จ านวน ๗๘ 
หน่วย  เป็นวัดที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง จ านวน ๑๕ วัด  วัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น  
จ านวน ๕ วัด   
  วัดที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลดีเด่น นั้นมีรูปแบบการ
จัดการที่ชัดเจน ๕ ประการ เช่น มีระเบียบการปกครองพระภิกษุสามเณรที่ชัดเจน เป็นต้น   
แต่หน่วยอบรมประชาชนปประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชรไม่มีรูปแบบการจัดการหน่วยที่ชัดเจน
แน่นอน จึงเป็นเหตุให้วัดอันเป็นที่ตั้งของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลไม่มีการพัฒนาเท่ากับวัด
พัฒนาตัวอย่าง  
     ผู้วิจัยจึงได้น าแนวคิดของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟ้ืน  ชุตินฺธรมหาเถร  
ป.ธ.๙) วัดสามพระยา ผู้ริเริ่มให้ตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลมาเป็นแนวทางในการวิจัยใน
ครั้งนี ้๕ ด้านคือ  

  ๑. ด้านการสงเคราะห์และอนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่น 

  ๒. ด้านเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างวัด บ้าน และหน่วยงาน 

 ๓. ด้านเป็นศูนย์รวมความคิดของประชาชนทุกหมู่เหล่า  
   ๔. ด้านเป็นศูนย์รวมพลังในการป้องกันหมู่บ้านให้เกิดสันติสุข 

                                                           

  ๕ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖ 
 ๖ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดก าแพงเพชร  สถิติวัดในจังหวัดก ำแพงเพชร ปี๒๕๖๐ 

[ออนไลน์], แหล่งท่ีมา :  http//www.freewebs.com/kamphengphet. [๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐].   
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  ๕. ด้านการเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร๗   
  ซึ่งการด าเนินการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล เป็นจ านวนมากที่สามารถ
ด าเนินการได้ตามนโยบายของมหาเถรสมาคม สามารถพัฒนางานของหน่วยอบรมประชาชนประจ า
ต าบล มีรูปแบบในการด าเนินงานที่ชัดเจน  มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สามารถอ านวยประโยชน์ให้แก่
ชุมชนเป็นอย่างดี ซึ่งมหาเถรสมาคมได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๕ ให้แต่ละจังหวัด
คัดเลือกหน่วยอบรมประชาชนที่มีผลงานดีเด่นเพ่ือรับใบที่ได้รับพัดประกาศเกียรติคุณพร้อมใบ
ประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระสังฆราช๘   ปัจจุบันมีหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลจ านวน
มากที่มีการพัฒนาวัดในด้านใดต่าง ๆดีแล้ว จึงได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจ า
ต าบลดีเด่นในระดับต่าง เช่น ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาค แต่ยังมีหน่วยอบรมประชาชนอีก
เป็นจ านวนมาก ที่ไม่มาสารถด าเนินงานให้เป็นไปตามที่มหาเถรสมาคมก าหนดได้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องรู้ว่าวัดอันเป็นที่ตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลมีสภาพและปัญหาการด าเนินการ ในการ
พัฒนาด้านใดบ้าง  ซึ่งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลจะต้องสามารถระบุสภาพและปัญหาการ
ด าเนินงานออกมาอย่างชัดเจน  เพ่ือจะหาทางช่วยเหลือส่งเสริมการพัฒนานั้น ๆให้มีสภาพเป็นหน่วย
อบรมประชาชนประจ าต าบลในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง    
  การวิจัยนี้มุ่งศึกษาการจัดการของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลที่มีผลงานดีเด่น
ของแต่ละอ าเภอ ว่าแต่ละหน่วยนั้นมีการด าเนินงานอย่างไร ซึ่งในแต่ละหน่วยนั้นย่อมมีบริบท มีความ
พร้อมที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพ่ือหาแนวทางส่งเสริมสนับสนุนให้วัดที่เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจ า
ต าบลได้มีการจัดการพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล และเพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วย
อบรมประชาชนประจ าต าบลได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ า
ต าบลตามมติของมหาเถรสมาคมทั้ง ๕ ประการ คือ ๑.เพ่ือสงเคราะห์และอนุเคราะห์ประชาชนใน
ท้องถิ่น ๒.เพ่ือเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างวัด บ้าน และหน่วยงานต่าง ๆ ๓.เพ่ือเป็นศูนย์รวม
ความคิดของประชาชนทุกหมู่เหล่า ๔.เพ่ือเป็นศูนย์รวมพลังในการป้องกันหมู่บ้านให้เกิดสันติสุข และ
๕.เพ่ือเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  ให้วัดซึ่งเป็นที่ของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลมีรูปแบบใน
การด าเนินงานเพื่อให้เป็นที่พ่ึงทางด้านจิตใจและด้านวัตถุของประชาชนต่อไป     
                                  

๑.๒ ค ำถำมกำรวิจัย 

๑.๒.๑ สภาพปัญหาของการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัด
ก าแพงเพชร มีอะไรบ้าง  

๑.๒.๒  องค์ประกอบการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัด
ก าแพงเพชร เป็นอย่างไร 

๑.๒.๓ แนวทางพัฒนารูปแบบการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัด
ก าแพงเพชร ควรเป็นอย่างไร    

              

                                                           

 ๗ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒. 
 ๘ การศาสนา, แถลงกำรณ์คณะสงฆ์ ฉบับท่ี ๑/๒๕๔๕,  (กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ์การศาสนา, 

๒๕๔๕), หน้า ๑๘. 
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๑.๓ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  
๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาของการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลใน

จังหวัดก าแพงเพชร  
๑.๓.๒ เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ า

ต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร  
๑.๓.๓ เพ่ือน าเสนอแนวทางในการพัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ า

ต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร 
   

๑.๔ ขอบเขตของกำรวิจัย   
  ๑.๔.๑  ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ   
    การศึกษาในครั้งนี้ เพ่ือศึกษาองค์ประกอบการบริหารจัดการหน่วยอบรมประชาชน
ประจ าต าบลจังหวัดก าแพงเพชร ทั้ง ด้าน ๕ คือ 

   (๑) ด้านสงเคราะห์และอนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่น 

   (๒) ด้านการเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างวัด บ้าน และหน่วยงาน 

  (๓) ด้านการเป็นศูนย์รวมความคิดของประชาชนทุกหมู่เหล่า  
    (๔) ด้านการเป็นศูนย์รวมพลังในการป้องกันหมู่บ้านให้เกิดสันติสุข 

   (๕) ด้านการเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร๙  

 ๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนตัวแปร  
                     ในการวิจัยครั้งนี้  แบ่งตัวแปรออกเป็น ๒ ประเภทคือ 
              ก.ตัวแปรต้น ได้แก่   
    วงจรเดมมิ่ง Deming คือวงจรการควบคุมคุณภาพ    
    - Plan (วางแผน)    
   - Do (ปฏิบัติตามแผน)    
   - Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน)  
   - Act (ปรับปรุงแก้ไข)๑๐    

 ข. ตัวแปรตำม ได้แก่  
   ๑) การสงเคราะห์และอนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่น   
   ๒) การเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างวัด บ้าน และหน่วยงาน    
   ๓) การเป็นศูนย์รวมความคิดของประชาชนทุกหมู่เหล่า     
   ๔) การเป็นศูนย์รวมพลังในการป้องกันหมู่บ้านให้เกิดสันติสุข    

                                                           
๙ เรื่องเดียวกัน, หน้า๒ 
 ๑๐  Deming, Edward W., The Massachusetts Institute Technology Center for 

Advanced Engineering Study,  (New York: McGraw-Hill, Out of The Crisis, 1995), pp 9-11.  
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   ๕) การเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร   
 ๑.๔.๓ ขอบเขตกำรวิจัย  
  ขอบเขตด้ำนประชำกรและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่ง
ประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ    
  ประชำกร 

 ได้แก่พระสังฆาธิการที่เป็นประธานหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล จ านวน ๑๑ 
อ าเภอ  รวม ๑๙ รูป (คัดเลือกจากหน่วย อปต.ดีเด่น ๑๙ หน่วย)  
 คฤหัสถ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล จ านวน ๖ 
คน รวม ๒๕ รูป/คน  
 และการสนทนากลุ่มเฉพาะ(Focus Group Discussion) จ านวน ๑๔ รูปหรือคน    
  ๑.๔.๔  ขอบเขตด้ำนพื้นที่     
  พ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในเขตพ้ืนที่คณะสงฆ์
จังหวัดก าแพงเพชรจ านวน ๑๑ อ าเภอ คือ  ๑)อ าเภอเมืองก าแพงเพชร   ๒)อ าเภอขาณุวรลักษบุรี  
๓) อ าเภอคลองขลุง  ๔ )อ าเภอคลองลาน   ๕) อ าเภอพรานกระต่าย  ๖) อ าเภอลานกระบือ    
๗) อ าเภอไทรงาม    ๘) อ าเภอทรายทองวัฒนา    ๙) อ าเภอบึงสามัคคี   ๑๐) อ าเภอปางศิลาทอง   
๑๑) อ าเภอโกสัมพีนคร     
       ๑.๔.๕  ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ     

  ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ก าหนดระยะเวลาตั้งแต่เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงเดือน 
กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๒ รวมเป็นระยะเวลา  ๑๐ เดือน     

๑.๕ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย                            
 การสงเคราะห์และอนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่น   หมายถึงการให้ประชาชนได้
ช่วยเหลือตนเองได้และพัฒนาตนเองไปในทิศทางที่ถูกต้องตามสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั้น ๆ  ของ
หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลของจังหวัดก าแพงเพชร 
 ศูนย์กลางประสานงานระหว่างวัด บ้าน และหน่วยงาน หมายถึงการที่จะร่วมกันพัฒนา
ท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน เช่น  

  -ช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านให้มีความเจริญก้าวหน้าตามสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น นั้น ๆ 
ซึ่งจะท าให้ประชาชนไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อ่ืนหรือไปขายแรงงานที่อ่ืน 
  -ช่วยกันพัฒนาท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับภูมิปัญญาของตน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยกันปลูกจิตส านึกให้ทุกคนมีศีลธรรมซึ่งจะเป็นรากฐานในการพัฒนาด้านอ่ืนๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  -ช่วยกันพัฒนาอาชีพโดยเฉพาะอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายที่เราเรียกกันว่าสัมมาชีพ 
ทั้งนี้เพ่ือที่จะหารายได้มาพัฒนาครอบครัว หมู่บ้าน และสังคมที่ตนอาศัยอยู่โดยไม่เลือกงานหนักเอา
เบาสู้ยึดคติว่า คนขยันย่อมหาทรัพย์ได้  ของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลของจังหวัด
ก าแพงเพชร 

                        ศูนย์รวมความคิดของประชาชนทุกหมู่เหล่า หมายถึงที่ระดมความคิดที่เป็น
ประโยชน์สร้างสรรค์ที่จะน ามาพัฒนาหมู่บ้านให้เจริญรุ่งเรืองให้มาแสดงออกที่หน่วยอบรมประชาชน
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ประจ าต าบล เข้าท านองที่ว่า ร่วมกันคิด ร่วมกันท า จะน าชาติให้เจริญ ของหน่วยอบรมประชาชน
ประจ าต าบลของจังหวัดก าแพงเพชร 

   ศูนย์รวมพลังในการป้องกันหมู่บ้านให้เกิดสันติสุข หมายถึงการท าให้เกิดสันติสุขช่วยกัน
ปกป้องพิทักษ์รักษาชีวิต และทรัพย์สินของทุกคนในหมู่บ้านให้เกิดความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นโจรภัย 
อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย หรือภัยอ่ืน ๆ ให้ทุกคนนอนตาหลับ เข้าท านองว่า ถึงคราวมีทุกข์ช่วยกัน
แก้ไข ถึงคราวสุขสบายก็ไม่ตกอยู่ในความประมาท ของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลของจังหวัด
ก าแพงเพชร 

  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร   หมายถึงแหล่งรับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการซึ่งมี
ความจ าเป็นจะต้องรับทราบอย่างทันท่วงทีตรงไปตรงมาและถูกต้อง ของหน่วยอบรมประชาชน
ประจ าต าบลของจังหวัดก าแพงเพชร   

 ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล หมายถึง  พระสังฆาธิการที่เป็นเจ้าอาวาส
วัดซึ่งหน่วยอบรมประชาชนนั้นตั้งอยู่ในจังหวัดก าแพงเพชร              
  พระสังฆาธิการ  หมายถึง  พระภิกษุที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระผู้ปกครองตั้งแต่ผู้ช่วย
เจ้าอาวาส ถึงเจ้าคณะจังหวัด ซึ่งสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายและสังกัดการปกครองจังหวัดก าแพงเพชร
 พระภิกษุสามเณร  หมายถึง  พระภิกษุสามเณรที่ไม่ได้เป็นพระสังฆาธิการ ซึ่งสังกัดคณะ
สงฆ์มหานิกายและสังกัดวัดเขตการปกครองจังหวัดก าแพงเพชร 

   
๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย      
   ๑.๖.๑  ท าให้ทราบสภาพทั่วไปของการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลใน
จังหวัดก าแพงเพชร   
  ๑.๖.๒  ท าให้ทราบองค์ประกอบการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลใน
จังหวัดก าแพงเพชร  
  ๑.๖.๓  ท าให้ได้แนวทางในการพัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล
จังหวัดก าแพงเพชร  
 ๑.๖.๔  ผลการวิจัยนี้จะน าเสนอพระสังฆาธิการในจังหวัดก าแพงเพชรให้ได้แนวทาง 
ในการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลจังหวัดก าแพงเพชรต่อไป 

 



 
 

     บทท่ี ๒ 

    แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง  “การพัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลใน
จังหวัดก าแพงเพชร”นี้  ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมแนวคิด  ทฤษฎีต่าง ๆ รวมทั้งเอกสาร  งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง  เพ่ือน ามาใช้ในการก าหนดกรอบแนวคิดและทิศทางในการศึกษา  โดยมีสาระส าคัญ  ดังนี้ 

๒.๑  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
๒.๒  การจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล 

  ๒.๓  ความหมายของการบริหารการจัดการทางตะวันตก 
๒.๔  พุทธวิธีการบริหารจัดการการบริหารงาน  
๒.๕  ข้อมูลพื้นที่วิจัย  

   ๒.๖  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๗  กรอบแนวคิดการวิจัย 

๒.๑  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
 จากการวิจัยเรื่อง  “การพัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัด
ก าแพงเพชร” ผู้วิจัยได้ท าการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง  จากต าราทฤษฎีการบริหารจัดการ  
จากพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา  ต าราวิชาการวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาและเอกสารต่างๆ  
ที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 
 ๒.๑.๑  ความหมายของการบริหารจัดการทั่วไป 
 ในการศึกษาความหมายของการบริหารและการบริหารจัดการ  ควรท าความเข้าใจ
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารเป็นเบื้องต้นก่อน กล่าวคือ สืบเนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคม  ซึ่งหมายถึ ง
มนุษย์โดยธรรมชาติย่อมอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม ไม่อยู่อย่างโดยเดี่ยว  แต่อาจมีข้อยกเว้นน้อยมากที่มนุษย์
อยู่โดดเดี่ยวตามล าพัง  เช่น ฤษี  การอยู่รวมกันเป็นกลุ่มของมนุษย์อาจมีได้หลายลักษณะและเรียก
ต่างกัน เป็นต้นว่า  ครอบครัว  (Family)  เผ่าพันธุ์   (Tribe) ชุมชน  (Community)  สังคม 
(Society)และประเทศ  (Country)  เมื่อมนุษย์อยู่รวมกันเป็นกลุ่มย่อมเป็นธรรมชาติอีกที่ในแต่ละ
กลุ่มจะต้องมี“ผู้น ากลุ่ม”  รวมทั้งมี “แนวทางหรือวิธีการควบคุมดูแลกันภายในกลุ่ม” เพ่ือให้เกิด
ความสุขและความสงบเรียบร้อย  สภาพเช่นนี้ได้มีวิวัฒนาการตลอดมา  โดยผู้น ากลุ่มขนาดใหญ่   
เช่น   ในระดับประเทศของภาครัฐ  ในปัจจุบันอาจเรียกว่า “ผู้บริการ” ขณะที่การควบคุมดูแลกันภาย
ใจกลุ่ มนั้ น  เ รี ยกว่ า  การบริหาร   ( Administration)   หรื อการบริหารราชการ   (Public  
Administration)  การบริหารเป็นศาสตร์  เพราะมีทฤษฎีและหลักการมากมายในการบริหารที่น ามา
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ประกอบด้ วยการแบ่ ง งาน  (Sharing)  การร่ วมมือ (Participating)   การประสานงานกัน  
(Coordination)  และการประมวลผล  (Evaluation) และต้องอาศัยบุคคล  (Man)  เงินทุน  
(Money) อุปกรณ์ต่าง ๆ (Material) และการจัดการ (Management) และควรน าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องมือในการสร้างความมั่นคงทางจิตใจ๑   ด้วยเหตุผลเช่นนี้  มนุษย์จึงไม่
อาจหลีกเลี่ยงจากการบริหารหรือการบริหารราชการได้ง่ายและท าให้กล่าวได้อย่างมั่นใจว่า  “ที่ใดมี
ประเทศที่นั่นย่อมมีการบริหาร” ค าว่า “การบริหาร” นั้น นอกจากใช้ค าภาษาอังกฤษว่า  
“Administration” ยังมีค าอีกค าหนึ่งที่ใช้แทนกันได้ คือ  ค าว่า “Management” ซึ่งเป็นค าที่มี
ความหมายเหมือนกันแต่ทางวิชาการจะเลือกใช้ค าว่า  “Administration” ก็ด้วยเหตุผล   
๒  ประการ  คือเหตุผลประการแรก เมื่อไม่ต้องการใช้ค าว่า “ผู้จัดการ”  ซึ่งมีความหมายแคบจ ากัด
ลงไปว่าเป็นผู้บริหารงานขององค์การแห่งใดแห่งหนึ่งหรือหน่วยงานในหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น   ดังนี้     
เมื่อพูดถึงการบริหารโดยทั่ว ๆไปหรือการบริหารราชการ  จึงนิยมใช้ค าว่า  “Administration”    
ซึ่งได้แก่  กระบวนการจัดการระบบและการแก้ไขปัญหาโดยใช้แนวทางบวก (Positive   Approach)     
เพ่ือให้สังคมได้รับผลประโยชน์ที่เป็นธรรม  การจัดระบบต้องอาศัยโครงสร้างทางการเองและทาง
การศึกษา เข้ามาเป็นตัวแปรโดยอาศัยองค์ประกอบหรือปัจจัยต่าง ๆ  ที่จ าเป็นต่อการบริหารและ
วิธีการปฏิบัติตลอดจนหมายถึงการท าให้งานส าเร็ จลุล่วงไปได้อาศัยบุคคลอ่ืน ๆ๒  ซึ่งต้องมี
องค์ประกอบส าคัญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การโดยมีหลักการดังนี้ 
 ๑.  ต้องมีองค์การ  (Organization) และองค์การนั้นต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์  
(Objective)  อันแน่ชัด 
 ๒.  ต้องมีคนท างานร่วมกัน  คนเป็นส่วนส าคัญในการบริหารหรือการท างาน 
 ๓.  ต้องมีทรัพยากรในการบริหาร  ซึ่งนอกจากคน  (Man)  แล้วจะต้องมีทรัพยากรอ่ืนๆ
ที่ส าคัญ  ได้แก่เงิน  (Money)  วัสดุ  (Material)  ในการท างาน 
 ๔.  ต้องมีการจัดการในการบริหารหรือการท างานเพ่ือให้การท างานเป็นไปโดยราบรื่น
และบรรลุวัตถุประสงค์๓ 
 ๑)  บุคคลตั้งแต่  ๒  คนข้ึนไป 
 ๒)  ต้องมีการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน 
 ๓)  ต้องมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการกระท าร่วมกันเด่นชัด 
 ๔)  วัตถุประสงค์นั้น ๆ ต้องตรงกันในหมู่บุคคลผู้ร่วมกระท าการ 
 ผู้วิจัยเห็นว่า  “การบริหาร”  คือ  การใช้ศาสตร์และศิลปะการน าเอาทรัพยากรการ
บริหาร  (Administrative  Resource) มาประกอบกันตามกระบวนการบริหาร (Process of   

                                                           

 ๑  วีระ   อ าพันสุข,  พุทธธรรมกับการบริหารบุคคล, พิมพ์ครั้งที่ ๒,  (กรุงเทพมหานคร:  เอราวัณ
การพิมพ์, ๒๕๒๖), หน้า ๑-๑๐. 
 ๒  ชุบ   กาญจนประกร, หลักรัฐประศาสนสาตร์, (คณะรัฐประศาสนศาตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
พ.ศ. ๒๕๑๐,  เอกสารประกอบค าบรรยาย ๒๕๐๖),  หน้า  ๑๐-๑๒. 
 ๓ ประทาน  คงฤทธิ์ศึกษากร,  สุขาภิบาลในฐานะปกครองตนเอง,   (กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์, ๒๕๓๙),  หน้า  ๑๗๖. 
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Administration) ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นว่าการบริหาร  
มีลักษณะเด่นเป็นสากลอยู่หลายประการ  คือ 
    ๑)  การบริหารย่อมมีวัตถุประสงค์   
   ๒)  การบริหารอาศัยปัจจัยบุคคลเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ  
    ๓)  การบริหารต้องใช้ทรัพยากรการบริหารเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน  
    ๔)  การบริหารมีลักษณะการด าเนินการเป็นกระบวนการ 
    ๕)  การบริหารเป็นการด าเนินการร่วมกันของกลุ่มบุคคล  
    ๖)  การบริหารอาศัยความร่วมมือ  ร่วมใจของบุคคล  ฉะนั้นจึงต้องอาศัยความร่วมใจ  
(Collective  Mind) เพ่ือให้เกิดความร่วมมือของกลุ่ม (Group Cooperation)  อันจะน าไปสู่พลัง
รวมกลุ่ม  (Group  Effort)  ในอันทีจ่ะท าให้ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์ 
   ๗)  การบริหารมีลักษณะการร่วมมือกันด าเนินการอย่างมีเหตุผล 
   ๘)  การบริหารมีลักษณะเป็นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
   ๙)  การบริหารไม่มีตัวตน  (Intangible) แต่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์๔ 
“การบริหาร”  ยังเป็นกระบวนการของการวางแผนการจัดองค์การและสั่งการควบคุมก ากับ   
ความพยายามของสมาชิกขององค์การและใช้ทรัพยากรอ่ืน ๆเพ่ือความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การ
ที่ก าหนดไว้๕ ลักษณะที่ส าคัญของการบริหาร  การบริหารมีลักษณะส าคัญ ๘ ประการ ดังนี้ 
   ๑)  การบริหารเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่ง  มิใช่บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
ถ้าจะกล่าวถึงบุคคลผู้ท าหน้าที่บริหารนั้นก็เรียกว่าผู้บริหาร 
   ๒)  การบริหารเป็นงานที่จุดหมายทั้งนี้หมายความว่า ในการบริหารงานนั้นจ าเป็นต้อง
มีการก าหนดวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายไว้ก่อน  ไม่ว่าจะก าหนดไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ก็ตามส่วน
การบริหารนั้นจะเป็นแนวทางในการด าเนินงานให้ส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย 
   ๓)  การบริหารเป็นแนวทางส าคัญที่มีอิทธิพลต่อสังคมภายในและภายนอกองค์กร
ดังเช่น ถ้าผู้บริหารต้องการจะปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก็อาจได้โดยการจัดหา
เครื่องจักรเครื่องมืออันทันสมัยมาใช้  จัดการฝึกอบรมคนงานให้มีความสามารถยิ่งขึ้น  ซึ่งจะเป็นผลดี
ต่อองค์กรและผู้ปฏิบัติงานด้วย ตัวอย่างผลกระทบต่อสังคมภายนอกเป็นต้นว่า ถ้าองค์กรนั้นๆ  
มีนโยบายที่จะท าประโยชน์ต่อสังคม เช่น ส่งเสริมการศึกษาในชุมชนโดยให้ทุนการศึกษาหรือบริจาค
เงินก่อสร้างโรงเรียนก็นับว่าองค์กรนั้นมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมภายนอกองค์กรหรือองค์กรบางแห่งอาจ
ไม่น าพาต่อความเดือดร้อนร าคาญ ซึ่งองค์กรของตนก่อขึ้น เช่น สิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นผลของการบริหาร
อันมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์และสิ่งแวดล้อม   
   ๔)  การบริหารเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสามารถของกลุ่มคน ธุรกิจก่อตั้ งขึ้น 
เพ่ือด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์โดยกลุ่มคน มิใช่เป็นความสามารถของบุคคลใด  

                                                           

 ๔ สมพงษ์    เ กษมสิ น ,  ก า รบ ริห า ร ,  พิ มพ์ ค รั้ ง ที่   ๘ , (กรุ ง เ ทพมหานคร : โ ร งพิ มพ์ 
ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๖),  หน้า ๔๑. 
 ๕ สมยศ   นาวีการ ,  การบริหารเชิงกลยุทธ์ , พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ 
บรรณกิจ, ๒๕๔๔), หน้า ๗๘. 



๑๑ 

 

บุคคลหนึ่ง  เพียงบุคคลเดียวเท่านั้น ทั้งนี้เพราะว่าคนเราย่อมมีขอบเขตความสามารถจ ากัด ทั้งด้าน
ก าลังกาย  ก าลังสมองและเวลา  จึงจ าต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากบุคคลมาช่วยกัน 
   ๕)  การบริหารจะได้รับผลส าเร็จด้วยดีก็แต่โดยการร่วมแรงร่วมใจของบุคคลอ่ืน ๆ
นอกเหนือไปจากเจ้าของธุรกิจทั้งนี้ เนื่องจากบรรดาเจ้าของ เช่น ผู้ถือหุ้นอาจไม่มีเวลาหรือ
ความสามารถในการบริหารจึงต้องจัดหาผู้อ่ืนที่มีความสามารถในการบริหารจึงต้องจัดหาผู้อ่ืนที่มี
ความสามารถในการบริหารให้มาบริหารในองค์กร 
   ๖)  การบริหารจะด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ก็แต่โดยการใช้ความรู้ความช านาญ
และการฝึกฝนอบรมทางด้านบริหารมาโดยเฉพาะ จึงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าการบริหารเป็น
วิชาชีพอย่างหนึ่ง   ผู้บริหารโดยเฉพาะผู้บริหารสูงสุดไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคในการปฏิบัติ
โดยตรง แต่ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความช านาญในการบริหารอันได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ  
   ๗)  การบริหารเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนไม่สามารถมองเห็นได้ แต่สิ่งที่จะแสดงให้เห็นว่าการ
บริหารด าเนินไปอย่างไร ได้ผลดีหรือไม่เพียงใดนั้นก็คือผลงาน  เพราะว่าผลงานจะเป็นเครื่องวัด
ความสามารถทางการบริหาร  
   ๘)  เจ้าของธุรกิจไม่จ าเป็นต้องท าหน้าที่ผู้บริหารเสียเองโดยทั่วไปแล้ว (ยกเว้นองค์กร
ขนาดเล็ก) คณะผู้บริหารมักจะเป็นกลุ่มบุคคลอ่ืน ๆที่มีความสามารถทางการบริหารท าหน้าที่ในนาม
ของเจ้าของธุรกิจนอกจากนั้นแล้ว   
  จากความหมายดังกล่าวที่นักวิชาการได้ให้ไว้แสดงให้เห็นว่าการบริหารมีลักษณะ 
ที่ส าคัญ คือ   การบริหารต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการที่จะร่วมมือการท ากิจการขององค์กรนั้น ๆ  
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  โดยใช้กระบวนการที่มีลักษณะการด าเนินงานซึ่งสืบเนื่องและใช้ทรัพยากร
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการจัดการเพ่ือให้เกิดความส าเร็จ จากความหมายของการบริหาร
จัดการทั่วไปและผลการศึกษาของนักวิชากรต่าง ๆ ผู้วิจัยได้ประมวลความหมายของการบริหาร
จัดการทั่วไป และท่ีมีความหมายเก่ียวข้อง  สามารถสรุปได้ดังตาราง  ๒.๑  ดังนี้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

ตารางท่ี ๒.๑  ความหมายของการบริหารจัดการทั่วไป 

 
๒.๒ การจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล 
  ๒.๒.๑ ประวัติความเป็นมา   
  หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล๖  ( อ.ป.ต.) เป็นความริเริ่มของคณะสงฆ์  ซึ่งมีเจ้า
ประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์  (ฟ้ืน ชุตินฺธรมหาเถร ป.ธ. ๙ ) วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร 
เป็นหัวเรี่ยวหัวแรง ได้ก่อตั้งขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ๕ ประการคือ  
              ๑.เพ่ือสงเคราะห์และอนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัย
อยู่ในต าบลที่หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลตั้งอยู่ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนได้ช่วยเหลือตนเองได้
และพัฒนาตนเองไปในทิศทางท่ีถูกต้องตามสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั้น ๆ  

                                                           

  ๖ ฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,   คู่มือ
ปฏิบัติการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๖), หน้า ๑-๓. 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
วีระ  อ าพันสุข  (๒๕๒๖,  
หน้า  ๑-๑๐) 

๑. ต้องอาศัยบุคคล (Man) เงินทุน(Money)   
อุปกรณ์ต่างๆ (Material)  และการจัดการ  
 (Management) 
๒. น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องมือ 
๓. การร่วมมือ (Participating) 

ชุบ  กาญจนาประกร  
(๒๕๐๖, หน้า ๑๐-๑๒) 

๑. กระบวนการจัดการระบบและการแก้ไขปัญหา 
๒. การจัดระบบต้องอาศัยโครงสร้างทางการเมือง 
๓. การท าให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้อาศัยบุคคลอ่ืน ๆ 

ประทาน  คงฤทธิ์ศึกษากร  
(๒๕๒๖, หน้า ๑๗๖) 

๑. การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective)  อันแน่ชัด 
๒. มีคนท างานร่วมกัน 
๓. มีทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ ได้แก่เงิน (Money)วัสดุ 
(Material) ในการท างาน 
๔. มีการจัดการในการบริหารหรือการท างาน 

สมพงษ์ เกษมสิน (๒๕๒๖,  
หน้า ๔๑) 

๑. การบริหารย่อมมีวัตถุประสงค์ 
๒. การบริหารอาศัยปัจจัยบุคคล 
๓. การด าเนินการเป็นกระบวนการ 
๔. การบริหารอาศัยความร่วมมือ 
๕. การตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

สมยศ  นาวีการ (๒๕๔๔,  
หน้า ๗๘) 

๑. กระบวนการของการวางแผนการจัดองค์การ 
๒. สั่งการควบคุมก ากับ 
๓. ใช้ทรัพยากรเพื่อความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การ 



๑๓ 

 

 ๒.เพ่ือเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างวัด บ้าน และหน่วยงานในการที่จะร่วมกัน
พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าในทุก  ด้าน เช่น  
   -ช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านให้มีความเจริญก้าวหน้าตามสภาพแวดล้อมของ
ท้องถิ่น นั้น ๆ ซึ่งจะท าให้ประชาชนไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อ่ืนหรือไปขายแรงงานที่อ่ืน 
   -ช่วยกันพัฒนาท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับภูมิปัญญา
ของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยกันปลูกจิตส านึกให้ทุกคนมีศีลธรรมซึ่งจะเป็นรากฐานในการพัฒนาด้าน
อ่ืนๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
   -ช่วยกันพัฒนาอาชีพโดยเฉพาะอาชีพที่ถูกต้องตามกฏหมายที่เราเรียกกัน
ว่าสัมมาชีพ ทั้งนี้เพ่ือที่จะหารายได้มาพัฒนาครอบครัว หมู่บ้าน และสังคมที่ตนอาศัยอยู่โดยไม่เลือก
งานหนักเอาเบาสู้ยึดคติว่า คนขยันย่อมหาทรัพย์ได้ 
  ๓.เพ่ือเป็นศูนย์รวมความคิดของประชาชนทุกหมู่เหล่า กล่าวคือ ใครมีความคิด
อะไรป็นประโยชน์สร้างสรรค์ที่จะน ามาพัฒนาหมู่บ้านให้เจริญรุ่งเรืองให้มาแสดงออกที่หน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบล เข้าท านองที่ว่า ร่วมกันคิด ร่วมกันท า จะน าชาติให้เจริญ 
 ๔.เพ่ือเป็นศูนย์รวมพลังในการป้องกันหมู่บ้านให้เกิดสันติสุขช่วยกันปกป้องพิทักษ์
รักษาชีวิต และทรัพย์สินของทุกคนในหมู่บ้านให้เกิดความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นโจรภัย อัคคีภัย 
อุทกภัย วาตภัย หรือภัยอ่ืน ๆ ให้ทุกคนนอนตาหลับ เข้าท านองว่า ถึงคราวมีทุกข์ช่วยกันแก้ไข ถึง
คราวสุขสบายก็ไม่ตกอยู่ในความประมาท 
 ๕.เพ่ือเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารของทางราชการจ าเป็น
จะต้องรับทราบอย่างทันท่วงทีตรงไปตรงมายุคนี้เป็นยุคข้อมูลข่าวสาร เรื่องราวต่าง ๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ  มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ถ้าหากได้รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง จะท าให้
เราเข้าใจสถานการณ์ของบ้านเมืองไม่ถูกต้องและน าไปสู่การแก้ไขปัญหาไม่ถูกต้อง 
    เพ่ือให้วัตถุประสงค์หลักทั้ง ๕ ประการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
บังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริงหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลจ าเป็นจะต้องปรับ
บทบาทของหน่วยให้มีความคล่องตัวโดยการจัดตั้งองค์กรในรูปของคณะกรรมการตามระเบียบว่าด้วย
การตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล พุทธศักราช ๒๕๔๖ 
    หน่วยงานอบรมประชาชนประจ าต าบลซึ่งปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๔๖ มีจ านวน ๕,๔๐๑ 
หน่วยทั่วประเทศ บางหน่วยไม่สามารถจะด าเนินการตามวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ได้เนื่องจาก
ขาดปัจจัยหลายประการ เช่น บุคลากรและอุปกรณ์ที่จะมา สนับสนุนในการด าเนินงาน  จึงเห็นควร
ประสานกับองค์กรและหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่ ในองค์การบริหารส่วนต าบล 
(อ.บ.ต.) ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีเครือข่ายโยงใยทั่วประเทศ ช่วยวางแผนในการท างานให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยก าหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาด้านการ
ศาสนา  ดังนี้ 
  ๑.ประชาชนต้องได้รับการพัฒนาจิตใจให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจและ
ปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและสามารถด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข 
โดยมีการเผยแผ่หลักธรรมไปสู่ประชาชนในรูปแบบที่หลากหลายกว้างขวางและต่อเนื่อง 



๑๔ 

 

  ๒.การศึกษาของคณะสงฆ์ต้องยกระดับให้มีคุณภาพสูงขึ้นรวมทั้งขยายผลออกไปให้
กว้างขวางทั่วถึงทุกวัด 
  ๓.ศาสนสถานส าหรับพระพุทธศาสนาคือวัดต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นแกนน าใน
การเผยแผ่หลักธรรมและให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนสามารถสงเคราะห์เกื้อกูลชุมชนในทุก ๆด้านที่ไม่
ขัดต่อกฎหมายและพระธรรมวินัย 
  ๔.ระดมสรรพก าลังจากศาสนิกชนและองค์กรทางพระพุทธศาสนาที่มีอยู่ให้มีส่วน
ร่วมท านุบ ารุงอุปถัมภ์ในกิจการพระศาสนาซึ่งถือเป็นภาระหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนทุกคนรวมทั้งการ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างองค์การทางพระพุทธศาสนาด้วยกันและองค์กรอ่ืน ๆเพ่ือธ ารงรักษาไว้ซึ่ง
สันติภาพที่ยั่งยืน 
  ๕.เร่งรัดพัฒนาการด้านบริหารงานพระพุทธศาสนาเพ่ือน าไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
ของพระศาสนาและเพ่ือให้บุคลากรทางพระศาสนาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 
 
  ๒.๒.๒ การเผยแผ่หลักธรรมสู่ประชาชนของหน่วยงาน อ.ป.ต. 
  การส่งเสริมให้พระสงฆ์มีบทบาทในการเผยแผ่หลักธรรมค าสอนไปสู่ประชาชนทุกเพศ
ทุกวัยเพ่ือให้ประชาชนสามารถน าหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง  
ตามกาลเทศะและหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลเหมาะสมกับเพศวัยขอแต่ละคนนั้นจะต้อง
ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไปนี้  
  ๑.สนับสนุนให้พระภิกษุและผู้ที่ท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ได้รับการรับรอง
จากทางราชการและคณะสงฆ์จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนอย่างท่ัวถึง 
  ๒.จัดท าแผนการเผยแผ่หลักธรรมให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่องรวมทั้งสร้างเครือข่าย
การด าเนินงานเผยแผ่หลักธรรมให้ครอบคลุมกลุ่มคนทุกระดับ  
  ๓.ส่งเสริมให้สถาบันทางพระพุทธศาสนาและองค์กรที่เกี่ยวข้องภาครัฐและเอกชนมี
บทบาทในการเผยแผ่หลักธรรมแก่เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา  ครูอาจารย์ ข้าราชการ  
และประชาชนโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ๔.ส่งเสริมให้มีการจัดอบรมการฝึกสมาธิแก่เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
ข้าราชการ และประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
  ๕.สนับสนุนให้นักวิชาการ องค์กร สถาบันต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนาจัดท าคู่มือและ
สื่อเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมออกเผยแผ่แก่ประชาชน 
  ๖.จัดด าเนินการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปสู่ประชานเพ่ือสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมกับเพศและวัยของกลุ่มคนทุกระดับ 
  ๗.ส่งเสริมให้มีการประกอบศาสนพิธีให้ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาในโอกาส
ต่าง ๆ เช่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
 
 



๑๕ 

 

  ๒.๒.๓ การพัฒนาศาสนสถานให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในการเผยแผ่หลักธรรม    
  การพัฒนาวัดและศาสนสถานให้เหมาะสมกับเป็นสถานที่เผยแผ่หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาตามสนภาวะของสังคมและให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนโดยจัดสภาพแวดล้อมภายใน
วัดและศาสนาสถานให้สะอาดร่มรื่นมีเสนาสะที่สวยงามและทันสมัย มีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
   ๑.พัฒนาและปรับปรุงวัดและศาสนาสถานให้มีความสะอาดร่มรื่นถาวรและมั่นคง 
เหมาะสมกับเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการประกอบศาสนกิจและการจัดกิจกรรมของท้องถิ่น 
ตลอดจนเป็นที่พักผ่อนจิตใจ และเป็นอุทยานทางการศึกษา 
  ๒.สนับสนุนและส่งเสริมให้วัดและศาสนสถานเป็นศูนย์กลางชุมชนในท้องถิ่นและ
สนับสนุนให้ทางราชการใช้ศาสนสถานเป็นศูนย์กลางประชุมอบรมของท้องถิ่น 
  ๓.สนับสนุนให้วัดและศาสนสถานท าหน้าที่เกื้อกูลสงเคราะห์ประชาชน ในรูปแบบ
ต่าง ๆ  
  ๔.ให้การศึกษาและอบรมแก่พระสังฆาธิการและผู้น าทางศาสนาให้มีความรู้ในการ
บริหารจัดการวัดและศาสนสถานตามหลักการบริหารสมัยใหม่ 
 
  ๒.๒.๔ การระดมสรรพก าลังท านุบ ารุงอุปถัมภ์พระศาสนา 
  โดยการเร่งรัดให้พุทธศาสนิกชนและองค์การทางศาสนาทั้งภาครัฐและอกชนมีส่วนร่วม
ท านุบ ารุงอุปถัมภ์และพัฒนากิจการพระศาสนา โดยระดมสรรพก าลังตามก าลังตามความสามารถและ
ความสนใจในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างวัด บ้าน และโรงเรียนเพ่ือความ
สามัคคี และความม่ันคงภายในชุมชน 
  - ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนและองค์การอ่ืนๆ ในชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชนท า
หน้าที่ให้การท านุบ ารุงอุปถัมภ์และพัฒนาศาสนสถาน 
  -  สนับสนุนให้มีการระดมทุนและจัดตั้งกองทุกเพ่ือกิจการพระพุทธศาสนา 
  - ส่งเสริมและประสานงานให้มวลสมาชิกในองค์กรทุกระดับได้รู้จักและแลกเปลี่ยน
ทัศนคติซึ่งกันและกัน ตลอดจนได้ร่วมกันท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
  การด าเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้จะต้องมี
การพัฒนาการบริหารงานด้านพระศาสนาให้มีประสิทธิภาพด้วยการเร่งรัดพัฒนาการบริหารงานด้าน
พระศาสนา ทุกระดับ สนับสนุนการบริหารการปกครองคณะสงฆ์และพัฒนาระบบสารสนเทศระบบ
การติดตามประเมินผลและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ท าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
  
 



๑๖ 

 

 ๒.๒.๕. ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล๗  
 
                                            ระเบียบมหาเถรสมาคม 
                      ว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลพ.ศ. ๒๕๔๖ 
                                                                 ------------------------------------------------------- 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ ตรี  แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  พ.ศ. ๒๕๐๕     
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๓๕  มหาเถรสมาคมวางระเบียบ
มหาเถรสมาคม  ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑   ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้  เรียกว่า “ ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการตั้ง
หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล พ.ศ. ๒๕๔๖ ”  
 ข้อ ๒ ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์
คณะสงฆ์ เป็นต้นไป  
 ข้อ ๓ ในระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ ให้ยกเลิกระเบียบมหาเถรสมาคม ให้ยกเลิกระเบียบ
เถรสมาคาม  ว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล  พ.ศ. ๒๕๑๘  
 ให้บรรดาหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล  ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตามระเบียบมหาเถร
สมาคม  ว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล  พ.ศ. ๒๕๑๘  ให้คงเป็นหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบลตามระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ 
 ข้อที่ ๔  ในระเบียบมหาเถรสมาคมนี้  “หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล”  หมายถึง  
หน่วยอบรมประชนประจ าต าบลแห่งราชอาณาจักรซึ่งมีวัดตั้งอยู่ 
 หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสร้างสิ่งที่ เป็น
คุณประโยชน์แก่ประชาชนตามหัวข้ออบรม   ดังนี้   

(๑) ศีลธรรมและวัฒนธรรม             (๒) สุขภาพอนามัย 
(๓) สัมมาชีพ  (๔) สันติสุข 
(๕) ศึกษาสงเคราะห์ (๖) สาธารณสงเคราะห์ 
(๗) กตัญญูกตเวทิตาธรรม (๘) สามัคคีธรรม 

 
 ข้อ  ๕  หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล  ประกอบด้วย  กรรมการดังต่อไปนี้ 
   (๑)กรรมการโดยต าแหน่ง 
   ก.ประธานกรรมการ  ได้แก่เจ้าอาวาสแห่งวัดที่ตั้งหน่วยอบรมประชาชน
ประจ าต าบลนั้น 
 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน
กรรมการฝ่ายบรรพชิตรูปเดียว ให้ประธานกรรมการมอบหมายให้รองประธานกรรมการฝ่ายบรรพชิต
รูปนั้นปฏิบัติหน้าที่แทน ถ้ามีรองประธานกรรมการฝ่ายบรรพชิตหลายรูป ให้ประธานกรรมการ
มอบหมายให้รองประธานกรรมการฝ่ายบรรพชิตรูปใดรูปหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทน ถ้าประธานกรรมการ
                                                           

 ๗ พรั่ง  เจนนธี,   คู่มือปฏิบัติการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล ,  (กรุงเทพมหานคร :  
กองพุทธศาสนศึกษา  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,  ๒๕๔๖), หน้า ๑๖. 



๑๗ 

 

มิได้มอบหมาย ให้รองประธานกรรมการฝ่ายบรรพชิตเลือกกันเองขึ้นปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน
กรรมการ เว้นแต่ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการฝ่ายบรรพชิตรูปเดียว ให้รองประธานกรรมการฝ่าย
บรรพชิตรูปนั้นปฏิบัติหน้าที่แทน  
  ข. รองประธานกรรมการฝ่ายบรรพชิต ได้แก่เจ้าอาวาสวัดอ่ืนทุกวัดในต าบล
นั้นเว้นแต่ในกรณีท่ีเจ้าอาวาสอ่ืนนั้นด ารงต าแหน่งตั้งแต่เจ้าคณะต าบลขึ้นไป ให้มอบหมายแก่ภิกษุรูป
ใดรูปหนึ่งในวัดของตนเป็นรองประธานกรรมการในฐานะเจ้าอาวาสด้วย 
 ถ้าในต าบลนั้นมีวัดตั้งหน่วยอบรมเพียงวัดเดียว ให้เจ้าอาวาสเลือก
พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งในวัดนั้นเป็นรองประธานกรรมการ 
 ถ้าเจ้าคณะต าบลในต าบลนั้นมิได้ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสวัดที่ตั้งหน่วย
อบรมประชาชน  หรืออยู่ที่วัดอื่น ให้เจ้าคณะต าบลเข้าร่วมประชุมในฐานะท่ีปรึกษา 
              ค.รองประธานกรรมการฝ่ายคฤหัสถ์ ได้แก่ก านันในต าบลนั้น ประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในต าบลนั้น  ถ้าต าบลในอยู่ในเขตเทศบาลให้มีผู้แทน
เทศบาล  ให้มีผู้แทนเทศบาลเป็นรองประธานฝ่ายคฤหัสถ์ 
  ง.กรรมการ  ได้แก่ผู้ ใหญ่บ้าน กรรมการบริหารองค์การส่วนต าบลนั้น  
กรรมการโดยต าแหน่ง  ให้เจ้าคณะอ าเภอเป็นผู้แจ้งให้ทราบ กรรมการโดยแต่งตั้ง ได้แก่กรรมการซึ่งที่
ประชุมกรรมการโดยต าแหน่งคัดเลือกคฤหัสถ์ซึ่งเป็นทายกทายิกา ครูโรงเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิ ในต าบล
นั้นมีจ านวนไม่ต่ ากว่าห้าคน และไม่เกินเก้าคน  เสนอเจ้าคณะอ าเภอเพ่ือแต่งตั้งให้คณะกรรมการ
ดังกล่าวข้างต้น แต่งตั้งเลขานุการขึ้นรูปหนึ่งเพ่ือท าหน้าที่การเลขานุการ และถ้าเป็นการสมควรจะ
แต่งตั้งบรรพชิตหรือคฤหัสถ์เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ก็ได้ 
 ข้อ ๖ กรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามความในข้อ ๕  (๒) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
     (๑) ตาย 
    (๒) ลาออก 
     (๓) ด ารงต าแหน่งครบ  ๔  ปี 
   กรรมการผู้พ้นจากต าแหน่งตามความในข้อ (๓)ข้างต้น อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ 

 ข้อ  ๗   การประชุมคณะกรรมการตามความในข้อ ๕ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม 

 การลงมติข้อปรึกษาในที่ประชุมคณะกรรมการตามความในวรรคต้นให้ถือเอาเสียงข้าง
มากเป็นประมาณ ถ้ามีเสียงเท่ากัน  ให้ประธานที่ประชุมสั่งระงับเรื่องนั้นไว้ก่อน 
การประชุมโดยปกติของคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น ให้คณะกรรมการก าหนดขึ้นตามที่เห็นสมควร 
ส่วนการประชุมพิเศษจะให้มีขึ้นเป็นครั้งคราวตามความจ าเป็นก็ได้ 

ข้อ  ๘  คณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล เรียกชื่ อย่ อว่ า 
“คณะกรรมการ อ.ป.ต.”  มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

 (๑) จัดการอบรมประชาชนตามวัตถุประสงค์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในระเบียบมหา
เถรสมาคมนี้  และตามแนวการอบรมซึ่งคณะกรรมการอบรมประชาชนกลางจะได้ก าหนดขึ้น  
โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม 
     (๒) ปฏิบัติการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนในต าบลนั้น ตามก าลังและความสามารถ 



๑๘ 

 

 (๓) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และฝ่ายธุรการอ่ืน ๆ ก าหนดวิธีปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ และเป็นการสมควรจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพ่ือมอบหมายให้พิจารณา
หรือด าเนินการใด ๆ  ก็ได้ 

 (๔) จัดการดูแลรักษาทรัพย์สินของหน่วยอบรมให้เป็นไปด้วยดี 
 (๕)  เสนอความเห็น หรือข้อขั ดข้องต่อคณะกรรมการอ านวยการอบรม  

และปฏิบัติการตามค าแนะน าชี้แจงของคณะกรรมการอ านวยการ หรือผู้อ านวยการอบรมแล้วแต่กรณี 
 (๖) ติดต่อประสานงาน และขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง เพ่ือให้การ

อบรมประชาชนด าเนินไปโดยสะดวกและเรียบร้อย 
 (๗) เสนอรายการกิจการที่ได้ด าเนินการไปแล้วในรอบปีต่อคณะกรรมการอ านวยการ

และผู้อ านวยการอบรมตามล าดับจนถึงคณะกรรมการอ านวยการอบรมประชาชนกลาง 
 นอกจากกรณีดังกล่าวข้างต้น ให้มีเจ้าหน้าที่จัดตั้งห้องสมุดและเภสัชทานสถานประจ า

ต าบลอีกส่วนหนึ่ง ตามวิธีการที่จะได้ก าหนดขึ้น 
 ข้อ ๙  การประชุมอบรมประชาชนตามวัตถุประสงค์ในข้อ ๔ จะด าเนินการโดยวิธีใดวิธี

หนึ่งก็ได้ ตามสมควรแก่กรณี  คือ 
 (๑) การอบรมทั่วไป  ได้แก่การประชุมประชาชนทั่วไปในต าบลนั้น โดยเชิญวิทยากร
มาอธิบายชี้แจงแนะน าในทางวิชาการ  และการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งของหน่วยอบรม 
  (๒) การอบรมเฉพาะกรณี ได้แก่การประชุมประชาชนเพียงบางส่วน เฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีเกิดข้ึนแก่ประชาชนส่วนนั้น ๆโดยวิธีการชี้แจงแนะน าซ้อมความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ 
 (๓) การอบรมเฉพาะบุคคล ได้แก่การจัดให้บุคคลมาพบประสังสรรค์ เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นหรือชี้แจงแนะน า ซ้อมความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับบุคคลนั้น  การประชุมอบรมตามวิธีใน 
(๑) โดยปกติให้มีการประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง ในกรณีจ าเป็น คณะกรรมการจะงดการประชุม หรือจะ
จัดให้มีการประชุมพิเศษก็ได้  ส่วนการประชุมอบรมตามวิธีการใน (๒) และ (๓) ให้ด าเนินการตาม
สมควรแก่กรณีท่ีเกิดข้ึน 
  ข้อ ๑๐ หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลอยู่ในความอ านวยการของคณะกรรมการ
อ านวยการและผู้อ านวยการ  ตามล าดับดังนี้ 
 (๑) คณะกรรมการอ านวยการอบรมประชาชนประจ าอ าเภอเรียกชื่อย่อว่า  
“ คณะกรรมการ  อ.ป.อ.”  ประกอบด้วย 

ก.กรรมการเจ้าหน้าที่โดยต าแหน่ง  ได้แก่เจ้าคณะอ าเภอเจ้าสังกัดเป็นประธาน   
รองเจ้าคณะอ าเภอเป็นรองประธาน และเจ้าคณะต าบลทุกต าบลในเขตอ าเภอนั้นเป็นกรรมการ 
ในกรณีที่ไม่มีรองเจ้าคณะอ าเภอ ให้เจ้าคณะอ าเภอเลือกเจ้าคณะต าบลในเขตนั้นเป็นรองประธาน
กรรมการ 
      ข.กรรมการที่ปรึกษา ได้แก่นายอ าเภอท่ีหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลนั้นตั้งอยู่ 
และเจ้าหน้าที่ประจ าอ าเภอนั้นมีจ านวนไม่ต่ ากว่าสามคน และไม่เกินห้าคน ตามท่ีนายอ าเภอพิจารณา
เลือกให้เข้าร่วมเป็นกรรมการที่ปรึกษา 
  (๒) คณะกรรมการอ านวยการอบรมประชาชนประจ าจังหวัด  เรียกชื่อย่อว่า        
“ คณะกรรมการ  อ.ป.จ.”  ประกอบด้วย 



๑๙ 

 

  ก.กรรมการเจ้าหน้าที่โดยต าแหน่ง ได้แก่เจ้าคณะจังหวัดเจ้าสังกัดเป็นประธาน 
รองเจ้าคณะจังหวัดเป็นรองประธาน  และเจ้าคณะอ าเภอทุกอ าเภอในเขตจังหวัดนั้นเป็นกรรมการ   
ในกรณีที่ไม่มีรองเจ้าคณะจังหวัด ให้เจ้าคณะจังหวัดเลือกเจ้าคณะอ าเภอในเขตจังหวัดนั้นเป็นรอง
ประธานกรรมการ 
 ข.กรรมการที่ปรึกษา ได้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตที่หน่วยอบรมประชาชน
ประจ าต าบลนั้นตั้งอยู่ และเจ้าหน้าที่ประจ าจังหวัดนั้นมีจ านวนไม่ต่ าว่าสามคน และไม่เกินห้าคน    
ตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเลือกให้เข้าร่วมเป็นกรรมการที่ปรึกษา 
     (๓) เจ้าคณะภาคเจ้าสังกัด  เป็นผู้อ านวยการอบรมประชาชนประจ าภาคโดยต าแหน่ง 
   (๔) คณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง  เรียกชื่อย่อว่า  “ คณะกรรมการ อ.ป.ก.” 
ประกอบด้วยประธานและรองประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินห้ารูป ตามท่ีมหาเถรสมาคมจะได้
แต่งตั้งขึ้น กับเจ้าคณะใหญ่ทุกหนเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง นอกจากนี้มหาเถรสมาคมจะได้เชิญ
ผู้แทนกระทรวง ทบวง กรม ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยอบรมตามที่เห็นสมควรเข้า
รว่มเป็นกรรมการด้วย 

ให้คณะกรรมการตาม (๑) (๒) และ (๔) แต่งตั้งเลขานุการขึ้นรูปหนึ่งเพ่ือท าหน้าที่
การเลขานุการ ถ้าเป็นการสมควรจะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการอีกรูปหนึ่งหรือหลายรูปก็ได้ 

 ข้อ  ๑๑   การประชุมคณะกรรมการตามความในข้อ ๑๐  (๑) และ (๒) ต้องมี
คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการเจ้าหน้าที่ทั้งหมด และต้อง
มีกรรมการที่ปรึกษามาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งคน จึงเป็นองค์ประชุม  การลงมติข้อปรึกษาในที่
ประชุมคณะกรรมการดังกล่าวในวรรคต้น ให้น าความในข้อ ๗ วรรค ๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  การประชุมคณะกรรมการการตามความในข้อนี้  ให้คณะกรรมการก าหนดตามควรแก่
กรณ ี

 ข้อ  ๑๒    การประชุมและการลงมติข้อปรึกษาในที่ประชุมคณะกรรมการ อ.ป.ก. ให้น า
ความในข้อ ๗  วรรค ๑  และ วรรค ๒  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ข้อ  ๑๓   การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ อ.ป.ก. ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามความในข้อ 
๑๐  (๔) ให้น าความในข้อ ๖  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ข้อ  ๑๔   คณะกรรมการอ านวยการและผู้อ านวยการอบรมประชาชนตามความในข้อ 
๑๐  แต่ละชั้น มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
           (๑)ควบคุมและส่งเสริมการอบรมประชาชน ให้เป็นไปตามระเบียบมหาเถรสมาคมนี้ 

(๒)แก้ไขข้อขัดข้องเกี่ยวกับกิจการในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบลให้เป็นไปโดยชอบ 
       (๓)ตรวจตราชี้แจง แนะน าเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับหน่วยอบรมประจ าต าบลให้
ปฏิบัติหน้าที่โดยเรียบร้อย 

 ข้อ  ๑๕   ในอ าเภอหนึ่ง เมื่อคณะกรรมการ  อ.ป.อ. มีความประสงค์ขอตั้งหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบลใด  ณ วัดใด ให้รายงานเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ  อ.ป.จ. เมื่อได้รับ
อนุมัติให้ตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลนั้นและเปิดด าเนินการอบรมครั้งแรกแล้วให้หน่วย
อบรมนั้นรายงานโดยล าดับจนถึงคณะกรรมการ  อ.ป.ก. 



๒๐ 

 

 หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลใด มีอาณาเขตกว้างขวาง หรือมีประชาชนเป็น
จ านวนมาก เพ่ือสะดวกแก่ประชาชนจะจัดให้มีการอบรมเพ่ิมขึ้น  ณ  วัดใดวัดหนึ่ง หรือสถานที่แห่ง
ใดแห่งหนึ่ง ในเขตต าบลนั้นตามที่คณะกรรมการ  อ.ป.ต.  เห็นสมควรก็ได้ 

 ถ้าต าบลใดที่ไม่มีวัดตั้งอยู่ เมื่อก านัน  ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบล ผู้ใหญ่บ้าน  และกรรมการบริหารส่วนต าบล  ในเขตต าบลนั้น ร้องขอต่อหน่วยอบรมประชาชน
ประจ าต าบลใด คณะกรรมการ อ.ป.ต. จะจัดให้มีการอบรมเพ่ิมข้ึน ณ ต าบลนั้นก็ได้ 

 ในกรณีที่คณะกรรมการ  อ.ป.ต.  เห็นสมควรย้ายหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล
จากวัดหนึ่ง ไปยังอีกวัดหนึ่งในต าบลเดียวกัน ให้รายงานเสนอผ่านคณะกรรมการ  อ.ป.อ.  จนถึง
คณะกรรมการ  อ.ป.จ.  เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ  อ.ป.จ. แล้ว  จึงให้ย้ายได้ และให้
คณะกรรมการ  อ.ป.จ.  รายงานโดยล าดับจนถึงคณะกรรมการ อ.ป.ก. 

 ในกรณีที่หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลล้มเลิกตามมติมหาเถรสมาคม บรรดา
ทรัพย์สินของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลนั้น ย่อมตกเป็นสมบัติของวัดที่หน่วยอบรม
ประชาชนนั้นตั้งอยู่ 

  ข้อ  ๑๖   เงินและพัสดุของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลอาจได้รับจากผู้ศรัทธา
บริจาคการดูแลรักษา  การจัดการเงินและพัสดุของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล ให้ด าเนินการ
ตามวิธีปฏิบัติที่จะได้ก าหนดขึ้น 

  ข้อ  ๑๗   ในต าบลใดที่ยังไม่ได้ตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลให้ด าเนินการตั้ง
หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลตามระเบียบมหาเถรสมาคมนี้  ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็นต้นไป  
และให้ครบทุกต าบลภายในสิ้นปี  ๒๕๒๙  เว้นแต่จะมีเหตุขัดข้อง  ซึ่งยังไม่สามารถจะจัดตั้งภายใน
ก าหนดดังกล่าวนั้น ให้คณะกรรมการ อ.ป.อ.รายงานโดยล าดับจนถึงคณะกรรมการ อ.ป.ก. 
              ประกาศ  ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
 

                  (สมเด็จพระญาณสังวร) 
     สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก 

             ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม 
 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 

 

๒.๓ ความหมายของการบริหารการจัดการทางตะวันตก 
 การบริหารโดยทั่วไป  จะมีลักษณะเป็นกระบวนวิธีหรือเป็นการก าหนดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานหรือเป็นล าดับรายการในการบริหาร คือ ในการบริหารจะต้องมีล าดับรายการก่อนหลังว่า
จะต้องท าสิ่งใดก่อนและต่อ ๆไปจะท าอะไร ซึ่งจัดไว้ว่าหลักเกณฑ์ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์  
(Scientific  Management)  กระบวนการบริหารจะก าหนดขอบเขตและหน้าที่ตามขั้นตอนต่างๆ  
ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งนักบริหาร นักวิชาการ  ตลอดจนนักการศึกษา ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการ
บริหารไว้  ดังนี้ 
  ทดลองได้พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริง  การน าไปใช้ให้ได้ผลหรือไม่นั้นเป็นศิลป์  คือผู้น าไปใช้
ต้องมีศิลปะ  การบริหารยังอาจ หมายถึงการวางแผน (Planning)  การด าเนินงานตามแผน
(Execution) ซ่ึง กระบวนการบริหารของกูลิค  และเออร์วิค  (Gulick & Urwick)๘  ได้
เสนอกระบวนการบริหารไว้   ๗   ประการ  ซึ่งเรียกย่อๆว่า  “POSDCORB”  โดยมีกระบวนการ
บริหาร  ดังนี้  
 (๑)  การวางแผน  (Planning)  หมายถึง  การคิดเลือกหาทางที่ดีที่สุดในการใช้
ทรัพยากรที่มีอย่างประหยัดให้ได้ผลคุ้มค่าที่สุด  โดยด าเนินการตามขั้นตอนอย่างมีแบบแผนเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 (๒)  การจัดหน่วยงาน (Organizing)  หมายถึง การจัดโครงสร้างอ านาจหน้าที่การแบ่ง
ส่วนงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 (๓ )   การจัดตั วบุคคล (Staffing) หมายถึ ง  การบริหารด้ านบุ คคล อัน ได้ แก่ 
การจัดอัตราก าลัง  การสรรหา การรักษาสภาพการท างาน  การควบคุมการปฏิบัติงาน 
 (๔)  การอ านวยการ (Direction) หมายถึง การด าเนินการในการตัดสินใจและการสั่ง
การในกิจกรรมต่าง ๆ ให้ด าเนินไปอย่างมีระเบียบแบบแผน  ทั้งในลักษณะทั่ว  ๆไปและใน
ลักษณะเฉพาะตลอดจนการให้ค าแนะน า 
 (๕)  ควบคุมการปฏิบัติงาน (Controlling) หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
กิจการให้เป็นไปตามกฎ  ระเบียบและวัตถุประสงค์ 
 (๖)  การประสานงาน (Co-ordination) หมายถึง การร่วมมือกันในการปฏิบัติงาน 
ในส่วนต่างๆ  ให้ประสานงานสอดคล้องและกลมกลืน 
 (๗)  การรายงาน (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้
ผู้บริหารและสมาชิกของหน่วยงาน ได้ทราบความเคลื่อนไหนและความก้าวหน้าของกิจการ  
ในหน่วยงาน 
 (๘)  การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การควบคุมการใช้จ่ายเงินให้รอบคอบ 
และรัดกุม  รวมถึงการจัดสรรงบประมาณการท าบัญชี 
 กระบวนการบริหารงานตามแนวของเดรมม่ิง  (dreaming) ๙ คือ  แบบ  PDCA  ดังนี้ 
                                                           

 ๘  Gulick, Luther & LyndallUrwick.,  Paperson the Science of Administration. 
(NewYork: Columbia University. 1973), p 12. 
 ๙  Deming, Edward W., The Massachusetts Institute Technology Center for 
Advanced Engineering Study,  (New York: McGraw-Hill, Out of The Crisis, 1995), pp 9-11.  
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  ๑. Plan (วางแผน) หมายถึง การวางแผนการด าเนินงานอย่างรอบคอบ ครอบคลุมถึง
การก าหนดหัวข้อที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติงาน อาจประกอบด้วย การก าหนดเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
Plan การจัดอันดับความส าคัญของ เป้าหมาย ก าหนดการด าเนินงาน ก าหนดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน ก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ด าเนินการและก าหนดงบประมาณที่จะใช้ การเขียนแผน
ดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของลักษณะ การด าเนินงาน การวางแผนยังช่วยให้เรา
สามารถคาดการณ์สิ่งที่เกิดข้ึนในอนาคต และช่วยลดความสูญเสียต่างๆที่อาจเกิดข้ึนได้ 
  ๒.Do (ปฏิบัติตามแผน) หมายถึง การด าเนินการตามแผน อาจประกอบด้วย การมี
โครงสร้างรองรับ การด าเนินการ (เช่น คณะกรรมการหรือหน่วยงานของคณะ) มีวิธีการ ด าเนินการ 
(เช่น มีการประชุมของคณะกรรมการมีการจัดการเรียน การสอน มีการแสดงความจ านงขอรับ
นักศึกษาไปยังทบวงมหาวิทยาลัย) และมีผลของการด าเนินการ (เช่น รายชื่อนักศึกษาที่รับในแต่ละปี) 
  ๓.Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) หมายถึง การประเมินแผน อาจประกอบด้วย 
การประเมินโครงสร้างที่รองรับ การด าเนินการ การประเมินขั้นตอนการด าเนินงาน และการ
ประเมินผลของ การด าเนินงานตามแผนที่ได้ตั้งไว้ โดยในการประเมินดังกล่าวสามารถท าได้เองโดย
คณะกรรมการที่รับผิดชอบแผนการด าเนินงานนั้น ๆ ซึ่งเป็นลักษณะของการประเมินตนเอง โดยไม่
จ าเป็นต้องตั้งคณะกรรมการ อีกชุดมาประเมินแผน หรือไม่จ าเป็นต้องคิดเครื่องมือหรือแบบประเมิน 
ที่ยุ่งยากซับซ้อน 
       ๔ .Act. (ปรั บปรุ ง แก้ ไ ข )  หมายถึ ง  ก า รน า ผลการประ เ มิ น มา พัฒนา แผน  
อาจประกอบด้วย การน าผลการ ประเมินมาวิเคราะห์ว่ามีโครงสร้าง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด  
ที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีก และสังเคราะห์รูปแบบ การด าเนินการใหม่ 
ที่เหมาะสม ส าหรับการด าเนินการ ในปีต่อไป 
 กระบวนการบริหารงานทั้ง ๔ ขั้นตอนจะต้องปฏิบัติต่อเนื่องกันไปไม่สิ้นสุดซึ่งเขียนได้ว่า  
(plan-do-check-act)  PDCA  ซึ่งเสมือนกับเป็นวงจรอันหนึ่งเรียกว่า วงจรเดมมิ่ง (the  deming  
cycle) วงจรหรือวงล้อ (PDCA) เป็นเครื่องมือการบริหารอย่างต่อเนื่องในการติดตามพัฒนาให้บรรลุ
เป้าหมาย โดยวงจรเดมมิ่งหรือ PDCA เป็นการบวนการหนึ่ง ซึ่งสามารถที่จะน ามาใช้ได้เป็นอย่างดี 
ในการควบคุมคุณภาพหรือการบริหารคุณภาพ  
 การบริหารเชิงพฤติกรรมศาสตร์  (Behavioral  Scinece) ของเวเบอร์  (Weber)  
ได้อธิบายการบริหารงานองค์การในรูปแบบอุดมคติว่า องค์ประกอบของการบริหารระบบราชการ
จะต้องมีลักษณะส าคัญๆ  ดังนี้๑๐  
 (๑)  องค์การก าหนดสายงานการบังคับบัญชาชัดเจน (Hierarchy) ผู้มีอ านาจสูงสุด 
มีอ านาจสั่งการผู้ใต้บังคับบัญชา 
 (๒)  องค์การก าหนดต าแหน่งและอ านาจหน้าที่ (Authority) แต่ละคนในองค์การ 
จะมีต าแหน่งและอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน 

                                                           

 ๑๐ Max Weber,  The Theory of Social and Economic Organizations,  ( New York: 
Translated by A.M. Handerson and T. Parsons, 1947),  pp 45-46. 
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 (๓)  มีกฎระเบียบ  ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน (Rules and Regulations) เพ่ือก าหนด
วิธีการท างานและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน 

(๔)  มีการแบ่งงานกันตามความช านาญเฉพาะด้าน (Division of Work) ท าให้เกิดการ
บรรจุบุคคลากรเฉพาะด้าน  และเกิดการรวมกลุ่มบุคคลที่ปฏิบัติงานคล้ายคลึงกัน 
 (๕)  มีระบบการจูงใจการท างาน โดยการก าหนดอัตราเงินเดินตามต าแหน่ งและ
ระยะเวลาในการท างาน 
 (๖)  มีระบบความสัมพันธ์ภายในองค์การอย่างเป็นทางการ ไม่มีการติดต่อกันเป็น
ส่วนตัวหรือข้ามสายงานการบังคับบัญชา 
 (๗)  ใช้ระบบคุณธรรมในการบริหารงานมีเหตุผลในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาทั้งนี้อาศัย
กรอบ   กฎเกณฑ์ท่ีวางไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
 กระบวนการบริหารของฟาโยล  (Fayol)  นักวิชาการเหมืองแร่ชาวฝรั่งเศส เป็นต้น
ก าเนิดในการเสนอองค์ประกอบมูลฐานของการบริหารแบบกระบวนการ  โดยได้อธิบายกระบวนการ
บริหารงานประกอบด้วยขั้นตอนการบริหารได้ ๕  ประการ คือ๑๑    
 (๑)  วางแผน  (plan)  หมายถึง การวางแผนปฏิบัติงานล่วงหน้า 
 (๒)  จัดหน่วยงาน (organize)  หมายถึง  การรวมรวมเครื่องมือ วัสดุ และก าลัง 
 (๓)  บังคับบัญชา  (command)  หมายถึง การสั่งงาน ควบคุม  บังคับบัญชาให้บุคคล
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
 ( ๔ )   ป ร ะ ส า น ง า น  ( coordinate) ห ม า ย ถึ ง  ก า ร ป ร ะ ส า น กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง  
ของหน่วยงานให้ด าเนินไปตามเป้าหมาย 
 (๕)  ควบคุม  (control) หมายถึง การควบคุมดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ  
ข้อบังคับ  และกฎเกณฑ์ 
 กระบวนการบริหารของ ที เกรกก์ (T. Gregg)  รายการของกระบวนการตามความเห็น
ของนักบริหารทั้งหลายที่ได้แยกไว้ถึง ๓๕ รายการ  แล้วน ามาวิเคราะห์และประมวลกระบวนการ
บริหารใหม่   โดยแบ่งกระบวนการบริหารได้  ๗ ประการ คือ๑๒  
 (๑)  การตัดสินใจสั่งการ (Decision-Making)  เป็นหัวใจของกระบวนการบริหารงาน 
 (๒)  การวางแผน (Planning)  มีความส าคัญต่อการบริหารทุกประการ  ถ้าขาดการ
วางแผนกิจกรรมนั้น   จะไม่สามารถด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (๓)  การจัดองค์การ (Organizing) คือ การกระท าให้เกิดความมีระเบียบในการ
ปฏิบัติงานก าหนดอ านาจหน้าที่และต าแหน่งต่างๆ อย่างชัดเจน 
 (๔)  การติดต่อสื่อสาร (Communication) เป็นกระบวนการส่งข่าวสาร ค าสั่งอธิบาย 
ฯลฯ  จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง จากหน่วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งจะต้องชัดเจน
ได้ใจความก่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
                                                           

        ๑๑ Fayol, HGeneral and Industrial Management,   ( London: Sir Issac Pitman and 
Sons Ltd, 1949), p 25. 

        ๑๒ Gregg, Russell T.,  The Administrative Process in Administrative Behavior in  
Education, (New York: Harper and Row, 1957), pp 31-32. 



๒๔ 

 

 (๕)  การใช้อิทธิพลกระตุ้นให้บุคลากรท างาน ( Influencing) ในหน่วยงานทุกชนิด
จ าเป็นต้องมีระบบควบคุมบังคับบัญชา  เพ่ือให้กิจกรรมต่างๆ ด าเนินไปอย่างราบรื่น โดยการปฏิบัติ
ตามค าสั่งรวมทั้งกระตุ้นให้ผู้น างานปฏิบัติอย่างเต็มที่ 
 (๖)  การประสานงาน (Coordinating) เป็นความร่วมมือระหว่างบุคคลต่อบุคคลหรือ
หน่วยงานต่อหน่วยงาน  มีการติดต่อสัมพันธ์กันช่วยเหลือกันในด้านบุคคลและทรัพยากรอ่ืนๆ 
 (๗)  การประเมินผล (Evaluation) คือ การตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระยะอย่าง
ต่อเนื่อง  เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 กระบวนการบริหารของเซียร์ส (Sears) ได้รายงานการบริหารตามความเห็นชอบของนัก
บริหารทั้งหลายได้แยกไว้ถึง ๓๕ รายการแล้วน ามาวิเคราะห์และประมวลกระบวนการบริหารใหม่ 
โดยแบ่งกระบวนการบริหารไว้  ๓ ประการ  คือ๑๓  
 (๑)  การวางแผน  หรือการวางโครงการ  (Planning) 
 (๒)  การจัดองค์การ (Organizing)  โดยก าหนดอ านาจหน้าที่ของแต่ละต าแหน่งไว้อย่าง
แน่นอนและรัดกุม 
 (๓)  การวินิจฉัยสั่งการ คือ การมอบหมายงาน  (Directing) 
 กระบวนการบริหาร ของสมาคมผู้บริหารการศึกษาแห่งสหรัฐอเมริกา (American   
Association  of  School  Administrator) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารไว้ ๕ 
ประการคือ๑๔  
 (๑)  การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผนหรือโครงการส าหรับการปฏิบัติงาน
ในอนาคตให้ตรงเป้าหมายที่ต้องการ โดยก าหนดงานที่จะท า วิธีการ และวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆ ไว้
ล่วงหน้า 
 (๒)  การแสวงหาและก าหนดตัวบุคคลและอุปกรณ์  (Allocation)  หมายถึง   
การแสวงหาก าหนดตัวบุคคล  และวัสดุทุกชนิดที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตามแผน 
 (๓)  การเสริมก าลังบ ารุง  (Stimulation)  หมายถึง  การบ ารุงขวัญ กระตุ้นและส่งเสริม
ให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้ผลงานดีทั้งปริมาณและคุณภาพ 
 (๔)  การประสานงาน  (Co-ordination) การจัดให้ผู้แทนของหน่วยงานย่อยทุก
หน่วยงานพบปะปรึกษาหารือกัน  เพ่ือให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือทราบเรื่องการปฏิบัติงาน
ของผู้อื่นและเพ่ือให้งานสัมพันธ์ไม่ขัดแย้งกัน  โดยยึดเป้าหมายขององค์การเป็นหลัก 
 (๕)  การประเมินผลงาน (Evaluation)  หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระยะ
ให้ทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือหาแนวทางแก้ไขทุกระยะและการประเมินผลขั้น
สุดท้าย  เพ่ือเปรียบเทียบผลงานกับผลงานที่ควรจะได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นเพ่ือวางแผนใหม่
ส าหรับการปฏิบัติงานในอนาคต 

                                                           

 ๑๓ Sears, Jesse B, The Nature of Administrative Process, (New York: McGraw - Hill 
Book Company, 1959), p 17-36. 
 ๑๔. American  Association of School Administrators, Staff  Relations in School,  (New 
York: Handerson and T. Parsons,  1947),  pp 23-24.   



๒๕ 

 

 จากความหมายของการบริหารจัดการทางตะวันตกและผลการศึกษาของนักวิชาการ
ต่างๆ  ผู้วิจัยประมวลได้ว่า  ความหมายของการบริหารจัดการทางตะวันตก  มีความหมายที่เกี่ยวข้อง  
สามารถสรุปได้  ดังตาราง  ๒.๒  ดังนี้ 
 
ตารางท่ี  ๒.๒  ความหมายของการบริหารการจัดการทางตะวันตก 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
สุพจน์  พันธ์ชูเพชร  
(๒๕๓๘, หน้า ๑๒-๑๓)  
 

๑. เลือกหาทางที่ดีที่สุดในการใช้ทรัพยากร 
๒. การจัดอัตราก าลัง กาสรรหา การรักษาสภาพ การท างาน  
การควบคุมการปฏิบัติงาน 
๓. การร่วมมือกันในการปฏิบัติงาน   
๔. รายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ผู้บริหารและ
สมาชิกของหน่วยงาน                                                                                                                                                                                               

สมเดช  สีแสง   
(๒๕๔๔, หน้า ๑๙๘-๑๙๙)  

๑. การวางแผน        ๒. การปฏิบัติตามแผน 
๓. การตรวจสอบ     ๔. การปฏิบัติ 

สมเดช  สีแสง   
(๒๕๔๔, หน้า ๑๙๘-๑๙๙)  

๑. การวางแผน 
๒. การปฏิบัติตามแผน 
๓. การตรวจสอบ 
๔. การปฏิบัติ 

ธงชัย  สันติวงษ์   
(๒๕๒๓, หน้า ๖๗-๗๔)  

๑. การวางแผน 
๒. การจัดองค์การ 
๓. การจัดคนเข้าท างาน 
๔. การสั่งการ 
๕. การควบคุม 

 
 
๒.๔ พุทธวิธีการบริหารจัดการงาน 
 จุดก าเนิดขององค์กรตามแนวพระพุทธศาสนาเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว มีด าริที่จะเผยแผ่พระสัจธรรมแก่เวไนยสัตว์ พระพุทธองค์จึงได้เสด็จไปโปรด
ปัญจวัคคีย์  มีพระอัญญาโกณฑัญญะ พระวัปปะ  พระภัททิยะ  พระมหานามะ และพระอัสสชิ   
ที่อาศัยอยู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เขตกรุงพาราณสี  แคว้นมคธ  เมื่อเสด็จไปถึงทรงแสดงธรรมมจัก
กัปปวัตตนสูตร จนท่านโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมว่า “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา  
สิ่งทั้งปวงนั้น มีความดับไปเป็นธรรมดา” และทูลขอบรรพชาอุปสมบทในวันขึ้น ๑๕ค่ า เดือน ๘ 
เรียกว่า วันอาสาฬหบูชา   ซึ่งเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบ  ๓ ประการ คือ พระพุทธ  พระธรรม และ
พระสงฆ์ จึงนับได้ว่า พระอัญญาโกณฑัญญะเป็นพระสงฆ์องค์แรกที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา ส่วนอีก 
๔ ท่านที่เหลือพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน  อบรมจนได้ดวงตาเห็นธรรมและบรรลุอรหันตผล  ในเวลา
ต่อมาพระพุทธองค์ทรงประทานการบรรพชาด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาโดยตรัสว่า “เธอทั้งหลายจงเป็น



๒๖ 

 

ภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว เธอทั้งหลายจงประพฤติพรหมจรรย์เพ่ือท าที่สุดทุกข์โดยชอบ
เถิด”๑๕    ด้วยพระด ารัสนี้ท าให้พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมาก 
  จากที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าวันอาสาฬหบูชานั้นเป็นจุดก าเนิดองค์การพระพุทธศาสนา
ขึ้นอย่างสมบูรณ์ โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้น าหรือผู้บริหารองค์การ  และพระสงฆ์สาวกเป็นสมาชิก   
ซึ่งได้ร่วมแรงร่วมใจกันท างานเพ่ือขับเคลื่อนองค์การให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้คือการประกาศ
พระธรรมวินัย ต่อมาเมื่อพระสงฆ์สาวกมีจ านวนมากพอสมควรแล้ว  จึงมีพระด ารัสที่จะส่งพระสาวก
ออกไปปฏิบัติหน้าที่ คือการประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยได้ตรัสรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่า “  
ดูก่อน ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงจาริกไป เพ่ือประโยชน์สุขแก่ชนจ านวนมาก   เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก   
เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์  จงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้น   
มีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุด   จงประกาศพรหมจรรย์  พร้อมทั้งอรรถและ
พยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วน”๑๖   พระด ารัสนี้นับว่าเป็นนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ขององค์การพระพุทธศาสนา  ในกาลต่อมาเมื่อมีผู้เลื่อมใสใคร่จะบวชพระพุทธองค์ก็จะทรงประทาน
บวชให้ด้วยพระองค์เองเรียกว่า “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” และได้ท าการสั่งสอนพระสาวกในชั้นต้น จนได้
บรรลุคุณธรรมเป็นพระอริยบุคคล พร้อมกับได้ส่งพระสาวกเหล่านั้น   ออกประกาศเผย แผ่
พระพุทธศาสนายังที่ต่าง ๆ  
 ซึ่งจะได้เห็นว่าการบริหารองค์การในขณะนั้นทุกอย่างขึ้นตรงต่อพระพุทธเจ้า ฉะนั้น 
การประพฤติปฏิบัติหน้าที่ของพระสาวกทั้งหลายจึงยึดถือปฏิบัติตามพระพุทธองค์เท่านั้นเนื่องจากใน
กาลนั้นพระพุทธองค์ยังไม่ได้บัญญัติพระวินัยเพื่อเป็นเครื่องมือในการปกครองคณะสงฆ์ 
 ดังนั้น  โครงสร้างองค์การพระพุทธศาสนาในช่วงระยะต้นของพุทธกาลนั้นจึงมีลักษณะ
เรียบง่าย  ซึ่งสามารถแสดงเป็นแผนภูมิได้  ดังนี้ 
  
 
        
 
                                                    
                                                                       
            
 
        
 
                
 
 
 แผนภาพ ๒.๑  โครงสร้างองค์กรสงฆ์สมัยพุทธกาล 
                                                           

 ๑๕ วิ. ม. (ไทย) ๔/๑๘/๒๕. 
 ๑๖ วิ. ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐. 

พระพุทธเจ้า 

พุทธบริษัท 

ฝ่ายสงฆ ์ ฝ่ายคฤหสัถ ์

ภิกษุบริษัท ภิกษุณีบริษัท อุบาสกบริษัท         อุบาสิกาบริษัท 



๒๗ 

 

 
          ๑) การบัญญัติพระธรรมวินัย 
            พระธรรมวินัย เป็นค าที่ใช้เรียกพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล  ซึ่งเป็น
ค าประสมมาจากค าว่า  ธรรม + วินัย  พระธรรมคือความจริงของสิ่งทั้งหลาย  เป็นเรื่องธรรมมีอยู่แล้ว
ในธรรมชาติ  ไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดหรือไม่เกิด  มันก็มีอยู่อย่างนั้นเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติ   
เมื่อพระพุทธเจ้าค้นพบธรรมนั้นแล้วก็ทรงน ามาเผยแผ่เพ่ือเกิดประโยชน์แก่หมู่มนุษย์  จากนั้นก็อาศัย
หลักความจริงที่มีอยู่ในธรรมชาติซึ่งเป็นเรื่องของกฎแห่งเหตุปัจจัยนั้นมาจัดตั้งวางเป็นระบบระเบียบ
ในหมู่มนุษย์เรียกว่าวินัย๑๗   หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  สิกขาบทหรือศีล  ในคัมภีร์สมันตปาสาทิกา  
อรรถกถาพระวินัยปิฎกอธิบายความหมายของค าว่า  วินัยไว้ว่า  “พระวินัยอันบัณฑิตผู้รู้อรรถแห่ง
วินัยทั้งหลาย กล่าวว่า  วินัยเพราะมีนัยต่างๆ เพราะมีนัยพิเศษและเพราะฝึกกายและวาจา” 
 ดังนั้นจึงสามารถแยกความหมาย  วินัย  ออกเป็น ๓  นัย  คือ๑๘  
  ๑)  วินัย หมายถึง นัยต่างๆ (วิวิธ + นย) เพราะมีปาติโมกข์ ๒ คือ ภิกขุ
ปาติโมกข์ และภิกขุนีปาติโมกข์  มีวิภังค์๒ คือ ภิกขุวิภังค์และภิกขุนีวิภังค์และมี  อาบัติ ๗  กอง 
   ๒)  วินัย หมายถึง นัยพิเศษ (วิเสส + นย) เพราะมีพระอนุบัญญัติเพ่ิมเติม
ให้สิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้แล้วมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น  หรือผ่อนผันให้เหมาะสมแก่การกระท า
ความผิดหรือการล่วงละเมิด 
   ๓)  วินัย หมายถึง กฎหรือข้อบังคับส าหรับฝึกอบรมกายและวาจา  เพราะ
เป็นเครื่องป้องกันการประพฤติไม่เหมาะสมทางกายและวาจา  
  ในช่วงแรกของการก่อตั้งองค์การพระพุทธศาสนา  พระพุทธเจ้ายังไม่ได้บัญญัติพระวินัย
ทั้งท่ีเป็นปาฏิโมกข์และอภิสมาจาร พระภิกษุเม่ือเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็ถือปฏิบัติตามรูปแบบ
ที่เป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้า มีทั้งธรรมและวินัย ค าสั่งและค าสอนอยู่ด้วยกัน  ซึ่งจัดเป็นจารีตศีล
เรียกว่า  โอวาทปาติโมกข์เป็นหลัก 
 ต่อมาเม่ือพระพุทธศาสนาเจริญมากขึ้นได้มีผู้ศรัทธาเข้ามาบวชเป็นจ านวนมาก    ท าให้
สังคมสงฆ์มีความหลากหลาย  เป็นเหตุให้มีการประพฤติแตกต่างกันออกไป  ตามฐานะและความเชื่อ
ของแต่ละท้องถิ่นชนบทที่ตนอาศัยอยู่ การประพฤติผิดทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา จึงเกิดมีขึ้น  อันเป็น
เหตุให้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยขึ้น     
     การบัญญัติพระวินัยนั้น พระพุทธองค์ทรงค านึงถึง เหตุปัจจัยต่างๆ ที่ เป็ น
องค์ประกอบหลัก  ดังที่พระพุทธองค์ ทรงตรัสกับพระสารีบุตรเมื่อครั้งพระสารีได้ทูลของร้องให้ทรง
บัญญัติวินัยหรือสิกขาบท และแสดงปาติโมกข์แก่พระสาวก  อันจะเหตุให้พรหมจรรย์ด ารงอยู่ได้นาน  
ซึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า  เวลาและเหตุที่จะทรงบัญญัติสิกขาบทนั้น  จะต้องประกอบไปด้วยปัจจัย
๕ ประการ ได้แก่ 
   (๑)  สังคมสงฆ์ตั้งได้เป็นเวลานานพอสมควร 
                                                           

 ๑๗ พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต),  วินัยเร่ืองท่ียิ่งใหญ่กว่าที่คิด,  พิมพ์ครั้งท่ี ๒,  (กรุงเทพมหานคร:  
บริษัทสหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๓๘),  หน้า ๒-๓. 
 ๑๘ แสวง   อดุมศรี, เรียบเรียง,  พระวินัยปิฎก๑ ว่าด้วยมหวิภังค์, (กรุงเทพมหานคร:  บริษัทประยูร
วงษ์ จ ากัด, ๒๕๔๖),  หน้า ๖-๗. 



๒๘ 

 

   (๒)  สังคมสงฆ์ขยายตัวใหญ่ขึ้น 
   (๓)  มีผลประโยชน์เกิดมากข้ึน 
   (๔)  มีผู้ทรงความรู้มากขึ้น 
   (๕)  มีผู้ประพฤติผิดให้เป็นที่เสื่อมเสีย๑๙  
  จะเห็นได้ว่าการที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติวินัยนั้น  พระองค์ไม่ได้บัญญัติล่วงหน้า
เหมือนกับการบัญญัติกฎหมายหรือกฎระเบียบขององค์การโดยทั่วไป แต่ทรงค านึงถึงกาลเวลาและ
ความเหมาะสมของเหตุการณ์เป็นหลักและพุทธวิธีในการบัญญัติสิกขาบทนั้นประกอบด้วย 
   (๑)  เมื่อมีเรื่องไม่ดีไม่งามเกิดขึ้น  ทรงรับสั่งให้ประชุมสงฆ์ 
   (๒)  ตรัสถามภิกษุผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
   (๓)  ทรงต าหนิภิกษุที่ก่อเรื่อง 
   (๔)  ชี้โทษแห่งการล่วงละเมิด 
   (๕)  แสดงอานิสงส์แห่งการส ารวมระวัง 
   (๖)  บัญญัติสิกขาบทให้ภิกษุถือปฏิบัติตาม๒๐  
  ๒)  ลักษณะการปกครององค์กรพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล 
  ในช่วงระยะกาล ๔๕ ปี ที่พระพุทธเจ้าทรงพระชนมาชีพบ าเพ็ญพุทธกิจอยู่นั้น   
ท าให้การปกครององค์การพระพุทธศาสนามีวิวัฒนาการที่เจริญขึ้นตามล าดับกาล  โดยเฉพาะองค์กร
คณะสงฆ์เมื่อพระสาวก  ๖๐ รูปแรกออกประกาศพระพุทธศาสนาปรากฏว่ามีผู้มีศรัทธาเลื่อมใสจะขอ
บวชด้วยจ านวนมาก พระสงฆ์สาวกได้น ากุลบุตรเหล่านั้น มาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพ่ือที่จะให้พระองค์
ทรงบรพพชาอุปสมบทให้ พระสาวกเหล่านั้นต่างได้รับความล าบากในการเดินทาง เพราะการ
คมนาคมยังไม่สะดวก ท าให้งานเผยแผ่เป็นไปอย่างล่าช้า พระพุทธองค์ทรงค านึงถึงเหตุเหล่านี้  
จึงทรงอนุญาตให้พระสาวกผู้ใหญ่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นพระอุปัชฌาย์  ให้การบรรพชาอุปสมบท
แก่กุลบุตรที่มีศรัทธาด้วยวิธี “ติสรณคมนูปสัมปทาหรือไตรสรคมน์” และให้การปกครองดูแลกันเอง 
 การที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระสาวกเป็นพระอุปัชฌาย์ให้การบรรพชาแก่กุลบุตร
ผู้มีศรัทธาทั่วไปนั้น เป็นการมอบอ านาจบางประการให้พระสาวกได้ปกครองกัน  ในลักษณะของ
อุปัชฌาย์ปกครองสัทธิวิหาริกและอาจารย์ปกครองอันเตวาสิกของตน โดยพระพุทธองค์ทรงแสดง
หลักการของพระศาสนาที่เรียกว่า “โอวาทปาฎิโมกข์” เพ่ือเป็นหลักการบริหารปกครองของ
พระพุทธศาสนาและการด าเนินชีวิตร่วมกันของพระสาวก 
 ในกาลนี้ พระพุทธองค์ทรงด าเนินการปกครองและบริหารจัดการให้การศึกษาแก่พระ
สาวกด้วยตัวพระองค์เองและมอบหน้าที่ ให้พระอุปัชฌาย์ดูแลบ้างเพราะลักษณะของงาน
พระพุทธศาสนานั้น ได้มุ่งเน้นไปในด้านการประกาศเผยแผ่หลักค าสอนของพระพุทธองค์เป็นส่วนมาก 
พระภิกษุในพระพุทธศาสนามีสถานะเป็นอาคาริกที่เร่ร่อนไปตามที่ต่างๆ  เพ่ือประกาศหลักค าสอน
ของพระพุทธเจ้า ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอาศัยบิณฑบาตเลี้ยงชีพ  จึงท าให้พระพุทธศาสนาเผยแผ่ไป
อย่างรวดเร็วและเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

                                                           

 ๑๙ วิ. มหา. (ไทย) ๑/๒๑/๑๓. 
 ๒๐ วิ. มหา. (ไทย) ๑/๑๙/๒๗. 



๒๙ 

 

 ต่อมาพระพุทธเจ้าทรงมีพระพุทธานุญาต  ให้ภิกษุท าการอุปสมบทแก่สตรีที่ประสงค์จะ
บวชเป็นนางภิกษุณี อันสืบเนื่องมากจากการร้องขอของพระนางมหาปชาบดีโคตรมี และมีพระ
อานนท์เป็นผู้ทูลช่วยเหลือให้ได้รับการอุปสมบท พระนางมหาปชาบดีโคตมีจึงได้เป็นภิกษุณีรูปแรกใน
พระพุทธศาสนา เป็นการบวชด้วยการรับครุธรรม ๘ ประการ จากพระพุทธองค์  และต่อมาก็บวช
ให้แก่เหล่าบริวารของพระนางมหาปชาบดีโคตมีท าให้มีพระพุทธบริษัทเป็น  ๔ ฝ่าย ท าให้รูปลักษณ์
การปกครององค์การในช่วงระยะกาลนี้เป็นงานด้านการปกครองเพ่ือให้การศึกษาและการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเสียเป็นส่วนมาก 
 เมื่อทรงอนุญาตการบวชให้เป็นกิจของสงฆ์  หรือมอบหมายความเป็นใหญ่ให้สงฆ์อย่าง
เต็มที่แล้ว  พระองค์ก็ทรงงดการอุปสมบทให้แก่ใครๆ  ทรงท าหน้าที่สั่งสอนและดูแลภายในองค์การ
พระพุทธศาสนาโดยทั่วไป  มาถึงตอนนี้จะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์ทรงมีพระพุทธประสงค์ที่จะให้สงฆ์
ปกครองกันเองอย่างแน่นอน  โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นหลักหรือเป็นใหญ่ ในการปกครองไม่ทรง
ปรารถนาให้พระเถระรูปหนึ่งรูปใดมีอ านาจหน้าที่ในการปกครอง   ดังปัจฉิมโอวาทที่ทรงตรัสกับพระ
อานนท์ก่อนที่จะพระปรินิพพานว่า “อานนท์  พระธรรมวินัยใด  ที่เราแสดงและบัญญัติไว้  เมื่อเรา
ล่วงลับไปแล้ว พระธรรมและวินัยนั้นแหละ จักเป็นพระศาสดาของเธอทั้งหล าย”๒๑   เป็นต้น   
เพราะฉะนั้น มาถึงช่วงปลายๆสมัยพุทธกาล พระพุทธองค์จึงได้ทรงมอบภาระการบริหารการปกครอง
ให้แก่คณะสงฆ์เป็นผู้ปกครองกันเองโดยยึดหลักพระธรรมวินัยเป็นใหญ่ในการปกครอง  ดังนั้น เมื่อ
แสดงรูปลักษณ์การปกครององค์การพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล   
จึงสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้    ดังนี้ 
 
 
 
                                           
                 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 แผนภาพที่ ๒.๒ โครงสร้างการปกครององค์กรสมัยพุทธกาล๒๒  
                                                           

 ๒๑ ที. ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๖/๑๖๔. 
 ๒๒ ที. ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๖/๑๔๖.  

พระธรรมวนิยั พระพทุธเจา้ 

พทุธบริษทั๔ 

คณะสงฆ ์ คณะคฤหสัถ ์

ฝ่ายภิกษุ 

ภิกษุ 

สามเณร 

ฝ่ายภิกษุณี 

ภิกษุณี 

สามเณรี 

สิกขมานา 

อุบาสก อุบาสิกา 



๓๐ 

 

 
  ๓)  การบริหารองค์กรพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล 
  เมื่อพระพุทธองค์ทรงเห็นว่ามีพระสงฆ์สาวกและพุทธสมาชิกเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก  
งานของพระพุทธศาสนาเป็นไปอย่างกว้างขวาง สังคมพุทธกลายเป็นสังคมที่มีขนาดใหญ่สมควรที่จะ
มอบหมายภาระให้คณะสงฆ์ช่วยบริหาร เ พ่ือเป็นการปู พ้ืนฐานการบริหารให้แก่คณะสงฆ์   
พระพุทธองค์จึงได้ทรงยกเลิกการบวชด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาและไตรสรณคมน์แล้วทรงอนุญาตให้
พระภิกษุท าการบวชให้ผู้ที่มีศรัทธาต้องการบวชในพระพุทธศาสนาได้ด้วยวิธี  “ญัตติจตุตถ
กรรมวาจา” และได้น าวิธีการบวชแบบไตรสรณคมน์ไปใช้กับการบวชของสามเณรแทน ซึ่งมีพุทธวิธี
มอบหมายภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้  
 ๑. การแบ่งงานกันท า 
  การที่มนุษย์เข้ามาร่วมกันท างานในรูปขององค์การ และต้องการจะด าเนินการ   
ให้ประสบความส าเร็จบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้นั้นจะต้องมีการแบ่งหน้าที่และมอบหมายงานให้
เหมาะสมกับบุคคลในลักษณะของการมอบหมายงานให้ท าตามความถนัดและความรู้ความสามารถ
ของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคล๒๓  หากได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้แล้ว  การปฏิบัติงานก็มี
โอกาสประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นเมื่อน าหลักการนี้  มาวิเคราะห์ลักษณะการแบ่ง
งานในองค์กรคณะสงฆ์สมัยพุทธกาลแล้วจะเห็นได้ว่า  พระพุทธองค์ก็ทรงมีพุทธวิธีการจัดแบ่งงานใน
องค์  องค์การสมัยพุทธกาลซึ่งมีลักษณะคล้ายๆ กันกับการจัดแบ่งงานขององค์การในปัจจุบัน   
โดยเฉพาะลักษณะงานที่พุทธองค์ทรงจัดแบ่งให้คณะสงฆ์สมัยพุทธกาลนั้นสามารถพิจารณาได้ ๓ 
ลักษณะ คือ 
  ๑) ลักษณะที่เป็นงานหลัก คือ เป็นงานที่มีการด าเนินการอยู่เป็นประจ าในองค์การ
พระพุทธศาสนาซึ่งสามารถแยกได้เป็น ๔ ประเภท คือ 
   (๑) งานด้านการปกครอง  เป็นงานที่จะต้องด าเนินการเพ่ือให้เกิดความ
เรียบร้อยดีงามในองค์การ อันประกอบไปด้วยงานที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ คือ การรับบุคคลเข้าเป็น
สมาชิกองค์กรคณะสงฆ์ การบัญญัติพระธรรมวินัย การวางระเบียบการลงโทษการตัดสินอธิกรณ์   
การส่งเสริมความสามัคคีและการท าสังฆกรรมประเภทต่างๆ 
   (๒) งานด้านการให้การศึกษา เป็นการส่งเสริมให้พุทธบริษัทได้รับ
ประโยชน์ในส่วนของตน  ด้วยการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาที่เป็นไปตามกระบวนการหรือ ตามล าดับ
ขั้นของการศึกษา๒๔ มีการจัดสภาพการณ์ที่ เ อ้ืออ านวยต่อการศึกษาของภิกษุและคฤหัสถ์   
เช่น  การแต่งตั้งผู้ให้การอบรมศึกษาหรือแสดงธรรม การให้ถืออุปัชฌาย์และอาจารย์การให้ถือนิสัย
สัทธิวิหาริกวัตรและอันเตวาสิกวัตรเป็นต้น 

                                                           

 ๒๓ พงศ์สัณห์  ศรีสมทรัพย์ และชลิดา  ศรมณี, รศ. , หลักการจัดการองค์การและการจัดการ ,  
พิมพ์ครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร: หจก.แสงจันทร์การพิมพ์, ๒๕๓๑), หน้า ๑๙๗. 
 ๒๔ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๗๔/๗๘. 



๓๑ 

 

    (๓) งานด้านการเผยแผ่ศาสนา เป็นการประกาศเผยแผ่หลักธรรมค าสอน
ของพระพุทธเจ้า  ด้วยการส่งเสริมให้มีการศึกษาและการปฏิบัติ๒๕ เช่นการส่งเสริมงานด้านการเผย
การจัดส่งบุคคลไปท างานด้านการเผยแผ่ยังที่ต่าง ๆ และการตรวจเยี่ยมแนะน าวิธีการเผยแผ่ เป็นต้น 
  (๔)  งานด้านสาธารณูปการ คือ การดูแลนวกรรม การก่อสร้างเสนาสนะ
ที่อยู่อาศัยและการใช้คนวัดให้ท างาน๒๖  เป็นต้น 
 ๒. ลักษณะงานที่จัดเป็นแผนก (Department) ด้วยการพิจารณาลักษณะงานที่เกิดขึ้น
ในองค์กรคณะสงฆ์  เมื่อเห็นว่ามีกิจกรรมที่ เหมือนกันก็จัดไว้ด้วยกันเป็นหมวดหมู่ของงาน   
ซึ่งลักษณะงานเช่นนี้ในองค์กรคณะสงฆ์ได้แก่  การสมมติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ท าการแทนสงฆ์ให้เป็นผู้มี
หน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งตามแต่สงฆ์จะเห็นสมควรด้วยกิจนั้น ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรคณะสงฆ์  เพราะ
การที่คนมาอยู่ร่วมกันเป็นคณะ  ย่อมมีกิจการอันเป็นกลางที่เรียกว่าเป็นของคณะเกิดขึ้น  คณะนั้น
ต้องจัดคนในคณะให้รับหน้าที่ท ากิจการนั้นเป็นแผนกๆ๒๗  

การแต่งตั้งสมมติผู้ท าการแทนสงฆ์คือ  การมีมติร่วมกันหรื อการยอมรับร่วมกัน   
โดยการที่ประชุมสงฆ์ตกลงมอบหมายหรือแต่งตั้งภิกษุให้ท ากิจหรือเป็นเจ้าหน้าที่ในเรื่องอย่างใดอย่าง
หนึ่ง๒๘  เพ่ือที่จะด าเนินการแทนคณะสงฆ์ตามที่ได้รับมอบหมายหน้าที่นั้นๆ  เป็นการแบ่งงานตามกิจ
ที่มีขึ้นในสงฆ์ หรือหมูคณะนั้น ๆ โดยอาศัยความรู้ความสามารถของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป็น
ผู้ด าเนินการร่วมกัน  ด้วยการมอบหมายงานแก่บุคคลที่เห็นว่า  มีคุณสมบัติเหมาะสม  พระภิกษุรูป
เดียวแต่เป็นผู้มีความรู้และความสามารถอาจได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่หลาย ๆ อย่างพร้อมกันก็ได้   
โดยประเภทของผู้ท าการแทนสงฆ์  ตามพระพุทธองค์ทรงมีพุทธานุญาตไว้มีดังนี้ 

  (๑)  เจ้าอธิการแห่งจีวร ประกอบไปด้วยผู้ท าหน้าที่กับสิ่งต่อไปนี้คือผู้รับ
จีวร เรียกว่า จีวรปฏคคาหกะ ผู้เก็บจีวร เรียกว่า จีวรนิทหกะ ผู้แจกจีวร เรียกว่า จีวรภาชกะภิกษุรูป
เดียวอาจท าหน้าที่ทั้ง ๓  ประการก็ได้  โดยการสมมติในคราวเดียวกัน 
    (๒)  เจ้าอธิการแห่งอาหาร  ประกอบไปด้วยผู้ท าหน้าที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้
คือเป็นผู้แจกภัตร  เรียกว่า ภัตตุเทสกะ เป็นผู้แจกยาคู เรียกว่า ยาคุภาชนะ เป็นผู้แจกผลไม้ เรียกว่า 
ผลภาชนะ  เป็นผู้แจกของขบเค้ียว  เรียกว่า  ขัชชภาชกะ 
    (๓)  เจ้าอธิการแห่งเสนาสนะ ประกอบไปด้วยผู้ท าหน้าที่เกี่ยวกับสิ่ง
ต่อไปนี้คือ เป็นผู้มีหน้าที่แจกเสนาสนะ เรียกว่า  เสนาสนคาหาปกะ เป็นผู้แต่งตั้งเสนาสนะ  เรียกว่า
เสนาสนปัญญาปกะ ภิกษุรูปเดียวอาจรับทั้ง ๒  หน้าที่ได ้

                                                           

 ๒๕ วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐. 
 ๒๖ วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๙๔-๓๒๓/๘๙-๑๕๐. 
  ๒๗ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ,   วินัยมุข เล่ม๓ (หลักสูตรนักธรรม 
ชั้นเอก),  (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามงกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๕๓-๗๒. 
 ๒๘ พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต),  พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๙,     
(กรุงเทพมหานคร:   โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยม, ๒๕๔๓), หน้า ๓๐๑. 
 ๒๘ วิ.ม. (ไทย) ๕/๓๔๒/๒๐๓. 
 ๒๘ องฺ.เอก. (ไทย) ๒๐/๑๘๘-๒๓๔/๒๕-๓๐. 



๓๒ 

 

    (๔)  เจ้าอธิการแห่งอาราม ประกอบไปด้วยผู้ท าหน้าที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้
คือมีหน้าที่เป็นผู้ใช้คนท าการวัดเรียกว่าอารามิกเปสกะผู้มีหน้าที่ใช้สมาเณรเรียกว่า  สามเณรเปสกะ 
เป็นผู้มีหน้าที่ดูนวถกรรม เรียกว่า นวกัมมิกะ 
 การแต่งตั้งสมมติพระภิกษุเพ่ือท าหน้าที่แทนสงฆ์ในสังฆกรรมต่างๆ พระพุทธเจ้าทรงวาง
หลักการก าหนดคุณสมบัติไว้แตกต่างกันตามแต่ละชนิด โดยหลักกว้างๆนั้น จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ
คือ เว้นจากอคติ ๔ และเป็นผู้ฉลาดและรู้จักกิจนั้นๆ เป็นอย่างดี๒๙  จึงจะได้รับ การแต่งตั้งจากสงฆ์ให้
ท าหน้าที่ตามกิจที่เกิดมีนั้นๆ 
  ๓. ลักษณะงานที่ต้องอาศัยความช านาญเฉพาะด้าน  ซึ่งเป็นการจัดแบ่งงานให้สมาชิก
ในองค์การเพ่ือปฏิบัติงาน  โดยพิจารณาถึงความถนัดและความสามารถส่วนบุคคลเป็นหลัก ซึ่งใน
องค์การคณะสงฆ์ตรงกับลักษณะงานในต าแหน่ง  “เอตทัคคะ”๓๐  ที่พระพุทธองค์ทรงแต่งตั้งให้แก่
พระสาวกในฐานะที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมในด้านนั้นๆ  เป็นการเฉพาะเช่น   
พระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญามากทรงแต่งตั้งเป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งปวง  ในด้านมีปัญญาและยังได้ชื่อว่า
เป็นพระธรรมเสนาบดี ส่วนพระโมคคัลลานะ  เป็นผู้มีฤทธิ์มาก ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุ
ทั้งหลายในด้านมีฤทธิ์ท างานช่วยในด้านการปกครองสงฆ์  เป็นต้น  ต าแหน่งเหล่านี้ในระยะกาลแรกๆ
มีไม่มากนัก  แต่เมื่อพระพุทธองค์ทรงเห็นว่ามีความส าคัญต่อพระสาวกและเหล่าพุทธบริษัท  จึงได้
ทรงแต่งตั้งให้ทั้งพุทธบริษัท ๔ ที่มีความรู้ความสามารถแต่ละด้านที่แตกต่างกัน เพ่ือเป็นการให้
ก าลังใจและส่งเสริมการปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างของพุทธบริษัทรุ่นหลังๆ 
 การแบ่งงานในองค์การพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล จึงมีลักษณะที่แบ่งออกเป็น ๓  
ประเภท คือ งานที่มีการปฏิบัติอยู่เป็นประจ า การจัดงานเป็นแผนก และการแบ่งงานตามความ
ช านาญเฉพาะด้าน ตามกิจการขององค์การพระพุทธศาสนาในสมัยนั้น ซึ่งมอบภารหน้าที่หลักให้คณะ
สงฆ์เป็นผู้ดูแล โดยสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้  ดังนี้ 
 
 
   
 
 
     
         
     
  
                   แผนภาพที่ ๒.๓  โครงสร้างการมอบหน้าที่ในองค์กรในสมัยพุทธกาล๓๑    
 
                                                           

 ๒๙ วิ.ม. (ไทย) ๕/๓๔๒/๒๐๓. 
 ๓๐ องฺ.เอก. (ไทย) ๒๐/๑๘๘-๒๓๔/๒๕-๓๐. 
 ๓๑ พระยุทธนา  รมนียธมฺโม , การจัดองค์กรคณะสงฆ์สมัยพุทธกาล , (กรุงเทพมหานคร:  
สหธรรมิกการพิมพ์, ๒๕๔๘), หน้า ๖๐. 

พระพุทธเจ้า คณะสงฆ ์

เจ้าหน้าท่ีท าการสงฆ ์ด้านการปกครอง 

ด้านการศึกษา 

ด้านการเผยแผ ่ด้านสาธารณูปการ 

ต าแหน่งเอตทัคคะ 

พุทธบริษัท๔ 



๓๓ 

 

 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 อ านาจหน้าที่ในทางพระพุทธศาสนานั้น  พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธอ านาจที่ไม่เกิดจาก
พระธรรมวินัย แต่ให้การยอมรับอ านาจที่มาจากหน้าที่ มีศรัทธา  เห็นคุณค่าของหลักธรรม ค าสอนนั้น
และปฏิบัติตามด้วยความเคารพ เช่น กุลบุตรที่เข้ามาบวชเป็นสมาชิกของคณะสงฆ์  ล้วนเกิดจาก
ศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญา  เมื่อปฏิบัติตนจะเห็นประโยชน์ในพระพุทธศาสนาแล้ว จึงน าไปสั่งสอน
คนอ่ืนต่อไป 
 การมอบอ านาจหน้าที่ในองค์การพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาลนั้น  เริ่มจากที่พระพุทธ
องค์ทรงส่งสาวกออกประกาศพระพุทธศาสนา  ปรากฏว่ามีกุลบุตรต้องการบวชเป็นจ านวนมากและ
เมื่อมีผู้ต้องการจะบวชพระสาวกก็จะน ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพ่ือบวชให้  ซึ่งเป็นความล าบาก 
แก่พระสาวกและผู้ที่ต้องการจะบวช  พระพุทธองค์จึงทรงประทานอนุญาตให้พระสาวกเป็นพระ
อุปัชฌาย์บวชกุลบุตรที่มีศรัทธาในท้องถิ่นและชนบทที่ห่างไกลนั้น ๆ ได้  โดยไม่ต้องน ามาเฝ้าพระองค์
ด้วยวิธีการบวชแบบ“ติสรณคมนูปสัมปทา”๓๒   เมื่อพระสาวกรูปใดได้รับมอบหมายหน้าที่แล้ว  
ก็จะได้สิทธิในการกระท าหรือในการตัดสินใจในสิ่งต่างๆ  ภายใจขอบเขตหน้าที่ที่ตนได้รับมอบ   
ซึ่งเป็นบ่อเกิดของอ านาจตามมา คือ  มีอ านาจในการพิจารณาความดีความชอบหรือมีความสามารถ
ท าการลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 
 ส่วนความรับผิดชอบนั้น จะเห็นได้จากที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระสาวก ผู้ที่มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นอุปัชฌาย์ให้การบวชแก่กุลบุตรแล้ว    เพ่ือไม่ให้เป็นปัญหาในการปกครอง
จึงทรงให้พระสาวกหรือภิกษุนั้นถืออุปัชฌาย์อันเป็นข้อปฏิบัติระหว่างอุปัชฌาย์และสัทธิวิหาริกจะพึง
ปฏิบัติต่อกัน  เรียกว่า  อุปัชฌายวัตรและสัทธิวิหาริกวัตร 
 หลักการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในองค์การพระพุทธศาสนาสมัย 
พุทธกาลนั้น  พระพุทธองค์ทรงประทานหลักการที่เป็นระเบียบการเพ่ือใช้ในการสรรหา การคัดเลือก
และการด าเนินงานเป็นไปด้วยความยุติธรรมตามหลักพระธรรมวินัย  โดยพิจารณาแล้วสามารถ 
สรุปได้  ๓ ประการ  คือ  ๑) หลักพระวินัย  คือ  การแต่งตั้งสมมติด้วยการถือเอาอายุพรรษาเป็น
เครื่องมือก าหนดเพ่ือให้พระภิกษุผู้ได้รับการแต่งตั้งสมมติได้ท าหน้าที่อย่างสมบูรณ์  เพราะผู้ที่ได้รับ
การแต่งตั้ งจะประกอบไปด้วยภาวะที่สามารถปกครองตนเองและสามารถปกครองคนอ่ืน    
๒) หลักพระธรรม คือ การแต่งตั้งสมมติพระภิกษุเพ่ือท าการแทนสงฆ์  โดยถือเอาความสามารถเป็น
หลักในการแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ให้ด าเนินการในกิจนั้นๆ  ทั้งนี้เพราะเหตุที่ว่า  พระภิกษุบางรูปถึง
จะมีพรรษาตามที่ก าหนดแล้ว แต่อาจจะเป็นผู้มีอุปนิสัยในด้านอื่นไม่ตรงกับหน้าที่นั้นๆ หรืออาจเป็นผู้
ที่ ไร้ความสามารถเป็นผู้ โง่ เขลาไม่ฉลาดในกิจที่ ได้รับการแต่งตั้ง  ดังนั้น  จึงต้องอาศัยหลัก
ความสามารถเป็นเครื่องก าหนดคุณสมบัติเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่วางไว้ เช่น  การแต่งตั้ง  พระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรเป็นอัครสาวกซ้ายขวา 
เป็นต้น  ๓) หลักพระธรรมวินัยเป็นการถือเอาอายุพรรษาและความสามารถเป็นเครื่องในการก าหนด
คุณสมบัติเพื่อแต่งตั้งสมมติ  ซึ่งผู้ที่รับการแต่งตั้งอาจจะเป็นผู้ที่มีพรรษามากหรือพรรษาน้อยก็ได้ 
 การจัดช่วงการบังคับบัญชาในองค์การพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาลโดยเฉพาะฝ่ายภิกษุ
บริษัทนั้น  พระพุทธองค์ไม่ได้ก าหนดไว้ตายตัวว่าผู้ปกครองคนหนึ่งจะต้องมีผู้ใต้บังคับบัญชา  
                                                           

 ๓๒ วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๔/๔๒.  



๓๔ 

 

กี่คน  แต่ในกาลหนึ่งมีพระภิกษุได้ถกเถียงกันเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวท าให้ความนี้ทราบถึง
พระพุทธเจ้า  พระพุทธองค์จึงได้ทรงรับสั่งเป็นอนุบัญญัติกับภิกษุทั้งหลายว่า  “ภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตให้ภิกษุรูปเดียวซึ่งเป็นผู้ฉลาดสามารถใช้สามเณร ๒ รูป ให้อุปัฏฐากได้หรืออนุญาตให้ใช้
สามเณรเท่าที่สามารถจะตักเตือนพร่ าสอนให้อุปัฏฐากได้”๓๓    ดังนั้น ลักษณะการจัดสายการบังคับ
บัญชาในองค์การพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล โดยเฉพาะสายการบังคับบัญชาของคณะสงฆ์ สามารถ
แสดงเป็นแผนภูมิได้  ดังนี้ 
 
 
 
                    
 
                   
 
                                            
 
          
 
 
 
 
            
 
 
          แผนภาพที่  ๒.๔  สายการบังคับบัญชาของคณะสงฆ์ในองค์กรสมัยพุทธกาล๓๔  
 
 สรุปความได้ว่า องค์การพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาลนั้นได้ก่อก าเนิดขึ้นโดย
พระพุทธเจ้าต่อมาเมื่อองค์การมีความเจริญเติบโตขึ้น   พระพุทธองค์จึงทรงบัญญัติพระธรรมวินัยเพ่ือ
เป็นเครื่องมือในการบริหารปกครอง และให้การศึกษาแก่สมาชิกภายในองค์การให้โอกาสในการ
พัฒนาตนเองเพ่ือให้ได้บรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา โดยมีพระธรรมวินัยครอบคลุมการ
ด าเนินชีวิตทุกอย่าง  เริ่มตั้งแต่ก าหนดคุณสมบัติ  สิทธิหน้าที่  และวิธีการรับสมาชิกใหม่เข้ามา  
สู่องค์การและคณะสงฆ์ การดูแลสมาชิกใหม่ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ท าการสงฆ์และรวมถึงระเบียบ

                                                           

 ๓๓ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๐๕/๑๖๘. 
  ๓๔ พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ) , ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ ๒, 
(กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๖๐.   

พระพทุธเจา้ 

คณะสงฆ-์ 

ฝ่ายพระภิกษุ 

อุปัชฌายแ์ละอาจารย ์

เจา้อาวาส 

พระภิกษุ 

สามเณร 

ฝ่ายภิกษุณี 

อุปัชฌายแ์ละอาจารย ์

ภิกษุณี 

สามเณรี 

สิกขมานา 



๓๕ 

 

เกี่ยวกับการแสวงหาการจัดท า การเก็บรักษาและการแบ่งสรรปัจจัย ๔ เป็นต้น๓๕  ทั้งหมดนี้พระผู้มี
พระภาคเจ้าทรงใช้พุทธวิธีการติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจ  ชี้แจงวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายขององค์การ เพ่ือประสานงานสมาชิกภายในองค์การให้ด าเนินงานไปทิศทางเดียวกันเพ่ือ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การพระพุทธศาสนาที่ได้วางไว้  
 จากพุทธวิธีการบริหารจัดการและผลการศึกษาของนักวิชาการต่างๆ ผู้วิจัยประมวลได้
ว่าพุทธวิธีการบริหารจัดการ  มีความหมายที่เก่ียวข้อง สามารถสรุปได้  ดังตาราง  ๒.๔  ดังนี้ 
 
ตารางท่ี  ๒.๓  พุทธวิธีการบริหารจัดการ 
    

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) 
(๒๕๓๘, หน้า ๒-๓)  
 

๑. จัดตั้งวางเป็นระบบระเบียบในหมู่มนุษย์ 
๒. ความจริงที่มีอยู่ในธรรมชาติ 
๓. กฎแห่งเหตุปัจจัย 

แสวง  อุดมศรี (๒๕๔๖, หน้า ๖-๗)
  
 

๑. ภิกขุปาติโมข์ละภิกขุนีปาติโมกข์ 
๒. เพ่ิมเติมให้สิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้แล้วมีความรัดกุม
มากยิ่งขึ้น 
๓. ให้เหมาะสมแก่การกระท าความผิดหรือการล่วงละเมิด 
๔. กฎหรือข้อบังคับส าหรับฝึกอบรมกายและวาจา 

พงศ์สัณห์  ศรีสมทรัพย์ (๒๕๓๑,  
หน้า ๑๙๗) 

๑. ร่วมกันท างานในรูปขององค์การ 
๒. การแบ่งหน้าที่และมอบหมายงานให้เหมาะสมกับบุคคล 
๓. ท าตามความถนัดและความรู้ความสามารถ 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยา 
วชิรญาณวโรรส (๒๕๓๘, หน้า ๕๓-๗๒) 

๑. การสมมติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ท าการแทนสงฆ์ 
๒. จัดคนในคณะให้รับหน้าที่ท ากิจการนั้นเป็นแผนกๆ 

พระธรรมปิฎก (ป. อ.ปยุตฺโต) (๒๕๔๓, 
หน้า ๓๐๑)  

๑. การแต่งตั้งสมมติผู้ท าการแทนสงฆ์ 
๒. การมีมติร่วมกันหรือการยอมรับร่วมกัน 

แสวง  อุดมศรี (๒๕๔๖, หน้า ๓๙) ๑. กรอบรมพร่ าสอนให้ได้ประพฤติดี 
๒. จะต้องรับผิดชอบด้วยสามัญส านึกของผู้ให้ก าเนิด 

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) 
(๒๕๔๖หน้า ๔๔๘-๔๔๙) 

๑. ให้โอกาสในการพัฒนาตนเอง 
๒. มีพระธรรมวินัยครอบคลุมการด าเนินชีวิต 
๓. ก าหนดคุณสมบัติ  สิทธิหน้าที่ 
๔. การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ท าการสงฆ์และรวมถึงระเบียบ 

 
 

                                                           

 ๓๕ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) , พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพ์ครั้งที่๑๐ , 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สหธรรม จ ากัด, ๒๕๔๗), หน้า ๔๔๘-๔๔๙.   



๓๖ 

 

 การบริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔     
    ความหมายของอิทธิบาท     
  อิทธิบาท ๔ หมายถึง หลักธรรม ๔ ประการ ส าหรับการท างานหรือท าสิ่งใดๆ เพ่ือให้งาน
ประสบความส าเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ ซึ่งประกอบด้วย  
    ๑. ฉันทะ (ความรัก และความพอใจ)  (การเต็มใจ )  
    ๒. วิริยะ (ความเพียร)  (การแข็งใจ )  
    ๓. จิตตะ (ความเอาใจจดจ่อ ความเอาใจใส่)  (การเข้าถึง)  
    ๔. วิมังสา (การใช้ปัญญาไตร่ตรอง ตรวจสอบ)  (การเข้าใจ )  
   “อิทธิบาท” มาจากค าว่า  
    – อิทธิ หมายถึง ความส าเร็จ  
    – บาท หมายถึง วิถีทางที่จะน าไปสู่  
  ดังนั้น ค าว่า “อิทธิบาท” หากแปลตามค าจึงหมายความว่า วิถีทาง หรือ หลักการที่จะ
น าไปสู่จุดหมายปลายทางหรือไปสู่ความส าเร็จได้ ซึ่งมี ๔ ประการ หรือเรียกว่า อิทธิบาท ๔  
  อิทธิบาท ถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่จะท าให้ประสบความส าเร็จตามความประสงค์ ๔ 
อย่าง ซึ่งเป็นหลักใกล้เคียงกับหลักการพ่ึงตนเอง แต่แสดงให้เห็นว่าพ่ึงตนเองอย่างไร ท าอย่างไรจึงจะ
ส าเร็จ ซึ่งค าว่า อิทธิ นอกจากจะแปลว่า ส าเร็จแล้ว ยังแปลว่า ฤทธิ์ของมนุษย์ที่แสดงได้ จะโดยวิธี
ทางวิทยาศาสตร์หรือจิตศาสตร์ก็ตาม ซึ่งต้องอาศัยหลักอิทธิบาท ๔  
  ความหมายของอิทธิบาท ๔ นั้น ตามหลักค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพ่ือจะใช้หลักการ 
และแนวคิดให้ประสบผลส าเร็จตามหลักอิทธิบาท ที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในพระไตรปิฎก เพ่ือจะให้
เป็นข้อปฏิบัติ หรือ เป็นแนวทางให้ประสบผลส าเร็จ หรือประกอบการงานก็ดี เมื่อต้องการสมาธิ
เพ่ือให้ กิจที่ท านั้นด าเนินไปอย่างได้ผลดีก็พึงปลุกเร้าและชักจูงด้วยอิทธิบาท ๔ พระพุทธองค์ได้ให้
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับอิทธิบาท ๔ ในสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์๓๖ ไว้ว่าสาวก
ทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามเจริญอิทธิบาท ๔ ประการ คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้   
  ๑) เจริญอิทธิบาท อันประกอบไปด้วยฉันทสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากฉันทะ 
ความเพียรสร้างสรรค์)   
  ๒) เจริญอิทธิบาทอันประกอบไปด้วยวิริยสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากวิริยะความ 
เพียรสร้างสรรค์)   
  ๓) เจริญอิทธิบาทอันประกอบไปด้วยจิตตสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากจิตต  ความ 
เพียรสร้างสรรค์   
  ๔) เจริญอิทธิบาทอันประกอบไปด้วยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากวิมังสา 
สมาธิความเพียรสร้างสรรค์)   
  ประการนั้นแล  สาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและ อภิญญาบารมี
อยู่   ดังนั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสใน สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค๓๗ ว่า  “พระผู้มีพระภาค  
ผู้ทรงรู้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ทรงบัญญัติอิทธิบาท ๔ ประการนี้  
                                                           

 ๓๖ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๔๗/๒๙๒. 
 ๓๗ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๘๗/๒๑๙.  



๓๗ 

 

และเพ่ือเพ่ิมพูนความส าเร็จ เพ่ือให้ช านาญในเรื่องความส าเร็จ เพ่ือพลิกแพลงให้เกิดความส าเร็จ ” 
   การบริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔  
  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้เขียนเกี่ยวกับอิทธิบาท ๔ สรุปได้ว่าหลักธรรมที่ 
ไม่เคยล้าสมัย หรือหลักธรรมอันเป็นหลักแห่งความส าเร็จหรือทางแห่งความส าเร็จ ๔ ประการ คือ๓๘   
   ๑. ฉันทะ (aspiration)  
   ฉันทะ แห่งอิทธิบาท ๔ คือ ความพอใจ รักใคร่ เต็มใจ และฝักใฝ่ในงานอยู่เสมอ ทุ่มเท
ความสามารถ และปรารถนาเพ่ือที่จะท างานนั้นให้ดีที่สุด ด้วยการรักในงานของตน ชอบในงานของ
ตน งานในที่นี้หมายถึง สิ่งที่เราท า ผู้ใดมีงานอะไรแล้วมีความรักใคร่พอใจในงานนั้น เรียกว่า มีฉันทะ 
คนที่ขาดฉันทะ ไม่พอใจในงานของตน มักจะท างานด้วยความเหน็ดเหนื่อยใจ และชอบทิ้งงานให้จับ
จดและคั่งค้าง  
  ความอยากหรือความฝักใฝ่ที่เกิดจากฉันทะนี้ มิได้มีความหมายเหมือนกับความอยากได้
เพ่ือให้ได้มาซึ่งการเสพเสวยแก่ตนในทุกสิ่งทุกอย่าง หรือที่เรียกว่า ตัณหา เพราะความอยากที่เกิดจาก
ฉันทะนั้น เป็นความอยากในทางสุจริตที่ต้องมีการทุ่มเทก าลังกาย และก าลังใจเพื่อให้สิ่งนั้นส าเร็จตาม
ความมุ่งหมาย ภายใต้พ้ืนฐานของคุณธรรม และความดี  
  ทั้ งนี้  ลักษณะของฉันทะที่ เกิดขึ้นมิ ได้ เ พียงใช้ส าหรับการกระท าในการงาน 
เพียงอย่างเดียว แต่สามารถน าไปใช้เป็นหลักการด าเนินชีวิตในด้านอ่ืนๆได้ด้วยเช่นกัน ได้แก่  
   – ความยินดี และพอใจในฐานะทางครอบครัว  
   – ความยินดี และพอใจในทรัพย์สินที่ตนมี  
   – ความยินดี และพอใจในความสามารถของตน  
   – ความยินดี และพอใจในคู่ครองของตน  
   – ความยินดี และพอใจในต าแหน่ง และหน้าที่ของตนในสังคม  
   – ความยินดี และพอใจในศาสนาหรือลัทธิที่ตนนับถือ  ฯลฯ  
  ฉันทะ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตภายใต้หลักธรรม คือ โยนิโสมนสิการ คือ การรู้จักคิด 
วิเคราะห์ หรือคิดในทางที่ถูก และเหมาะสมเพ่ือให้เกิดความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ภายใต้
สภาวะแห่งเหตุ และผล ดังนั้น เมื่อเกิดฉันทะ คือ ความพอใจหรือยินดีในสิ่งนั้นแล้ว ย่อมท าให้เป็นผู้ที่
รู้จักใช้โยนิโสมนสิการ คือ การคิดวิเคราะห์หาแนวทางที่จะด าเนินต่อไป ซึ่งจะน ามาสู่การเกิดวิริยะ 
คือ ความเพียรในแนวทางนั้น ต่อไป  
   ๒. วิริยะ (exertion)  
   วิริยะ แห่งอิทธิบาท ๔ คือ ความเพียรพยายาม ความอุตสาหะ และมานะบากบั่น ที่จะ
ท างานหรือท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ดีที่สุด ไม่ท้อถอยเมื่อเกิดอุปสรรค และความยากล าบากต่างๆ ด้วยการ
มองปัญหาหรือ อุปสรรคที่ ขั ดขวางต่ อการท าสิ่ งนั้ น เป็นสิ่ งที่ ท้ าทาย และต้อง เอาชนะ  
ให้ส าเร็จ  
   วิริยะ เป็นความเพียรที่ประกอบความดี มีความขยันหมั่นเพียร ไม่ทอดธุระ เป็นเครื่อง
พยุงความพอใจไม่ให้ท้อถอยในการท างาน เพราะว่างานทุกชนิดมักจะง่ายตอนคิด         แต่มักจะติด
                                                           

 ๓๘ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ภาวะผู้น าเชิงพุทธ , (กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม 
การพิมพ์, ๒๕๔๙), หน้า ๔๑. 



๓๘ 

 

ตอนท าจึ งจ า เป็นต้องใช้ความพยายามเรื่อยไปจนกว่าจะส าเร็จตามความพอใจที่ปลูกไว้  
   วิริยะ หรือ ความเพียรนี้ มีความจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานหรือการกระท าต่อสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดในขณะนั้น เพราะหากต้องการความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ก็ต้องจ าเป็นต้องมีความ
พยายามเป็นส าคัญ แต่ความพยายามนี้ มิใช่หมายครอบคลุมถึง การปฏิบัติหรือการกระท าที่ไม่มี
วั น ห ยุ ด  ห รื อ  ไ ม่ รู้ ซึ่ ง พ้ื น ฐ า น ข อ ง ต น เ อ ง  ที่ ม า จ า ก ห ลั ก ธ ร ร ม แ ห่ ง โ ย นิ โ ส ม น สิ ก า ร  
คือการรู้จักคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุ และผลในครรลองคลองธรรมเช่นกัน  
    ทั้งนี้ ลักษณะของวิริยะที่เกิดขึ้น มิได้อยู่ในกรอบส าหรับการงานเท่านั้น แต่สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้เป็นหลักการด าเนินชีวิตในด้านอ่ืนๆ ได้แก่  
    – ความเพียรในการเจริญธรรม การเจริญภาวนา หรือการรักษาศีล  
    – ความเพียรในการศึกษาเล่าเรียน  ฯลฯ  
  ด้วยเหตุนี้ วิริยะจึงเป็นหลักที่มีความส าคัญอันจะน าไปสู่การประพฤติปฏิบัติในการงาน
หรือการกระท าต่อสิ่งใดๆ ภายใต้พ้ืนฐานของหลักการเหตุ และผลที่เกิดจากโยนิโสมนสิการ เพ่ือมุ่งให้
สิ่งนั้นๆด าเนินไปสู่จุดหมาย และส าเร็จตามที่ได้ตั้งไว้ โดยมีความเพียรที่ด าเนินไปในลักษณะของการ
ปฏิบัติตามหลักปธาน ๔   
    ๓. จิตตะ (thoughtfulness)  
   จิตตะ แห่งอิทธิบาท ๔ คือ การเอาใจใส่ และให้ใจจดจ่ออยู่กับอยู่กับสิ่งที่ท า มีสมาธิ
มั่นคงอยู่กับงาน ไม่ปล่อยปละละเลยในงานที่ท า และท างานด้วยความตั้งใจที่จะให้งานนั้ นส าเร็จแต่
หากใครท าการสิ่งใดด้วยความเป็นคนประมาทไม่เอาใจใส่กับงานที่ตนท า ท าอะไรทิ้งๆขว้างๆ งานนั้น
ย่อมไม่ส าเร็จตามเป้าประสงค์หรือหากส าเร็จ แต่ก็เป็นความส าเร็จที่ไม่มีประสิทธิผลในงาน  
  ทั้งนี้ จิตตะ หมายถึง จิตใจ คือ ส่วนที่ท าหน้าที่รู้ส านึก รู้คิด ซึ่งความรู้ที่เกิดมาจากจิตนั้น 
เป็นความรู้ที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน อดีตกาล หรือก าลังจะเกิดในอนาคต ล้วนเป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในจิต หรือ
ที่ผ่านมาแล้วทั้งสิ้น หมายถึง จิตสั่งสมความรู้ให้เกิดขึ้นในกาลทั้ง ๓ นั่นเอง ส่วนจิตตะในที่นี้ หมายถึง 
สภาวะทางอารมณ์ที่ สะท้อนมาจากจิ ต  อาทิ  ความแข้มแข็ ง  ความมั่ นคง  ความมุ่ งมั่น  
และความจดจ่อ ต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ท าอยู่นั้น  
   ทั้งนี้ ลักษณะของจิตตะที่เกิดขึ้น มิได้อยู่ในกรอบส าหรับการงานเท่านั้น แต่สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันด้านอื่นๆ ได้แก่  
    – การเอาใจใส่ และมุ่งมั่นในการเจริญธรรม  
    – การเอาใจใส่ และมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน  ฯลฯ  
  จิตตะ มีความสัมพันธ์กับสมาธิ คือ หมายถึง จิตเป็นเครื่องผลักดัน และควบคุมการเกิด
ของสมาธิ โดยสภาวะจิตที่มีความแน่วแน่ และจดจ่อต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ภาวะที่เกิดขึ้นกับจิตนี้จึงเรียกว่า 
สมาธิ ซึ่งเป็นเครื่องเสริมประสิทธิภาพในการจะกระท าสิ่งใดๆให้ประสบความส าเร็จ เพราะจิตที่เป็น
สมาธิแน่วแน่อยู่กับสิ่งที่ก าลังท า อยู่ โดยไม่เกิดความฟุ้งซ่าน ย่อมท าให้งานประสบความส าเร็จได้ดี ไม่
ผิดพลาด และมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่วางไว้  
   ๔. วิมังสา (investigation)  
   วิมังสา แห่งอิทธิบาท ๔ คือ การสอบสวน ไตร่ตรอง และพิจารณาตรวจสอบในสิ่งที่ก าลัง
ท านั้น ๆ รวมถึงการรู้จักค้นคว้า ทดลอง คิดค้น และรู้จักคิดแก้ไขปรับปรุงงาน ให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ  



๓๙ 

 

   ทั้งนี้ ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท าสิ่งใดๆ ย่อมเกิดจากปัจจัยจากข้อนี้
เป็นสิ่งส าคัญ เพราะการใช้วิมังสา คือ การคิด วิเคราะห์ อย่างมีเหตุ และผล ย่อมท าให้เข้าใจต่อ
กระบวนการ วิธีการ และแนวทางในการด าเนินงานที่ถูกต้อง เหมาะสม รวมถึงย่อมรู้จักแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ดี แต่หากไม่มีการใช้ปัญญาก่อนท าหรือขณะท าสิ่งใดๆแล้ว ย่อมน ามา
ซึ่งปัญหา และอุปสรรคในสิ่งนั้น ๆ ส่งผลต่อการท้อแท้ การท าสิ่งนั้นไม่ส าเร็จ หรือหากส าเร็จก็จะไม่
เกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่  
  วิมังสา คือ การรู้จักคิด วิเคราะห์ ที่มักคู่กับค าว่า ปัญญา คือ ความรู้ หรือ ความรู้แจ้ง 
เป็นความรู้ ความเข้าใจ ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในเหตุ และผล รวมถึงองค์ประกอบ และพ้ืนฐานของสิ่งๆนั้น 
สามารถตัดสิน และบ่งชี้สิ่งนั้นได้เป็นมาอย่างไร มีลักษณะอย่างไร รวมถึงรู้แยกแยะสิ่งต่าง  ๆว่าถูกผิด 
ดีชั่ว ดังนั้นแล้ว การมีปัญญาจึงเป็นการรอบรู้ในทุก ๆด้าน และพึงใช้ปัญญาก่อนที่จะท าเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจ และลึกซึ้งก่อน เพ่ือให้การนั้น ๆด าเนินไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และไม่เกิดปัญหา
อุปสรรค พร้อมยังประสิทธิภาพในสิ่งนั้นให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 

๒.๕   ข้อมูลพื้นที่ในการวิจัย  
  เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดก าแพงเพชร มี ๑๑ อ าเภอ มีวัดจ านวนทั้งสิ้น 
๖๐๕ วัด  มีหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล ตามที่เจ้าคณะจังหวัดก าแพงเพชรได้ประกาศตั้ง 
จ านวน ๗๘ หน่วย ดังตาราง ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๔ ข้อมูลพื้นที่ในการวิจัย 
 

ที ่ ชื่อต าบล อ าเภอ ชื่อหน่วย อ.ป.ต. นามเจ้าอาวาส 
๑ คณฑี เมืองก าแพงเพชร คณฑี พระอธิการบ ารุง  ปญฺญาทีโป 
๒ ไตรตรึงษ์ เมืองก าแพงเพชร ไตรตรึงษ์ พระครูวชิรสุทธิกร 
๓ ทรงธรรม เมืองก าแพงเพชร ทรงธรรม พระครูอุปถัมภ์วชิโรภาส 
๔ นาบ่อค า เมืองก าแพงเพชร นาบ่อค า เจ้าอธิการวิราช ชยวุฑฺโฒ 
๕ ท่าขุนราม เมืองก าแพงเพชร ท่าขุนราม พระครูเกษมวชิรธรรม 
๖ นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองก าแพงเพชร นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล พระครูโอภาสวชิรคุณ 

๗ หนองปลิง เมืองก าแพงเพชร หนองปลิง พระครูวชิรปัญญากร 
๘ ลานดอกไม้ เมืองก าแพงเพชร ลานดอกไม้ พระครูสิทธิวชิรโสภิต 
๙ เทพนคร  เมืองก าแพงเพชร เทพนคร  พระสง่า สุทฺธญาโณ 
๑๐ ในเมือง  เมืองก าแพงเพชร ในเมือง  พระครูวิเชียรคุณโชติ 
๑๑ นครชุม  เมืองก าแพงเพชร นครชุม  พระครูวชิรสีลวงศ์ 
๑๒ วังทอง  เมืองก าแพงเพชร วังทอง พระครูปัญญาวชิรศาสน์ 
๑๓ คลองแม่ลาย เมืองก าแพงเพชร คลองแม่ลาย พระครูโกศลวชิรกิจ 
๑๔ อ่างทอง  เมืองก าแพงเพชร อ่างทอง  พระครูวชิรธรรมคุณ 
๑๕ สระแก้ว  เมืองก าแพงเพชร สระแก้ว  พระสมพงษ์  ฐานวุฑฺโฒ 



๔๐ 

 

ตารางท่ี ๒.๔  ข้อมูลพื้นที่ในการวิจัย  (ต่อ) 
 
ที ่ ชื่อต าบล อ าเภอ ชื่อหน่วย อ.ป.ต. นามเจ้าอาวาส 
๑๖ ธ ามรงค์  เมืองก าแพงเพชร ธ ามรงค์  พระอธิการอานนท์ ปญฺญาคโม 
๑๗ ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร ลานดอกไม้ตก พระครูอมรวชิรคุณ 
๑๘ เพชรชมพู โกสัมพีนคร เพชรชมพู พระปลัดถนอม วิสุทธิธมฺโม 
๑๙ โกสัมพี  โกสัมพีนคร โกสัมพี  พระมหาก าจร  ปิยสีโล 
๒๐ คลองลานพัฒนา คลองลาน คลองลานพัฒนา พระครูมงคลพัชรากร 
๒๑ คลองน้ าไหล คลองลาน คลองน้ าไหล พระครูสุเมธธรรมคุณ 
๒๓ สักงาม  คลองลาน สักงาม  พระศุภกร ผาสุกวิหาโร 
๒๔ ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี ป่าพุทรา พระอธิการบุญเลิศ จนฺทธมฺโม 
๒๕ สลกบาตร ขาณุวรลักษบุร สลกบาตร พระมหาพร้อมเพรียง ภูริญาโณ 
๒๖ ดอนแตง ขาณุวรลักษบุรี ดอนแตง พระครูวชิรปริยัติคุณ 
๒๗ วังชะพลู  ขาณุวรลักษบุรี วังชะพลู  พระครูสิริปริยัติวิมล 
๒๘ โค้งไผ่  ขาณุวรลักษบุรี โค้งไผ่  พระครูพิสุทธิ์วัชรากร 
๒๙ วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี วังหามแห พระอธิการบุญชู ฐิตธมฺโม 
๓๐ แสนตอ  ขาณุวรลักษบุรี แสนตอ  พระครูสิทธิวชิรธรรม 

๓๑ เกาะตาล ขาณุวรลักษบุรี เกาะตาล พระครูโอภาสวชิรศาสน์ 
๓๒ ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี ปางมะค่า พระครูโสภณปุญญวัชร 
๓๓ ยางสูง  ขาณุวรลักษบุรี ยางสูง  พระอธิการมงคล ปญฺญาวชิโร 
๓๔ บ่อถ้ า  ขาณุวรลักษบุรี บ่อถ้ า  พระอธิการสมาน มหาปญฺโญ 
๓๕ วังชะโอน บึงสามัคคี  วังชะโอน พระครูวชิรธรรมธาดา 
๓๖ บึงสามัคคี บึงสามัคคี  บึงสามัคคี พระครูวชิรพัฒนคุณ 
๓๗ เทพนิมิตร บึงสามัคคี  เทพนิมิต พระครูวชิรชินวงศ์ 
๓๘ ระหาน  บึงสามัคคี  ระหาน  พระมหาอภิชาต  กิตฺติวรญฺญู 
๓๙ โพธิ์ทอง  ปางศิลาทอง  โพธิ์ทอง  พระอธิการณรงค์ กนฺตวีโร 
๔๐ หินดาต  ปางศิลาทอง  หินดาต  พระครูสุตวชิรากร 
๔๑ ปางตาไว ปางศิลาทอง ปางตาไว พระสมุห์ค าพอง 
๔๒ ถาวรวัฒนา ทรายทองวัฒนา ถาวรวัฒนา พระครูวชิรคุณพิพัฒน์ 
๔๓ ทุ่งทราย  ทรายทองวัฒนา ทุ่งทราย  พระครูโสภณวชิรกิตติ์ 
๔๔ ทุ่งทอง  ทรายทองวัฒนา ทุ่งทอง  พระครูวัชรธรรมทัต 
๔๕ คลองสมบูรณ์ คลองขลุง  คลองสมบูรณ์ พระอธิการประสิทธิ์  ปสุโต 
๔๖ ท่าพุทรา คลองขลุง ท่าพุทรา พระครูวชิรธรรมโชต ิ
๔๗ ท่ามะเขือ คลองขลุง ท่ามะเขือ พระครูวิบูลวชิรกิจ 
๔๘ แม่ลาด  คลองขลุง  แม่ลาด  พระครูนันทวชิโรดม 
๔๙ คลองขลุง คลองขลุง  คลองขลุง พระครูพิพิธวชิรธรรม 



๔๑ 

 

ตารางท่ี ๒.๔  ข้อมูลพื้นที่ในการวิจัย  (ต่อ) 
 
ที ่ ชื่อต าบล อ าเภอ ชื่อหน่วย อ.

ป.ต. 
นามเจ้าอาวาส 

๕๐ วังแขม  คลองขลุง  วังแขม  พระมหาพิพัฒน์  มุนิวีโร 
๕๑ วังไทร  คลองขลุง  วังไทร  พระครูวาปีวชิโรภาส 
๕๒ วังบัว  คลองขลุง  วังบัว  พระอธิการเสียว ถาวรธมฺโม 
๕๓ วังยาง  คลองขลุง  วังยาง  พระครูถาวรวชิรศาสน์ 
๕๔ หัวถนน  คลองขลุง  หัวถนน  พระครูวชิรธรรมสาร 
๕๕ ถ้ ากระต่ายทอง พรานกระต่าย ถ้ ากระต่ายทอง พระครูวชิรธรรมทัต 
๕๖ ห้วยยั้ง  พรานกระต่าย ห้วยยั้ง  พระอธิการเจร  ธีรธมฺโม 
๕๗ เขาคีริส  พรานกระต่าย เขาคีริส  พระอธิการเอ้ืออารี อินฺทวีโร 
๕๘ คลองพิไกร พรานกระต่าย คลองพิไกร พระครูสถิยวัชรญาณ 
๕๙ หนองหัววัว พรานกระต่าย หนองหัววัว พระครูวิลาศวชิรกิจ 
๖๐ วังตะแบก พรานกระต่าย วังตะแบก พระครูวชิรวราภรณ์ 
๖๑ ท่าไม้  พรานกระต่าย ท่าไม้ พระครูถาวรวชิรสาร 
๖๒ วังควง  พรานกระต่าย วังควง  พระครูวิบูลวชิรโสภณ 
๖๓ คุยบ้านโอง พรานกระต่าย คุยบ้านโอง พระครูวิสุทธิ์วชิรานุกูล 
๖๔ พรานกระต่าย พรานกระต่าย พรานกระต่าย พระครูวชิรปัญญาคุณ 
๖๕ ลานกระบือ ลานกระบือ  ลานกระบือ พระครูรัตนวชิโรภาส 
๖๖ หนองหลวง ลานกระบือ  หนองหลวง พระสิริวชิรานุยุต 
๖๗ ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ  ประชาสุขสันต์ พระครูอุภัยวชิรคุณ 
๖๘ ช่องลม  ลานกระบือ  ช่องลม  พระอธิการตี๋ อตฺตสนฺโต 
๖๙ โนนพลวง ลานกระบือ โนนพลวง พระมหาทวีชัย  อภิปุณฺโณ 
๗๐ จันทิมา  ลานกระบือ  จันทิมา  พระอธิการสมพงษ์  อนาลโย 
๗๑ บึงทับแรต ลานกระบือ  บึงทับแรต พระครูวรวรรณวชิรกิจ 
๗๒ ไทรงาม  ไทรงาม  ไทรงาม  พระครูสุธรรมวชิรคุณ 
๗๓ หนองคล้า ไทรงาม  หนองคล้า พระอธิการทะนง  จกฺกธมฺโม 
๗๔ หนองไม้กอง ไทรงาม  หนองไม้กอง พระครูเกษมวชิรกิจ 
๗๕ พานทอง ไทรงาม  พานทอง พระครูประทีปวชิรธรรม 
๗๖ หนองทอง ไทรงาม  หนองทอง พระภาราดร ธมฺมสาโร 
๗๗ มหาชัย  ไทรงาม  มหาชัย  พระอธิการจริวัฒน์อคฺคปญฺโญ 
๗๘ หนองแม่แตง ไทรงาม  หนองแม่แตง พระครูอุดมวชิรคุณ 

 
 



๔๒ 

 

  หน่วยอบรมประชาชนดีเด่นระดับอ าเภอของจังหวัดก าแพงเพชรที่ได้รับการคัดเลือก
จากเจ้าคณะจังหวัดและคณะสงฆ์ร่วมกันพิจารณาจ านวน  ๑๙ หน่วย  มีดังนี ้
 
ตารางท่ี ๒.๕  หน่วยอบรมประชาชนดีเด่นระดับอ าเภอของจังหวัดก าแพงเพชร 

ที ่ ชื่อหน่วย อ าเภอ ประจ าปี 
พ.ศ. 

นามเจ้าอาวาส 

๑ นิคมฯทุ่งโทธิ์ทะเล   เมืองก าแพงเพชร ๒๕๕๙   พระครูโอภาสวชิรคุณ            
๒ หนองปลิง เมืองก าแพงเพชร ๒๕๖๐ พระครูวชิรปัญญากร 
๓ โกสัมพี   โกสัมพีนคร ๒๕๖๐   พระครูอมรวชิรคุณ 
๔ คลองลานพัฒนา คลองลาน ๒๕๕๙ พระครูวิลาสวชิรธรรม 
๕ วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี ๒๕๕๙ พระครูสิริปริยัติวิมล 
๖ โค่งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี ๒๕๖๐ พระครูพิสุทธิ์วัชรากร 
๗ เกาะตาล ขาณุวรลักษบุรี ๒๕๕๙ พระครูโอภาสวชิรศาสน์ 
๘ ระหาน บึงสามัคคี ๒๕๕๙ พระมหาอภิชาต  กิตฺติวรญฺญู 
๙ หินตาด ปางศิลาทอง ๒๕๕๙ พระครูสุตวชิรากร 
๑๐ ถาวรวัฒนา ทรายทองวัฒนา ๒๕๕๘ พระครูวชิรคุณพิพัฒน์ 
๑๑ วังไทร คลองขลุง ๒๕๕๙ พระครูกิตฺตวชิรโสภิต 
๑๒ วังยาง คลองขลุง ๒๕๖๐   พระครูถาวรวชิรศาสน์ 
๑๓ ห้วยยั้ง พรานกระต่าย ๒๕๖๐ พระอธิการจเร  ธีรธมฺโม 
๑๔ คุยบ้านโอง พรานกระต่าย ๒๕๖๐   พระครูวิสุทธิ์วชิรานุกูล 
๑๕ ลานกระบือ ลานกระบือ ๒๕๕๙ พระครูรัตนวชิโรภาส 
๑๖ หนองหลวง   ลานกระบือ ๒๕๖๐   พระครูสิริวชิรานุยุต 
๑๗ หนองไม้กอง ไทรงาม ๒๕๕๙ พระครูเกษมวชิรกิจ 
๑๘ พานทอง ไทรงาม ๒๕๖๐   พระครูประทีปวชิรธรรม 
๑๙ ถ้ ากระต่ายทอง พรานกระต่าย ๒๕๕๘ พระครูวชิรธรรมทัต 

  
  หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร ทั้ง ๗๘ หน่วยนี้ครอบคลุม
ครบทุกต าบลฝ่ายอาณาจักร ซึ่งแต่ละหน่วยฯมีศักยภาพในการด าเนินงานที่แตกต่างกันไป  ทั้งนี้มหา
เถรสมาคมมีมติให้แต่ละอ าเภอคัดเลือกให้เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลดีเด่นในระดับ
อ าเภอนั้นๆ  และเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกให้เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล
ดีเด่นในระดับจังหวัด ในการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษารูปแบบของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลดีเด่น
ระดับอ าเภอจ านวน ๑๑ อ าเภอ เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลที่ยังไม่ได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลดีเด่นในระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด และระดับ
ภาคต่อไป 
 



๔๓ 

 

๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
  ๒.๖.๑ งานวิจัยที่เกี่ยวของเรื่อง “การพัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชน
ประจ าต าบล” ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของดังตอไปนี้   
 พระราชปัญญาภรณ์ (สิงห์ค า ชยว โส) ได้วิจัยเรื่อง “กระบวนการสร้างสังคมคุณธรรม
แบบมีส่วนร่วมภายใต้รูปแบบธนาคารความดีส าหรับหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล  หนเหนือ” 
 ผลการวิจัย  พบว่า ความดีและความมีคุณธรรมนั้น เป็นรากฐานส าคัญของสังคม  
เป็นอุดมการณ์ที่ก่อให้ เกิดประโยชน์และความสุขแก่ทุกฝ่าย ไม่มีความรุนแรงล้างผลาญ   
ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน  มีความเอ้ือเฟ้ือแบ่งปัน สามารถพัฒนาบุคลากรในสังคมได้อย่าง
สร้างสรรค์ทั้งทางร่างกายจิตใจ และสติปัญญา พระพุทธศาสนามีหลักการในการพัฒนาสังคม ไปสู่
สังคมที่มีคุณธรรม ๘ ประการ คือ  ความถูกต้อง ความเสมอภาค ความยุติรรม ความสันติ ความ
พอเพียง  สามัคคีธรรม  การพ่ึงพาอาศัย  การมีศรัทธาและปัญญา  ซึ่งถ้าสังคมใดมีธรรมเหล่านี้
ทั้งหมด สังคมนั้นก็จะมีความสงบสุข มีการเกื้อกูลแบ่งปัน และช่วยพัฒนาบุคคลให้ เป็นผู้มีความสุจริต 
สามารถก้าวข้ามไปสู่การหลุดพ้นจากกิเลส ตัณหา ความอยากต่าง ๆ ได้ หรือสามารถเข้าถึงธรรมได้  
  การจัดตั้งกลุ่มธนาคารความดีของชุมชนวัดศรีเมืองมูล ต าบลหัวง้ม อ าเภอพาน  จังหวัด
เชียงราย  เกิดขึ้นภายใต้หน่วยงานที่เรียกว่า “หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล” มีแนวคิดในการ
จัดตั้งธนาคารความดี ๒ ประการ  คือ ๑) เพ่ือป้องกันสิ่งไม่ดี  มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้เป็นผู้มีคุณภาพ  
สามารถที่จะด าเนินชีวิตไปได้อย่างสงบสุข   ๒) เพ่ือพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนความดี โดยน า
หลักการทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในลักษณะของคะแนนความดี โดยมีเป้าหมายหลัก   
คือเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การเสริมสร้างความดีและสังคมคุณธรรม  การจัดสวัสดิการชุมชน 
เป็นต้น  ผลจากการด าเนินการธนาคารความดี สามารถท าให้คนในชุมชนมีความสุข มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดยได้รับค่าความดีเป็นสิ่งตอบแทนแล้วสามารถน ามาแลกเป็นสิ่งของได้       
  หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในหนเหนือ มีเป้าหมายของการด าเนินการ คือเพ่ือ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น การพัฒนา
สังคม  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  การจัดสวัสดิการชุมชน และการสงเคราะห์ชุมชน  
การใช้หลักการทางพระพุทธศาสนาควบคู่กับการพัฒนาชีวิตและสังคม เพ่ือให้บุคคลพ่ึงพาตนเองได้  
มีการยึดมั่นในการท าความดี มีการช่วยเหลือแบ่งปันสร้างความผูกพันด้วยกิจกรรมการพัฒนา  มีการ
สื่อสารเพ่ือให้คนเข้าถึงสัจธรรมด้วยวิถีการปฏิบัติ และมีการฝึกตามหลักไตรสิกขาและหลักภาวนา ๔  
เพ่ือให้บุคคลท าประโยชน์ตนสมบูรณ์  พ่ึงพาตนเองได้ในทุกทาง ให้มีความพร้อมที่บ าเพ็ญประโยชน์
เพ่ือผู้อ่ืนด้วยความเสียสละ จากนั้นควรมีการพัฒนาสังคมให้ไปสู่สังคมคุณธรรมที่เกิดประโยชน์และ
ความสุขของทุกคนในสังคม๓๙  
 
 
 
                                                           

  ๓๙  พระราชปัญญาภรณ์ (สิงห์ค า ชยว โส), “กระบวนการสร้างสังคมคุณธรรมแบบมสี่วนรว่ม  ภายใต้
รูปแบบธนาคารความดีส าหรับหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล หนเหนือ”,  ดุษฎีนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุงฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ก-ข. 



๔๔ 

 

   ๒.๖.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ   
  จากการศึกษาทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการวัด ซึ่งเป็นกระบวนการ 
ของกิจกรรมที่ต่อเนื่องและประสานงานกัน เพ่ือช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายของวัด มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการวัดหลายด้านซึ่งผู้วิจัยจะได้น าเสนอตัวอย่างวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต และ
รายงานวิจัยมาอ้างอิงเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ตามล าดับขั้นตอนกระบวนการวิจัย และ
พัฒนา มีรายละเอียดดังนี้   
   พระมหานพรักษ์  ขนฺติโสภโณ  ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการวัดพัฒนาตัวอย่างใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”  ผลการวิจัยพบว่า  (๑) ด้านการจัดบริเวณวัด เป็นการพัฒนาศาสนสถาน
และศาสนวัตถุ  ให้สวยงามประหยัดเรียบง่าย  สอดคล้องต่อศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชาติ และ
ท้องถิ่น  (๒) ด้านการจัดปกครองพระภิกษุสามเณรและศิษย์วัด  มีการสอดส่องดูแลเพ่ือให้การ
ปกครองเป็นไปตามพระธรรมวินัยกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศของมหาเถรสมาคม
หรือพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช  (๓) ด้านการจัดการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรและประชาชน มี
ความมุ่งหมาย ๔ ลักษณะ คือ ๑. การจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม  ๒. การสงเคราะห์ให้เด็ก
และประชาชนได้รับการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน  ๓. การสอนศีลธรรมในสถานศึกษา
ทั่วไป  ๔. การสงเคราะห์เกื้อกูลแก่การศึกษา  (๔) ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมศีลธรรม มีการ
ด าเนินการช่วยเหลือสังคมทางกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ  ที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย  
  แนวในการบริหารจัดการวัดพัฒนาตัวอย่างในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย  
(๑) การจัดบริเวณวัด ได้แก่ การจัดท าแผนผังวัด การจัดการสาธารณูปโภคให้ดี การวางแผนในการ
ซ่อมแซม บูรณปฏิสังขรณ์วัด การปลูกต้นไม้เพ่ือความร่มรื่น การจัดท าป้ายชื่อ และประวัติวัด  
และการจัดท าแผนพัฒนาวัด  (๒) การจัดการปกครองพระภิกษุสามเรรและศิษย์วัด ได้แก่ การจัดท า
ทะเบียนประวัติ วางกฎระเบียบข้อบังคับส าหรับการปฏิบัติ การประชุมอบรมบุคลากรภายในวัด  
การให้การศึกษาพระธรรมวินัย การอบรมศีลธรรมแก่ศีลธรรมแก่ศิษย์วัด มีการปกครองกันตามล าดับ  
แบ่งหน้าที่ให้รับผิดชอบ  (๓) การจัดการศึกษาแก่พระภิกษุสามเรรและประชาชน  ได้แก่ การส่งเสริม
พระปริยัติธรรม การจัดอบรมนักธรรมบาลีก่อนสอบ การส่งเสริมครูสอนพระปริยัติธรรม   
การจัดท าแผนการสอน และการจัดสวัสดิการให้แก่ครู การตั้งทุน และการมอบทุนการศึกษา และ
จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ภายในวัด (๔) การจัดกิจกรรมเพ่ืองส่งเสริมศีลธรรม ได้แก่ มีการแสดงธรรมแก่
ประชาชนตลอดทั้งปี การส่งเสริมให้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนไปอบรมนักเรียนและเยาวชน  
การเผยแผ่พระพุทศาสนาเชิงรุก จัดโครงการปฏิบัติธรรม โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน การ
จัดท าพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านภายในวัด การจัดค่ายคุณธรรม๔๐  
  พระมหาสหัส  ฐิตสาโร ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารองค์การคณะสงฆ์” ผลการวิจัย พบว่า 
การบริหารงานบุคคลในองค์การคณะสงฆ์การแต่งตั้งและถอดถอนเป็นอ านาจหน้าที่ของบริหารชั้นตน 
หรือผู้บริหารที่สูงกว่า ยังขาดการบริหารอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง 
แต่การมอบอ านาจในการตัดสินใจยังขึ้นอยู่กับผู้บริหารที่มีล าดับชั้นสูงกว่า การจัดการบริหารในแต่ละ
                                                           

 ๔๐ พระมหานพรั กษ์   ขนฺติ โ สภโณ ,  “การบริหารจั ดการวัดพัฒนาตั วอย่ า ง ในจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา”  วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ก-ข. 



๔๕ 

 

วัดยังไม่เด่นชัด รวมทั้งการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับภาค จนถึง  
ระดับวัด  การปกครองมีการรวมศูนย์และเป็นไปในการสั่งการจากบนลงล่าง การศึกษาของวัดและ
ของคณะสงฆ์โดยรวมขาดระบบบริหารจัดการที่ดีและไม่เป็นระบบ การเผยแผ่ยังเป็นรูปแบบเดิมและ
ขาดการปรับให้สอดคลองกับยุคสมัย การบริหารงานสาธารณูปการ ขาดระบบแบบแผนที่ชัดเจนขาด
ระบบการจัดการที่ดี การศึกษาสงเคราะห์ขาดการก าหนดรูปแบบการให้การสงเคราะห์ที่ดีและไม่เป็น
ระบบ และด้านการสาธารณสงเคราะห์มีรูปแบบและระบบที่ดีต่อการให้การอนุเคราะห์แก่
ประชาชน๔๑     
             พระโชติ บดีรัฐ ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๔ เพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา” ผลการวิจัยพบว่า     
   ๑) สภาพการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ ใน ๓ 
ด้าน มีผลดังนี้ ในการบริหารคน มีการสร้างและพัฒนาภาวะผู้น าบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้มี
ประสิทธิภาพ ในการบริหารภาระงาน มีการออกกฎระเบียบในการปกครองคณะสงฆ์ และก าหนดโทษ
ผู้ที่ละเมิดกฎระเบียบที่วางไว้ และในการบริหารองค์กร มีการท างานเป็นทีม      
   ๒) ประสิทธิผลการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔
ใน ๓ ด้าน มีผลดังนี้ ในการบริหารคน มีการด าเนินไปอย่างรวดเร็วสนองต่องานที่มอบหมายให้ท า 
โดยใช้คนตรงกับความรู้และความสามารถในการบริหารภาระงาน มุ่งบริหารอย่างประหยัด คุ้มค่าและ
สนองตอบต่อความต้องการของผู้มาติดต่อ และในการบริหารองค์กร ได้เน้นในเรื่องสร้างศรัทธาเข้าวัด
และปฏิบัติธรรมมากขึ้น     
   ๓) ศักยภาพการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ ใน 
๓ ด้าน มีผลดังนี้  ในการบริหารคน มีการน าจุดเด่นของบุคลากรมาใช้ในการบริหารงาน และ
แก้ปัญหาจุดด้อยของบุคลากร ในการบริหารงาน ในการบริหารภาระงาน มีการประยุกต์เทคโนโลยี
เข้ามาช่วยในการบริหารงาน และในการบริหารองค์กร มีการจัดท าแผนงานหรือโครงการเพ่ือพัฒนา
องค์กรอย่างต่อเนื่อง     
   ๔) ส าหรับแนวทางการพัฒนาการบริหารคน การบริหารภาระงาน และการบริหาร
องค์กร ของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ ใน ๓ ด้าน มีข้อเสนอแนะดังนี้ ควรมี
วิธีการพัฒนาคนให้เก่ง มีความรู้ความสามารถ ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักพระศาสนาที่ถูกต้อง โดย
วิธีการส่งเสริมให้พระสังฆาธิการมีการศึกษาและพัฒนาภาวะผู้น า มีการพัฒนาสมรรถนะภาระงาน
ด้านการบริหาร  โดยอบรมให้พระสังฆาธิการให้เป็นผู้น าในการพัฒนาจิตใจ  จริยธรรมคุณธรรมและ
ให้มีความรู้และทักษะในเรื่องการป้องกันไม่ให้พุทธศาสนิกชนเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนา  และตั้ง
มั่นความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนต่อไป๔๒   

                                                           

 ๔๑ พระมหาสหัส ฐิตสาโร, “การบริหารองค์การคณะสงฆ์”, รายงานการวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๒๕-๒๖. 
 ๔๒ พระโชติ บดีรัฐ , “การบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔  
เพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา” วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๔), หน้า ๖๕-๖๗. 



๔๖ 

 

 พระครูอุทัยกิจจารักษ์ (สุรางค์ สุจิณฺโณ) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการการบริหารจัดการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒” ผลการวิจัยพบว่า  
  ๑. รูปแบบการบริหารกิจการคณะสงค์มีการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ.๒๕๐๕ ซึ่งภารกิจดังกล่าวบางประการ ก าหนดไว้ในระเบียบกฎมหาเถรสมาคม แต่บางประการ
คงเป้นไปตามจารีตประเพณีที่ปฏิบัติตามสืบต่อกันมา การบริหารจัดการแนวใหม่มีการบูรณาการข้า
กับแนวคิดทฤษฎีของกูลริคและเออร์วิค ทฤษฎีการสื่อสารเดวิคเค เบอร์โล และหลักพุทธวิธีการ
บริหารและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพ่ือส่งเสริมพระสังฆาธิการให้มีความสามารถมีทักษะและมี
ศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรการปกครองคณะสงฆ์ เพ่ือให้ท างานเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้
อย่างมีคุณภาพ  
  ๒. การบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์คณะสงฆ์ภาค ๒ มีปัญหาที่ชัดเจน 
องค์กรสงฆ์มีบุคลากรไม่เยงพอที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องและถ่องแท้ พระนักเผยแผ่
ที่มีความรู้ความข้าใจในหลักพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้มีจ านวนจ ากัดเป็นปัญหาในการเผผยแผ่ ท า
ให้พุทธศาสนากิชนเกิดความสับสน ส าคัญผิดและเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงตามหลัก
พระพุทธศาสนา 
  ๓. รูปแบบการบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองคณะสงฆ์   
ภาค ๒ ควรมีอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญ กล่วาคือ เป็นศูนย์กลางในการประสานงานบุคลากรการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในระดับภาค และระดับจังหวัด เพ่ือให้ปฏิบัติตามนโยบาย ข้อก าหนด ข้อบังคับ 
วัตถุประสงค์ และอ่ืนๆ ตามท่ีองค์กรก าหนดและมอบหมาย จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือประกอบการ
เรียนการสอนและการเผยแผ่ อ านวยความสะดวกและเป้นที่ปรึกาในการด าเนินงานเผยแผ่
พระพุทธศาสนาและส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ติดตามประเมินผล
บุคลากรที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานการเผยแผ่และจัดหา
งบประมาณสนับสนุนให้การอุปถัมภ์กิจกรรมและบุคลากรที่ท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป๔๓ 
   พระมหาธฤติ วิโรจโน   ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเ พ่ือ
ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์” ผลการวิจัยพบว่า  
  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทั่วไป เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญ ๔ 
ประการ (VETS)  คือ  ๑) การสร้างวิสัยทัศน์ (Vision)  ๒) การศึกษา (Education)  ๓) การอบรม 
(Training) และ ๔) การคูงาน (Study Tour)  ส่วนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ สิกขา ๓ พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ ภาวนา ๔ อิทธิบาท ๔
 และสัปบุริสธรรม ๗ ส่วนรูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการตามแนวทั่วไปและตามแนว
พระพุทธศาสนาที่จะให้มีประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน ควรเป็นการบูรณา
การการพัฒนาพระสังฆาธิการตามแนวทั่วไปแลพระพุทธศาสนาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์มากกยิง่ขึ้น ได้แก่ ๑) ด้านการปกครอง ควรบูรณาการการพัฒนาการทรัพยากร
มนุษย์ทั่วไป (VETS) ร่วมกับหลักธรรมคือ พรหมวิหาร ๔ ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมที่เหมาะสมกับการ
                                                           

 ๔๓ พระครูอุทัยกิจจารักษ์ (สุรางค์ สจุิณฺโณ), รูปแบบการบริหารจดัการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
องค์กรคณะสงฆ์ภาค ๒”, วิทยานพิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชาวิทยาลยั, ๒๕๕๗), หน้า ก-ข. 



๔๗ 

 

ปกครองมากดที่สุด  ๒) ด้านการศาสนศึกษา ควรบูรณาการการพัฒนาการทรัพยากรมนุษย์ทั่วไป
(VETS) ร่วมกับหลักธรรมคือ สิกขา ๓  ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมในการพัฒนาทรพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้
อยู่อย่างประเสริฐ   ๓) ด้านการศึกษาสงเคราะห์  ควรบูรณาการการพัฒนาการทรัพยากรมนุษย์ทั่วไป 
(VETS) ร่วมกับหลักธรรมคือ สังคหวัตถุ ๔ ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจบุคคล และประสาน
หมู่ชนให้สามัคคีไว้ เป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน  ๔) ด้านการเผยแผ่ ควรบูรณาการการ
พัฒนาการทรัพยากรมนุษย์ทั่วไป(VETS) ร่วมกับหลักธรรมคือ ภาวนา ๔ ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมส าหรับ
การพัฒนา ฝึกอบรมมนุษย์ให้มีความสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข  ๕) ด้านการ
สาธารณูปการ   ควรบูรณาการการพัฒนาการทรัพยากรมนุษย์ทั่วไป (VETS) ร่วมกับหลักธรรมคือ 
อิทธิบาท ๔ ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมที่ท าให้ประสบผลส าเร็จในการท างาน   ๖) ด้านการสาธารณ
สงเคราะห์  ควรบูรณาการการพัฒนาการทรัพยากรมนุษย์ทั่วไป (VETS) ร่วมกับหลักธรรมคือ สัปปุริส
ธรรม ๗  ที่ถือว่าเป็นหลักธรรมส าหรับการพัฒนามนุษย์ได้เป็นอย่างดี  และด้วยการประยุกต์หลักการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั่วไป(VETS) และหลักธรรมแต่ละหัวข้อ  สามารถยังการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ของพระสังฆาธิการได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพสูงสุด๔๔    
   สุญาดา สุนทรศารทูล ซึ่งได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียนและ
ชุมชน ในการสร้างภูมิคุมกันทางวัฒนธรรมแกNเด็กและ เยาวชนในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร” 
ผลการวิจัยพบว่า สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรการเรียนรู้ วัฒนธรรมชุมชนเกี่ยวกับหลักแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัดโรงเรียน ชุมชน ภาครัฐรวมถึงภาคเอกชน เริ่ม
ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติการ การตรวจสอบการด าเนินการให้ เหมาะสม รวมถึงการประเมินผล 
จัดท าพ้ืนที่ชุมชนให้มีมูลค่าเพ่ิมทางสังคมโดยชุมชนจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์พร้อมทั้งมีครูอาสาสมัครใน
พ้ืนที่คอยดูแลและให้ค าแนะน า๔๕  
  ทัศนีย์ เจนวิถีสุข ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การสื่อสารเชิงพุทธกับการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม” ผลการวิจัยพบว่า การสื่อสารมีผลมากในการส่งผลกระทบกระเทือนถึงสังคม หรือมีส่วน
เกี่ยวข้อง สนับสนุนหรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมคือ การสื่อสารมวลชล ส่วนการสื่อสารกับ
ตนเองและสื่อสารกับบุคคลอ่ืน ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและระดับสังคม เป็นการสื่อสารที่มีอิทธิพล
และสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยการเปลี่ยนแปลงมีลักษณะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้าน
พฤติกรรมของสังคมเป็นส าคัญ ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและระดับสังคมในลักษณะการร่วมกันเป็น
สังคม โดนรวมการสื่อสารกับตนเองและการสื่อสารกับบุคคลอ่ืน เป็นการสื่อสารที่ไม่อาจแยกจากกัน
ได้โดยเด็ดขาดและเกี่ยวข้องกับสัมมาทิฏฐิ โดยมีรูปแบบและกระบวนการ คือ การสื่อสารบุคคลอ่ืน 
(ปรโตโฆสะ)+ท าการสื่อสารกับตนเอง (โยนิโสนมสิการ) ท าการสื่อสารตามแนวทางประพฤติปฏิบัติใน
ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งท าให้ผู้รับสารเกิดปัญญา ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งส่วนตน และผู้อ่ืน อันจะน าไปสู่

                                                           

  ๔๔ พระมหาธฤติ  วิโรจโน, “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพื่อประสทิธิภาพในการบรหิารกิจการ
คณะสงฆ์”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศสาตร์,  (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ก-ข.  
 ๔๕สุญาดา สุนทรศารทูล , “รูปแบบความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียนและชุมชน ในการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ทางวัฒนธรรมแก่เด็กและเยาวชนในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, 
(สาขาวิชา วัฒนธรรมศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๒),หน้า ก-ข.  



๔๘ 

 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและระดับสังคม องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับหลักการ
และแนวทางการปฏิบัติด้านการสื่อสารเชิงพุทธที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สังเคราะห์ได้
จากการศึกษา มีหลักการและแนวทางที่ปฏิบัติที่ส าคัญ คือสื่อสารด้วยสติ บนพ้ืนฐานของความเข้าใจ
และเคารพในตนเองและผู้ อ่ืน การสื่อสารเชิงพุทธนี้ เป็นมรรควิธีที่ เป็นเหตุน าไปสู่ผลคือ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมในทางที่เป็นประโยชน์สุข โดยการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มจากภายในตนเองของ
บุคคลแล้วกระจายไปสู่สังคม๔๖  
  วิทยา จันทร์แดง ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็ง
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน” ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็ง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนโยบายการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพ่ือสร้างชุมชน เข้มแข็ง มีการด าเนินการในด้านการเพ่ิมศักยภาพของ
องค์กรชุมชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การ จัดการความรู้และการเรียนรู้ของคนในชุมชน ๒) ชุมชน
มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการชุมชน การประกอบอาชีพ การ
จัดการทรัพยากรในชุมชน และการพัฒนาองค์กรในชุมชน ๓) รูปแบบใหม่ที่ค้นพบคือ การบริหาร
จัดการชุมชนเข้มแข็งแบบบูรณาการตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ๑) การมีส่วนร่วมที่สนับสนุน
ให้ชุมชนเข้มแข็งแบบไตรภาคี ได้แก่ องค์กรชุมชน องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคีสนับสนุน ๒) ระบบ
สนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง ได้แก่ ระบบความรู้ระบบข้อมูล ระบบความสัมพันธ์และมีแนวทางในการนา
ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง ๓) แนวทางในการ สร้างชุมชนเข้มแข็ง คือ แนวทางด้านการ
ฟ้ืนฟูชุมชน แนวทางด้านการปรับตัวของชุมชน และแนวทางด้านการด ารงอยู่ของชุมชน๔๗   
  ประจักษ์ ผลเรือง “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน”, ผลการวิจัย
พบว่ายุทธศาสตร์การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่สร้างขึ้น และผ่าน
กระบวนการพัฒนาแล้ว สามารถสังเคราะห์กลั่นกรองและคัดสรรไว้ เฉพาะที่ส าคัญเพียง ๔ ยุทธวิธีคือ 
๑.การพัฒนาระบบงานกองทุน  ๒.การพัฒนาองค์กรการบริหาร กองทุน ๓.การก าหนดทิศทางและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน และ ๔.การเสริมสร้างบรรยากาศการ บริหารจัดการกองทุน ซึ่งได้
เสนอแนะให้น าไปใช้ในกระบวนการพัฒนากองทุนหมู่บ้านผ่านศูนย์ ประสานงานองค์กรชุมชนระบบ
หมู่บ้านและระดับต าบล โดยเน้นระบบองค์กรการบริหารจัดการเป็น หลัก กล่าวคือ ควรเริ่มต้นและ
ให้น้ าหนักต่อการพัฒนาองค์กรการบริหารกองทุนก่อน ส าหรับยุทธวิธีอ่ืน ถือเป็นตัวเสริมให้การ
พัฒนาองค์กรการบริหารกองทุนให้ประสบผลส าเร็จยิ่งขึ้นเท่านั้น๔๘  
    

                                                           

  ๔๖  (ทัศนีย์ เจนวิถีสุข: “การสื่อสารเชิงพุทธกับการเปลี่ยนแปลงสังคม”, วิทยานิพุทธ์พุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๕), หน้า ๖๕-๖๖. 
  ๔๗ วิทยา จันทร์แดง , “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนว ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต , (คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๔), ๑๔-๑๕. 
  ๔๘ ประจักษ์ ผลเรือง, “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน”, วิทยานิพนธ์ปริญญา 
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๖), หน้า๒๔-๒๕. 
 



๔๙ 

 

 
  กริชพัฒน์ ภูวนา ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาชุมชนอยู่ดีมีสุข กรณีศึกษา : บ้าน
ดอนมัน อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม”, ผลการวิจัยพบว่าโดยสรุปรูปแบบการพัฒนาชุมชน
อยู่ดีมีสุขของบ้านดอนมันมี ๔ ขั้นตอน ได้แก่ ๑) สร้างความสัมพันธ์ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาความ
ต้องการของชุมชน  ๒)วิเคราะห์ปัญหาการพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ  
๓)ทดลองและประเมินผลการใช้   ๔)การคืนความรู้สู่ชมชน   รูปแบบนี้สามารถส่งเสริมให้ประชาชน
ได้ขบคิดปัญหาร่วมกันสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาให้กับชุมชน โดยผ่านกระบวนการสนทนาด้วย
ฐานะที่เท่าเทียมกันด าเนินกิจกรรมที่มีพลังเพ่ือเสริมความเข้มแข็งประเมินผลและร่วมรับผลประโยชน์
จากกิจกรรมที ่ปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลต่อความเข็มแข็งชองชุมชนต่อไป๔๙ 
 กนกพร ฉิมพลี ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
หัตถกรรมเครื่องจักสาน: กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา”  ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑) ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสานเกี่ยวข้องกับความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์และถ่ายทอดสืบต่อกันมา จนกลายเป็นองค์ความรู้ประจ า
ท้องถิ่นที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมและการปลูกฝั่งวิธีคิด  การด าเนินชีวิตประจ าวันให้แก่
ลูกหลานเพื่อปฏิบัติสืบต่อกันมา ๒) กระบวนการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่อง
จักสานประกอบไปด้วย ๕ ขั้นตอนที่ส าคัญได้แก่ (๑) การก าหนด ความรู้เกี่ยวกับการก าหนด
ผลิตภัณฑ์ผ่านการคิดและตัดสินใจร่วมกันของสมาชิกกลุ่ม จากนั้นจึงน าไปสู่ (๒) การแสวงหาและยึด
กุมความรู้ที่มาจากภายในกลุ่มและภายนอก เพ่ือให้เกิดความรู้เฉพาะของกลุ่ม  และน าไปสู่ (๓) การ
แลกเปลี่ยนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในกลุ่ม เพ่ือให้สมาชิกมี
ความรู้และทักษะในการผลิตมากขึ้น และเป็นที่มาของ (๔) การจัดเก็บความรู้ในตัวบุคคล และ (๕) 
การถ่ายทอดความรู้มีรูปแบบการถ่ายทอดอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยกระบวนการ
จัดการความรู้ดังกล่าวมีลักษณะเป็นวงจรที่เมื่อถ่ายทอดความรู้แล้ว สามารถย้อนกลับไป  ก าหนด
ความรู้ในรูปแบบอ่ืนๆ ได้อย่างต่อเนื่อง และ ๓) เงื่อนไขที่ท าให้การจัดการความรู้ภูมิปัญญา ท้องถิ่น
ด้านหัตถกรรมเครื่องจักสานประสบความส าเร็จ มี ๔ เงื่อนไขที่ส าคัญ ได้แก่ (๑) ความรู้ด้านการ 
จัดการความรู้(๒) วัฒนธรรมองค์การ (๓) ภาวะผู้น าและ (๔) โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมไปถึงข้อค้นพบที่ 
ส าคัญของการวิจัยคือ“การพ่ึงตนเอง” ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตเครื่องจักสาน ซึ่งจาก
องค์ประกอบหลักทั้ง ๓ ประการนั้น น าไปสู่การพ่ึงตนเองของกลุ่มองค์การชุมชนได้อย่างเหมาะสม 
โดยมีหลักการที่ ส าคัญได้แก่การมีผู้น าที่เข้มแข็ง มีความสามัคคีการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิตและการมีใจรักในด้านการจักสาน๕๐ 
   

                                                           

 ๔๙ กริชพัฒน์ ภูวนา,  “รูปแบบการพัฒนาชุมชนอยู่ดีมีสุข กรณีศึกษา : บ้านดอนมัน อ าเภอกันทร
วิชัย จังหวัดมหาสารคาม”, วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค 
(บัณฑิต วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, ๒๕๕๔), หน้า ก-ข. 
  ๕๐กนกพร ฉิมพลี,“รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นด้านหตัถกรรมเครื่องจักสาน: 
กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ พัฒนาสังคมและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม, (คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๕), หน้า ๕๖-๕๗.   



๕๐ 

 

 
  คูณ โทขันธ์ และเทพพร มังธานี  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการศึกษาและเผย
แผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาวัดมหาพุทธาราม อ าเภอเมือง จังหวัด  
ศรีสะเกษ” พบว่า ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน พบว่า ด้านการศึกษา พบว่า สามารถ
รักษารูปแบบการศึกษาแบบดั้งเดิมที่มุ่งผดุงพระธรรมวินัยและพระพุทธศาสนา   
  ๓. ด้านการศึกษาสงเคราะห์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพใน
การ บริหารคณะสงฆ์ในอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้านการศึกษาสงเคราะห์โดย
รวมอยู่ ในระดับมากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๕๔) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อค าถาม 
พบว่าผู้ตอบ แบบสอบมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการบริหารคณะสงฆ์ในอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี ด้านการศึกษาสงเคราะห์ที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่การจัดตั้งโรงเรียนปริยัติ
ธรรม เพ่ือส่งเสริมการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร และการจัดหางบประมาณในการสร้างอาคารเรียน  
ส าหรับข้ออ่ืน ๆ ที่เหลือผู้ตอบแบบสอบมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการบริหารคณะสงฆ์ใน  
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ในระดับมากทุกข้อ ส่วนใหญ่ช่วยเหลือด้านอุปกรณ์
การศึกษา จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมเพ่ือส่งเสริมการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณร ช่วยเหลือ
ด้านทุนการศึกษาเฉพาะบุคคลผู้ก าลังศึกษาที่มีความเดือดร้อน ประสานการจัดหางบประมาณในการ
สร้างอาคารเรียน/ห้องเรียน เรื่องที่ยังต้องมีการ พัฒนาและจ าเป็นต้องหาทุนการพัฒนาการศึกษาอีก
มากเพราะ ปัจจุบันการศึกษาเป็นเรื่องที่จ าเป็นอย่างมาก ดังนั้น การส่งเสริมให้มีการศึกษา เป็นการ
สงเคราะห์ประชาชนด้านการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถที่จะด ารงตนและด าเนินชีวิตในสังคมได้
อย่างมีความสุขการจัดการศึกษาเพ่ือ ช่วยเหลือเกื้อกูลและการช่วยเหลือเกื้อกูลการศึกษาให้ผู้ที่มี
ความสนใจได้เข้ามาศึกษาและสามารถ ใช้ในชีวิตประจ าวันได้คณะสงฆ์จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
พัฒนาอย่างใหญ่เพ่ือที่จะท าให้คณะ สงฆ์ในอ าเภอเมืองกาญจนบุรีได้เป็นที่พ่ึงทางใจและด้านอ่ืน ๆ 
แก่ประชาชน   
  ๔ . ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พบว่าผู้ตอบแบบสอบมีความคิด เห็นต่อ
ประสิทธิภาพ ในการบริหารคณะสงฆ์ในอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้านการเผยแผ่ 
โดยรวมอยู่ใน ระดับดีมากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๕๑) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อค าถาม 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการบริหารคณะสงฆ์ในอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี การเผยแผ่ ที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ มีการเผยแผ่ธรรมทางวิทยุหรือสื่ออ่ืน ๆ 
และจัดให้มีพระธรรมทูตในการเผยแผ่ธรรมเป็นประจ า ส าหรับข้ออ่ืน ๆ ที่เหลือ ผู้ตอบแบบสอบมี
ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการบริหารคณะสงฆ์ในอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี อยู่
ในระดับมากทุกข้อ ๑๒๓ ส่วนใหญ่มีการส่งเสริมให้เจ้าอาวาสเปิดรับความรู้ใหม่ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการ
บริหารจัดการ วัดมีการน าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ ๆ มากขึ้น ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอน เข้ามาใน
วัดเพ่ือที่ เยาวชนจะได้เข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศที่เป็นจริงและจัดให้มีการปฏิบัติธรรมเป็นประจ 
าเสริมสร้าง กิจกรรมที่ท าให้ไม่เบื่อหน่ายเป็นอย่างดีส่งเสริมการเรียนรู้คู่คุณธรรมเป็นขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ



๕๑ 

 

สั่งสอน เยาวชนให้เป็นคนดีน าความรู้ที่ได้รับจากการเผยแผ่ไปปฏิบัติและใช้ในชีวิตประจ าวันได้และ
ท าให้เป็นการสร้างคนดีเข้ามาในสังคม๕๑ 
                  ประทุม อังกูรโรหิต  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “สถาบันทางพระพุทธศาสนากับงานสังคม
สงเคราะห”์ พบว่า ๑. พระภิกษุสงฆ ์นักวิชาการและบุคคลทั่วไปสนับสนุนการท างานสังคมสงเคราะห์
ของสถาบันทางพระพุทธศาสนาตามกรอบของพระวินัยและจารีตประเพณี เนื่องจากสอดคล้ องกับ
หลักค าสอนของ พระพุทธศาสนา และเป็นการทท าเพ่ือประโยชน์สุขของมหาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
แหล่งที่สวัสดิการของรัฐยังเข้าไปไม่ถึง  ๒. วัดทั้งห้าวัด และเสถียรธรรมสถานมีจุดอ่อนจุดแข็งที่
แตกต่างกันแต่เผชิญปัญหา และอุปสรรคที่คล้ายคลึงกัน เช่น ด้านเงินทุนและบุคลากร ขณะที่เสถียร
ธรรมสถานได้รับความร่วมมือจากชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในระดับที่
น่าพึงพอใจ ชาวบ้านมักมีทัศนคติว่างานสังคมสงเคราะห์ที่วัดทั้งหลายท ามิใช่ “กิจของสงฆ์” ๓. การ
แก้ไขปัญหาที่ มีประสิทธิภาพจะเป็นการท างานเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ โดยการสร้างความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือกับรัฐและชุมชนรวมทั้งองค์กรเอกชน และใช้สื่อช่วยในการเผยแพร่ กิจกรรมต่าง ๆ ให้
มากขึ้น ที่ส าคัญคือ การสร้างความสมดุลระหว่างการท างานสังคมสงเคราะห์กับการเผยแผ่ธรรม 
นอกจากนั้น พระสงฆ์ต้องมีความระมัดระวังด้านความประพฤติให้อยู่ในกรอบของพระวินัยและจารีต
ประเพณี ในขณะปฏิบัติภารกิจให้การสงเคราะห์ประชาชน ในภาพรวมงานวิจัยนี้ช่วยเพ่ิมพูนความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการท างานสังคมสงเคราะห์ของสถาบันทางพระพุทธศาสนาในสังคม
พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท และสามารถน าไปใช้เป็นตัวอย่างส าหรับพระสงฆ์และวัดอ่ืน ๆ ที่
ด าเนินงานสังคมสงเคราะห์ใน ลักษณะที่คล้ายคลึงกันได้๕๒  
  ปรีชา กันธิยะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการ บริหารโรงเรียนที่พระมีส่วน
ร่วมในการสอนศีลธรรม” พบว่า มีพันธกิจมุ่งที่จะปลูกฝังและเสริเสร้าง คุณธรรมจริยธรรมที่สามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันวันได้จริงสภาพการบริหารโรงเรียน ที่พระมีส่วนร่วมในการสอนศีลธรรม
ประกอบด้วยปรัชญา คือคุณธรรมน าความรู้ สร้างทักษะอาชีพ พัฒนาสังคม วิสัยทัศน์ คือเสริมสร้าง
คุณธรรมความรู้ พัฒนามาตรฐานอาชีพ อนุรักษ์สืบทอดศาสนพิธี พัฒนาคนดีมีคุณธรรมและความ
สมานฉันท์ให้สังคมเป็นสุขตามหลักธรรมค าสอนทางศาสนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลการ
พัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่พระมีส่วนร่วมในการสอนศีลธรรมประกอบด้วย รูปแบบหลักของ
การบริหารแบบย่อยอีก รูปแบบหลักการบริหาร โรงเรียนที่พระมีส่วนร่วมในการสอนศีลธรรม รูปแบบ
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนที่พระมีส่วน ร่วมในการสอนศีลธรรมในโรงเรียน และรูปแบบย่อยการ
บริหารงานวิชาการด้านการจัดการหลักสูตร ของโรงเรียนที่พระมีส่วนร่วมในการสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน๕๓  

                                                           

  ๕๑คูณ โทขันธ์ และเทพพร มังธานี, “รูปแบบการจดัการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดใน
พระพุทธศาสนา : กรณีศึกษา วัดมหาพุทธาราม อ าเภอเมือง จังหวดัศรสีะเกษ”, รายงานการวิจัย, (ส านักงาน
เลขาธิการการ สภาการศึกษาแห่งชาติ : กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๖), หน้า ก-ข.   
  ๕๒ประทุม อังกูรโรหิต, “สถาบันทางพระพุทธศาสนากับงานสังคมสงเคราะห์”, รายงานการวิจัย, 
(ศูนย์ พุทธศาสน์ศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๕๓), หน้า ก-ข.   
  ๕๓ปรีชา กันธิยะ, “การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่พระมสี่วนร่วมในการสอนศีลธรรม”, 
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๒). 



๕๒ 

 

พระปลัดวรัญญู อคฺควชิโร (ยอดเพ็ชร) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการวัด
ให้เป็นศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกาภิวัตน์” ผลการวิจัยพบว่า สภาพ ปัญหา อุปสรรคในการบริหาร
จัดการวัดเป็นศูนย์กลางชุมชนต้นแบบ พบว่า สภาพการบริหารจัดการวัดเป็นศูนย์กลางชุมชนต้นแบบ 
พบว่า ปัจจัยความส าเร็จของวัดขึ้นอยู่กับความเป็นผู้น าเชิงปัจเจกชน สั่งการเพียงผู้เดียวและการมี
ภาวะผู้น าสูงของเจ้าอาวาส สร้างฐานของความศรัทธาความเสียสละไว้ก่อน และด าเนินโครงการตาม
ทักษะความสามารถที่มีอยู่เพียงด้านเดียวให้เดน่ชัด เจ้าอาวาสต้องมีความเสียสละ มองการณ์ไกล เห็น
ประโยชน์ของวัดและชุมชนเป็นที่ตั้ง มีวิสัยทัศนก์ว้างไกล เขา้ใจสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจในปัจจุบัน
และพิจารณาการพัฒนาในอนาคต วัดต้องพัฒนาศาสนสถาน ศาสนวัตถุภายในวัด การจัดแผนผังสิ่ง
ปลูกสร้าง แหล่งการเรียนรู้ทางศาสนาและประวัติศาสตร์ วัดต้องคน้หาจุดแข็งของตนเองและน าเสนอ
ต่อสาธารณชนโดยการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง จุดอ่อนหากค้นพบต้องรีบแก้ไขก่อนที่จะไมN
สามารถแก้ไขได้ วัดต้องมีหลักการสว่าง สะอาด สงบ ส่งเสริม สร้างสรรค์ ด าเนินโครงการต่างๆ โดย
การประชุมกรรมการวางแผนงานร่วมกันก่อนการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการใดๆ เสมอ ต้องด าเนิน
กิจกรรมเพื่อชุมชนด้วยความเสียสละ ด าเนินการในรูปแบบประสานงานและการมีส่วนร่วม แบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบตามความเหมาะสมกับทักษะความรู้ความสามารถ ส าหรับแนวทางการบริหารจัดการ
วัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนนั้น ต้องด าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมและชุมชนด้วยความเสียสละ กระท าอย่าง
จริงจังด้วยการให้มิใช่ต้องการได ้สิ่งที่ไดร้ับจากการท างานเพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้แกชุ่มชนคือความสุขใจ
ที่ได้ลงมือท า ผู้บริหารวัดที่ต้องการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมต้องมีภูมิปัญญาด้านใดด้านหนึ่งที่เอ้ือต่อ
การจัดหางบประมาณสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรม และต้องมีภาวะผู้น าแบบปัจเจกชนก่อนจะ
น าไปสู่การประสานศรัทธาสร้างเครือข่ายความร่วมมือขึ้นได้ในภายหลัง ซึ่งต้องใช้เวลาในการสร้าง
ความศรัทธาแกNประชากรชุมชน สภาพโดยทั่วไปของวัดเป็นศูนย์กลางชุมชนต้นแบบในปัจจุบัน  
มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและศาสนสมบัติ รวมทั้งงบประมาณพอเพียงต่อการบริหารจัดการวัด
ตามภารกิจงานคณะสงฆ์ ๖ ด้าน ไดอ้ย่างครบถว้นเหมาะสมกับสภาพชุมชนยุคโลกาภิวัตน์ ส่วนปัญหา 
อุปสรรคในการบริหารจัดการวัดเป็นศูนย์กลางชุมชนต้นแบบ พบว่า ด้านการ ปกครอง คือ พระภิกษุ
ผู้อุปสมบทใหม่ขาดระเบียบวินัยของสงฆ์ควรจัดอบรมให้มากขึ้น และผู้อุปสมบทเมื่อสูงอายุขาดการ
เชื่อฟัง ประพฤติปฏิบัติตนไมNเหมาะสมกับสมณสารูป ส่วนด้านชุมชนต้องประสานความเข้าใจ
ส าหรับแต่ละโครงการ โดยต้องด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชากรชุมชนทราบอย่างทั่วถึง  
ด้านการศาสนศึกษา ขาดศาสนทายาทสืบต่ออายุและกิจการงานพระพุทธศาสนา ด้านการศึกษา
สงเคราะห์ ไม่Nได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเท่าที่ควรในการส่งเด็กเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
ด้านการเผยแผNพระพุทธศาสนา ยังคงด าเนินการอย่างตั้งรับไมNสามารถด าเนินการเชิงรุกได้ด้าน
การสาธารณูปการ ไมNสามารถขยายพ้ืนที่วัดได้เนื่องจากชุมชนล้อมรอบและไมNสามารถขอคืนพ้ืนที่
เช่าได้เนื่องจากอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง และการที่จะต้องบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ
เดิมอยู่เสมอซึ่งเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณมากที่สุด ด้านสาธารณสงเคราะห์ ต้องการงบประมาณ



๕๓ 

 

สนับสนุนจากส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ มากขึ้น ส าหรับชุมชนยังคงมีปัญหาโดยเฉพาะปัญหา
คุณภาพการศึกษาของเยาวชน และปัญหายาเสพติด๕๔ 

 สรุปได้ว่า จากการทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมาข้างต้นพบว่า ปัญหาในการบริหารจัดการวัด 
หรือหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลส่วนใหญ่เกิดจากผู้บริหารวัดขาดภาวะผู้น าที่ดี ขาดความ
ต่อเนื่องในการบริหารจัดการวัดเมื่อเปลี่ยนผู้น าการขาดแคลนศาสนทายาทและการพัฒนาศาสน
ทายาท การฝึกอบรมที่ขาดประสิทธิภาพ ขาดการวางแผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว โครงสร้าง
การบริหารจัดการของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลขาดระบบการบริหารจัดการ ที่ดีและไม่เป็น
ระบบ วัดขาดความสงบ ร่มรื่น ร่มเย็น ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดความเสื่อมถอยของความเชื่อถือ ศรัทธา
ของพุทธศาสนิกชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบวัด กล่าวโดยสรุปได้ว่า การพัฒนาการบริหารจัดการ
หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลส่วนใหญ่เกิดจากบุคลากร และระบบการบริหารจัดการที่ดี 
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมามีแนวทางในการบริหารจัดการงาน กิจการคณะ
สงฆ์ของวัดและของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่
ก้าวหน้าขึ้นได้เช่น การฝึกอบรม พัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารวัด การส่งเสริมการศึกษาเพ่ือเพ่ิม
จ านวนศาสนทายาทโดยใช้หลักพุทธธรรม เป็นรากฐานในการบูรณาการกับหลักทางโลก รวมทั้งปรับ
ระบบการบริหารจัดการวัดให้มีการบูรณาการ สอดคล้องกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปของโลก     
 จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของมานั้นสรุปไดวา การพัฒนาการจัดการ
หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลมีรูปแบบการเผยแผอยูหลากหลายวิธีดวยกัน เชนการแสดงใหเห็น
ถึงประโยชนที่ไดรับจากการเผยแผในหลายๆ ดานรวมไปถึงบทบาทหนาที่ของพระสังฆาธิการผูที่เปนผู
เผยแผเองแลว วิธีการเผยแผก็ตองอาศัยพุทธวิธีในการสอนของพระพุทธองค มาไวเปนแนวทางของ
การเผยแผเป็นหลักส าคัญดวย แนวการท างานของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล เน้นไปที่การ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาและการพัฒนาความป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนเป็นหลัก การเผยแผตาง ๆ 
นั้นตองแลวแตสถานที่ สถานการณ ตามหลักการที่ถูกก าหนดโดยผูเผยแผเอง สื่อสิ่งพิมพ เทคโนโลยี
สื่อสาร เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการเผยแผ่พระพุทธศาสนามากที่สุด  
   ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาการพัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชน
ประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือศึกษาองค์ประกอบการบริหารจัดการหน่วยอบรมประชาชน
ประจ าต าบลจังหวัดก าแพงเพชร ทั้ง ด้าน ๕ คือ  ๑. เพ่ือสงเคราะห์และอนุเคราะห์ประชาชนใน
ท้องถิ่น  ๒. เพ่ือเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างวัด บ้าน และหน่วยงาน ๓. เพ่ือเป็นศูนย์รวม
ความคิดของประชาชนทุกหมู่เหล่า  ๔. เพ่ือเป็นศูนย์รวมพลังในการป้องกันหมู่บ้านให้เกิดสันติสุข   
๕. เพ่ือเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร 
 
 

                                                           
๕๔

 พระปลัดวรัญญู อคฺควชิโร (ยอดเพ็ชร), การพัฒนาการบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนใน
ยุคโลกาภิวัตน์, ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๒๘๑-๒๘๒. 



๕๔ 

 

๒.๗ กรอบแนวคิดการวิจัย   
  จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการจัดการหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร    
  ผู้วิจัยก าหนดเป็นกรอบแนวคิด (Conceptual  Framework)  ดังนี้  
 
        
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 แผนภาพที่ ๒.๕  กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 

การพัฒนาการจัดการหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบลในจังหวัด

ก าแพงเพชร 
๑.  สง เคราะห์และอนุ เคราะห์
ประชาชนในท้องถิ่น 

 ๒. เป็นศูนย์กลางประสานงาน
ระหว่างวัด บ้าน และหน่วยงาน 

๓ .  เป็ นศูนย์ ร วมความคิดของ
ประชาชนทุกหมู่เหล่า  
๔. เป็นศูนย์รวมพลังในการป้องกัน
หมู่บ้านให้เกิดสันติสุข 

 ๕. เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการที่ถูกต้อง   

วงจรการบริหารของเดมม่ิง (Deming)  
 
 P=plan   วางแผนการด าเนินงาน 
 D=do    ลงมือปฏิบัติตามแผนงาน      
 C=check   ตรวจสอบ 
 A=Action  ปรับปรุงแก้ไข   
 

สภาพปัญหาของการจัดการหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบลในจังหวัด

ก าแพงเพชร 
 



 

 

 
บทท่ี ๓ 

 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ”การพัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัด
ก าแพงเพชร” มีวัตถุประสงค์ดังนี้  ๑) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาของการจัดการหน่วยอบรมประชาชน
ประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร ๒) เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบการจัดการหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร ๓) เพ่ือน าเสนอแนวทางในการพัฒนาการจัดการหน่วย
อบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร โดยผู้วิจัยได้จัดกระบวนการและขั้นตอนในการ
ศึกษาวิจัย (Research Process) ดังนี้ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๓.๓ เครื่องมือการวิจัย 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัด

ก าแพงเพชร” ผู้วิจัยใช้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๒๕ 
รูป/ท่าน เป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และการจัดสนทนากลุ่มกับผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน ๑๔ รูป/ท่าน แล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 

๓.๒ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเพ่ือสัมภาษณ์เชิงลึกถึงประเด็นต่างๆได้แก่ เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาของ
การจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร  เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบ
รูปแบบการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือน าเสนอรูปแบบใน
การจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร ใ น ๕ ป ร ะ เ ด็ น ข อ ง ก า ร
พัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร คือ ๑. เพ่ือสงเคราะห์
และอนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่น  ๒. เพ่ือเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างวัด บ้าน และ
หน่วยงาน ๓. เพ่ือเป็นศูนย์รวมความคิดของประชาชนทุกหมู่เหล่า   ๔. เพ่ือเป็นศูนย์รวมพลังในการ
ป้องกันหมู่บา้นให้เกิดสันติสุข  ๕. เพ่ือเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่ถูกต้อง  

การวิจัยครั้ งนี้ผู้ วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In depth Interview) ซึ่ งเป็นผู้ที่มี
คุณลักษณะที่สอดคล้องกับสาระส าคัญของการวิจัย  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๒๕ รูปหรือคน ได้แก่ 



๕๖ 
 

 

๓.๒.๑ กลุ่มพระสังฆำธิกำรที่เป็นประธำนหน่วยอบรมประชำชนประจ ำต ำบลดีเด่น
ระดับอ ำเภอ จ ำนวน ๑๙ รูป 

  ๑. พระครูวชิรปัญญากร   (อ านวย  ปญฺญาวโร)   ต าแหน่งประธานหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบลหนองปลิง  อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  

  ๒. พระครูโอภาสวชิรคุณ (พรหมจักร  จกฺกวโร)  ต าแหน่งประธานหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบลนิคมฯทุ่งโทธิ์ทะเล  อ าเภอเมืองก าแพงเพชร 

  ๓. พระครูรัตนวชิรวัฒน์  (วิราช สิริธมฺโม)  ต าแหน่งประธานหน่วยอบรมประชาชน
ประจ าต าบลนาบ่อค า   อ าเภอเมืองก าแพงเพชร 

  ๔.พระครูสิริปริยัติวิมล  (อุเทน อคฺคปญฺโญ)  ต าแหน่งประธานหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบลวังชะพลู อ าเภอขานุวรลักษบุรี  

  ๕.พระมหาสุขุม  เขมจาโร  ต าแหน่งประธานหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล
สลกบาตร  อ าเภอขาณุวรลักษบุรี          

  ๖. พระครูถาวรวชิรศาสน์  (อุบล  ถาวโร) ต าแหน่งประธานหน่วยอบรมประชาชน
ประจ าต าบลวังยาง  อ าเภอคลองขลุง  

  ๗. พระครูกิตติวชิรโสภิต   (สมเกียรติ์  จตฺตวโร)  ต าแหน่งประธานหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบลวังไทร  อ าเภอคลองขลุง  

  ๘. พระครูสันติวชิรกิจ (พนม  จนฺทธมฺโม)  ต าแหน่งประธานหน่วยอบรมประชาชน
ประจ าต าบลหัวถนน    อ าเภอคลองขลุง  

  ๙. พระครูวิสุทธิ์วชิรานุกูล (ชารี  ปริสุทฺโธ) ต าแหน่งประธานหน่วยอบรมประชาชน
ประจ าต าบลคุยบ้านโอง  อ าเภอพรานกระต่าย  

  ๑๐. พระอธิการจเร  ธีรธมฺโม  ต าแหน่งประธานหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล
ห้วยยั้ง   อ าเภอพรานกระต่าย 

  ๑๑. พระครูสิริวชิรานุยุต (วรสายใย  จิรว โส) ต าแหน่งประธานหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบลหนองหลวง  อ าเภอลานกระบือ  

  ๑๒. พระครูวิลาสวชิรธรรม   (สมชาย สิริวณฺโณ)  ต าแหน่งประธานหน่วย
อบรมประชาชนประจ าต าบลคลองลานพัฒนา  อ าเภอคลองลาน 

  ๑๓. พระครูเกษมวชิรกิจ   (สุพรรณ  สุวณฺโณ)  ต าแหน่งประธานหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบลหนองไม้กอง   อ าเภอไทรงาม 

  ๑๔. พระครูอมรวชิรคุณ (มนัส ยโสธโร)  ต าแหน่งประธานหน่วยอบรมประชาชน
ประจ าต าบลโกสัมพี  อ าเภอโกสัมพีนคร  

  ๑๕. พระครูประทีปวชิรธรรม  (ส าเริง ปญฺญาทีโป)  ต าแหน่งประธานหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบลหนองไม้กอง  อ าเภอไทรงาม  

  ๑๖. พระครูวชิรคุณพิพัฒน์  (อเนก  คุณวุฑฺโฒ) ต าแหน่งประธานหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบลถาวรวัฒนา  อ าเภอทรายทองวัฒนา  

  ๑๗. พระมหาอภิชาต  กิตฺติวรญฺญู  ต าแหน่งประธานหน่วยอบรมประชาชนประจ า
ต าบลระหาร  อ าเภอบึงสามัคคี  



๕๗ 
 

 

  ๑๘. พระครูสุตวชิรากร (วิเชียร  ส วโร)  ต าแหน่งประธานหน่วยอบรมประชาชน
ประจ าต าบลหินดาต  อ าเภอปางศิลาทอง     

 ๑๙. พระครูวชิรธรรมทัต (ภีร์ สุทนฺโต) ต าแหน่งประธานหน่วยอบรมประชาชน
ประจ าต าบลถ้ ากระต่ายทอง  อ าเภอพรานกระต่าย  

๓.๒.๒ กลุ่มข้ำรำชกำรส ำนักงำนวัฒนธรรม-ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ-นักกำรเมือง
ท้องถิ่นจ ำนวน ๓ คน  

  ๒๐. นายอภินันท์  มุสิกะพงษ์  นักวิชาการช านาญการพิเศษ ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดก าแพงเพชร 

  ๒๑. นายอานนท์  อภิชาติตรากูล  ต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลพรานกระต่าย 
อ าเภอพรานกระต่าย 

 ๒๒. นางอนงค์รักษ์  กันธิยาใจ ต าแหน่งนักวิชาการศาสนาช านาญการ ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดก าแพงเพชร  

๓.๒.๓ กลุ่มกรรมวัดกรรมกำรหน่วยอบรมประชำชนประจ ำต ำบลและผู้น ำชุมชนใน
ท้องถิ่น จ ำนวน ๓ คน 

  ๒๓. นายอนันต์  เขียวเล็ก   ต าแหน่งก านันต าบลลานดอกไม้  อ าเภอเมือง
ก าแพงเพชร    

 ๒๔. นายบุญมี  การะเวก ผู้ใหญ่บ้าน ม.๑  ต าบลถ้ ากระต่ายทอง อ าเภอพราน
กระต่าย 

  ๒๕. นายสิทธิโชค พะโยม ไวยาวัจกรวัดไตรภูมิ ต าบลถ้ ากระต่ายทอง อ าเภอพราน
กระต่าย  

นอกจากได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  เพ่ือให้ได้ข้อมูลอันเป็นการ
ตอบค าถามของการวิจัยในเรื่องการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร 
โดยการสนทนากลุ่มเฉพาะ  ในการนี้ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  ได้แก่  ผู้น าสงฆ์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนา และนักวิชาการ  โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะผู้ใน
ข้อมูลในประเด็นเฉพาะเจาะจงในเรื่องนี้   มีการจัดเวทีสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group  
Discussion) ในวันอังคารที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชลบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย   ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๑๔ ท่าน ดังนี้ 

๑. พระเมธีวชิรภูษิต , ดร. (จ า เนียร  จิ รว โส , ป.ธ.๙) เจ้าคณะต าบลนครชุ ม  
วัดพระบรมธาตุ 

๒. พระอธิการอ านวย  นนฺทโก,  ดร. เจ้าอาวาสวัดเขาสว่างอารมณ์ 
๓. พระครูประภัศร์วชิรกิจ, ดร.(ส าอางค์  สุภาจาโร) เจ้าอาวาสวัดหนองจอกพัฒนาราม  
๔. พระครูวิลาศวชิรกิจ (เชาวนะ  ถาวโร) เจ้าคณะต าบลคุยบ้านโอง-คลองพิไกร        วัด

โคศิรการาม  
๕. พระครูโกศลวชิรกิจ, ดร. (มาโนช  วีตโรโค) รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองก าแพงเพชร   

วัดประดู่ลาย  



๕๘ 
 

 

๖. คุณพชรพรรณ ชุ่มเปี่ยม นักวิชาการช านาญการพิเศษ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ก าแพงเพชร  

๗. คุณจันทรา กุลนันทคุณ นักวิชาการช านาญการ  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ก าแพงเพชร  

๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิญ รักษ์สัตย์  คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาม
กุฏราชวิทยาลัย 

๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย สติมั่น อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๑๐. พระอุดมสิทธินายก , ผศ.ดร. (ก าพล  คุณงฺกโร ,ป.ธ.๙)  รองคณะบดีคณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๑. คุณเอกราช  เสมาทอง นักวิชาการช านาญการพิเศษ ส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดก าแพงเพชร   

๑๒. คุณฐกร  พุทธเผือก  นักวิชาการช านาญการ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ก าแพงเพชร   

๑๓. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  สุยะพรหม  ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓.๓ เครื่องมือกำรวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบบันทึกเอกสาร และแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ซึ่งมี

ขั้นตอนการจัดท าเครื่องมือการวิจัยดังต่อไปนี้ 
๑) ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชน

ประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร 
๒) น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาสร้างกรอบของ

ค าถามท่ีจะสัมภาษณ์ โดยสร้างเครื่องมือ จากกรอบเนื้อหาในค าจ ากัดความของศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 
๓) เครื่องมือที่ใช้คือเครื่องมือผู้วิจัยสร้างขึ้น ด้วยการสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร 

งานวิจัย และผลการศึกษาจากแบบสอบถามมายกร่างเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง 
๔) เสร็จแล้วเสนอร่างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและ

ปรับปรุงแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาแนะน า 
๕) น าเครื่องมือที่แก้ไขปรับปรุงแล้วไปเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

กำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group Discussion) 

การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือหาข้อเสนอแนะถึง “การ
พัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิผู้
เชียวชาญด้านพระพุทธศาสนา ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชียวชาญด้านพระพุทธศาสนา ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชียวชาญ
ด้านการบริหารองค์กร และผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชียวชาญด้านการพัฒนาหน่วยอบรมประจ าต าบล จ านวน 
๑๔ รูป/คน โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 



๕๙ 
 

 

 
๑) ยกร่างการพัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัด

ก าแพงเพชร  
๒) น าร่างการพัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัด

ก าแพงเพชร ที่ท าเสร็จแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไข
ตามท่ีอาจารย์ที่ปรึกษาแนะน า 

๓) จัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือพิจารณาร่างการพัฒนาการจัดการหน่วย
อบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร 

๓.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัด

ก าแพงเพชร ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
๑) ผู้วิจัยได้ด าเนินการขออนุมัติหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลเพ่ือการศึกษาวิจัย จาก

ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เพ่ือขอความอนุเคราะห์ไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
๒) ติดต่อประสานงานส่งแบบสัมภาษณ์ด้วยตนเองถึงที่ท างานของผู้เชี่ยวชาญ และ

นัดวันเวลาสถานที่ท่ีจะสัมภาษณ์ 
๓) ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญตามวันเวลาที่นัดหมายไว้โดยขออนุญาต

ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ในการบันทึ ก เสี ย ง  บั นทึ กภาพ  ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการสั มภาษณ์ผู้ เ ชี่ ย วชาญ  
จ านวน ๒๕ รูป/ท่าน และเก็บข้อมูลกลับมาครบทุกรูป/ท่าน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๔) น าเทปบันทึกเสียงจากการสัมภาษณ์ มาด าเนินการทอดเทปบันทึกเสียง เป็น
เอกสารเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

๕) สรุปข้อมูลจากเอกสารและข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์รวมมาเป็นร่างการ
พัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร 

๖) น าร่างรูปแบบที่ยกร่างเสร็จแล้วไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง
และปรับปรุงแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาแนะน า 

ส่วนในการจัดสนทนากลุ่มมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
๑) ผู้วิจัยได้ด าเนินการขออนุมัติหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือเรียนเชิญมาร่วม
สนทนากลุ่มที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๒) ติดต่อประสานงานโดยการน าหนังสือส่งถึงผู้เชี่ยวชาญ ณ.สถานที่ท างานด้วย
ตนเองและนัดหมายวันเวลา สถานที่ ตามก าหนดในหนังสือ 

๓) ด าเนินการสนทนากลุ่มในวัน อังคาร ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม 
ชลบุรี ชั้น ๕ อาคารเรียนรวม โซนบี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔) ด าเนินการสรุปข้อมูลจากการสนทนากลุ่มแล้ววิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้ จัดท าเป็น
การพัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร 

 



๖๐ 
 

 

 
๕) น ารูปแบบที่ได้จากข้อ ๔ น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได้

และความถูกต้อง 

๓.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัด

ก าแพงเพชร ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
๑. กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ  

๑) น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาถอดเสียงและบันทึกเป็นข้อความ 
๒) น าข้อความจากการสัมภาษณ์และการจดบันทึกมาจ าแนกเป็นประเด็นและเรียบ

เรียงเฉพาะประเด็นที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
๓) วิเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้

เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context) 
  ๔) สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและน าเสนอใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 

 ๒. กำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรสนทนำกลุ่ม 
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยการใช้วิธีการวิเคราะห์

เนื้อหา (Content Analysis) 
 



 
บทท่ี ๔ 

ผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัด
ก าแพงเพชร” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  โดยผู้วิจัยด าเนินการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย (๑) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาของการจัดการหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร (๒) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบการจัดการหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร (๓) เพ่ือเสนอการพัฒนาการจัดการหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร  

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In - Depth Interview) กับผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ ( Key Informant ) ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒๕ รูปหรือคน และจัดท าสนทนากลุ่ม
เฉพาะ (Focus Group Discussion) กับผู้ทรงคุณวุฒิผู้และผู้เชียวชาญด้านพระพุทธศาสนาด้านการ
จัดการหน่วยอบรมประจ าต าบล  จ านวน ๑๔ รูปหรือคน เพ่ือเอามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ ทั้งนี้
ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น ๕ ส่วน ตามล าดับ ดังนี้ 

 ๔ . ๑  สภ าพปัญหาข อ ง ก า ร จั ด ก า รหน่ ว ย อบร ม ปร ะช าชนป ร ะจ า ต า บ ล 
ในจังหวัดก าแพงเพชร  
  ๔.๒  ศึ กษาองค์ประกอบการจั ดการหน่ ว ยอบรมประชาชนประจ า ต า บล 
ในจังหวัดก าแพงเพชร  
  ๔.๓ การพัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร       
  ๔.๔ จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group  Discussion)  
  ๔.๕ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
  

๔.๑ สภาพปัญหาของการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล 
ในจังหวัดก าแพงเพชร     

จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัด
ก าแพงเพชร ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาโดยการลง พ้ืนที่สัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ๒๕ รูป/คน  
โดยสามารถสรุปผลจากการสัมภาษณ์เป็นประเด็นๆ ที่ส าคัญเกี่ยวกับสภาพปัญหาการจัดการหน่วย
อบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร  
               ๑. ประธานหน่วย,คณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลของหน่วยอยู่คนละ
พ้ืนที ่คณะกรรมการขาดความรู้ความเข้าใจในการฝึกอบรมขาดแนวทางในการปฏิบัติไม่มีความรู้ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ คณะกรรมการมีความเข้าใจนโยบายหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล
จ านวนน้อย ๑   
                                                           

  ๑ สัมภาษณ์ พระครูวชิรปัญญากร (อ านวย  ปญญาวโร), อ.ป.ต.หนองปลิง, อ าเภอเมืองก าแพงเพชร
๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑.  



   ๖๒ 
 

    ๒. คณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลมีจ านวนน้อย ไม่เพียงต่องานที่
รับผิดชอบ ไม่มีรูปแบบของการจัดกิจกรรมในการอบรมที่ชัดเจน ไม่ได้มีการชี้แจงนโยบาย อ.ป.ต. ให้
คณะกรรมการทราบโดยทั่วถึงการ ๒   
    ๓. ขาดหลักสูตรและโครงการ ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เขารับการอบรม ไม่มีการ
ก าหนดเป้าหมายของการฝึกอบรมที่ชัดเจน มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมช่วยเหลือโครงการ
ที่หลากหลาย เช่น การอาสาช่วยด้านแรงงาน และข้าวของเครื่องใช้  ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม จัด
ในช่วงวันหยุดเทศกาล หรือ วันส าคัญทางศาสนา๓    
  ๔. ขาดการร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องให้ไม่เห็นความส าคัญ
ของการจัดกิจกรรมของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล๔   
  ๕. ขาดการวางแผนงานและการกระจายงานและอนุเคราะห์ส่งเสริมในด้านการสา 
ธารณสงเคราะห์ให้แก่ชุมชนไม่ทั่วถึง ครอบคลุมทุกพ้ืนที่๕  
           ๖. ขาดการจัดกิจกรรมการด้านส่งเสริมในงานการสาธารณสงเคราะห์ให้แก่ชุมชนและ
ด าเนินกิจกรรมขาดความต่อเนื่องไม่เป็นรูปธรรม๖  
  ๗.ปัญหาการขาดบุคลากรอันเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการ ท างาน
และรองรับการปฏิบัติงานในอนาคตเป็นจ านวนมาก๗  
  ๘.วัดและคณะสงฆ์ยังขาดแนวทางในการเข้าไปบริหารจัดการ เป็นกิจการที่ ด าเนินการ
หรือจัดท าโครงการขึ้นมาเอง ในลักษณะที่ท าเป็นกิจการประจ าหรือชั่วคราว เช่น กิจการ  ห้องสมุด
เพ่ือประชาชน การตั้งมูลนิธิการตั้งกองทุน เพ่ือช่วยเหลือคนยากจนหรือช่วยเหลือคราว  ประสบภัย
พิบัติการก าหนดเขตอภัยทาน เป็นต้น ซึ่งพระเข้าไปด าเนินการเองยังไม่ประสบผลส าเร็จเพราะติดขัด
ทั้งระบบการบริหารและปัจจัยภายนอกต่าง ๆ๘  
  ๙. การสงเคราะห์และอนุเคราะห์ประชาชนของหน่วยอบรมประจ าต าบล ในท้องถิ่นกับ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ ในต าบลที่หน่วยอบรมประชาชนประ จ าต าบลตั้ งอยู่ ของคณะสงฆ์       
เพ่ือให้ประชาชนได้ช่วยเหลือตนเองได้และพัฒนาตนเอง ยังขาดแนวทางการปฏิบัติงานในทิศทาง  ที่

                                                           

 ๒ สัมภาษณ์ พระครูโอภาสวชิรคุณ (พรหมจักร จกฺกวโร), อ.ป.ต.นิคมฯทุ่งโทธิ์ทะเล อ าเภอเมือง
ก าแพงเพชร, ๑๘ สิงหาคม  
 ๓ สัมภาษณ์ พระครูรัตนวชิรวัฒน์ (วิราช  สิริธมฺโม) , อ.ป.ต.นาบ่อค า อ าเภอเมืองก าแพงเพชร 
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 ๔ สัมภาษณ์ พระครูสิริปริยัติวิมล (อุเทน อคฺคปญฺโญ),  อ.ป.ต.วังชะพลู อ าเภอคลองขลุง, ๒๐ สิงหาคม 
๒๕๖๑. 
 ๕ สัมภาษณ์ พระมหาสุขุม  เขมจาโร, อ.ป.ต.สลกบาตร  อ าเภอขาณุวรลักษรุรี, ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑.  
 ๖ สัมภาษณ์ พระครูถาวรวชิรศาสน์  (อุบล  ถาวโร), อ.ป.ต.วังยาง อ าเภอคลองขุลง, ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๖๑. 
 ๗.สัมภาษณ์ พระครูกิตติวชิรโสภิต (สมเกียรติ จตฺตวโร) , อ.ป.ต.วังไทร อ าเภอคลองขลุง, ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๑.   
 ๘ สัมภาษณ์ พระครูสันติวชิรกิจ (พนม จนฺทธมฺโม), อ.ป.ต.หัวถนน อ าเภอคลองขุลง, ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๖๑. 
 



   ๖๓ 
 

ถูกต้องตามสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น๙  
  ๑๐. บทบาทความส าคัญของวัดในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างวัด บ้าน 
และหน่วยงานในการที่จะร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นลดน้อยลงเกือบทุก เช่น ด้านช่วยกันพัฒนา หมู่บ้านให้
มีความเจริญก้าวหน้าตามสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งจะท าให้ประชาชนไม่ต้อง อพยพย้ายถิ่น
ฐานไปอยู่ที่อ่ืนหรือไปขายแรงงานที่อ่ืนวัดลดบทบาทหน้าที่ความส าคัญในงานด้านนี้ไปมากบทบาท
ความส าคัญของวัดจึงลดลง๑๐  
  ๑๑. คณะสงฆ์ขาดบุคลากรสนับสนุนมาก ตลอดจนการช่วยกันพัฒนาอาชีพโดยเฉพาะ
อาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายที่เราเรียกกันว่าสัมมาชีพ ทั้งนี้เพ่ือที่ จะหารายได้มาพัฒนาครอบครัว 
หมู่บ้าน และสังคมที่ตนอาศัยอยู่๑๑  
  ๑๒. บทบาทความส าคัญของวัดเพ่ือเป็นศูนย์รวมความคิดของประชาชนทุกหมู่ เหล่า 
กล่าวคือ ใครมีความคิดอะไรที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ท่ีจะน ามาพัฒนาหมู่บ้านให้เจริญรุ่งเรือง ให้มา
แสดงออกที่หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล เข้าท านองที่ว่าร่วมกันคิดร่วมกันท า จะน าชาติ ให้
เจริญไม่ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีแท้จริง๑๒   
  ๑๓. บทบาทความส าคัญของวัดเพ่ือเป็นศูนย์รวมพลังในการปูองกันหมู่บ้านให้ เกิดสันติ
สุขช่วยกันปกปูองพิทักษ์รักษาชีวิต และทรัพย์สินของทุกคนในหมู่บ้านให้เกิดความปลอดภัยไม่ว่าจะ
เป็นโจรภัย อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย หรือภัยอ่ืนๆ ลดน้อยและขาดประสิทธิภาพมากประกอบ  
หน่วยงานภาครัฐเข้ามามีบทบาทมากยิ่งข้ึน ท าให้บทบาทความส าคัญของวัดหายไป๑๓  
  ๑๔. ปัญหาบทบาทความส าคัญของวัดในเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะข้อมูล 
ข่าวสารของทางราชการจ าเป็นจะต้องรับทราบอย่างทันท่วงทีตรงไปตรงมายุคนี้เป็นยุคข้อมูลข่าวสาร 
เรื่องราวต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ถ้าหากได้รับข้อมูล  
ข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง จะท าให้เราเข้าใจสถานการณ์ของบ้านเมืองไม่ถูกต้องและน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
ไม่ถูกต้องน้อยลง เพราะความเจริญเติบโตของเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด๑๔  
  ๑๕. ปัญหาหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล ขาดการสนับสนุนให้พระภิกษุและผู้ที่ 
ท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ได้รับการรับรองจากทางราชการและคณะสงฆ์ จัดกิจกรรมทาง  

                                                           

  ๙ สัมภาษณ์ พระครูสิริวชิรานุยุต (วรสายใย จิรว โส), อ.ป.ต.หนองหลวง  อ าเภอลานกระบือ, ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๖๑.    
  ๑๐ สัมภาษณ์ พระครูวิลาศวชิรธรรม (สมชาย สิริวณฺโณ, อ.ป.ต.คลองลาน  อ าเภอคลองลาน, ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๑.     
 ๑๑ สัมภาษณ์ พระครูเกษมวชิรกิจ (สุพรรณ สุวณฺโณ) , อ.ป.ต.หนองไม้กอง  อ าเภอไทรงาม, ๒๒ 
สิงหาคม  ๒๕๖๑. 
 ๑๒ สัมภาษณ์ พระครูอมรวชิรคุณ  (มนัส  ยโสธโณ), อ.ป.ต.โกสัมพี  อ าเภอโกสัมพีนคร, ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๖๑. 
 ๑๓ สัมภาษณ์ พระครูประทีปวชิรธรรม (วิชัย ธมฺมทีโป), อ.ป.ต.พานทอง  อ าเภอไทรงาม, ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๔ สัมภาษณ์ พระครูวชิรคุณพิพัฒน์ (อเนก  คุณวุฑฺโฒ),  อ.ป.ต.ถาวรวัฒนา อ าเภอทรายทองวัฒนา, 
๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 



   ๖๔ 
 

พระพุทธศาสนาอบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และ  
ประชาชนอย่างท่ัวถึง๑๕  
  ๑๖. ปัญหาหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล ขาดการจัดท าแผนการเผยแผ่ 
หลักธรรมให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่องรวมทั้งสร้างเครือข่ายการด า เนินงานเผยแผ่หลักธรรมให้ 
ครอบคลุมกลุ่มคนทุกระดับ๑๖  
  ๑๗. คณะสงฆ์ในวัดต่างๆ ขาดการส่งเสริมในกิจการห้องสมุดเพ่ือประชาชน ในการให้  
สถาบันทางพระพุทธศาสนาและองค์กรที่เกี่ยวข้องภาครัฐและเอกชนมีบทบาทในการเผยแผ่หลักธรรม 
แก่เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครูอาจารย์ ข้าราชการ และประชาชนโดยผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต๑๗  
  ๑๘. ปัญหาคณะสงฆ์ในวัดต่างๆ ขาดการสนับสนุนส่งเสริมการจัดอบรม การฝึกสมาธิแก่
เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนยังไม่ทั่วถึง ขาดระบบหลักการต่างวัดต่าง
ท าไม่มีเครือข่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกันทให้กิจการงานไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร๑๘  
    ๑๙.แหล่งเรียนรู้ทั้งทางธรรมโดยเฉพาะโรงเรียนพระปริยัติธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
โลกเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน  มีลานกีฬา ที่ออกก าลังกายของเยาวชนและประชาชนทั่วไปไม่
เพียงพอ๑๙   
 

สรุปสภาพปัญหาการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัด
ก าแพงเพชร 

ประธานหน่วยและคณะกรรมการของหน่วยบางแห่งอยู่คนละพ้ืนที่คณะกรรมการขาด
ความรู้ความเข้าใจในการฝึกอบรมขาดแนวทางในการปฏิบัติไม่มีความรู้ความเข้ าใจในบทบาทหน้าที่
และมีจ านวนน้อย ไม่เพียงต่องานที่รับผิดชอบไม่มีรูปแบบของการจัดกิจกรรมในการอบรมที่ชัดเจน
ขาดการจัดกิจกรรมการด้านส่งเสริมในงานการสาธารณสงเคราะห์ให้แก่  ชุมชนและการด าเนินงาน
หรือด าเนินกิจกรรมขาดความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ไม่มีหลักสูตรและโครงการ ที่มุ่งเน้นการมีส่วน
ร่วมของผู้เขารับการอบรม ไม่มีการก าหนดเป้าหมายของการฝึกอบรมที่ชัดเจน มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีส่วนร่วมช่วยเหลือโครงการที่หลากหลาย เช่น การอาสาช่วยด้านแรงงาน และข้าวของ
เครื่องใช้  ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม จัดในช่วงวนหยุดเทศกาล หรือ วันส าคัญทางศาสนา   
  ความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐ องค์กรค์ปกครองส่วนท้องให้ไม่เห็นความส าคัญของ
                                                           

  ๑๕ สัมภาษณ์ พระมหาอภิชาต กิตฺติวรญฺญู,  อ.ป.ต.ระหาร บึงสามัคคี  อ าเภอบึงสามัคคี, ๒๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๖ สัมภาษณ์ พระครูสุตวชิรากร (วิเชียร ส วโร), อ.ป.ต.หินดาต  อ าเภอปางศิลาทอง, ๒๐ สิงหาคม 
๒๕๖๑.   
 ๑๗ สัมภาษณ์ พระครูวชิรธรรมทัต (ภีร์ สุทนฺโต), อ.ป.ต.หินดาต อ าเภอพรานกระต่าย, ๒๐ สิงหาคม 
๒๕๖๑.   
 ๑๘ สัมภาษณ์ นายอภินันท์ มุสิกะพงษ์, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ก าแพงเพชร, ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑.   
 ๑๙ สัมภาษณ์ นายอนันต์  เขียวเล็ก, ก านันต าบลลานดอกไม้ อ าเภอเมืองก าแพงเพชร, ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๖๑.   



   ๖๕ 
 

การจัดกิจกรรมของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลไม่ค่อยมี อีกทั้งไม่มีการวางแผนงานและการ
กระจายงานและอนุเคราะห์ส่งเสริมในด้านการสาธารณสงเคราะห์ให้แก่ชุมชนไม่ทั่วถึง ครอบคลุมทุก
พ้ืนที ่การส่งเสริมสนับสนุนจากคณะสงฆ์ และประกอบกับการท างานต่างวัด ต่างท าขาดความร่วมมือ
กันท างาน ท าให้การท างานไปคนละทิศไม่สอดคล้องกันท าให้งานด้านการสาธารณสงเคราะห์ 

ไม่ก้าวหน้าเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  
  บทบาทความส าคัญของวัดในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างวัด  บ้านและ
หน่วยงานในการที่จะร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นลดน้อยลงเกือบทุก เช่น ด้านช่วยกันพัฒนา  หมู่บ้านให้มี
ความเจริญก้าวหน้าตามสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งจะท าให้ประชาชนไม่ต้อง อพยพย้ายถิ่น
ฐานไปอยู่ที่ อ่ืนหรือไปขายแรงงานที่ อ่ืนวัดลดบทบาทหน้าที่ความส าคัญในงานด้านนี้ ไปมาก
ความส าคัญของวัดเพื่อเป็นศูนย์รวมความคิดของประชาชนทุกหมู่ เหล่าก็ลดลง  
  บทบาทความส าคัญของวัดเพ่ือเป็นศูนย์รวมพลังในการปูองกันหมู่บ้านให้  เกิดสันติสุข 
ลดน้อยและขาดประสิทธิภาพมากประกอบ หน่วยงานภาครัฐเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น ท าให้บทบาท
ความส าคัญของวัดหายไป  บทบาทความส าคัญของวัดในเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะข้อมูล 
ข่าวสารของทางราชการจ าเป็นจะต้องรับทราบอย่างทันท่วงทีตรงไปตรงมายุคนี้เป็นยุคข้อมูลข่าวสาร
เรื่องราวต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา   
  ปัญหาคณะสงฆ์ในวัดต่างๆ ขาดระบบหลักการต่างวัดต่างท าไม่มีเครือข่ายช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันทให้กิจการงานไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควรระบบสาธารณูปการ สิ่งอ านวยความสะดวก 
ทั้งไฟฟ้า ประปา ห้องน้ า ห้องสุขา ถนนภายในวัดไม่ได้รับการปรับปรุง เช่นถนนภายในวัดก็เป็นถนน
คอนกรีตทั้งหมดเป็นการอ านวยความสะดวกแก่พระสงฆ์ที่ผู้ในวัด และแก่ญาติโยมทั้งหลายที่มา
ท าบุญไม่เพียงพอ   
  ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นอุปสรรคในการด าเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล
ในจังหวัดก าแพงเพชร อันเป็นสาเหตุให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วย  
ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้หากทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างจริงจัง เมื่อสรุปแล้วปัญหาการ
จัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลสามารถสรุปได้เป็นตารางดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางที่ ๔.๑ การหาค่าความถี่จากข้อมูลการสัมภาษณ์ ด้านสภาพทั่วไปของการจัดการ

หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร  



   ๖๖ 
 

ที ่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ค ว า ม ถี่  
(รูป/คน) 

รูป/คนที ่  

๑ ขาดความเข้าใจในหลักการ
ท างานของหน่วย 

 
๕ 

 
๑, ๒, ๙, ๑๔, ๑๗ 

 

๒ ขาดหลักสูตรการฝึกอบรม ๒ ๓,๕,  

๓ ขาดความร่วมมือ ๗ ๔, ๘, ๑๓, ๑๘, ๑๙, ๒๐  
๔ ถูกลดบทบทในการท างาน ๔ ๖, ๑๒, ๑๕, ๑๖  
๕ ข า ด ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น ก า ร

บริหารงาน 
 
๒ 

 
๗, ๒๓ 

 

 
  ๔.๒ การศึกษาองค์ประกอบการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ า
ต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร   
  ๑) ด้านการสงเคราะห์และอนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการ
บริหาร PDCA ของ W.Edwards Deming. 

การวางแผน (PLAN) 
๑. การจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร  ด้านการ

สงเคราะห์และอนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่น มีการวางแผนการในการด าเนินการในด้านวิทยากร 
สถานที่เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในด้านการให้ความรู้เรื่องการประกอบอาชีพตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง๒๐   

๒. มีการวางแผนอบรมประชาชนให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบเรียบร้อยตามกฎและระเบียบ
ของชุมชน   เพ่ือความสุขความเจริญของชุมชนและประชาชนเป็นที่ตั้ง โดยมุ่งให้เป็นประชาชนที่ดี
ของสังคม พร้อมกับการพัฒนาบ้าน วัด และโรงเรียนให้มีความสามัคคีอย่างเข้มแข็ง๒๑  

๒. มีการวางแผนการอบรมประชาชนให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบเรียบร้อยตามกฎและ
ระเบียบของชุมชน   เพ่ือความสุขความเจริญของชุมชนและประชาชนเป็นที่ตั้ง โดยมุ่งให้เป็น
ประชาชนที่ดีของสังคม พร้อมกับการพัฒนาบ้าน วัด และโรงเรียนให้มีความสามัคคีอย่างเข้มแข็ง๒๒  

๓. มีวางแผนการอบรมเพ่ือคุ้มครองปกป้องรักษาให้ประชาชนใชชุมชนและผู้ที่มีที่อยู่
หรือพ านักอาศัยอยู่ในชุมชนนั้นให้เป็นอยู่ด้วยความผาสุก ให้ความอนุเคราะห์ในส่วนที่อยู่อาศัยและ

                                                           

 ๒๐ สัมภาษณ์ พระครูโอภาสวชิรคุณ (พรหมจักร  จกฺกวโร), อ.ป.ต.นิคมฯทุ่งโทธิ์ทะเล อ าเภอเมือง
ก าแพงเพชร , ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 ๒๑ สัมภาษณ์ พระครูกิตติวชิรโสภิต (สมเกียรติ จตฺตวโร), อ.ป.ต.วังไทร  อ าเภอคลองขลุง, ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๑.   
 ๒๒ สัมภาษณ์ นางอนงรักษ์ กันธิยาใจ, นักวิชาการศาสนาช านาญการ  ส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 



   ๖๗ 
 

ปัจจัยพอสมควร ด้วยพรหมวิหารธรรมตามควรแก่เหตุ๒๓   
  ๔. มีการวางการช่วยเหลือนุเคราะห์การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียน และ
การสนับสนุนให้วัดที่มีความพร้อมหรือสามารถให้จัดตั้งโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา  
ให้มากยิ่งขึ้น มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น บริจาคเงินช่วยเหลือสร้างอาคาร 
อุปกรณ์การเรียนการสอน ทุนการศึกษาแก่นักเรียน โดยประกาศยกย่องเชิ ดชูเกียรติตามความ
เหมาะสม๒๔  

๕. การสงเคราะห์ด้านการฝึกฝนอบรมแก่ประชาชน ในอันที่จะส่งเสริมให้ประชาชน 
เยาวชน ได้รับการศึกษา เช่น การจัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัด โดยเฉพาะการตั้งทุนเพ่ิมทุนและแจกทุนให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาต่าง ควรท าให้มาก
และมีความต่อเนื่องเป็นประจ า ตลอดจนต้องมีการสงเคราะห์ในสิ่งที่จ าเป็นสิ่งที่เขาขาดแคลน  
ในด้านการศึกษา๒๕   
  ๖. วางแผนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน โดยรับเด็กซึ่งเป็นบุตรหลานชาวบ้าน
ที่อายุยังไม่ครบเกณฑ์การเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาตามกฎหมาย มาช่วยเลี้ยงฝึกหัดมารยาท
ให้คุ้นเคยกับวัดและพระตั้ งแต่ เด็กๆ สอนหนังสือง่ายๆเบื้องต้น ที่ ไม่ เกินก าลั งของสมอง  
ที่เด็กจะเรียนได๒้๖   
   ๗. มีการวางแผนการจัดหางบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนห้องเรียน หรือห้อง
จริยธรรมให้กับสถานศึกษา การตั้งทุน เพ่ิมทุน และมอบทุนสงเคราะห์การศึกษา การจัดชื้ออุปกรณ์
สื่อการเรียนการศึกษาพระพุทธศาสนาให้กับสถานการศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเวลาครูผู้สอนที่มี
ความสามารถกับสถานการศึกษาต่างๆ ใช้หลักการมีส่วนในการจัดการศึกษากับหน่วยงานอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้องโดยมีการท างานประสานร่วมกันระหว่างวัด, บ้าน, โรงเรียน๒๗ 
 
 
 
 
                  การด าเนินตามแผน (DO) 

                                                           

 ๒๓ สัมภาษณ์ พระครูอมรวชิรคุณ  (มนัส  ยโสธโณ), อ.ป.ต.โกสัมพี   อ าเภอโกสัมพีนคร, ๑๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 ๒๔ สัมภาษณ์ นายอภินันท์ มุสิกะพงษ์, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ก าแพงเพชร, ๒๒ สิงหาคม๒๕๖๑. 
 ๒๕ สัมภาษณ์ พระครูวิลาศวชิรธรรม (สมชาย สิริวณฺโณ, อ.ป.ต.คลองลาน  อ าเภอคลองลาน, ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๑.     
 ๒๖ สัมภาษณ์ พระครูวิสุทธิ์วชิรานุกูล (ชารี ปริสุทฺโธ), อ.ป.ต.คุยบ้านโอง  อ าเภอพรานกระต่าย, ๒๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๑. 
  ๒๗ สัมภาษณ์ พระอธิการจเร  ธีรธมฺโม,  อ.ป.ต.ห้วยยั้ง อ าเภอพรานกระต่าย,  , ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๖๑.     
 



   ๖๘ 
 

  ๑. ด าเนินการในจัดหาด้านอุปกรณ์และจัดสถานที่จัดอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนในด้านการให้ความรู้เรื่องการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยเชิญวิทยากรมา
ให้ความรู้ด้านการปลูกพืชตามฤดูกาลที่เหมาะสม การทอเสื่อ  การจักสาน เป็นต้น๒๘ 
  ๒. จัดอบรมประชาชนให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบเรียบร้อยตามกฎและระเบียบของชุมชน   
เพ่ือความสุขความเจริญของชุมชนและประชาชนเป็นที่ตั้ง โดยมุ่งให้เป็นประชาชนที่ดีของสังคม พร้อม
กับการพัฒนาบ้าน วัด และโรงเรียนให้มีความสามัคคีอย่างเข้มแข็ง โดยเชิญวิทยากรด้านกฎหมายมา
ให้ความรู้๒๙  
  ๓. ให้ความอนุเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ เช่น หาเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้ผู้
ประสบอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย หรือภัยอ่ืนๆ อันเกิดจาการกระท าของมนุษย์ เช่น ดูแลเด็กหรือ
ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งด้วยที่อยู่อาศัยและปัจจัยพอสมควรแก่เหตุ๓๐   

๔. จัดการอบรมมุ่งเนน้การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนให้มีความรู้ 
ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และการเตรียมความพร้อมแก่เด็กปฐมวัย ได้แก่ ศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ในวัดอีกท้ังมีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษา ๓๑ 
  ๕. การจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม ค่ายพุทธบุตรให้แก่เด็กนักเรียนและเยาวชนเนื่องใน
วันส าคัญของชาติ๓๒  
   ๖.  จัดหางบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนห้องเรียน หรือห้องจริยธรรมให้กับ
สถานศึกษา การตั้งทุน เพ่ิมทุน และมอบทุนสงเคราะห์การศึกษา การจัดชื้ออุปกรณ์สื่อการเรียน
การศึกษาพระพุทธศาสนาให้กับสถานการศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเวลาครูผู้สอนที่มีความสามารถกับ
ส ถ า น ก า ร ศึ ก ษ า ต่ า ง ๆ  ใ ช้ ห ลั ก ก า ร มี ส่ ว น ใ น ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า กั บ ห น่ ว ย ง า น อ่ื น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องโดยมีการท างานประสานร่วมกันระหว่างวัด , บ้าน, โรงเรียน จัดตั้งกองทุนสงเคราะห์ผู้
ยากไร้ โดยระดมทุนจากประชาชนทั่วไปเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย๓๓  

 
 
การตรวจสอบ  (CHECK) 

                                                           

 ๒๘ สัมภาษณ์ พระครูวชิรคุณพิพัฒน์ (อเนก  คุณวุฑฺโฒ),  อ.ป.ต.ถาวรวัฒนา อ าเภอทรายทองวัฒนา, 
๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 ๒๙ สัมภาษณ์ พระครูวชิรธรรมทัต (ภีร์ สุทนฺโต), อ.ป.ต.ถ้ ากระต่ายทอง  อ าเภอพรานกระต่าย, ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๑.   
 ๓๐ สัมภาษณ์ นางอนงรักษ์ กันธิยาใจ, นักวิชาการศาสนาช านาญการ  ส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
  ๓๑ สัมภาษณ์ พระมหาสุขุม  เขมจาโร, อ.ป.ต.สลกบาตร  อ าเภอขาณุวรลักษบุรี, ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๖๑. 
 ๓๒ สัมภาษณ์ พระครูถาวรวชิรศาสน์  (อุบล  ถาวโร), อ.ป.ต.วังยาง  อ าเภอคลองขุลง, ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๖๑. 
 ๓๓ สัมภาษณ์ พระครูวิสุทธิ์วชิรานุกูล (ชารี ปริสุทฺโธ), อ.ป.ต.คุยบ้านโอง อ าเภอพรานกระต่าย, ๒๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 



   ๖๙ 
 

  ๑. ด้านการสงเคราะห์และอนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่น ตรวจสอบติดตามประเมินผล
การด าเนินงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงว่าได้ผลมาก
น้อยเพียงใด ตลอดจนมีการออกตรวจเยี่ยมการด าเนินงานนอกสถานที่๓๔  
  ๒. ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลจัดเวรยามเฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ 
แช่น ช่วงปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น  อีกทั้งอบรมเพ่ิมเติมให้ความรู้ประชาชนให้ร่วมกันเฝ้าระวังอุบัติ
ต่างๆอันจะเกิดขึ้นได้ในชุมชน เช่นลมพายุ และน้ าท่วม เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความความเดือดร้อน
อันจะเกิดขึ้นเฉพาะหน้า๓๕  
  ๓. ติดตามการด าเนินงานด้านการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียน 
และติดตามการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้มีความพร้อมในการด าเนินงาน
ตลอดเวลา๓๖  
  ๔. ตรวจสอบและสนันสนุนการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
และแจกทุนให้แก่นักเรียนที่เรียนและสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษาต่าง ตลอดจนต้องมีการ
สงเคราะห์ในสิ่งที่จ าเป็นสิ่งที่เขาขาดแคลนในด้านการศึกษา๓๗  
  ๕. ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารเรียนห้องเรียน หรือห้องจริยธรรมให้กับสถานศึกษา  
การตั้งทุน เพ่ิมทุน และมอบทุนสงเคราะห์การศึกษา  การจัดชื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการศึกษา
พระพุทธศาสนาให้กับสถานการศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเวลาครูผู้สอนที่มีความสามารถกับสถาน
การศึกษาต่างๆ ใช้หลักการมีส่วนในการจัดการศึกษากับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีการท างาน
ประสานร่วมกันระหว่างวัด, บ้าน, โรงเรียนตรวจสอบการจัดโครงการการศึกษาสงเคราะห์ให้กับ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยการมอบทุนการศึกษาให้อย่างต่อเนื่องจนถึงจบการศึกษาระดับปริญญา
ตรีขึ้นไป๓๘   
  ๖. การประเมินผลการท างานด้านศึกษาสงเคราะห์โดยมีการประสานจัดการงบประมาณ
ในการก่อสร้างอาคารเรียนห้องเรียน การจัดชื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการศึกษาพระพุทธศาสนาให้กับ
สถานการศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเวลาครูหรือวิทยากรผู้สอนที่มีความสามารถกับสถานการศึกษา
ต่างๆ ใช้หลักการมีส่วนในการจัดการศึกษากับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีการท างานประสาน
ร่วมกันระหว่างวัด, บ้าน, โรงเรียน๓๙ 

                                                           

 ๓๔ สัมภาษณ์ พระครูวิสุทธิ์วชิรานุกูล (ชารี ปริสุทฺโธ), อ.ป.ต.คุยบ้านโอง อ าเภอพรานกระต่าย, ๒๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๑. 

 ๓๕ สัมภาษณ์ พระครูเกษมวชิรกิจ (สุพรรณ สุวณฺโณ) , อ.ป.ต.หนองไม้กอง  อ าเภอไทรงาม, ๒๒ 
สิงหาคม  ๒๕๖๑. 
 ๓๖ สัมภาษณ์ พระมหาสุขุม  เขมจาโร, อ.ป.ต.สลกบาตร  อ าเภอขาณุวรลักษบุรี, ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๖๑. 
 ๓๗ สัมภาษณ์ นายอภินันท์ มุสิกะพงษ์, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ก าแพงเพชร, ๒๒ สิงหาคม๒๕๖๑. 
 ๓๘ สัมภาษณ์ พระครูวิลาศวชิรธรรม (สมชาย สิริวณฺโณ), อ.ป.ต.คลองลานอ าเภอคลองลาน, ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๑.     
 ๓๙ สัมภาษณ์ พระมหาอภิชาต กิตฺติวรญฺญู,  อ.ป.ต.ระหาร  อ าเภอบึงสามัคคี, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 



   ๗๐ 
 

การปรับปรุงแก้ไข (ACT ) 
๑. การจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร  ด้านการ

สงเคราะห์และอนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่น มีการปรับปรุงวิธีการด าเนินงานทั้งในส่วนของวิทยากร 
อุปกรณ์การด าเนินงาน และสถานที่เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ในส่วนวิทยากรใช้ผู้ที่สามารถ
สื่อสารกับประชาชนที่เข้ารับการอบรมด้วยภาษาท้องถิ่นได้ เพราะจะสามารถเข้าถึงผู้ร่วมอบรม  
ได้อย่างเต็มที่ ในส่วนของอุปกรณ์ก็ใช้สิ่งมีอยู่ในชุมชน เช่น อุปกรณ์เครื่องทอผ้า เครื่องจักสาน๔๐ 

๒. ปรับปรุงพัฒนาวัดและศาสนสถาน ให้เหมาะสมกับเป็นสถานที่เผยแผ่หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ตามสภาวะของสังคม และให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนโดยจัดสภาพแวดล้อมให้มี
ความสะอาดร่มรื่น มีเสนาสนะท่ีหมาะสม๔๑  
   ๓. ปรับปรุงการด าเนินงานการก่อสร้างอาคารเรียนห้องเรียน หรือห้องจริยธรรมให้กับ
สถานศึกษา การตั้งทุน เพ่ิมทุน และมอบทุนสงเคราะห์การศึกษา การจัดชื้ออุปกรณ์สื่อการเรียน
การศึกษาพระพุทธศาสนาให้กับสถานการศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเวลาครูผู้สอนที่มีความสามารถกับ
สถานการศึกษาต่างๆ ใช้หลักการมีส่วนในการจัดการศึกษากับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีการ
ท างานประสานร่วมกันระหว่างวัด, บ้าน, โรงเรียนพัฒนาแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความรู้
ความสามารถเหมาะสมกับภูมิปัญญาของบุคคลในท้องถิ่น โดยเฉพาะช่วยปลูกจิตส านึกให้ทุกคนมี
ศีลธรรม ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาด้านอื่น ๆ๔๒ 

 
สรุปองค์ประกอบการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัด

ก าแพงเพชร ด้านการสงเคราะห์และอนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่น  
การจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร ด้านการสงเคราะห์

และอนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่น มีการวางแผนการในการด าเนินการในด้านวิทยากร สถานที่ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในด้านการให้ความรู้เรื่องการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือความสุขความเจริญของชุมชนและประชาชนเป็นที่ตั้ง โดยมุ่งให้เป็นประชาชนที่ดีของ
สังคม พร้อมกับการพัฒนาบ้าน วัด และโรงเรียนให้มีความสามัคคีอย่างเข้มแข็ง  เพ่ือคุ้มครองปกป้อง
รักษาประชาชนใชชุมชนและผู้ที่มีที่อยู่หรือพ านักอาศัยอยู่ในชุมชนนั้นให้เป็นอยู่ด้วยความสงบสุขให้
ความอนุเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ เช่น หาเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้ผู้ประสบอัคคีภัย 
อุทกภัย วาตภัย หรือภัยอ่ืนๆ อันเกิดจาการกระท าของมนุษย์ เช่น ดูแลเด็กหรือผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง
ด้วยที่อยู่อาศัยและปัจจัยพอสมควรแก่เหตุ  
  ช่วยเหลือนุเคราะห์การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียน และการสนับสนุนให้
วัดที่มีความพร้อมหรือสามารถให้จัดตั้งโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา มีส่วนร่วมในการ

                                                           

 ๔๐ สัมภาษณ์ พระครูวชิรปัญญากร (อ านวย  ปญญาวโร), อ.ป.ต.หนองปลิง  อ าเภอเมืองก าแพงเพชร
, ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 ๔๑ สัมภาษณ์ พระครูอมรวชิรคุณ  (มนัส  ยโสธโณ), อ.ป.ต.โกสัมพี  อ าเภอโกสัมพีนคร, ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๖๑. 
 ๔๒ สัมภาษณ์ พระครูสันติวชิรกิจ (พนม จนฺทธมฺโม), อ.ป.ต.หัวถนน  อ าเภอคลองขลุง, ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๖๑.  



   ๗๑ 
 

จัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น บริจาคเงินช่วยเหลือสร้างอาคาร อุปกรณ์การเรียนการสอน 
ทุนการศึกษาแก่นักเรียน การด าเนินงานดังกล่าวมานี้ ถือได้ว่าการจัดการหน่วยอบรมประชาชน
ประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร ด้ านการสง เคราะห์และอนุ เคราะห์ประชาชนในท้องถิ่น  
เป็นไปอย่างสมบูรณ์ตามเจตนาของการจัดตั้งหน่วย  

 
ตารางที่ ๔.๒ การหาค่าความถี่จากข้อมูลการสัมภาษณ์ องค์ประกอบการจัดการหน่วยอบรม 
  ประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร ด้านการสงเคราะห์และอนุเคราะห์  
  ประชาชนในท้ องถิ่ น  โดย ใช้ กระบวนการบริ หาร  PDCA ของ  (W.Edwards  
  Deming.PDCA) 

ที ่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ความถี่ 
(รูป/คน) 

รูป/คนที ่  

๑ การวางแผน ๗ ๒, ๘, ๑๔, ๑๖, ๑๙, ๒๐, ๒๕  
๒ การด าเนินงานตามแผน ๖ ๒, ๕, ๖, ๑๓, ๑๖, ๑๙  
๓ การตรวจสอบ ๖ ๔, ๕, ๙, ๑๐, ๑๗, ๒๐  
๔ การปรับปรุงแก้ไข ๓ ๑, ๓, ๘  

 
๒) ด้านการเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างวัด บ้าน และหน่วยงาน โดยใช้กระบวนการบริหาร  
    PDCA ของ W.Edwards Deming 

 การวางแผน (PLAN) 
  ๑. หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลมีการประชุมวางแผนนโยบายในการด าเนินงาน
เพ่ือประสานงานระหว่างบ้านและหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีกิจกรรมร่วมกันมีการจัด
ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือวางแผนงานในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ เช่น การจัดให้วัดเป็น
ศูนย์เรียนรู้ด้านอาชีพ  ให้หน่วยงานของรัฐมาจัดตั้งสถานที่ให้ความรู้ด้านวิทยาการต่างๆ ตลอดถึงให้
หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล เป็นศูนย์รวมความคิดจากบุคคลทุกภาคส่วนของชุมชน๔๓ 
  ๒. มีการวางร่วมกับชุมชนในการให้วัดเป็นศูนย์การเรียนของผู้สูงอายุ  ชื่อโรงเรียน 
ชราบาลวิทยาลัยบ้าง  โรงเรียนพัฒนาผู้สูงอายุบ้าง  โดยใช้ศาลาการเปรียญ หรือสถานที่ที่เห็นสมควร
ในการด าเนินกิจกรรม๔๔  
  ๓.วางแผนจัดโครงการอนุรักษ์และปลูกป่าในพ้ืนที่ดินของวัดหรือที่ดินสาธารณะของ

                                                           

 ๔๓ สัมภาษณ์ พระครูกิตติวชิรโสภิต (สมเกียรติ จตฺตวโร) , อ.ป.ต.วังไทร  อ าเภอคลองขลุง, ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๑.   
 ๔๔ สัมภาษณ์ พระครูสิริปริยัติวิมล (อุเทน อคฺคปญฺโญ),  อ.ป.ต.วังชะพลู  อ าเภอขาณุวรลักบุรี, ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 



   ๗๒ 
 

ชุมชน  เพ่ือให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินของวัดหรือที่สาธารณะร่วมกันตลอดจนใช้พ้ืนที่วัดเป็น
แหล่งแสดงสินค้าขอวงชุมชน๔๕, 
  ๔.วางนโยบายจัดตั้ ง อุทยานการศึกษาให้ เป็นแหล่ ง เรียนรู้ พระพุทธศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และประเพณีของท้องถิ่น๔๖  
                  การด าเนินตามแผน (DO) 
  ๑. ด าเนินงานโดยประสานงานระหว่างบ้านและหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้มีกิจกรรมร่วมกันมีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือวางแผนงานในการพัฒนาท้องถิ่นในด้าน
ต่างๆ เช่น การจัดให้วัดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านอาชีพการจักสาน การทอผ้าพื้นเมือง   ให้หน่วยงานของรัฐ
มาจัดตั้งสถานที่ให้ความรู้ด้านวิทยาการต่างๆ ตลอดถึงให้หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล  
เป็นศูนย์รวมความคิดจากบุคคลทุกภาคส่วนของชุมชนร่วมจัดกิจกรรม๔๗  
  ๒. ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพพระภิกษุ
สามเณรและประชาชนในแต่ละเดือน และมีวิทยากร เช่น อสม.มาให้ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพ
อนามัยเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุที่มาเรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุในวัด๔๘  
  ๓. ด าเนินการอนุรักษ์และปลูกป่าในพ้ืนที่ดินของวัดหรือที่ดินสาธารณะของชุมชน  
เพ่ือให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินของวัดหรือที่สาธารณะร่วมกันตลอดจนใช้พ้ืนที่วัดเป็นแหล่ง
แสดงสินค้าขอวงชุมชนจัดตลาดนัดชุมชนเพ่ือให้ประชาชนในท้องที่ ได้น าสินค้าที่ตนเองผลิต 
มาจ าหน่าย และจัดเป็นที่กระจายสินค้าชุมชนไปสู่ท้องถิ่นอ่ืน๔๙  
  ๔. จัดตั้งอุทยานการศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้พระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
และประเพณีของท้องถิ่น จัดโครงการธนาคารความดีโดยใช้หลักธรรม ๘ ข้อของหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบลหลักในการด าเนินงาน ๕๐  

 การตรวจสอบ  (CHECK) 
๑. ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินงานเพ่ือประสานงานระหว่างบ้านและ

หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีกิจกรรมร่วมกันมีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน  
เพ่ือวางแผนงานในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ เช่น การจัดให้วัดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านอาชีพ   

                                                           

 ๔๕ สัมภาษณ์ นายอนนท์ อภิชาตตรากูล, นายกเทศมนตรีต าบลพรานกระต่าย  อ าเภอพรานกระต่าย
, ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑.   
 ๔๖ สัมภาษณ์ พระครูโอภาสวชิรคุณ (พรหมจักร จกฺกวโร), อ.ป.ต.นิคมฯทุ่งโทธิ์ทะเล  อ าเภอเมืองก าแพงเพชร
, ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 ๔๗ สัมภาษณ์ พระครูถาวรวชิรศาสน์  (อุบล  ถาวโร), อ.ป.ต.วังยาง  อ าเภอคลองขลุง, ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๖๑. 
 ๔๘ สัมภาษณ์ พระครูวชิรธรรมทัต (ภีร์ สุทนฺโต), อ.ป.ต.ถ้ ากระต่ายทอง อ าเภอพรานกระต่าย,  , ๑๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๑.     
 ๔๙ สัมภาษณ์ นายสิทธิโชค พะโยม, ไวยาวัจกรวัดไตรภูมิ  อ าเภอพรานกระต่าย, ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๖๑.     
  ๕๐ สมัภาษณ์ นายอนันต์ เขียวเล็ก, ก านันต าบลลานดอกไม้  อ าเภอเมืองก าแพงเพชร, ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๖๑.     
 



   ๗๓ 
 

ให้หน่วยงานของรัฐมาจัดตั้งสถานที่ให้ความรู้ด้านวิทยาการต่างๆ ตลอดถึงให้หน่วยอบรมประชาชน
ประจ าต าบล เป็นศูนย์รวมความคิดจากบุคคลทุกภาคส่วนของชุมชนหน่วยอบรมประชาชนประจ า
ต าบลมีการติดตามการด าเนินงานการจัดงานบุญประเพณีและงานปฏิบัติธรรมเนื่องในวันส าคัญของ
ชาติ และวันส าคัญของพระพุทธศาสนาว่าได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนมากน้อยเพียงใด๕๑ 

๒. มีปรับปรุงให้วัดเป็นศูนย์การเรียนของผู้สูงอายุ ชื่อโรงเรียนชราบาลวิทยาลัยบ้าง  
โรงเรียนพัฒนาผู้สูงอายุบ้าง  โดยใช้ศาลาการเปรียญ หรือสถานที่ที่เห็นสมควรในการด าเนินกิจกรรม
ร่วมกับ อสม.ติดตามการด าเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน ตามโครงการหลักประกัน
สุขภาพชุมชนโดยใช้ศาลาการเปรียญหรือศาลากลางหมู่บ้านเป็นสถานที่ด าเนินการมีการหมุนเวียนจัด
กิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้สูงอายุร่วมกันท า๕๒ 
 ๓. ร่วมกับสถานีต ารวจติดตามการปฏิบัติงานของต ารวจหมู่บ้านโดยใช้ห้องประชุมหรือ
ศาลาการเปรียญเป็นที่รวบรวมเอกสารการท างาน๕๓ 
  ๔. ติดตามโครงการอนุรักษ์และปลูกป่าในพ้ืนที่ดินของวัดหรือที่ดินสาธารณะของชุมชน  
เพ่ือให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินของวัดหรือที่สาธารณะร่วมกันตลอดจนใช้พ้ืนที่วัดเป็นแหล่ง
แสดงสินค้าขอวงชุมชนติดตามผลการปฏิบัติงานของวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าสามารถถ่ายทอด
ความรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในท้องถิ่นได้มากน้อยเพียงใด เพ่ือน ามาปรับปรุง
กระบวนการท างาน๕๔  
  ๕. ร่วมกับคณะสงฆ์ติดตามผลการด าเนินงานโครงการหมู่บ้านศีล ๕ แล้วน าเสนองาน
ของหมู่บ้านศีล ๕ ที่สามารถด าเนินการได้ผลดีให้แก่ชุมชนอ่ืน๕๕ 

การปรับปรุงแก้ไข (ACT) 
  ๑. ปรัปปรุงแก้ไขการด าเนินงานเพ่ือประสานงานระหว่างบ้านและหน่วยงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีกิจกรรมร่วมกันมีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือวางแผนงาน 
ในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ เช่น การจัดให้วัดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านอาชีพ  ให้หน่วยงานของรัฐมา
จัดตั้งสถานที่ให้ความรู้ด้านวิทยาการต่างๆ ตลอดถึงให้หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล  
เป็นศูนย์รวมความคิดจากบุคคลทุกภาคส่วนของชุมชนปรังปรุงพัฒนาสถานที่ภายในหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบลให้มีความพร้อมในการที่หน่วยงานอ่ืนจะมาใช้สถานที่ในการฝึกอบรม เช่น  
การฝึกอบรมเรื่องเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด และเยวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดดล้อม โดยหน่วยงาน
                                                           

 ๕๑ สัมภาษณ์ พระครูวชิรปัญญากร (อ านวย ปญญาวโร), อ.ป.ต.หนองปลิง  อ าเภอเมืองก าแพงเพชร
, ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 ๕๒ สัมภาษณ์ พระอธิการจเร  ธีรธมฺโม,  อ.ป.ต.ห้วยยั้ง อ าเภอพรานกระต่าย,  , ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๖๑.     
 ๕๓ สัมภาษณ์ นายอภินันท์ มุสิกะพงษ์, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ก าแพงเพชร, ๒๒ สิงหาคม๒๕๖๑. 
 ๕๔ สัมภาษณ์ พระครูสันติวชิรกิจ (พนม จนฺทธมฺโม), อ.ป.ต.หัวถนน  อ าเภอคลองขลุง, ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๖๑.  
 ๕๕ สัมภาษณ์ พระครูอมรวชิรคุณ  (มนัส  ยโสธโณ), อ.ป.ต.โกสัมพี  อ าเภอโกสัมพีนคร, ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๖๑. 
 



   ๗๔ 
 

ของรัฐร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการพัฒนาสิ่งที่ท าให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น๕๖  
  ๒. ปรับปรุงแก้ไขกฎระบียบต่างๆที่วางไว้ให้ทันกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
เช่นห้ามระเบียบในการขอบวชพระในปัจจุบันต้องขออนุญาตจากฝ่ายปกครองบ้านเมืองด้วย  
เพ่ือป้องผู้ที่แฝงตัวเมื่อมาบวชเพ่ือท าลายพระพุทธศาสนาทั้งโดยตรงและโดยอ้อม๕๗  
  ๓. ปรับปรุงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ  ลานวัด ลานใจ ลานกีฬา 
โครงการเข้าวัดขัดใจ การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน  ตลอดจนโครงการสวดมนต์
ธรรมจักกัปปวัตตนสูตร โดยจัดกิจกรรมทุกวันพระหรือหยุดของสัปดาห์ โดยร่วมกับส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕๘, 
   ๔. ปรัปรุงแก้ไขหลักสูตรการวางร่วมกับชุมชนในการให้วัดเป็นศูนย์การเรียน 
ของผู้สูงอายุ โรงเรียนชราบาลวิทยาลัยบ้าง  โรงเรียนพัฒนาผู้สูงอายุบ้าง  โดยใช้ศาลาการเปรียญ 
หรือสถานที่ที่ เห็นสมควรในการด าเนินกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้รับประโยชน์มากที่สุดจากการ  
มาร่วมโครงการ ๕๙  
   ๕. ปรับปรับแก้ไขโครงการอนุรักษ์และปลูกป่าในพ้ืนที่ดินของวัดหรือที่ดินสาธารณะของ
ชุมชน  เพ่ือให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินของวัดหรือที่สาธารณะร่วมกันตลอดจนใช้พ้ืนที่วัด 
เป็นแหล่งแสดงสินค้าขอวงชุมชนติดตามผลการปฏิบัติงานของวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าสามารถ
ถ่ ายทอดความรู้ ให้ กับนัก เรี ยนนักศึ กษาและประชาชนในท้ องถิ่ น ได้ มากน้ อย เ พียง ใด  
เพ่ือน ามาปรับปรุงกระบวนการท างาน๖๐  
  ๖. ร่วมกับส านักงานคุมประพฤติปรับปรุงการด าเนินงานให้ผู้ที่ถูก คุมประพฤต ิ
ได้มีกิจกรรมจิตอาสา บ าเพ็ญประโยชน์ให้แก่วัด โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน  
โดยใช้หลักการธนาคารบุญ สะสมแต้มในการท าความดี๖๑  

 
 สรุปองค์ประกอบด้านการเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างวัด บ้าน และหน่วยงาน 
ของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร  
  หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลด าเนินงานเพ่ือประสานงานระหว่างบ้านและ
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีกิจกรรมร่วมกันมีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน  
                                                           

  ๕๖ สัมภาษณ์ พระครูรัตนวชิรวัฒน์ (วิราช  สิริธมฺโม),   อ.ป.ต.นาบ่อค า  อ าเภอเมืองก าแพงเพชร, 
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 ๕๗ สัมภาษณ์ พระครูสุตวชิรากร (วิเชียร ส วโร), อ.ป.ต.หินดาต  อ าเภอปางศิลาทอง, ๒๐ สิงหาคม 
๒๕๖๑.   
 ๕๘ สัมภาษณ์ พระครูโอภาสวชิรคุณ (พรหมจักร จกฺกวโร), อ.ป.ต.นิคมฯทุ่งโทธิ์ทะเล  อ าเภอเมือง
ก าแพงเพชร, ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 ๕๙ สัมภาษณ์ นางอนงรักษ์ กันธิยาใจ, นักวิชาการศาสนาช านาญการ  ส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 ๖๐ สัมภาษณ์ นายบุญมี การะเวก ผู้ใหญ่บ้าน ม.๕  ต าบลถ้ ากระต่ายทอง  อ าเภอพรานกระต่าย, ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 ๖๑ สัมภาษณ์ พระครูเกษมวชิรกิจ (สุพรรณ สุวณฺโณ) , อ.ป.ต.หนองไม้กอง  อ าเภอไทรงาม, ๒๒ 
สิงหาคม  ๒๕๖๑. 



   ๗๕ 
 

เพ่ือวางแผนงานในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ เช่น การจัดให้วัด เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านอาชีพ   
ให้หน่วยงานของรัฐมาจัดตั้งสถานที่ให้ความรู้ด้านวิทยาการต่างๆ ตลอดถึงให้หน่วยอบรมประชาชน
ประจ าต าบล   
  หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลเป็นศูนย์รวมความคิดจากบุคคลทุกภาคส่วน 
ของชุมชน จัดกิจกรรมบุญประพณีท้องถิ่น เช่นบุญสารทไทย บุญข้าวจี่ และให้ข้าราชการ พ่อค้า 
ประชาชน ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา ได้ เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันส าคัญของชาติ   
เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และวันแม่แห่งชาติ 
ตลอดจนวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่นวัน มาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา เป็นต้น 
  ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพพระภิกษุสามเณร
และประชาชนในแต่ละเดือน และมีวิทยากร เช่น อสม.มาให้ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัย
เบื้องต้นจัดตลาดนัดชุมชนเพ่ือให้ประชาชนในท้องที่ได้น าสินค้าที่ตนเองผลิตมาจ าหน่าย และติดตาม
ผลการปฏิบัติงานของวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษา
และประชาชนในท้องถิ่นได้มากน้อยเพียงใด เพ่ือน ามาปรับปรุงกระบวนการท างานร่วมกับคณะสงฆ์
ติดตามผลการด าเนินงานโครงการหมู่บ้ านศีล ๕ ที่สามารถด าเนินการได้ผลดีให้แก่ชุมชนอ่ืน  
ซึ่งถือได้ว่าหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลการเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างวัด บ้าน และ
หน่วยงานอย่างแท้จริง 

ตารางที่ ๔.๓ การหาค่าความถี่จากข้อมูลการสัมภาษณ์ องค์ประกอบการจัดการหน่วยอบรม 
  ประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร การเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่าง 
  วัด บ้าน และหน่วยงาน โดยใช้กระบวนการบริหาร PDCA ของ W.Edwards Deming  

ที ่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ความถี่ 
(รูป/คน) 

รูป/คนที ่  

๑ การวางแผน ๔ ๒,๔,๗,๑๑,๑๕  
๒ การด าเนินงานตามแผน ๔ ๖,๙,๑๒,๑๙  
๓ การตรวจสอบ ๕ ๑,๕,๘,๑๐,๑๔  
๔ การปรับปรุงแก้ไข ๖ ๒,๓,๔,๗,๑๔,๑๕  

 
  
 ๓) ด้านการเป็นศูนย์รวมความคิดของประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยใช้กระบวนการ
บริหาร PDCA  ของ W.Edwards Deming  
  การวางแผน (PLAN) 
  ๑. วางแผนการท างานแบบมีส่วนร่วมระหว่างวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่
องค์การบริหารส่วนต าบล  เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง  ฝ่ายปกครองหน่วยงานภาครัฐ  
และภาคประชาชนตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ มีการวางแผนร่วมกัน รวมทั้งการปรึกษาหารือและร่วมกัน



   ๗๖ 
 

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่นด้านบรรเทาสาธารณภัย  
เป็นต้น๖๒   
  ๒. มีการวางแผนร่วมกันระหว่างหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลกับองค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยที่เกี่ยวข้องเช่นเกษตรต าบล  เกษตรอ าเภอ กรมพัฒนาที่ดิน  และปราชญ์
ชาวบ้านออกแบบแผนการพัฒนาเศรษฐกิจร่วม กันโดยแต่ละส่วนร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนและ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน๖๓ 
 ๓.มีการวางแผนร่วมกันของทุกภาคส่วนของชุมชน โดยมีการออกแบบแผนการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและวัฒนธรรมร่วมกันโดยไม่ปล่อยให้ออกมาจากส่วนใดส่วนหนึ่งด้วยความ
สามัคคีในชุมชนเป็นพื้นฐาน๖๔ 
 การด าเนินงานตามแผน (DO) 
  ๑. ท างานแบบมีส่วนร่วมระหว่างวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบล  เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง ฝ่ายปกครองหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนตั้งแต่
เริ่มต้นโครงการ มีการวางแผนร่วมกัน รวมทั้งการปรึกษาหารือและร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้น  
โดยต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ สนับสนุนการค้าขาย วัดก็ให้สถานที่อ านวยความสะดวก
ในการติดต่อประสานงานกันและให้องค์ความรู้และเปิดให้ชาวบ้านได้จัดให้มีตลาดเพ่ือแลกเปลี่ยน
ผลิตผลทางการเกษตร  เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในหมู่บ้าน   ด้านโรงเรียนก็น างานฝีมือประดิษฐ์
ของนักเรียนมาเปิดขาย เงินที่ได้น าไปซื้อของชาวบ้านเพ่ือน ามาปรุงอาหารในโครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับนักเรียน   ชาวบ้านถือเป็นแหล่งผลิตและเครือข่ายบ้าน วัดและโรงเรียนช่วยให้มีการค้าขาย
ภายในวัดและช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร บนพ้ืนฐานของหลักธรรมและหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง๖๕, 
  ๒. ร่วมกันระหว่างหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  
และหน่วยที่เกี่ยวข้องเช่นเกษตรต าบล  เกษตรอ าเภอ กรมพัฒนาที่ดิน  ช่วยกันออกแบบแผนการ
พัฒนาเศรษฐกิจร่วม กันโดยแต่ละส่วนร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนและช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีการ
อบรม ประชุม ผู้น าชุนชนและชาวบ้านเพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ความสามัคคีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
อย่างเป็นรูปธรรม๖๖  
 ๓. ให้หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลเป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่าย มีบ้านเป็น
หลักและหน่วยงานราชการเป็นองค์กรสนับสนุนให้กลุ่มมีความแข็งแรงเข้มแข็ง โดยให้เครือข่าย
                                                           

 ๖๒ สัมภาษณ์ พระครูสิริวชิรานุยุต (วรสายใย  จิรว โส), อ.ป.ต.หนองหลวง  อ าเภอลานกระบือ, ๒๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๑.   
 ๖๓ สัมภาษณ์ พระมหาอภิชาต กิตฺติวรญฺญู,  อ.ป.ต.ระหาร  อ าเภอบึงสามัคคี, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 ๖๔ สัมภาษณ์ พระครูวิลาศวชิรธรรม (สมชาย สิริวณฺโณ), อ.ป.ต.คลองลาน  อ าเภอคลองลาน, ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๑.     
 ๖๕ สัมภาษณ์ พระครูสิริปริยัติวิมล (อุเทน อคฺคปญฺโญ),  อ.ป.ต.วังชะพลู อ าเภอขาณุวรลักษบุรี , ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 ๖๖สัมภาษณ์ นายสิทธิโชค พะโยม, ไวยาวัจกรวัดไตรภูมิ อ าเภอพรานกระต่าย,  , ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๖๑.     
 



   ๗๗ 
 

ทั้งหมดโยงใยกันทั้งหมู่บ้าน ชุมชนและขยายไปในระดับอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือที่จะพัฒนา
โดยการคิดนโยบาย วางแผน และรับรู้ นโยบายจากทางราชการ และในท้องถิ่นต่าง ๆ ทุกภาคส่วน  
ไดร้่วมรู้และด าเนินกิจกรรมเพ่ือ สร้างจิตส านึกของคนในชุมชน๖๗, 
  ๔.ร่วมกับของทุกภาคส่วนของชุมชน ออกแบบแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรมร่วมกันโดยไม่ปล่อยให้ออกมาจากส่วนใดส่วนหนึ่งด้วยความสามัคคีในชุมชน
เป็นพื้นฐาน มีการประชุมการด าเนินงานตลอดเวลา๖๘, 
  ๕. ตั้งศูนย์บรรเทาอุบัติภัยโดยร่วมระหว่างวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่องค์การ
บริหารส่วนต าบล  เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง ฝ่ายปกครองหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน
ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ มีการวางแผนร่วมกัน รวมทั้งการปรึกษาหารือและร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
โดยต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่นด้านบรรเทาสาธารณภัย เช่นจัดเวรยามป้องกัน
อัคคีภัยในฤดูแล้ง เป็นต้น ๖๙ 
  การตรวจสอบ  (CHECK) 
  ๑. ตรวจสอบการด า เนินงานระหว่างวัด  องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนต าบล  เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง ฝ่ายปกครองหน่วยงานภาครัฐ และภาค
ประชาชนตั้งแต่เริ่มต้นโครงการร่วมกัน รวมทั้งการปรึกษาหารือและร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น   
โดยต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ วัดก็ให้สถานที่อ านวยความสะดวกในการติดต่อ
ประสานงานกันและให้องค์ความรู้และเปิดให้ชาวบ้านได้จัดให้มีตลาดเพ่ือแลกเปลี่ยนผลิตผลทางการ
เกษตร  เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในหมู่บ้าน   ชาวบ้านถือเป็นแหล่งผลิตและเครือข่ายบ้าน  
วัดและโรงเรียนช่วยให้มีการค้าขายภายในวัดและช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร บนพ้ืนฐานของ
หลักธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง  การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของบ้าน วัด และโรงเรียน 
ในด้านการพัฒนาวัฒนธรรม ซึ่งบ้าน วัด และโรงเรียนให้ความร่วมมือด้านการพัฒนาวัฒนธรรม
ประ เพณี  ได้ ส่ ง เ สริ มขนบท า เนี ยมประ เพณีมาตลอดและผสม  ผสานระหว่ า งศาสนา 
ให้เข้ากับประเพณ๗ี๐ 

๒. การอุปถัมภ์สนับสนุนช่วยเหลือการก่อสร้างอาคารเรียน ห้องเรียน และอุปกรณ์
การศึกษาแก่โรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน  วิเคราะห์ทบทวนผลการด าเนินการที่มีการจัดให้
มีการยกย่องส่งเสริมวัดที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น บริจาคเงินช่วยเหลือ

                                                           

 ๖๗ สัมภาษณ์ นายอนันต์ เขียวเล็ก, ก านันต าบลลานดอกไม้ อ าเภอเมืองก าแพงเพชร, ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๖๑.     
 ๖๘ สัมภาษณ์ พระอธิการจเร  ธีรธมฺโม,  อ.ป.ต.ห้วยยั้ง อ าเภอพรานกระต่าย,  , ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๖๑.     
 ๖๙ สัมภาษณ์ พระครูเกษมวชิรกิจ (สุพรรณ สุวณฺโณ) , อ.ป.ต.หนองไม้กอง  อ าเภอไทรงาม, ๒๒ 
สิงหาคม  ๒๕๖๑. 
 ๗๐ สัมภาษณ์ พระครูรัตนวชิรวัฒน์ (วิราช  สิริธมฺโม), อ.ป.ต.นาบ่อค า อ าเภอเมืองก าแพงเพชร , ๒๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 



   ๗๘ 
 

สร้างอาคาร อุปกรณ์การเรียนการสอน ทุนการศึกษาแก่นักเรียน โดยประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติตาม
ความเหมาะสม๗๑ 

๓. การประเมินปัญหาการส่งเสริมหรือสนับสนุนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการศึกษา
ให้กับโรงเรียนหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างเพ่ือจะได้รู้แล้วน ามาปรับปรุง
แก้ไข ในการด าเนินงาน๗๒ 

๔. ติดตามการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่
องค์การบริหารส่วนต าบล  เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง ฝ่ายปกครองหน่วยงานภาครัฐ และภาค
ประชาชนตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ มีการวางแผนร่วมกัน รวมทั้งการปรึกษาหารือและร่วมกันแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึน โดยต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่นด้านบรรเทาสาธารณภัย ว่ามีปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงานหรือไม่ อย่างไร๗๓  
   ๔. มีการตรวจสอบทบทวนการส่งเสริมสนับสนุนประชาชนในการส่งเสริมอาชีพต่างๆ 
ส่งเสริม สนับสนุนกองทุนการศึกษาต่าง ๆ ให้แก่เด็กยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ประสานงานกับ
ภาครัฐบาลให้พระสงฆ์ได้อบรมคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชน๗๔ 

การปรับปรุงแก้ไข   
  ๑. การปรับปรุงวิธีการด าเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลให้ทันสมัย
เหมาะกับสถานการณ์โลกเพ่ือให้ประชาชนสามารถน าหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ  เหมาะสมกับเพศวัยของแต่ละคนนั้นจะต้องจัดท าแผนการเผยแผ่
หลักธรรมให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง ๗๕  
  ๒. มีวิธีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานระหว่างหน่วยอบรมประชาชนประจ า
ต าบลกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยที่เกี่ยวข้องเช่นเกษตรต าบล  เกษตรอ าเภอ กรมพัฒนา
ที่ดิน  ออกแบบแผนการพัฒนาเศรษฐกิจร่วม กันโดยแต่ละส่วนร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนและ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีการอบรม ประชุม ผู้น าชุนชนและชาวบ้านเพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ความสามัคคี 
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลเป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่าย 
ในการระดมความคิดเห็นทุกทุกฝ่าย โดยให้ เครือข่ายทั้ งหมดโยงใยกันทั้ งหมู่บ้ านชุมชน  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐ ร่วมมือที่จะพัฒนาโดยการคิดนโยบาย วางแผน 

                                                           

 ๗๑ สัมภาษณ์ พระมหาสุขุม  เขมจาโร, อ.ป.ต.สลกบาตร  อ าเภอขาณุวรลักษบุรี, ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๖๑. 
 ๗๒ สัมภาษณ์ พระครูอมรวชิรคุณ  (มนัส  ยโสธโณ), อ.ป.ต.โกสัมพี  อ าเภอโกสัมพีนคร, ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๖๑. 

 ๗๓ สัมภาษณ์ นายอภินันท์ มุสิกะพงษ์, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ก าแพงเพชร, ๒๒ สิงหาคม๒๕๖๑. 
 ๗๔ สัมภาษณ์ พระครูวชิรคุณพิพัฒน์ (อเนก  คุณวุฑฺโฒ),  อ.ป.ต.ถาวรวัฒนา อ าเภอทรายทองวัฒนา, 
๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 
  ๗๕ สัมภาษณ์ พระครูวชิรปัญญากร (อ านวย ปญญาวโร), อ.ป.ต.หนองปลิง  อ าเภอเมืองก าแพงเพชร
, ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 



   ๗๙ 
 

และรับรู้ นโยบายจากทางราชการ และในท้องถิ่นต่าง ๆ ทุกภาคส่วนได้ร่วมรู้และด าเนินกิจกรรมเพ่ือ 
สร้างจิตส านึกของคนในชุมชน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมกันในการพัฒนา๗๖   
 ๓. การรักษาและเสริมสร้างศักยภาพของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ภายในชุมชน เน้นการ
ถ่ายทอดและน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ทั้งต่อการวิจัยพัฒนาต่อยอด และการผลิตแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ โดยการสืบหาพัฒนาระบบการจัดเก็บเพ่ือรวบรวมและจัดท าเป็นฐานข้อมูลทางความรู้ 
ตลอดจนสร้างหลักประกันด้านสังคม  การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนพันธมิตรด้านกิจกรรมการพาณิชย์ระหว่างสังคมและองค์กรต่างๆ  
ทั้งภาครัฐและเอกชน๗๗ 
  ๔. พัฒนาปรับปรุงหรือแก้ไขในการป้องกันอุบัติภัยที่จะเกิดขึ้นโดยวางแผนการท างาน
แบบมีส่วนร่วมระหว่างวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล  เทศบาลต าบล 
เทศบาลเมือง ฝ่ายปกครองหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ รวมทั้งการ
ปรึกษาหารือและร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น
เฉพาะหน้า๗๘ 
 ๔. มีการปรับปรุงแผนการการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยให้
พระสงฆ์พัฒนาตัวเองให้อยู่ในพระธรรมวินัยเป็นแบบอย่างของพุทธศาสนิกชน มีการจัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา มีการท าบุญตักบาตร  การแสดงธรรมเทศนา การจัดนิทรรศการ  ภายในวัดมีมุมการ
เรียนรู้หลักพระพุทธศาสนา เช่น มุมหนังสือ ห้องสมุด และป้ายพุทธศาสนสุภาษิต๗๙ 
 
 สรุปองค์ประกอบด้านการเป็นศูนย์รวมความคิดของประชาชนทุกหมู่เหล่า 
  การท างานแบบมีส่วนร่วมระหว่างวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน  
มีการวางแผนร่วมกัน รวมทั้งการปรึกษาหารือและร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ออกแบบแผนการ
พัฒนาเศรษฐกิจร่วม กันโดยแต่ละส่วนร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนและช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีการ
วางแผนร่วมกันของทุกภาคส่วนของชุมชน โดยมีการออกแบบแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรมร่วมกันโดยไม่ปล่อยให้ออกมาจากส่วนใดส่วนหนึ่งด้วยความสามัคคีในชุมชน
เป็นพื้นฐาน   
  การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของบ้าน วัด และโรงเรียน ในด้านการพัฒนา
วัฒนธรรม ซึ่งบ้าน วัด และโรงเรียนให้ความร่วมมือด้านการพัฒนาวัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมขนบ

                                                           

 ๗๖ สัมภาษณ์ พระครูถาวรวชิรศาสน์  (อุบล  ถาวโร), อ.ป.ต.วังยาง  อ าเภอคลองขลุง, ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๖๑. 
 ๗๗ สัมภาษณ์ พระครูวิลาศวชิรธรรม (สมชาย สิริวณฺโณ) , อ.ป.ต.คลองลาน อ าเภอคลองลาน, ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๑.     
 ๗๘ สัมภาษณ์ พระครูวชิรธรรมทัต (ภีร์ สุทนฺโต) , อ.ป.ต.ถ้ ากระต่ายทอง อ าเภอพรานกระต่าย,   
๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑.     
 ๗๙ สัมภาษณ์ นายสิทธิโชค พะโยม , ไวยาวัจกรวัดไตรภูมิ  อ าเภอพรานกระต่าย, , ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๖๑.     



   ๘๐ 
 

ท าเนียมประเพณีมาตลอดและผสม ผสานระหว่างศาสนาให้เข้ากับประเพณี โดยการจัดบริเวณวัดให้มี
การแสดงตามประเพณีและ ผสมกับศาสนพิธีวัฒนธรรมประเพณีได้แก่ สงกรานต์ และบุญประเพณี
ทางพระพุทธศาสนา การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท าให้มีความมั่นคงต่อเนื่องยั่งยืนตลอดไป   

  มีการตรวจสอบทบทวนการส่งเสริมสนับสนุนประชาชนในการส่งเสริมอาชีพต่างๆ 
ส่งเสริม สนับสนุนกองทุนการศึกษาต่าง ๆ ให้แก่เด็กยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ประสานงานกับ
ภาครัฐบาลให้พระสงฆ์ได้อบรมคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชน การปรับปรุงวิธีการด าเนินงานของหน่วย
อบรมประชาชนประจ าต าบลให้ทันสมัยเหมาะกับสถานการณ์โลกเพ่ือให้ประชาชนสามารถน า
หลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ  เหมาะสมกับเพศวัยของแต่ละ
คนนั้นจะต้องจัดท าแผนการเผยแผ่หลักธรรมให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง   

  การสร้างเครือข่ายในการระดมความคิดเห็นทุกทุกฝ่าย โดยให้เครือข่ายทั้งหมดโยงใยกัน
ทั้งหมู่บ้านชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐ ร่วมมือที่จะพัฒนาโดยการคิด
นโยบาย วางแผน และรับรู้ นโยบายจากทางราชการ และในท้องถิ่นต่าง ๆ ทุกภาคส่วนได้ร่วมรู้และ
ด าเนินกิจกรรมเพ่ือ สร้างจิตส านึกของคนในชุมชนการรักษาและเสริมสร้างศักยภาพของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีอยู่ภายในชุมชน เน้นการถ่ายทอดและน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์   และการผลิต
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ โดยการสืบหาพัฒนาระบบการจัดเก็บเพ่ือรวบรวมและจัดท าเป็นฐานข้อมูลทาง
ความรู้ ตลอดจนสร้างหลักประกันด้านสังคม  การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการเชื่อมโยงองค์
ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้หน่วยออบรมประชาชนประจ าต าบลเป็นศูนย์รวมความคิดของ
ประชาชนในชุม เพ่ือความสงบสุขของประชาชนที่อยู่ร่วมกัน อันเป็นจุดประสงค์ของหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบล 

ตารางที่ ๔.๔ การหาค่าความถี่จากข้อมูลการสัมภาษณ์ องค์ประกอบการจัดการหน่วยอบรม 
  ประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร ด้านการ เป็นศูนย์รวมความคิดของ  
  ประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยใช้กระบวนการบริหาร PDCA ของ W.Edwards Deming  

ที ่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ความถี่ 
(รูป/คน) 

รูป/คนที ่  

๑ การวางแผน ๓ ๑,๖,๘,๑๑  
๒ การด าเนินตามแผน ๕ ๔,๗,๙,๑๐,๑๓  
๓ การตรวจสอบ ๔ ๒,๓,๕,๘,๑๔  
๔ การปรับปรุงแก้ไข ๔ ๑,๔,๖,๑๐  

 
  ๔) ด้านการเป็นศูนย์รวมพลังในการป้องกันหมู่บ้านให้เกิดสันติสุข โดยใช้
กระบวนการบริหาร  PDCA ของ W.Edwards Deming  

การวางแผน 



   ๘๑ 
 

๑. การวางแผนร่วมกับภาครัฐและประชาชนในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล ๕  
เพ่ือชุมชนสันติสุข  ประชุมปรึกษาวางแผนในการด าเนินงานการพัฒนาชุมชนให้เกิดสันติสุข การใช้
กระบวนการสันติสนทนาในการเปิดพ้ืนที่เพ่ือให้การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือลดความขัดแย้งของ
คนในชุมชน  โดยภาคประชาชนมีส่วนร่วมนั้น เริ่มต้นจากการปรับความเห็นในเรื่องของทัศนคติการ
ในการรักษาศีล เป็นสิ่งที่ส าคัญและเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว และควรได้รับการส่งเสริมและความร่วมมือ
อย่างจริงจังในหมู่บ้าน เพ่ือให้ชุมชน สังคม เป็นสังคมที่สันติสุข และเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนซึ่งเป็น
อนาคตของชาติได้เห็นและปฏิบัติตาม๘๐  

๒. วางแผนร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคมโดยเฉพาะพระสังฆาธิการในทุกระดับชั้น
เจ้าอาวาส ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด   นายอ าเภอ วัฒนธรรมจังหวัด  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้านประชาชนในชุมชนตลอดจนคนในหมู่บ้านที่มีส่วนร่วม
ในการปวารณาตั้งใจรักษาศีล ๕ โดยพร้อมเพรียงกันเพ่ือร่วมสร้าง “ครอบครัวรักษาศีล ๕”  
และ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนโครงการนี้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ภายใต้มิติทางศาสนาท า
ให้เกิดชุมชนสันติสุขตลอดไปอย่างยั่งยืนมีสุขภาพดีข้ึน๘๑  
  ๓. การท าแผนการจัดตั้งและส่งเสริมศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แก่เด็ก
เยาวชน ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์มีความมุ่งหมายให้หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล
และหน่วยงานภาครัฐ มีส่วนในการให้การศึกษาอบรมปลุกฝังศีลธรรม วัฒนธรรม และประเพณี 
อันดีงามแก่เด็ก และเยาวชน อันก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นของคนในสังคมให้อยู่กันอย่างมีคุณธรรม๘๒ 

๔. ร่วมกับส านักงานวัฒนธรรมจัดโครงการชุมชนคุณธรรม พลัง บวร ภายใต้โครงการ
ชุมชนรักษาศีล ๕  ชาวประชาเป็นสุข เพ่ือสร้างภูมิมิคุ้มกันให้กับสังคมไทยให้มีความเข้มแข็ง 
และมีความสุข รวมถึงนโยบายในการพัฒนาคนในชาติให้มีคุณธรรม จริยธรรม ภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
ไทย สร้างสันติสุขให้สังคมไทยอย่างยั่นยืน และการมีส่วนร่วมของบ้าน วัด โรงเรียน ให้คนในชุมชน
และร่วมเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ น้อมน าหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และวิถีวัฒนธรรมไทยมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต๘๓, 

๕. วางแผนการจัดการให้วัดเป็นต้นแบบในการพัฒนาวัฒนธรรมประเพณี บ้านโรงเรียน
และหน่วยงานอ่ืน ๆ เป็นผู้ปฏิบัติตาม  ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และสืบสานวัฒนธรรม 
ให้ยั่งยืน เพราะประเพณีวัฒนธรรมของประเทศไทยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง๘๔  
                                                           

 ๘๐สัมภาษณ์ พระครูถาวรวชิรศาสน์  (อุบล  ถาวโร), อ.ป.ต.วังยาง  อ าเภอคลองขลุง, ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๖๑. 
 ๘๑ สัมภาษณ์ พระครูวิลาศวชิรธรรม (สมชาย สิริวณฺโณ), อ.ป.ต.คลองลาน  อ าเภอคลองลาน, ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๑.     
  ๘๒ สัมภาษณ์ พระครูอมรวชิรคุณ  (มนัส  ยโสธโณ), อ.ป.ต.โกสัมพี  อ าเภอโกสัมพีนคร, ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๖๑. 
 ๘๓สัมภาษณ์ นายอนันต์ เขียวเล็ก, ก านันต าบลลานดอกไม้  อ าเภอเมืองก าแพงเพชร, ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๖๑.     
 ๘๔ สัมภาษณ์ พระครูรัตนวชิรวัฒน์ (วิราช  สิริธมฺโม),   อ.ป.ต.นาบ่อค า   อ าเภอเมืองก าแพงเพชร, 
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 



   ๘๒ 
 

  การด าเนินตามแผน  
  ๑. ด าเนินงานร่วมกับภาครัฐและประชาชนในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล ๕ 
เพ่ือชุมชนสันติสุข  การด าเนินงานการพัฒนาชุมชนให้เกิดสันติสุข การใช้กระบวนการกิจกรรมกลุ่ม
สนทนาในการเปิดพ้ืนที่เพ่ือให้การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือลดความขัดแย้งของคนในชุมชน   
โดยภาคประชาชนมีส่วนร่วมนั้น เริ่มต้นจากการปรับความเห็นในเรื่องของทัศนคติการในการรักษาศีล 
เป็นสิ่งที่ส าคัญและเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว จัดอบรมประชาชนให้ร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชน  
ให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่ โครงการหน้าบ้านหน้ามอง ให้ทุกบ้านในชุมชนปลูกไม้ดอกไม้ประดับบริเวณหน้า
บ้าน และปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะสมกับท้องที่ของชุมชนตนเอง๘๕  
  ๒. ร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคมทั้งพระสังฆาธิการในทุกระดับชั้นเจ้าอาวาส 
หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้านประชาชนในชุมชนตลอดจนคนใน
หมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการปวารณาตั้งใจรักษาศีล ๕ โดยพร้อมเพรียงกันเพ่ือร่วมสร้าง “ครอบครัว
รักษาศีล ๕” ที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนโครงการนี้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ภายใต้มิติทางศาสนาท าให้เกิดชุมชน
สันติสุขตลอดไปอย่างยั่งยืนมีสุขภาพดีข้ึน๘๖  
  ๓. จัดตั้งศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แก่เด็กเยาวชน โดยมีความมุ่งหมาย
ให้หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลและหน่วยงานภาครัฐ มีส่วนในการให้การศึกษาอบรมปลุกฝัง
ศีลธรรม วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามแก่เด็ก และเยาวชน ได้มีโอกาสซึมซับหลักธรรม 
ทางพระพุทธศาสนา๘๗  
  ๔. จัดโครงการชุมชนคุณธรรม พลัง บวร ภายใต้โครงการชุมชนรักษาศีล ๕  ชาวประชา
เป็นสุข โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการอบรม ใชระยะเวลาทุกวันพระของทุกเดือนเพ่ือสร้างภูมิมิคุ้มกัน
ให้กับสังคมไทยให้มีความเข้มแข็งและมีความสุข รวมถึงนโยบายในการพัฒนาคนในชาติให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย สร้างสันติสุขให้สังคมไทยอย่างยั่นยืน๘๘  
  ๕. ให้วัดเป็นต้นแบบในการพัฒนาวัฒนธรรมประเพณี บ้านโรงเรียนและหน่วยงานอื่น ๆ 
เป็นผู้ปฏิบัติตาม  ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และสืบสานวัฒนธรรมให้ยั่งยืน เพราะประเพณี
วัฒนธรรมของประเทศไทยใช้วัดเป็นศูนย์กลางความคิดของคนในชุมชน๘๙  
  ๖. ด าเนินงานการอบรมพัฒนาชุมชนให้เกิดสันติสุข โดยการใช้กระบวนการสนทนา 
ในการเปิดพ้ืนที่เพ่ือให้การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือลดความขัดแย้งของคนในชุมชน  โดยภาค
                                                           

  ๘๕ สัมภาษณ์ พระมหาอภิชาต กิตฺติวรญฺญู,  อ.ป.ต.ระหาร  อ าเภอบึงสามัคคี, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 ๘๕ สัมภาษณ์ พระครูเกษมวชิรกิจ (สุพรรณ สุวณฺโณ) , อ.ป.ต.หนองไม้กอง  อ าเภอไทรงาม, ๒๒ 
สิงหาคม  ๒๕๖๑. 
 ๘๖ สัมภาษณ์ พระครูวชิรคุณพิพัฒน์ (อเนก  คุณวุฑฺโฒ),  อ.ป.ต.ถาวรวัฒนา อ าเภอทรายทองวัฒนา, 
๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 ๘๗ สัมภาษณ์ พระอธิการจเร  ธีรธมฺโม,  อ.ป.ต.ห้วยยั้ง อ าเภอพรานกระต่าย , ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑.     
 ๘๘ สัมภาษณ์ นายสิทธิโชค พะโยม , ไวยาวัจกรวัดไตรภูมิ  อ าเภอพรานกระต่าย, , ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๖๑ 
 ๘๙ สัมภาษณ์ พระครูสิริปริยัติวิมล (อุเทน อคฺคปญฺโญ),  อ.ป.ต.วังชะพลู  อ าเภอขาฯวรลักษบุรี, ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 



   ๘๓ 
 

ประชาชนมีส่วนร่วมมืออย่างจริงจัง เป็นสังคมที่สันติสุข๙๐,  
  ๗. ด าเนินการตามแนวนโยบายของรัฐ คือโครงการประชารัฐสร้างสุข ด้วยการพัฒนา
ด้านอาชีพของคนในชุมชน การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้  
ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ เพ่ือบริโภคเองในครัวเรือน เหลือจากนั้นก็จ าหน่ายจ่ายแจก ๙๑ 
  ๘.ด าเนินการด้านการศึกษาสงเคราะห์ โดยการอุปถัมภ์สนับสนุนช่วยเหลือการก่อสร้าง
อาคารเรียน ห้องเรียน และอุปกรณก์ารศึกษาแก่โรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน การสนับสนุน
ให้จัดตั้งโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้น๙๒  
   ๙. จัดตั้งจัดศูนย์ฝึกอาชีพหัตกรรมหินอ่อนโดยเชิงวิทยากรท้องถิ่นที่มีความช านาญการ
มาให้ความรู้เพ่ิมทักษะในการท างานเพ่ือให้ท าท างานได้รับประโยชน์มากที่สุด โดยการน าวัตถุดิบ 
ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว  แล้วรวมกลุ่มด าเนินกิจการ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน๙๓  

การตรวจสอบ 
๑. ร่วมกับภาครัฐและประชาชนตรวจสอบการด าเนินงานในการขับเคลื่อนโครงการ

หมู่บ้านศีล ๕ เพ่ือชุมชนสันติสุข  การด าเนินงานการพัฒนาชุมชนให้เกิดสันติสุข การใช้กระบวนการ
กิจกรรมกลุ่มสนทนาในการเปิดพ้ืนที่เพ่ือให้การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือลดความขัดแย้งของคน  
ในชุมชน  โดยภาคประชาชนมีส่วนร่วมนั้น เริ่มต้นจากการปรับความเห็นในเรื่องของทัศนคติในการ
รักษาศีล เป็นสิ่งที่ส าคัญและเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว จัดอบรมประชาชนให้ร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้อม 
ในชุมชนให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่ โครงการหน้าบ้านหน้ามอง ให้ทุกบ้านในชุมชนปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
บริเวณหน้าบ้าน และปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะสมกับท้องที่ของชุมชนตนเอง๙๔ 
  ๒. การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินปัญหาการส่งเสริมหรือสนับสนุน
การศึกษาสงเคราะห์ ด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้างเพ่ือจะได้รู้แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข มีการตรวจสอบทบทวนการส่งเสริม สนับสนุนประชาชน
ในการประกอบอาชีพที่สุจริต๙๕  
  ๓. ประสานงานกับภาครัฐบาลให้พระสงฆ์ได้อบรมคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชน

                                                           

 ๙๐ สัมภาษณ์ พระครูสุตวชิรากร (วิเชียร ส วโร), อ.ป.ต.หินดาต  อ าเภอปางศิลาทอง, ๒๐ สิงหาคม 
๒๕๖๑.   
 ๙๑ สัมภาษณ์ พระครูสิริวชิรานุยุต (วรสายใย  จิรว โส), อ.ป.ต.หนองหลวง  อ าเภอลานกระบือ, ๒๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๑.   
 ๙๒ สัมภาษณ์ พระครูถาวรวชิรศาสน์  (อุบล  ถาวโร), อ.ป.ต.วังยาง  อ าเภอคลองขลุง, ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๖๑. 
 ๙๓ สัมภาษณ์ พระครูอมรวชิรคุณ  (มนัส  ยโสธโณ), อ.ป.ต.โกสัมพี  อ าเภอโกสัมพีนคร, ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๖๑. 
 ๙๔สัมภาษณ์ พระครูวิลาศวชิรธรรม (สมชาย สิริวณฺโณ), อ.ป.ต.คลองลาน  อ าเภอคลองลาน, ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๑.     
 ๙๕ สัมภาษณ์ พระครูกิตติวชิรโสภิต (สมเกียรติ จตฺตวโร), อ.ป.ต.วังไทร  อ าเภอคลองขลุง, ๒๐ 
สิงหาคม 
 



   ๘๔ 
 

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ศีลธรรม  การอ านวยความสะดวกและ 
จัดสถานที่วัดส าหรับเป็นแหล่งการศึกษาความรู้ธรรม มีความร่มรื่น สะอาดสงบมีบรรยากาศเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ธรรม๙๖  
  ๔. ติดตามการด าเนินงานของศูนย์ฝึกอาชีพหัตกรรมหินอ่อนโดยเชิงวิทยากรท้องถิ่นที่มี
ความช านาญการมาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวแล้วรวมกลุ่ม
ด าเนินกิจการเป็นศูนย์หัตถกรรมหินอ่อนเป็นของที่ระลึกและของใช้ที่กระจายไปในท้องที่อ่ืน๙๗  
  ๕. ติดตามการจัดตั้งสหกรณ์ยาสามัญประจ าหมู่บ้าน  โดยจัดการอบรมการใช้ยา
สมุนไพรและยาสามัญประจ าบ้านแผนปัจจุบันเพ่ือสมับสนุการปฏิบัติงานตามโครงการสาธารณสุขขั้น
มูลฐานว่าได้ด าเนินการแล้วได้รับผลมากน้อยเพียงใด๙๘ 

การปรับปรุงแก้ไข 
  ๑. ปรับปรุงการด าเนนงานการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล ๕ เพ่ือชุมชนสันติสุข  
ประชุมปรึกษาวางแผนในการด าเนินงานการพัฒนาชุมชนให้เกิดสันติสุข การใช้กระบวนการสันติ
สนทนาในการเปิดพ้ืนที่เพ่ือให้การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือลดความขัดแย้งของคนในชุมชน   
โดยภาคประชาชนมีส่วนร่วมนั้น เริ่มต้นจากการปรับความเห็นในเรื่องของทัศนคติการในการรักษาศีล 
เป็นสิ่งที่ส าคัญและเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว และควรได้รับการส่งเสริมและความร่วมมืออย่างจริงจัง  
ในหมู่บ้าน เพ่ือให้ชุมชน สังคม เป็นสังคมที่สันติสุข และเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของ
ชาติได้เห็นและปฏิบัติตาม๙๙  
  ๒. พัฒนาการด าเนินวางจากทุกภาคส่วนของสังคมโดยเฉพาะพระสังฆาธิการในทุก
ระดับชั้นเจ้าอาวาส ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด  นายอ าเภอ วัฒนธรรมจังหวัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้านประชาชนในชุมชนตลอดจนคนในหมู่บ้านที่มีส่วนร่วม
ในการปวารณาตั้งใจรักษาศีล ๕ โดยพร้อมเพรียงกันเพ่ือร่วมสร้าง “ครอบครัวรักษาศีล ๕”  
และ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนโครงการนี้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ภายใต้มิติทางศาสนา 
ท าให้เกิดชุมชนสันติสุขตลอดไปอย่างยั่งยืนมีสุขภาพดีข้ึน๑๐๐  
  ๓. พัฒนาการด าเนินงานของศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แก่เด็กเยาวชน 

                                                           

 ๙๖ สัมภาษณ์ พระครูอมรวชิรคุณ  (มนัส  ยโสธโณ), อ.ป.ต.โกสัมพี  อ าเภอโกสัมพีนคร, ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๖๑. 
 ๙๗ สัมภาษณ์ พระครูสุตวชิรากร (วิเชียร ส วโร), อ.ป.ต.หินดาต  อ าเภอปางศิลาทอง, ๒๐ สิงหาคม 
๒๕๖๑.   
 ๙๘ สัมภาษณ์ พระมหาสุขุม  เขมจาโร, อ.ป.ต.สลกบาตร  อ าเภอขาณุวรลักษบุรี, ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๖๑. 
 ๙๙ สัมภาษณ์ พระครูรัตนวชิรวัฒน์ (วิราช  สิริธมฺโม),   อ.ป.ต.นาบ่อค า  อ าเภอเมืองก าแพงเพชร, 
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๐๐ สัมภาษณ์ พระครูวชิรปัญญากร (อ านวย ปญญาวโร), อ.ป.ต.หนองปลิง อ าเภอเมืองก าแพงเพชร 
, ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 



   ๘๕ 
 

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์มีความมุ่งหมายให้หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลและ
หน่วยงานภาครัฐ มีส่วนในการให้การศึกษาอบรมปลุกฝังศีลธรรมวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม  
แก่เด็กและเยาวชน ให้มีความเจริญก้าวหน้า เพ่ือเป็นที่ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมของเยาวชน๑๐๑  
  ๔. มีการปรับปรุงโครงการชุมชนคุณธรรม พลัง บวร ภายใต้โครงการชุมชนรักษาศีล ๕  
ชาวประชาเป็นสุข เพ่ือสร้างภูมิมิคุ้มกันให้กับสังคมไทยให้มีความเข้มแข็งและมีความสุข รวมถึง
นโยบายในการพัฒนาคนในชาติให้มีคุณธรรม จริยธรรม ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย สร้างสันติสุขให้
สังคมไทยอย่างยั่นยืน และการมีส่วนร่วมของบ้าน วัด โรงเรียน ให้คนในชุมชนและร่วมเทิดทูนสถาบัน
หลักของชาติ น้อมน าหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทย  
มาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตให้พออยู่ พอดี พอกิน พอใช้ตามแนวพระราชด าริของในหลวง
รัชกาลที่ ๙ ที่พระองค์ทรงวางไว้๑๐๒    

  ๕. ปรัปรุงแผนการจัดการให้วัดเป็นต้นแบบในการพัฒนาวัฒนธรรมประเพณี  
บ้านโรงเรียนและหน่วยงานอ่ืน ๆ เป็นผู้ปฏิบัติตาม  ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และสืบสาน
วัฒนธรรมให้ยั่งยืน เพราะประเพณีวัฒนธรรมของประเทศไทยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง และให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานสร้างชุมชนให้สันติสุข๑๐๓ 

  สรุปองค์ประกอบด้านการเป็นศูนย์รวมพลังในการป้องกันหมู่บ้านให้เกิดสันติสุข   
  มีการวางแผนร่วมกับภาครัฐและประชาชนในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล ๕  
เพ่ือชุมชนสันติสุข  ประชุมปรึกษาวางแผนในการด าเนินงานการพัฒนาชุมชนให้เกิดสันติสุข โดยภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมนั้น เริ่มต้นจากการปรับความเห็นในเรื่องของทัศนคติการในการรักษาศีล เป็นสิ่ง
ที่ส าคัญและเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว และควรได้รับการส่งเสริมและความร่วมมืออย่างจริงจังในหมู่บ้าน 
เพ่ือให้ชุมชน สังคม เป็นสังคมที่สันติสุข   

  ร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคมโดยเฉพาะพระสังฆาธิการในทุกระดับชั้นเจ้าอาวาส 
ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด  นายอ าเภอ วัฒนธรรมจังหวัด องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้านประชาชนในชุมชนตลอดจนคนในหมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการปวารณาตั้งใจ
รักษาศีล ๕ โดยพร้อมเพรียงกันเพ่ือร่วมสร้าง “ครอบครัวรักษาศีล ๕” และ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ที่
จะเป็นพลังขับเคลื่อนโครงการนี้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ภายใต้มิติทางศาสนาท าให้เกิดชุมชน  

                                                           

 ๑๐๑ สัมภาษณ์ พระครูอมรวชิรคุณ  (มนัส  ยโสธโณ), อ.ป.ต.โกสัมพี  อ าเภอโกสัมพีนคร,  
๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๐๒ สัมภาษณ์ พระครูโอภาสวชิรคุณ (พรหมจักร จกฺกวโร), อ.ป.ต.นิคมฯทุ่งโทธิ์ทะเล อ าเภอเมือง
ก าแพงเพชร , ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๐๓ สัมภาษณ์ พระครูถาวรวชิรศาสน์  (อุบล  ถาวโร), อ.ป.ต.วังยาง  อ าเภอคลองขลุง, ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๖๑. 
 



   ๘๖ 
 

  มีพัฒนาชุมชนให้เกิดสันติสุข โดยการใช้กระบวนการสนทนาในการเปิดพ้ืนที่เพ่ือให้การ
พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือลดความขัดแย้งของคนในชุมชน  โดยภาคประชาชนมีส่วนร่วมมืออย่าง
จริงจัง เป็นสังคมที่สันติสุข ด าเนินการตามแนวนโยบายของรัฐ คือโครงการประชารัฐสร้างสุข  
โดยมีจุดประสงค์เพ่ือสร้างหมู่บ้าน ชุมชน ตลอดจนสังคมให้เกิดสันติสุขอันเป็นเป้าหมายของการจัดตั้ง
หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล  

ตารางที่ ๔.๕ การหาค่าความถี่จากข้อมูลการสัมภาษณ์  องค์ประกอบการจัดการหน่วยอบรม 
  ประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร  เป็นศูนย์รวมพลังในการป้องกันหมู่บ้าน 
  ให้เกิดสันติสุข  โดยใช้กระบวนการบริหาร PDCA ของ W.Edwards Deming  

ข้อที่ 
 

ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ความถี่ 

(รูป/คน) 
รูป/คนที ่  

๑ การวางแผน ๕ ๓,๖,๗,๘,๑๒,๑๔  
๒ การด าเนินตามแผน ๙ ๒,๔,๖,๗,๑๓,๑๔,๑๗,๑๘,๒๔  
๓ การตรวจสอบ ๕ ๑,๕,๗,๘,๑๒  

๔ การปรับปรุงแก้ไข ๕ ๑,๒,๓,๖,๑๐  
  
 ๕) ด้านการเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร โดยใช้กระบวนการบริหาร  PDCA ของ 
W.Edwards Deming 
 การวางแผน  
 ๑. มีการวางแผนร่วมมือกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนอย่างเป็น
รูปธรรม ความสามัคคีในชุมชนเป็นพื้นฐานส าคัญในการเสริมสร้างเครือข่าย๑๐๔   
  ๒. วางแผนการด าเนินงานให้วัดเป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่าย โดยมีบ้านเป็นหลัก
และโรงเรียนเป็นองค์กรสนับสนุนให้กลุ่มมีความแข็งแรงเข้มแข็ง โดยให้เครือข่ายทั้งหมดโยงใย 
กันทั้ งหมู่บ้ าน ชุมชนและขยายไปในระดับ อ่ืน ๆ โดยการคิดนโยบาย  และรับรู้นโยบาย 
จากทางราชการ และในท้องถิ่นต่าง ๆ ทุกภาคส่วนต้องร่วมรู้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิน
กิจการต่างๆ ที่เข้มแข็งด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น๑๐๕  
 ๓. วางแผนกระบวนการคิดเพ่ือการแก้ไขปัญหา ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรและ 
ประชาชนพัฒนาตนเองตลอดเวลา พัฒนาตนเองตามหลักศีล สมาธิ และปัญญา จัดตั้งส านักปฏิบัติ 

                                                           

 ๑๐๔ สัมภาษณ์ พระครูสิริวชิรานุยุต (วรสายใย  จิรว โส), อ.ป.ต.หนองหลวง  อ าเภอลานกระบือ, ๒๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๑.   
 ๑๐๕ สัมภาษณ์ พระครูโอภาสวชิรคุณ (พรหมจักร จกฺกวโร), อ.ป.ต.นิคมฯทุ่งโทธิ์ทะเล อ าเภอเมือง
ก าแพงเพชร , ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 



   ๘๗ 
 

ธรรม จัดอบรมปฏิบัติธรรมสม่ าเสมอ ฝึกฝนตนเองเป็นประจ าอบรมจิตให้สงบ๑๐๖   
  ๔. วางแผนจัดแหล่งเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยี  พัฒนาสื่อด้านพระพุทธศาสนาและชุมชน
ออกเผยแผ่อบรมพระภิกษุสามเณรและประชาชนในการใช้สื่อที่ถูกต้อง๑๐๗   
  ๕. วางแผนจัดแหล่งเรียนรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม  จัดแหล่งเรียนรู้ด้านวิถีชุมชน ส่งเสริม
ให้พระภิกษุสามเณรและประชาชนเข้าใจและร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น๑๐๘   
  ๖. วางแผนการสร้างเครือข่ายแหล่งการเรียนรู้ วัด ชุมชน ชาวบ้าน และหน่วยงาน
ราชการประสานงานกันจัดแหล่งการเรียนรู้ภายในวัด ชุมชน วัด ชาวบ้าน และหน่วยงานราชการ
ประสานงานกันจัดแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน๑๐๙   
    การด าเนินตามแผน  
 ๑. ร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ความสามัคคีในชุมชนเป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญในการเสริมสร้างเครือข่าย การเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้น าทางศาสนาในชุมชนสร้างความศรัทธา 
ความเชื่อมั่นเมื่อขอความร่วมมือจากชุมชน ผู้น าชุมชนที่เข้มแข็งมีส่วนร่วมกับชุมชน ช่วยเหลือชุมชน
อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาในทุกๆ ด้าน กับทั้งมีการอบรมประชุมผู้น าและชาวบ้านเพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ 
ความสามัคคี ให้เป็นไปในทางเดียวกันท าให้เป็นรูปธรรม๑๑๐  
  ๒. ด าเนินงานให้วัดเป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่าย โดยมีบ้านเป็นหลักและโรงเรียน
เป็นองค์กรสนับสนุนให้กลุ่มมีความแข็งแรงเข้มแข็ง โดยให้เครือข่ายทั้งหมดโยงใยกันทั้งหมู่บ้าน 
ชุมชนและขยายไปในระดับอ่ืน ๆ โดยการคิดนโยบาย และรับรู้นโยบายจากทางราชการ และใน
ท้องถิ่นต่าง ๆ ทุกภาคส่วนต้องร่วมรู้ มีการ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจการต่างๆ ที่เข้มแข็งด้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ ส่งเสริมให้ พระภิกษุสามเณรมีการศึกษาที่สูง ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรมี
ความประพฤติที่ดีงาม ส่งเสริมให้ปราชญ์ชาวบ้านได้แสดงศักยภาพ ส่งเสริมให้ปราชญ์ชาวบ้านมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชน๑๑๑  
  ๓. ด าเนินการอบรมกระบวนการคิดเพ่ือการแก้ไขปัญหา ได้แก่ ส่งเสริมให้พระภิกษุ
สามเณรและ ประชาชนพัฒนาตนเองตลอดเวลา พัฒนาตนเองตามหลักศีล สมาธิ และปัญญา จัดตั้ง

                                                           

 ๑๐๖ สัมภาษณ์ พระมหาสุขุม  เขมจาโร, อ.ป.ต.สลกบาตร  อ าเภอขาณุวรลักษบุรี, ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๖๑. 
 ๑๐๗ สัมภาษณ์ พระครูเกษมวชิรกิจ (สุพรรณ สุวณฺโณ) , อ.ป.ต.หนองไม้กอง  อ าเภอไทรงาม, ๒๒ 
สิงหาคม  ๒๕๖๑. 
 ๑๐๘ สัมภาษณ์ พระครูวิสุทธิ์วชิรานุกูล (ชารี ปริสุทฺโธ), อ.ป.ต.คุยบ้านโอง  อ าเภอพรานกระต่าย,  
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๐๙ สัมภาษณ์ พระครูประทีปวชิรธรรม (วิชัย ธมฺมทีโป), อ.ป.ต.พานทอง  อ าเภอไทรงาม, ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๑๐ สัมภาษณ์ พระมหาสุขุม  เขมจาโร, อ.ป.ต.สลกบาตร  อ าเภอขาณุวรลักษบุรี, ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๖๑. 
 ๑๑๑ สัมภาษณ์ พระครูอมรวชิรคุณ  (มนัส  ยโสธโณ), อ.ป.ต.โกสัมพี  อ าเภอโกสัมพีนคร,  
๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 



   ๘๘ 
 

ส านักปฏิบัติธรรม จัดอบรมปฏิบัติธรรมสม่ าเสมอ ฝึกฝนตนเองเป็นประจ าอบรมจิตให้สงบ๑๑๒   
  ๔. จัดวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยี ได้แก่ พัฒนาสื่อด้านพระพุทธศาสนาและ
ชุมชนออกเผยแผ่ อบรม พระภิกษุสามเณรและประชาชนในการใช้สื่อที่ถูกต้อง น าองค์ความรู้ด้าน
พระพุทธศาสนาและองค์ ความรู้ในชุมชนออกเผยแผ่ในรูปแบบการท ากิจกรรมที่หลากหลาย๑๑๓  
  ๕. ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดแหล่งเรียนรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ 
ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรและประชาชนเข้าใจและร่วมสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดกิจกรรม
สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมวันส าคัญทางด้าน
พระพุทธศาสนาทุกวันส าคัญของศาสนาและวันส าคัญของชาติ๑๑๔  
  ๖. จัดแหล่งเรียนรู้ด้านวิถีชุมชน ได้แก่ จัดห้องสมุดชุมชนภายในวัด รวบรวมหนังสือ
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและชุมชน จัดมุมอ่านหนังสือ  ห้องสมุดเคลื่อนที่ จัดพิพิธภัณฑ์ที่สะท้อนวิถี
ชีวิตของชุมชน รวบรวมสิ่งที่มีค่าของชุมชน อนุรักษ์รักษาวิถีชีวิตของชุมชน โดยร่วมมือกันหน่วยงาน
รัฐบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๑๑๕  
  ๗. ด าเนินการสร้างเครือข่ายแหล่งการเรียนรู้ ได้แก่ วัด ชุมชน ชาวบ้าน และหน่วยงาน
ราชการประสานงานกันจัดแหล่งการเรียนรู้ภายในวัด ชุมชน วัด ชาวบ้านและหน่วยงานราชการ
ประสานงานกันจัดแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน๑๑๖  
  ๘. จัดให้หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนซึ่งสนับสนุน
การศึกษาตลอดชีวิตของบุคคลในชุมชน โดยการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมที่มีความยืดหยุ่นตาม
ความต้องการของประชาชน มีกิจกรรมที่น าไปสู่กระบวนการคิดเพ่ือการแก้ ไขปัญหา โดยการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ ชุมชนสามารถแกไขปัญหาความขัดแย้งและความเดือดร้อนโดย
การเรียนรู้และร่วมกันแสวงหาค าตอบของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน๑๑๗  
  ๙. มีการให้บริการที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้สารสนเทศให้แก่นักเรียน นักศึกษา
และประชาชน โดยการจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาการรู้สารสนเทศให้แก่ประชาชนที่มารับ

                                                           

 ๑๑๒ สัมภาษณ์ พระครูประทีปวชิรธรรม (วิชัย ธมฺมทีโป), อ.ป.ต.พานทอง  อ าเภอไทรงาม, ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๑๓ สัมภาษณ์ พระครูรัตนวชิรวัฒน์ (วิราช  สิริธมฺโม),   อ.ป.ต.นาบ่อค า  อ าเภอเมืองก าแพงเพชร, 
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๑๔ สัมภาษณ์ พระครูวิสุทธิ์วชิรานุกูล (ชารี ปริสุทฺโธ), อ.ป.ต.คุยบ้านโอง  อ าเภอพรานกระต่าย,  
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๑๕ สัมภาษณ์ พระครูสันติวชิรกิจ (พนม จนฺทธมฺโม), อ.ป.ต.หัวถนน  อ าเภอคลองขุลง, ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๖๑. 
 ๑๑๖ สัมภาษณ์ พระครูวชิรปัญญากร (อ านวย ปญญาวโร),  อ.ป.ต.หนองปลิง อ าเภอเมือง 
ก าแพงเพชร , ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๑๗ สัมภาษณ์ พระอธิการจเร  ธีรธมฺโม,  อ.ป.ต.ห้วยยั้ง อ าเภอพรานกระต่าย , ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๖๑.     
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บริการตลอดเวลาโดยมีเจ้าหน้าที่มาคอยอ านวยความสะดวก๑๑๘   
  ๑๐. เป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะจารีตประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของ
ชุมชน โดยการจัดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่มีเอกลักษณ์ประจ าท้องถิ่น เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่มี
ความรื่นรมย์ โดยปรับภูมิทัศน์ให้สัปปายะ เป็นเครือข่ายแห่งการเรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้เสมือนจริง 
โดยจัดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่ส่งเสริมเครือข่ายแห่งการเรียนรู้และพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้เสมือน 
จริงโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอล โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ารับบริการสืบค้นสารสนเทศโดยผ่าน
เทคโนโลยีสมัยใหม่๑๑๙ 

การตรวจสอบ  
 ๑. ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินงานการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม  
ความสามัคคีในชุมชนเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการเสริมสร้างเครือข่าย การเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้น าทาง
ศาสนาในชุมชนสร้างความศรัทธา ความเชื่อมั่นเมื่อขอความร่วมมือจากชุมชน ผู้น าชุมชนที่เข้มแข็งมี
ส่วนร่วมกับชุมชนช่วย เหลือชุมชนอย่างต่อเนื่อ๑๒๐  
  ๒. ตรวจสอบการด าเนินงานให้วัดเป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่าย โดยมีบ้าน 
เป็นหลักและโรงเรียนเป็นองค์กรสนับสนุนให้กลุ่มมีความแข็งแรงเข้มแข็ง โดยให้เครือข่ายทั้งหมด  
โยงใยกันทั้งหมู่บ้าน ชุมชนและขยายไปในระดับอ่ืน ๆ  โดยร่วมกันกับทุกภาคส่วนของสังคมคิด
นโยบายและรับรู้นโยบายจากทางราชการ และในท้องถิ่นต่าง ๆ ทุกภาคส่วนต้องร่วมรู้ มีการแต่ง
ตั้คณะกรรมการด าเนินกิจการต่างๆ ที่เข้มแข็งด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่  ส่งเสริมให้พระภิกษุ
สามเณรมีความประพฤติที่ดีงาม ส่งเสริมให้ปราชญ์ชาวบ้านได้แสดงศักยภาพ ส่งเสริมให้ปราชญ์
ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน๑๒๑  
  ๔. ตรวจสอบการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชน
ในการคิดเพ่ือการแก้ไขปัญหา ได้แก่ ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรและ ประชาชนพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลา พัฒนาตนเองตามหลักศีล สมาธิ และปัญญา ตรวจสอบการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรม จัด
อบรมปฏิบัติธรรมสม่ าเสมอ ฝึกฝนตนเองเป็นประจ าอบรมจิตให้สงบ๑๒๒  
  ๕. ตรวจสอบการด าเนินงานแหล่ งเรียนรู้  ด้านเทคโนโลยี  ได้แก่  พัฒนาสื่ อ 
ด้านพระพุทธศาสนาและชุมชนออกเผยแผ่ อบรมพระภิกษุสามเณรและประชาชนในการใช้สื่อที่
ถูกต้อง น าองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรและประชาชนเข้าใจและร่วม
                                                           

 ๑๑๘ สัมภาษณ์ นายสิทธิโชค พะโยม, ไวยาวัจกรวัดไตรภูมิ  อ าเภอพรานกระต่าย, ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๖๑.     
 ๑๑๙ สัมภาษณ์ พระครูวิลาศวชิรธรรม (สมชาย สิริวณฺโณ), อ.ป.ต.คลองลาน  อ าเภอคลองลาน, ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๑.     
 ๑๒๐ สัมภาษณ์ พระครูวิลาศวชิรธรรม (สมชาย สิริวณฺโณ), อ.ป.ต.คลองลาน  อ าเภอคลองลาน, ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๑.     
 ๑๒๑ สัมภาษณ์ พระครูวชิรปัญญากร (อ านวย ปญญาวโร),  อ.ป.ต.หนองปลิง อ าเภอเมือง 
ก าแพงเพชร , ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๒๒ สัมภาษณ์ พระครูกิตติวชิรโสภิต (สมเกียรติ จตฺตวโร) , อ.ป.ต.วังไทร  อ าเภอคลองขลุง, ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๑.   
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สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมด้าน
พระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมวันสคัญทางด้านพระพุทธศาสนาเป็นประจ าสม่ าเสมอหรือไม่๑๒๓   
  ๖. ตรวจสอบการด าเนินงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวิถีชุมชน ได้แก่ จัดห้องสมุดชุมชน
ภายในวัด รวบรวมหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและชุมชน จัดมุมอ่านหนังสือ ห้องสมุดเคลื่อนที่ 
จั ด พิ พิ ธภัณฑ์ที่ ส ะท้ อนวิ ถี ชี วิ ตของชุ มชน รวบรวมสิ่ งที่ มี ค่ าของชุ มชน  อนุ รั กษ์ รั กษา 
วิถีชีวิตของชุมชนตนเองให้ยั่งยืน  ตรวจสอบการด าเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนซึ่งสนับสนุน
การศึกษาตลอดชีวิตของบุคคลในชุมชน โดยการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมที่มีความยืดหยุ่น  
ตามความต้องการของประชาชน๑๒๔  

การปรับปรุงแก้ไข 
 ๑. ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานในการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ความสามัคคีใน
ชุมชนเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการเสริมสร้างเครือข่าย การเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้น าทางศาสนาในชุมชน
สร้างความศรัทธา ความเชื่อมั่นเมื่อขอความร่วมมือจากชุมชน ผู้น าชุมชนที่เข้มแข็งมีส่วนร่วม 
กับชุมชน ช่วยเหลือชุมชนอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาในทุกๆ ด้าน ยิ่งประสบผลส าเร็จเกิดเครือข่าย  
มีความต่อเนื่องยั่งยืน กับท้ังมีการอบรมประชุมผู้น าและชาวบ้านเพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ ความสามัคคี ให้
เป็นไปในทางเดียวกันท าให้เป็นรูปธรรม๑๒๕  
  ๒. การด าเนินงานให้วัดเป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่าย โดยมีบ้านเป็นหลักและ
โรงเรียนเป็นองค์กรสนับสนุนให้กลุ่มมีความแข็งแรงเข้มแข็ง โดยให้เครือข่ายทั้งหมดโยงใย 
กันทั้งหมู่บ้าน ชุมชนและขยายไปในระดับอ่ืน ๆ โดยการคิดนโยบายร่วมกันจากทุภาคส่วนของสังคม 
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจการต่างๆ ที่เข้มแข็งด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ ส่งเสริมให้
พระภิกษุสามเณรมีการศึกษาที่สูง ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรมีความประพฤติที่ดีงาม ส่งเสริมให้
ปราชญ์ชาวบ้านได้แสดงศักยภาพ ส่งเสริมให้ปราชญ์ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน๑๒๖   
  ๓. ปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณร
และประชาชนเข้าใจและร่วมสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมวันส าคัญทางด้านพระพุทธศาสนาเป็นประจ า

                                                           

 ๑๒๓ สัมภาษณ์ นายอภินันท์ มุสิกะพงษ์, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ  ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๒ สิงหาคม๒๕๖๑. 
 ๑๒๔ สัมภาษณ์ นายอนันต์  เขียวเล็ก, ก านันต าบลลานดอกไม้ อ าเภอเมืองก าแพงเพชร, ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๖๑.   
 ๑๒๕ สัมภาษณ์ พระครูโอภาสวชิรคุณ (พรหมจักร  จกฺกวโร), อ.ป.ต.นิคมฯทุ่งโทธิ์ทะเล อ าเภอเมือง
ก าแพงเพชร , ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๒๖ สัมภาษณ์ พระครูสิริปริยัติวิมล (อุเทน อคฺคปญฺโญ) ,  อ.ป.ต.วังชะพลู  อ าเภอขาฯวรลักษบุรี, 
๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
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สม่ าเสมอ มีโครงการเข้าวัดขัดใจทุกวันอาทิต์มาร่วมกันท ากิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน๑๒๗   
  ๔. ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ศูนย์วัฒนธรรมชุมชนประจ าต าบล ให้เป็นศูนย์รวมข่าวสารใน
ทุก ๆ ด้าน  ทั้งด้านวิถีชุมชน ได้แก่ จัดห้องสมุดชุมชนภายในวัด รวบรวมหนังสือเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาและชุมชน จัด มุมอ่านหนังสือ  ห้องสมุดเคลื่อนที่ จัดพิพิธภัณฑ์ที่สะท้อนวิถีชีวิตของ
ชุมชน รวบรวมสิ่งที่มีค่าของชุมชน อนุรักษ์รักษาวิถีชีวิตของชุมชน เป็นแหล่งการเรียนรู้ ในชุมชน 
ชาวบ้าน และหน่วยงานราชการประสานงานกัน๑๒๘   
  ๕. ปรับปรุงการด าเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนซึ่งสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต
ของบุคคลในชุมชน โดยการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมที่มีความยืดหยุ่นตามความต้องการของ
ประชาชน  โดยมีกิจกรรมที่น าไปสู่กระบวนการคิดเพ่ือการแก้ไขปัญหา โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
และสนับสนุนให้ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความเดือดร้อนโดยการเรียนรู้และ
ร่วมกันแสวงหาค าตอบของปัญหาที่เกิดขึ้น๑๒๙  
  ๖. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้สารสนเทศให้แก่ประชาชน โดยการจัดกิจกรรมที่ช่วย
ส่งเสริมและพัฒนาการรูสารสนเทศให้แกประชาชนที่มารับบริการ ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ศิลปะจารีตประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชน โดยการจัดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่มี
เอกลักษณ์ประจ าท้องถิ่น เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่มีความรื่นรมย์ โดยปรับภูมิทัศน์ให้สัปปายะ  
เป็นเครือข่ายแห่งการเรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้เสมือนจริง โดยจัดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่ส่งเสริม
เครือข่ายแห่งการเรียนรู้และพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้เสมือน จริงโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอล โดยเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ารับบริการสืบค้นสารสนเทศโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต๑๓๐    

สรุปองค์ประกอบการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัด
ก าแพงเพชร ด้านการการเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร 
            มีการวางแผนร่วมมือกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 
ความสามัคคีในชุมชนเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการเสริมสร้างเครือข่ายวางแผนการด าเนินงานให้วัดเป็น
ศูนย์กลางในการสร้างเครือข่าย โดยมีบ้านเป็นหลักและโรงเรียนเป็นองค์กรสนับสนุนให้กลุ่มมีความ
แข็งแรงเข้มแข็ง โดยให้เครือข่ายทั้งหมดโยงใยกันทั้งหมู่บ้าน ชุมชนและขยายไปในระดับอ่ืน ๆ  

                                                           

 ๑๒๗ สัมภาษณ์ พระครูสันติวชิรกิจ (พนม จนฺทธมฺโม), อ.ป.ต.หัวถนน  อ าเภอคลองขุลง, ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๖๑. 
 ๑๒๘ สัมภาษณ์ พระครูประทีปวชิรธรรม (วิชัย ธมฺมทีโป), อ.ป.ต.พานทอง  อ าเภอไทรงาม, ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๒๙ สัมภาษณ์ พระมหาสุขุม  เขมจาโร, อ.ป.ต.สลกบาตร  อ าเภอขาณุวรลักษบุรี, ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๖๑. 
 ๑๓๐ สัมภาษณ์ นางอนงรักษ์ กันธิยาใจ, นักวิชาการศาสนาช านาญการ  ส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
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โดยการคิดนโยบาย และรับรู้นโยบายจากทางราชการ และในท้องถิ่นต่าง ๆ ทุกภาคส่วนต้องร่วมรู้  
  ร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ความสามัคคีในชุมชนเป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญในการเสริมสร้างเครือข่าย การเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้น าทางศาสนาในชุมชนสร้างความศรัทธา 
ความเชื่อมั่นเมื่อขอความร่วมมือจากชุมชน ผู้น าชุมชนที่เข้มแข็งมีส่วนร่วมกับชุมชน ช่วยเหลือชุมชน
อย่างต่อเนื่อง กับทั้งมีการอบรมประชุมผู้น าและชาวบ้านเพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ ด าเนินงานให้ วัดเป็น
ศูนย์กลางในการสร้างเครือข่าย โดยมีบ้านเป็นหลักและโรงเรียนเป็นองค์กรสนับสนุนให้กลุ่มมีความ
แข็งแรงเข้มแข็ง โดยให้เครือข่ายทั้งหมดโยงใยกันทั้งหมู่บ้าน ชุมชนและขยายไปในระดับอ่ืน ๆ  
โดยการคิดนโยบาย และรับรู้นโยบายจากทางราชการ และในท้องถิ่นต่าง ๆ ส่งเสริ มให้ปราชญ์
ชาวบ้านได้แสดงศักยภาพ ส่งเสริมให้ปราชญ์ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน      

  มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินงานการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 
ความสามัคคีในชุมชนเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการเสริมสร้างเครือข่าย การเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้น าทาง
ศาสนาในชุมชนสร้างความศรัทธา ความเชื่อมั่นเมื่อขอความร่วมมือจากชุมชน ผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง 
มีส่วนร่วมกับชุมชนช่วย เหลือชุมชนอย่างต่อเนื่องตรวจสอบการด าเนินงานให้วัดเป็นศูนย์กลางในการ
สร้างเครือข่าย โดยมีบ้านเป็นหลักและโรงเรียนเป็นองค์กรสนับสนุนให้กลุ่มมีความแข็งแรงเข้ มแข็ง 
โดยให้เครือข่ายทั้งหมดโยงใยกันทั้งหมู่บ้าน ชุมชนและขยายไปในระดับอ่ืน ๆ  โดยร่วมกันกับทุกภาค
ส่วนของสังคมคิดนโยบาย และรับรู้นโยบายจากทางราชการ และในท้องถิ่นต่าง ๆ ทุกภาคส่วน 
ต้องร่วมรู้ มีการแต่งตั้คณะกรรมการด าเนินกิจการต่างๆ ที่เข้มแข็งด้านภูมิปัญญาท้ องถิ่น ได้แก่  
ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรมีความประพฤติที่ดีงาม ส่งเสริมให้ปราชญ์ชาวบ้านได้แสดงศักยภาพ 
ส่งเสริมให้ปราชญ์ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนตรวจสอบการด าเนินงานตามโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนในการคิดเพ่ือการแก้ไขปัญหา จึงถือว่าหน่วยอบรมประชาชน
ประจ าต าบลได้เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารนับตั้งแต่ของคณะสงฆ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตลอดจนถึงหน่วยงานของราชการ 

ตารางที่ ๔.๖ การหาค่าความถี่จากข้อมูลการสัมภาษณ์  องค์ประกอบการจัดการหน่วยอบรม 
  ประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร ด้านการเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร     
  (PDCA) 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ความถี่ 
(รูป/คน) 

รูป/คนที ่  

๑ การวางแผน ๖ ๒,๔,๙,๑๑,๑๔,๑๕  
๒ ก า ร ด า เ นิ น ต า ม

แผน 
๑๐ ๑,๒,๔,๖,๑๐,๑๔,๒๒,๒๔,๒๕ 

๓ การตรวจสอบ ๖ ๑,๗,๑๐,๑๘,๒๐,๒๒  



   ๙๓ 
 

๔ การปรับปรุงแก้ไข ๖ ๔,๕,๖,๘,๙,๑๕  

 
  ๔.๓ การพัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัด
ก าแพงเพชร    
  ๑) ด้านการสงเคราะห์และอนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่น  

๑. การจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร  ด้านการ
สงเคราะห์และอนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่น มีการด าเนินการให้ความรู้เรื่องการประกอบอาชีพตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงการประกอบอาชีพจักสาน การทอผ้า การเกษตรอินทรีย์ เพราะเป็นงาน 
ที่ประชาชนในท้องถิ่นมีพ้ืนฐานบ้างแล้ว โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางการด าเนินงาน โดยเชิญวิทยากรจาก
หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนถึงปราชญ์ชาวบ้านมาให้
ความรู้๑๓๑ 

๒. จัดอบรมประชาชนให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบเรียบร้อยตามกฎและระเบียบของชุมชน   
เพ่ือความสุขความเจริญของชุมชนและประชาชนเป็นที่ตั้ง โดยมุ่งให้เป็นประชาชนที่ดีของสังคม  
พร้อมกับการพัฒนาบ้าน วัด และโรงเรียนให้มีความสามัคคี ร่วมกับฝ่ายปกครองจัดอบรมเพ่ือคุ้มครอง
ปกป้องรักษาให้ประชาชนใชชุมชนและผู้ที่มีที่อยู่หรือพ านักอาศัยอยู่ในชุมชนนั้นให้เป็นอยู่ด้วยความ
ผาสุก๑๓๒  
  ๓. ด าเนินการช่วยเหลือนุเคราะห์การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียน  
และการสนับสนุน ให้วั ดที่ มี ความพร้อมหรือสามารถให้ จัดตั้ ง โรง เรี ยนการกุศลของวัด 
ในพระพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้น มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา บริจาคเงินช่วยเหลือ
สร้างอาคาร อุปกรณ์การเรียนการสอน ทุนการศึกษาแก่นักเรียน มีการจัดตั้ งศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด โดยเฉพาะการตั้งทุนเพ่ิมทุนและแจกทุน
ให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาต่าง ควรท าให้มากและมีความต่อเนื่องเป็นประจ า๑๓๓  
  ๔. จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน โดยรับเด็กซึ่งเป็นบุตรหลานชาวบ้านที่อายุ 
ยังไม่ครบเกณฑ์การเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา มาช่วยเลี้ยงฝึกหัดมารยาทจัดชื้อุปกรณ์สื่อการ
เรียนการศึกษาพระพุทธศาสนาให้กับสถานการศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเวลาครูผู้สอนที่มี
ความสามารถกับสถานการศึกษาต่างๆ ใช้หลักการมีส่วนในการจัดการศึกษากับหน่วยงานอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้องโดยมีการท างานประสานร่วมกันระหว่างวัด, บ้าน, โรงเรียน๑๓๔    
                                                           

 ๑๓๑ สัมภาษณ์ พระครูวิลาศวชิรธรรม (สมชาย สิริวณฺโณ), อ.ป.ต.คลองลาน  อ าเภอคลองลาน, ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๑.     
 ๑๓๒ สัมภาษณ์ พระครูวชิรคุณพิพัฒน์ (อเนก  คุณวุฑฺโฒ),  อ.ป.ต.ถาวรวัฒนา อ าเภอทรายทอง
วัฒนา, ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๓๓ สัมภาษณ์ พระครูวชิรปัญญากร (อ านวย ปญญาวโร), อ.ป.ต.หนองปลิง อ าเภอเมืองก าแพงเพชร 
, ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๓๔ สัมภาษณ์ พระครูถาวรวชิรศาสน์  (อุบล  ถาวโร), อ.ป.ต.วังยาง  อ าเภอคลองขลุง, ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๖๑. 
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  ๕. ให้ร่วมกันท างานเพ่ือสังคม ติดตามการด าเนินงานด้านการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็ก
และเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียน และติดตามการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้มีความ
พร้อมในการด าเนินงานตลอดเวลาจัดโครงการการศึกษาสงเคราะห์ให้กับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
โดยการมอบทุนการศึกษาให้อย่างต่อเนื่องจนถึงจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป๑๓๕    
 ๖. จัดอบรมประชาชนให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบเรียบร้อยตามกฎและระเบียบของชุมชน   
เพ่ือความสุขความเจริญของชุมชนและประชาชนเป็นที่ตั้ง โดยมุ่งให้เป็นประชาชนที่ดีของสังคม พร้อม
กับการพัฒนาบ้าน วัด และโรงเรียนให้มีความสามัคคีอย่างเข้มแข็ง โดยเชิญวิทยากรด้านกฎหมายมา
ให้ความรู้ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลจัดเวรยามเฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ แช่น 
ช่วงปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น  อีกทั้งอบรมเพ่ิมเติมให้ความรู้ประชาชนให้ร่วมกันเฝ้าระวังอุบัติต่างๆ
อันจะเกิดขึ้นได้ในชุมชน เช่นลมพายุ และน้ าท่วม เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความความเดือดร้อนอันจะ
เกิดข้ึนเฉพาะหน้า๑๓๖,  
  ๗. ปรับปรุงพัฒนาวัดและศาสนสถาน ให้เหมาะสมกับเป็นสถานที่เผยแผ่หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ตามสภาวะของสังคม และให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนโดยจัดสภาพแวดล้อมให้มี
ความสะอาดร่มรื่น มีเสนาสนะที่หมาะสม  ให้ความอนุเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ เช่น หาเครื่อง
อุปโภคบริโภค มอบให้ผู้ประสบอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย หรือภัยอื่นๆ อันเกิดจาการกระท าของมนุษย์ 
เช่น ดูแลเด็กหรือผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งด้วยที่อยู่อาศัยและปัจจัยพอสมควรแก่เหตุ๑๓๗ 

๘. การจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม ค่ายพุทธบุตร ค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจคุณธรรม
ให้แก่เด็กนักเรียนและเยาวชนเนื่องในวันส าคัญของชาติ  มีการอบรมมุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ๑๓๘ .  
 

 สรุปการพัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร
 ๑) ด้านการสงเคราะห์และอนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่น  

มีการด าเนินการให้ความรู้เรื่องการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงการ
ประกอบอาชีพจักสาน การทอผ้า การเกษตรอินทรีย์  โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางการด าเนินงานจัดอบรม
ประชาชนให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบเรียบร้อยตามกฎและระเบียบของชุมชน   เพ่ือความสุขความเจริญ
ของชุมชนและประชาชนเป็นที่ตั้ง โดยมุ่งให้เป็นประชาชนที่ดีของสังคม พร้อมกับการพัฒนาบ้าน วัด 
                                                           

 ๑๓๕ สัมภาษณ์ พระครูสันติวชิรกิจ (พนม จนฺทธมฺโม), อ.ป.ต.หัวถนน  อ าเภอคลองขุลง, ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๖๑. 
 ๑๓๖ สัมภาษณ์ นายอนันต์  เขียวเล็ก, ก านันต าบลลานดอกไม้ อ าเภอเมืองก าแพงเพชร, ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๖๑.   
 ๑๓๗ สัมภาษณ์ พระครูเกษมวชิรกิจ (สุพรรณ สุวณฺโณ) , อ.ป.ต.หนองไม้กอง  อ าเภอไทรงาม, ๒๒ 
สิงหาคม  ๒๕๖๑. 
 
 ๑๓๘ สัมภาษณ์ พระครูประทีปวชิรธรรม (วิชัย ธมฺมทีโป), อ.ป.ต.พานทอง  อ าเภอไทรงาม, ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 



   ๙๕ 
 

และโรงเรียนให้มีความสามัคคี ร่วมกับฝ่ายปกครองจัดอบรมเพ่ือคุ้มครองปกป้องรักษาให้ประชาชนใช
ชุมชนและผู้ที่มีท่ีอยู่หรือพ านักอาศัยอยู่ในชุมชนนั้นให้เป็นอยู่ด้วยความผาสุก   
  ด าเนินการช่วยเหลือนุเคราะห์การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียน มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา บริจาคเงินช่วยเหลือสร้างอาคาร อุปกรณ์การเรียนการสอน 
ทุนการศึกษาแก่นักเรียน มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ในวัด โดยเฉพาะการตั้งทุนเพ่ิมทุนและแจกทุนให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาต่าง ควรท าให้มากและมี
ความต่อเนื่องเป็นประจ า  จัดชื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการศึกษาพระพุทธศาสนาให้กับสถานการศึกษา 
มีการแลกเปลี่ยนเวลาครูผู้สอนที่มีความสามารถกับสถานการศึกษาต่างๆ ใช้หลักการมีส่วนในการจัด
การศึกษากับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีการท างานประสานร่วมกันระหว่างวัด , บ้าน, โรงเรียน  
ให้ร่วมกันท างานเพ่ือสังคม   
   หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลต้องมีปรับปรุงพัฒนาวัดและศาสนสถาน  
ให้เหมาะสมกับเป็นสถานที่เผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ตามสภาวะของสังคม และให้วัดเป็น
ศูนย์กลางของชุมชนโดยจัดสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาดร่มรื่น มีเสนาสนะที่หมาะสม  ให้ความ
การจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม ค่ายพุทธบุตรให้แก่เด็กนักเรียนและเยาวชนเนื่องในวันส าคัญของชาติ  
การอบรมมุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาอนุเคราะห์ผู้ประสบภัย
พิบัติต่างๆ เช่น หาเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้ผู้ประสบอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย หรือภัยอ่ืนๆ อัน
เกิดจาการกระท าของมนุษย์ เช่น ดูแลเด็กหรือผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งด้วยที่อยู่อาศัยและปัจจัย
พอสมควรแก่เหตุ 

 
ตารางที่ ๔.๗ การหาค่าความถี่จากข้อมูลการสัมภาษณ์ การพัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชน  
   ประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร ด้านการสงเคราะห์และอนุเคราะห์ประชาชนใน 

    ท้องถิ่น  

ที ่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ความถี่  
(รูป/คน) 

รูป/คนที ่  

๑ มีการส่งเสริมศีลธรรมและวัฒนธรรมให้แก่เด็ก
และเยาวชนควรท าอย่างต่อเนื่อง 

 
๒ 

 
๑๕,๑๖ 

 

๒ การประกอบอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยให้ไป
ในเดียวทางเดียวกันร่วมกันส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย 

 
๒ 

 
๑,๑๒ 

 

๓ จัดหน่วยอาสาสมัครชุมชนคอยดูแลความสงบ
เรียบร้อย และป้องกันภัยต่างๆ 

 
๑ 

 
๒๒ 

 

๔ การส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนและ
เยาวชนในชุมชน 

 
๓ 

 
๖,๘๑๓ 

 



   ๙๖ 
 

 
  ๒) ด้านการเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างวัด บ้าน และหน่วยงาน  
  ๑. หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลมีการด าเนินงานเพ่ือประสานงานระหว่างบ้าน
และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีกิจกรรมร่วมกันมีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
เพ่ือวางแผนงานในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ เช่น การจัดให้วัดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านอาชีพ   
ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินงานเพ่ือประสานงานระหว่างบ้านและหน่วยงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาอาชีพในท้องถิ่น๑๓๙  
  ๒. มีกิจกรรมร่วมกันมีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือวางแผนงานในการพัฒนา
ท้องถิ่นในด้านต่างๆ เช่น การจัดให้วัดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านอาชีพ  ให้หน่วยงานของรัฐมาจัดตั้งสถานที่
ให้ความรู้ด้านวิทยาการต่างๆ ตลอดถึงให้หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล เป็นศูนย์รวมความคิด
จากบุคคลทุกภาคส่วนของชุมชนหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลให้เกิดสันติสุข๑๔๐  
 ๓. มีการวางร่วมกับชุมชนในการให้วัดเป็นศูนย์การเรียนของผู้สูงอายุ ชื่ อโรงเรียนชรา
บาลวิทยาลัย  โรงเรียนพัฒนาผู้สูงอายุ  โดยใช้ศาลาการเปรียญ หรือสถานที่ที่เห็นสมควรในการ
ด าเนินกิจกรรม  จัดตั้งอุทยานการศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้พระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
และประเพณีของท้องถิ่น๑๔๑ 

  ๔. ด าเนินโครงการอนุรักษ์และปลูกป่าในพ้ืนที่ดินของวัดหรือที่ดินสาธารณะของชุมชน  
เพ่ือให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินของวัดหรือที่สาธารณะร่วมกันตลอดจนใช้พ้ืนที่วัดเป็นแหล่ง
แสดงสินค้าของชุมชน จัดตลาดนัดชุมชนเพ่ือให้ประชาชนในท้องที่ได้น าสินค้าที่ตนเองผลิตมา
จ าหน่าย และจัดเป็นที่กระจายสินค้าชุมชนไปสู่ท้องถิ่นอ่ืน๑๔๒  
 ๕. ประสานงานระหว่างบ้านและหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรม
ร่วมกันมีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือวางแผนงานในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ เช่น การ
จัดให้วัดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านอาชีพการจักสาน การทอผ้าพ้ืนเมือง   ให้หน่วยงานของรัฐมาจัดตั้ง
สถานที่ให้ความรู้ด้านวิทยาการต่างๆ ตลอดถึงให้หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล เป็นศูนย์รวม
ความคิดจากบุคคลทุกภาคส่วนของชุมชนร่วมจัดกิจกรรมเพ่ือสันติสุขของชุมชน๑๔๓  
  ๖. ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพพระภิกษุ

                                                           

 ๑๓๙สัมภาษณ์ พระมหาสุขุม  เขมจาโร, อ.ป.ต.สลกบาตร  อ าเภอขาณุวรลักษบุรี, ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๖๑. 
 ๑๔๐ สัมภาษณ์ พระครูประทีปวชิรธรรม (วิชัย ธมฺมทีโป), อ.ป.ต.พานทอง  อ าเภอไทรงาม, ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๔๑ สัมภาษณ์ นางอนงรักษ์ กันธิยาใจ, นักวิชาการศาสนาช านาญการ  ส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 
 ๑๔๒ สัมภาษณ์ พระครูอมรวชิรคุณ  (มนัส  ยโสธโณ), อ.ป.ต.โกสัมพี  อ าเภอโกสัมพีนคร,  
๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 ๑๔๓ สัมภาษณ์ พระครูวิสุทธิ์วชิรานุกูล (ชารี ปริสุทฺโธ), อ.ป.ต.คุยบ้านโอง อ าเภอพรานกระต่าย, ๒๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 



   ๙๗ 
 

สามเณรและประชาชนในแต่ละเดือน และมีวิทยากร เช่น อสม.มาให้ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพ
อนามัยเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุที่มาเรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุในวัด ชื่อโรงเรียนชราบาลวิทยาลัยบ้าง  
โรงเรียนพัฒนาผู้สูงอายุบ้าง  โดยใช้ศาลาการเปรียญ ศาลาประชาชคมประจ าหมู่บ้าน๑๔๔  
    ๗. ติดตามการด าเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน ตามโครงการ
หลักประกันสุขภาพชุมชนโดยใช้ศาลาการเปรียญหรือศาลากลางหมู่บ้านเป็นสถานที่ด าเนินการมีการ
หมุนเวียนจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้สูงอายุร่วมกันท าปรับปรุงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย 
สุขภาพใจ  ลานวัด ลานใจ ลานกีฬา โดยจัดกิจกรรมทุกวันพระหรือหยุดของสัปดาห์๑๔๕ 

 ๘. ร่วมกับสถานีต ารวจติดตามการปฏิบัติงานของต ารวจหมู่บ้านโดยใช้ห้องประชุมหรือ
ศาลาการเปรียญเป็นที่รวบรวมเอกสารการท างาน  ร่วมกับคณะสงฆ์ติดตามผลการด าเนินงาน
โครงการหมู่บ้านศีล ๕ ที่สามารถด าเนินการได้ผลดีให้แก่ชุมชนอ่ืน๑๔๖  
 
  สรุปการพัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัด
ก าแพงเพชรด้านเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างวัด บ้าน และหน่วยงาน  
  หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลดต้องด าเนินงานเพ่ือประสานงานระหว่างบ้านและ
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีกิจกรรมร่วมกันมีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือ
วางแผนงานในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ เช่น การจัดให้วัดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านอาชีพ  ให้
หน่วยงานของรัฐมาจัดตั้งสถานที่ให้ความรู้ด้านวิทยาการต่างๆ เป็นศูนย์รวมความคิดจากบุคคลทุก
ภาคส่วนของชุมชน จัดกิจกรรมบุญประพณีท้องถิ่น เช่นบุญสารทไทย บุญข้าวจี่ และให้ข้าราชการ 
พ่อค้า ประชาชน ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา ได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันส าคัญของชาติ เช่น วัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และวันแม่แห่งชาติ ตลอดจน
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่นวัน มาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา เป็นต้น 
  จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพพระภิกษุสามเณรและประชาชนในแต่ละเดือน และมีวิทยากร 
เช่น อสม.มาให้ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยเบื้องต้นจัดตลาดนัดชุมชนเพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องที่ได้น าสินค้าที่ตนเองผลิตมาจ าหน่าย และติดตามผลการปฏิบัติงานของวิทยากรภูมิปัญญา
ท้องถิ่นว่าสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในท้องถิ่นได้มากน้อยเพียงใด 
เพ่ือน ามาปรับปรุงกระบวนการท างานร่วมกับคณะสงฆ์ 

 

                                                           

 ๑๔๔ สัมภาษณ์ พระครูวชิรธรรมทัต (ภีร์ สุทนฺโต), อ.ป.ต.ถ้ ากระต่ายทอง  อ าเภอพรานกระต่าย, ๑๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๑.     
 ๑๔๕ สัมภาษณ์ นายบุญมี การะเวก ผู้ใหญ่บ้าน ม.๕  ต าบลถ้ ากระต่ายทอง  อ าเภอพรานกระต่าย, 
๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๔๖ สัมภาษณ์ พระครูวิลาศวชิรธรรม (สมชาย สิริวณฺโณ), อ.ป.ต.คลองลาน  อ าเภอคลองลาน, ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๑.      



   ๙๘ 
 

ตารางที่ ๔.๘ การหาค่าความถี่จากข้อมูลการสัมภาษณ์ การพัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชน  
  ประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร การเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างวัด บ้าน  
  และหน่วยงาน  
 

ที ่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ความถี่  
(รูป/คน) 

รูป/คนที ่  

๑ ร่วมกับคณะสงฆ์ติดตามผลการด าเนินงาน
โครงการหมู่บ้านศีล ๕ 

 
๑ 

 
๒๓ 

 

๒ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพพระภิกษุสามเณร 
และมีวิทยากร มาให้ความรู้ในเรื่องการดูแล
สุขภาพอนามัยเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุในชุมชน 

 
 
๓ 

 
 
๘,๙,๑๙ 

 

๓ มีกิจกรรมร่วมกันมีการจัดประชุมประชาคม
หมู่บ้าน เพ่ือวางแผนงานในการพัฒนาท้องถิ่น
ในด้านต่างๆ 

 
 
๒ 

 
 
๕,๘, 

 

๔ ใช้พ้ืนที่วัดเป็นแหล่งแสดงสินค้าของชุมชน จัด
ตลาดนัดชุมชนเพ่ือให้ประชาชนในท้องที่ได้น า
สินค้าที่ตนเองผลิตมาจ าหน่าย และจัดเป็นที่
กระจายสินค้าชุมชนไปสู่ท้องถิ่นอ่ืน 

 
 
 
๒ 

 
 
 
๖,๒๕ 

 

 
 ๓) ด้านการเป็นศูนย์รวมความคิดของประชาชนทุกหมู่เหล่า  
  ๑. มีการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่องค์การ
บริหารส่วนต าบล  เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง ฝ่ายปกครองหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน
ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการวางแผนร่วมกัน รวมทั้งการปรึกษาหารือและร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  จัด
อบรมให้ความรู้ประชาชนเตรียมความพร้อมในด้านบรรเทาสาธารณภัย๑๔๗  
  ๒. ร่วมกันกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยที่เกี่ยวข้องเช่นเกษตรต าบล  เกษตร
อ าเภอ กรมพัฒนาที่ดิน  ออกแบบแผนการพัฒนาเศรษฐกิจร่วม กันโดยแต่ละส่วนร่วมมือกันในการ
พัฒนาชุมชนและช่วยเหลือเกื้อกูลกันจัดอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรให้คนในชุมชนร่วมกันคิด
รว่มกันท า๑๔๘ 

                                                           

 ๑๔๗ สัมภาษณ์ พระมหาสุขุม  เขมจาโร, อ.ป.ต.สลกบาตร  อ าเภอขาณุวรลักษบุรี, ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๖๑. 
 ๑๔๘ สัมภาษณ์ นายอภินันท์ มุสิกะพงษ์, นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ก าแพงเพชร, ๒๒ สิงหาคม๒๕๖๑. 
 



   ๙๙ 
 

 ๓.มีการวางแผนร่วมกันของทุกภาคส่วนของชุมชน โดยมีการออกแบบแผนการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและวัฒนธรรมร่วมกันโดยไม่ปล่อยให้ออกมาจากส่วนใดส่วนหนึ่งด้วยความ
สามัคคีในชุมชนเป็นพื้นฐานโดยมีการแบ่งกลุ่มกันท างานช่วยเหลือด้านการศึกษาของเยาวชน๑๔๙ 
 ๔. ท างานแบบมีส่วนร่วมระหว่างวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบล  เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง ฝ่ายปกครองหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนตั้งแต่
เริ่มต้นโครงการ มีการวางแผนร่วมกัน วัดก็ให้สถานที่อ านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน
กันและให้องค์ความรู้และเปิดให้ชาวบ้านได้จัดให้มีตลาดเพ่ือแลกเปลี่ยนผลิตผลทางการเกษตร  เป็น
การกระตุ้นเศรษฐกิจภายในหมู่บ้าน   ชาวบ้านถือเป็นแหล่งผลิตและเครือข่ายบ้าน วัดและโรงเรียน
ช่วยให้มีการค้าขายภายในวัดและช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร บนพื้นฐานของหลักธรรมและหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง๑๕๐ 
  ๕. ร่วมกันระหว่างหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยที่เก่ียวข้องร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนและช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีการอบรมประชุม ผู้น าชุนชน
และชาวบ้านเพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ความสามัคคีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรมมีการจัด
ระดมความคิดของคนในหมู่บ้านทุกสิ้นเดือนโดยมีฝ่ายพระสงฆ์ข้าร่วมกิจกรรมด้วยเพ่ือเสนอแนว
ทางการด าเนินงาน๑๕๑  
 ๖. หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลเป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่าย มีบ้านเป็น
หลักและหน่วยงานราชการเป็นองค์กรสนับสนุนให้กลุ่มมีความแข็งแรงเข้มแข็ง โดยให้เครือข่าย
ทั้งหมดโยงใยกันทั้งหมู่บ้าน ชุมชนและขยายไปในระดับอ่ืน ๆ มีการวางแผน และรับรู้นโยบายจาก
ทางราชการ และในท้องถิ่นต่าง ๆ ทุกภาคส่วนได้ร่วมรู้และด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างจิตส านึกของคน
ในชุมชนให้รูจักกตัญญูต่อท้องถิ่นตน๑๕๒ 
  ๗.ร่วมกับของทุกภาคส่วนของชุมชน ออกแบบแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรมร่วมกันโดยไม่ปล่อยให้ออกมาจากส่วนใดส่วนหนึ่งด้วยความสามัคคีในชุมชน
เป็นพื้นฐาน มีการประชุมการด าเนินงานตลอดเวลา๑๕๓ 
  ๘. ตั้งศูนย์บรรเทาอุบัติภัยโดยร่วมระหว่างวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่องค์การ
บริหารส่วนต าบล  เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง ฝ่ายปกครองหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน
ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ มีการวางแผนร่วมกัน รวมทั้งการปรึกษาหารือและร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
                                                           

 ๑๔๙ สัมภาษณ์ พระอธิการจเร  ธีรธมฺโม,  อ.ป.ต.ห้วยยั้ง อ าเภอพรานกระต่าย,  , ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๖๑.     
 ๑๕๐ สัมภาษณ์ นายอนนท์ อภิชาตตรากูล, นายกเทศมนตรีต าบลพรานกระต่าย  อ าเภอพราน
กระต่าย, ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑.   
 ๑๕๑ สัมภาษณ์ นายสิทธิโชค พะโยม, ไวยาวัจกรวัดไตรภูมิ  อ าเภอพรานกระต่าย, ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๖๑.     
 ๑๕๒ สัมภาษณ์ พระครูวชิรปัญญากร (อ านวย  ปญญาวโร),  อ.ป.ต.หนองปลิง, อ าเภอเมือง
ก าแพงเพชร๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 ๑๕๓ สัมภาษณ์ พระครูเกษมวชิรกิจ (สุพรรณ สุวณฺโณ) , อ.ป.ต.หนองไม้กอง  อ าเภอไทรงาม, ๒๒ 
สิงหาคม  ๒๕๖๑. 
 



   ๑๐๐ 
 

โดยต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่นด้านบรรเทาสาธารณภัย เช่นจัดเวรยามป้องกัน
อัคคีภัยในฤดูแล้ง ป้องดินโคลนถล่มในฤดูน้ าหลาก จัดเวรยามในช่วงเทศกาล๑๕๔  
 ๙. ร่วมกันรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ภายในชุมชน เน้นการถ่ายทอดและน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ทั้งต่อการวิจัยพัฒนาต่อยอด และการผลิตแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ โดย
การสืบหาพัฒนาระบบการจัดเก็บเพ่ือรวบรวมและจัดท าเป็นฐานข้อมูลทางความรู้ ตลอดจนสร้าง
หลักประกันด้านสังคม  การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ตลอดจนพันธมิตรด้านกิจกรรมการพาณิชย์ระหว่างสังคมและองค์กรต่างๆ ๑๕๕ 
 ๑๐. มีการปรับปรุงแผนการการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดย
ให้พระสงฆ์พัฒนาตัวเองให้อยู่ในพระธรรมวินัยเป็นแบบอย่างของพุทธศาสนิกชน มีการจัดกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา มีการท าบุญตักบาตร  การแสดงธรรมเทศนา การจัดนิทรรศการ   ภายในวัดมี
มุมการเรียนรู้หลักพระพุทธศาสนา เช่น มุมหนังสือ ห้องสมุดประชาชนเพื่อรวมรวมข้อมูลข่าวสาร๑๕๖ 
 
 สรุปการพัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัก าแพงเพชร  
  ด้านการเป็นศูนย์รวมความคิดของประชาชนทุกหมู่เหล่า  
  การท างานแบบมีส่วนร่วมระหว่างวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน มี
การวางแผนร่วมกัน รวมทั้งการปรึกษาหารือและร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ออกแบบแผนการ
พัฒนาเศรษฐกิจร่วม กันโดยแต่ละส่วนร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนและช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีการ
วางแผนร่วมกันของทุกภาคส่วนของชุมชน โดยมีการออกแบบแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
การศึกษาและวัฒนธรรมร่วมกันโดยไม่ปล่อยให้ออกมาจากส่วนใดส่วนหนึ่งด้วยความสามัคคีในชุมชน
เป็นพื้นฐาน   
  การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของบ้าน วัด และโรงเรียน ในด้านการพัฒนา
วัฒนธรรม ซึ่งบ้าน วัด และโรงเรียนให้ความร่วมมือด้านการพัฒนาวัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมขนบ
ท าเนียมประเพณีมาตลอดและผสม ผสานระหว่างศาสนาให้เข้ากับประเพณี โดยการจัดบริเวณวัดให้มี
การแสดงตามประเพณีและ ผสมกับศาสนพิธีวัฒนธรรมประเพณีได้แก่ สงกรานต์ และบุญประเพณี
ทางพระพุทธศาสนา การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท าให้มีความมั่นคงต่อเนื่ องยั่งยืนตลอดไป  

  มีการตรวจสอบทบทวนการส่งเสริมสนับสนุนประชาชนในการส่งเสริมอาชีพต่างๆ 
ส่งเสริม สนับสนุนกองทุนการศึกษาต่าง ๆ ให้แก่เด็กยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ประสานงานกับ
ภาครัฐบาลให้พระสงฆ์ได้อบรมคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชน การปรับปรุงวิธีการด าเนินงานของหน่วย

                                                           

 ๑๕๔ สัมภาษณ์ พระครูถาวรวชิรศาสน์  (อุบล  ถาวโร), อ.ป.ต.วังยาง  อ าเภอคลองขลุง, ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๖๑. 
 ๑๕๕ สัมภาษณ์ พระครูวชิรคุณพิพัฒน์ (อเนก  คุณวุฑฺโฒ),  อ.ป.ต.ถาวรวัฒนา อ าเภอทรายทอง
วัฒนา, ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๕๖ สัมภาษณ์ พระครูกิตติวชิรโสภิต (สมเกียรติ จตฺตวโร) , อ.ป.ต.วังไทร อ าเภอคลองขลุง, ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๑.   



   ๑๐๑ 
 

อบรมประชาชนประจ าต าบลให้ทันสมัยเหมาะกับสถานการณ์โลกเพ่ือให้ประชาชนสามารถน า
หลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ  เหมาะสมกับเพศวัยของแต่ละ
คนนั้นจะต้องจัดท าแผนการเผยแผ่หลักธรรมให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง   

  การสร้างเครือข่ายในการระดมความคิดเห็นทุกทุกฝ่าย โดยให้เครือข่ายทั้งหมดโยงใยกัน
ทั้งหมู่บ้านชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐ ร่วมมือที่จะพัฒนาโดยการคิด
นโยบาย วางแผน และรับรู้ นโยบายจากทางราชการ และในท้องถิ่นต่าง ๆ ทุกภาคส่วนได้ร่วมรู้และ
ด าเนินกิจกรรมเพ่ือ สร้างจิตส านึกของคนในชุมชนการรักษาและเสริมสร้างศักยภาพของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีอยู่ภายในชุมชน เน้นการถ่ายทอดและน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์  และการผลิต
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ โดยการสืบหาพัฒนาระบบการจัดเก็บเพ่ือรวบรวมและจัดท าเป็นฐานข้อมูลทาง
ความรู้ ตลอดจนสร้างหลักประกันด้านสังคม  การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการเชื่อมโยงองค์
ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้หน่วยออบรมประชาชนประจ าต าบลเป็นศูนย์รวมความคิดของ
ประชาชนในชุม เพ่ือความสงบสุขของประชาชนที่อยู่ร่วมกัน อันเป็นจุดประสงค์ของหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบล 

ตารางที่ ๔.๙ การหาค่าความถี่จากข้อมูลการสัมภาษณ์ การพัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชน 
   ประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร ด้านการเป็นศูนย์รวมความคิดของประชาชน 
  ทุกหมู่เหล่า  

 

ที ่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ค ว า ม ถี่  
(รูป/คน) 

รูป/คนที่  

๑ การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา มีการท าบุญตัก
บาตร  การแสดงธรรมเทศนา การจัดนิทรรศการ   
ภายในวัดมีมุมการเรียนรู้หลักพระพุทธศาสนา 

 
 
๒ 

 
 
๗,๒๔ 

 

๒ ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนในการส่งเสริมอาชีพ
ต่างๆ และส่งเสริมสนับสนุนกองทุนการศึกษาต่าง ๆ 
ให้แก่เด็กยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส 

 
 
๔ 

 
 
๕,๑๖,๒๐,๒๑ 

 

๓ ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จัดอบรมให้ความรู้
ประชาชนเตรียมความพร้อมในด้านบรรเทา 
สาธารณภัย 

 
 
๒ 

 
 
๑,๖ 

 

๔ วางแผนร่วมกัน รวมทั้งการปรึกษาหารือและร่วมกัน
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จัดอบรมให้ความรู้ประชาชน
เตรียมความพร้อมในด้านบรรเทาสาธารณภัย 

 
 
 
๓ 

 
 
 
๑๑,๑๓,๑๘ 

 



   ๑๐๒ 
 

 ๔) ด้านการเป็นศูนย์รวมพลังในการป้องกันหมู่บ้านให้เกิดสันติสุข  
๑. ร่วมกับภาครัฐและประชาชนในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านสันติสุข  ประชุม

ปรึกษาวางแผนในการด าเนินงานการพัฒนาชุมชนให้เกิดสันติสุข ให้มกีารพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือ
ลดความขัดแย้งของคนในชุมชน  โดยภาคประชาชนมีส่วนร่วม และควรได้รับการส่งเสริมและความ
ร่วมมืออย่างจริงจังในหมู่บ้าน โดยการจัดอบรมโครงการรู้รักสามัคคีส าหรับคนในชุมชนให้ได้มี
กิจกรรมร่วมกัน๑๕๗  
  ๒. วางแผนร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคมเริ่มจากพระสังฆาธิการ ส่วนราชการใน
จังหวัด  วัฒนธรรมจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้านประชาชนในชุมชนตลอดจน
คนในหมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการปวารณาตั้งใจรักษาศีล ๕ โดยพร้อมเพรียงกันเพ่ือร่วมสร้าง 
“ครอบครัวรักษาศีล ๕” และ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนโครงการนี้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์
ภายใต้มิติทางศาสนาท าให้เกิดชุมชนสันติสุข๑๕๘  
  ๓. จัดตั้งและส่งเสริมศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แก่เด็กเยาวชน ศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์มีความมุ่งหมายให้หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลและหน่วยงาน
ภาครัฐ มีส่วนในการให้การศึกษาอบรมปลุกฝังศีลธรรม วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามแก่เด็ก และ
เยาวชน อันก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นของคนในสังคมให้อยู่กันอย่างมีคุณธรรม  เพราะสันติสุขเกิดขึ้น
ได้เพราะคนในสังคมเป็นคนดีมีคุณธรรมเป็นหลักในการด าเนินชีวิตมีความกตัญญูรู้คุณแผ่นดินบ้าน
เกิดเมืองนอน๑๕๙ 

๔. ร่วมกับส านักงานวัฒนธรรมจัดโครงการชุมชนคุณธรรม พลัง บวร ภายใต้โครงการ
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้างภูมิมิคุ้มกันให้กับสังคมไทยให้มีความเข้มแข็งและมีความสุข รวมถึง
นโยบายในการพัฒนาคนในชาติให้มีคุณธรรม จริยธรรม ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย สร้างสันติสุขให้
สังคมไทยอย่างยั่นยืน และการมีส่วนร่วมของบ้าน วัด โรงเรียน ให้คนในชุมชนและร่วมเทิดทูนสถาบัน
หลักของชาติ น้อมน าหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยมา
เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต๑๖๐ 

๕. จัดการให้วัดเป็นต้นแบบในการพัฒนาวัฒนธรรมประเพณี บ้านโรงเรียนและ
หน่วยงานอ่ืน ๆ เป็นผู้ปฏิบัติตาม  ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และสืบสานวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 
เพราะประเพณีวัฒนธรรมของประเทศไทยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง๑๖๑  
                                                           

  ๑๕๗ สัมภาษณ์ พระครูวิสุทธิ์วชิรานุกูล (ชารี ปริสุท์โธ), อ.ป.ต.คุยบ้านโอง  อ าเภอพรานกระต่าย, ๒๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๕๘ สัมภาษณ์ พระครูรัตนวชิรวัฒน์ (วิราช  สิริธมฺโม) , อ.ป.ต.นาบ่อค า อ าเภอเมืองก าแพงเพชร , 
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๕๙ สัมภาษณ์ นายอนันต์  เขียวเล็ก,  ก านันต าบลลานดอกไม้ อ าเภอเมืองก าแพงเพชร, ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๑.   
 ๑๖๐สัมภาษณ์ พระครูวิลาศวชิรธรรม (สมชาย สิริวณฺโณ), อ.ป.ต.คลองลาน  อ าเภอคลองลาน, ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๑.          
 ๑๖๑สัมภาษณ์ นายบุญมี การะเวก ผู้ใหญ่บ้าน ม.๕  ต าบลถ้ ากระต่ายทอง  อ าเภอพรานกระต่าย, 
๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 



   ๑๐๓ 
 

  ๖. ด าเนินการตามแนวนโยบายของรัฐ คือโครงการประชารัฐสร้างสุข ด้วยการพัฒนา
ด้านอาชีพของคนในชุมชน การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้  
ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ เพ่ือบริโภคเองในครัวเรือน เหลือจากนั้นก็จ าหน่ายจ่ายแจก๑๖๒   
   ๗. จัดตั้งจัดศูนย์ฝึกอาชีพหัตกรรมหินอ่อนโดยเชิงวิทยากรท้องถิ่นที่มีความช านาญการ
มาให้ความรู้เพ่ิมทักษะในการท างานเพ่ือให้ท าท างานได้รับประโยชน์มากที่สุด โดยการน าวัตถุดิบใน
ท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว  แล้วรวมกลุ่มด าเนินกิจการที่
เป็นประโยชน์ต่อชุมชน๑๖๓ 

 
 สรุปการพัฒการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร 
  ด้านการเป็นศูนย์รวมพลังในการป้องกันหมู่บ้านให้เกิดสันติสุข   
  มีการวางแผนร่วมกับภาครัฐและประชาชนในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล ๕ เพ่ือ
ชุมชนสันติสุข  ประชุมปรึกษาวางแผนในการด าเนินงานการพัฒนาชุมชนให้เกิดสันติสุข โดยภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมนั้น เริ่มต้นจากการปรับความเห็นในเรื่องของทัศนคติการในการรักษาศีล เป็นสิ่ง
ที่ส าคัญและเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว และควรได้รับการส่งเสริมและความร่วมมืออย่างจริงจังในหมู่บ้าน 
เพ่ือให้ชุมชน สังคม เป็นสังคมที่สันติสุข   

  ร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคมโดยเฉพาะพระสังฆาธิการในทุกระดับชั้นเจ้าอาวาส 
ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด  นายอ าเภอ วัฒนธรรมจังหวัด องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้านประชาชนในชุมชนตลอดจนคนในหมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการปวารณาตั้งใจ
รักษาศีล ๕ โดยพร้อมเพรียงกันเพ่ือร่วมสร้าง “ครอบครัวรักษาศีล ๕” และ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ที่
จะเป็นพลังขับเคลื่อนโครงการนี้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ภายใต้มิติทางศาสนาท าให้เกิดชุมชน  
  จัดตั้งและส่งเสริมศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แก่เด็กเยาวชน  ศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์มีความมุ่งหมายให้หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลและหน่วยงาน
ภาครัฐ มีส่วนในการให้การศึกษาอบรมปลุกฝังศีลธรรม วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามแก่เด็ก และ
เยาวชน อันก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นของคนในสังคมให้อยู่กันอย่างมีคุณธรรม  เพราะสันติสุขเกิดขึ้น
ได้เพราะคนในสังคมเป็นคนดีมีคุณธรรมเป็นหลักในการด าเนินชีวิต  

  มีการพัฒนาชุมชนให้เกิดสันติสุข โดยการใช้กระบวนการสนทนาในการเปิดพ้ืนที่เพ่ือให้
การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือลดความขัดแย้งของคนในชุมชน  โดยภาคประชาชนมีส่วนร่วมมือ
อย่างจริงจัง เป็นสังคมที่สันติสุข ด าเนินการตามแนวนโยบายของรัฐ คือโครงการประชารัฐสร้างสุข 

                                                           

 ๑๖๒ สัมภาษณ์ พระครูเกษมวชิรกิจ (สุพรรณ สุวณฺโณ) , อ.ป.ต.หนองไม้กอง  อ าเภอไทรงาม, ๒๒ 
สิงหาคม  ๒๕๖๑. 
 ๑๖๓สัมภาษณ์ พระครูวชิรคุณพิพัฒน์ (อเนก  คุณวุฑฺโฒ),  อ.ป.ต.ถาวรวัฒนา อ าเภอทรายทองวัฒนา
, ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



   ๑๐๔ 
 

โดยมีจุดประสงค์เพ่ือสร้างหมู่บ้าน ชุมชนตลอดจนสังคมให้เกิดสันติสุขอันเป็นเป้าหมายของการจัดตั้ง
หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล  

ตารางที่ ๔.๑๐ การหาค่าความถี่จากข้อมูลการสัมภาษณ์ การพัฒนาการจัดการหน่วยอบรม 
  ประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร  เป็นศูนย์รวมพลังในการป้องกันหมู่บ้าน 
  ให้เกิดสันติสุข   
 

ที ่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ค ว า ม ถี่  
(รูป/คน) 

รูป/คนที่  

๑ จัดโครงการชุมชนคุณธรรม พลัง บวร ภายใต้
โครงการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้างภูมิมิ
คุ้มกันให้กับสังคมไทยให้มีความเข้มแข็งและมี
ความสุข 

 
 
 
๒ 

 
 
 
๑๓,๒๒ 

 

๒ ร่วมสร้าง “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ที่จะเป็นพลัง
ขับเคลื่อนสู่ผลสัมฤทธิ์ภายใต้มิติทางศาสนาท าให้
เกิดชุมชน 

 
 
๒ 

 
 
๓,๑๒, 

 

๓ จัดตั้งจัดศูนย์ฝึกอาชีพหัตกรรมหินอ่อนโดยเชิง
วิทยากรท้องถิ่นที่มีความช านาญการมาให้ความรู้
เพ่ิมทักษะในการท างานเพ่ือให้ท าท างานได้รับ
ประโยชน์มากที่สุด 

 
 
 
๑ 

 
 
 
๒๓ 

 

๔ ประชุมปรึกษาวางแผนในการด าเนินงานการ
พัฒนาชุมชนให้ เกิดสันติสุข  ให้มีการพูดคุย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อลดความขัดแย้งของคน 
ในชุมชน 

 
 
 
๒ 

 
 
 
๙,๑๔, 

 

๕ จัดตั้งและส่งเสริมศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์แก่เด็กเยาวชน หน่วยงานภาครัฐ มีส่วน
ในการให้การศึกษาอบรมปลุกฝังศีลธรรม 

 
 
๑ 

 
 
๑๖ 

 

 
  ๕) ด้านการเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
 ๑. ร่วมมือกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 
ความสามัคคีในชุมชนเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการเสริมสร้างเครือข่าย  ให้วัดเป็นศูนย์กลาง
ในการสร้างเครือข่าย โดยมีบ้านเป็นหลักและโรงเรียนเป็นองค์กรสนับสนุนให้กลุ่มมีความ
แข็งแรงเข้มแข็ง โดยให้เครือข่ายทั้ งหมดโยงใยกันทั้งหมู่บ้าน ชุมชนและขยายไปในระดับอื่น 
ๆ โดยการคิดนโยบายและรับรู้นโยบายจากทางราชการ และในท้องถิ่นต่าง ๆ มีการแต่งตั้ง



   ๑๐๕ 
 

คณะกรรมการด าเนินกิจการต่างๆ ที่เข้มแข็ง๑๖๔  
 
  ๒. จัดแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีพัฒนาสื่อด้านพระพุทธศาสนาและชุมชนออกเผยแผ่
อบรมพระภิกษุสามเณรและประชาชนในการใช้สื่อที่ถูกต้องโดยมีบ้านเป็นหลักและโรงเรียนเป็น
องค์กรสนับสนุนให้กลุ่มมีความแข็งแรงเข้มแข็ง โดยให้เครือข่ายทั้งหมดโยงใยกันทั้ งหมู่บ้าน  มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจการต่างๆ ในหมู่บ้านให้เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับทุกคนในชุมชนในเรื่อง
สมุนไพรพื้นบ้านให้ประชาชนมีความเข้าใจแล้วน ามาใช้ได้อย่างถูกต้อง๑๖๕  
  ๔. จัดแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  จัดแหล่งเรียนรู้ด้านวิถีชุมชน ส่งเสริมให้
พระภิกษุสามเณรและประชาชนเข้าใจและร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างเครือข่ายแหล่งการ
เรียนรู้ วัด ชุมชน ชาวบ้าน และหน่วยงานราชการประสานงานกันจัดแหล่งการเรียนรู้ภายในวัด ชุมชน 
วัด ชาวบ้าน และหน่วยงานราชการประสานงานกันจัดแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนจัดแปลงสาธิต
การเกษตร สร้างสวนป่าชุมชนเพ่ือเป็นตลาดให้คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากป่าที่ร่วมกัน
ด าเนินการ๑๖๖  
 ๕. ร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ความสามัคคีในชุมชนเป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญในการเสริมสร้างเครือข่าย การเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้น าทางศาสนาในชุมชนสร้างความศรัทธา 
ความเชื่อมั่นเมื่อขอความร่วมมือจากชุมชน ผู้น าชุมชนที่เข้มแข็งมีส่วนร่วมกับชุมชน ช่วยเหลือชุมชน
อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาในทุกๆ ด้าน กับทั้งมีการอบรมประชุมผู้น าและชาวบ้านเพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ 
ความสามัคคี ให้เป็นไปในทางเดียวกันท าให้เป็นรูปธรรม๑๖๗  
  ๖. ด าเนินการอบรมกระบวนการคิดเพ่ือการแก้ไขปัญหา ได้แก่ ส่งเสริมให้พระภิกษุ
สามเณรและ ประชาชนพัฒนาตนเองตลอดเวลา พัฒนาตนเองตามหลักศีล สมาธิ และปัญญา จัดตั้ง
ส านักปฏิบัติธรรม จัดอบรมปฏิบัติธรรมสม่ าเสมอ ฝึกฝนตนเองเป็นประจ าอบรมจิตให้สงบมีการจัด
สวดมนต์ทุกวันพระตลอดปี๑๖๘   
  ๗. จัดวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยี ได้แก่ พัฒนาสื่อด้านพระพุทธศาสนาและ
ชุมชนออกเผยแผ่ อบรม พระภิกษุสามเณรและประชาชนในการใช้สื่อที่ถูกต้อง น าองค์ความรู้ด้าน
พระพุทธศาสนาและองค์ความรู้ในชุมชนออกเผยแผ่ ในรูปแบบการท ากิจกรรมที่หลากหลายให้

                                                           

 ๑๖๔ สัมภาษณ์ พระครูถาวรวชิรศาสน์  (อุบล  ถาวโร), อ.ป.ต.วังยาง  อ าเภอคลองขลุง, ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๖๑. 
 ๑๖๕ สัมภาษณ์  พระครูสิริปริยัติวิมล (อุเทน อคฺคปญฺโญ),  อ.ป.ต.วังชะพลู  อ าเภอขาณุวรลักษบุรี, 
๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๖๖ สัมภาษณ์ พระมหาอภิชาต กิตฺติวรญฺญู,  อ.ป.ต.ระหาร  อ าเภอบึงสามัคคี, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๖๗ สัมภาษณ์ พระครูวิสุทธิ์วชิรานุกูล (ชารี ปริสุทฺโธ), อ.ป.ต.คุยบ้านโอง อ าเภอพรานกระต่าย, ๒๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๑. 
 ๑๖๘ สัมภาษณ์ พระอธิการจเร  ธีรธมฺโม,  อ.ป.ต.ห้วยยั้ง อ าเภอพรานกระต่าย , ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๖๑.     
 



   ๑๐๖ 
 

พระสงฆ์สั่งสอนเยาวชนโดยเน้นเรื่องความกตัญญูกตเวที๑๖๙  
  ๘. จัดพ้ืนที่วัดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะจารีตประเพณีวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาของชุมชน โดยการจัดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่มีเอกลักษณ์ประจ าท้องถิ่น เป็นศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนที่มีความรื่นรมย์ โดยปรับภูมิทัศน์ให้สัปปายะ เป็นเครือข่ายแห่งการเรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้
เสมือนจริง โดยจัดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่ส่งเสริมเครือข่ายแห่งการเรียนรู้และพัฒนาเป็นศูนย์การ
เรียนรู้เสมือน จริงโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอล โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ารับบริการสืบค้นสารสนเทศ
โดยผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่๑๗๐ 
 

 สรุปการพัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร
 ด้านการการเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร 
            ด าเนินงานให้วัดเป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่าย โดยมีบ้านเป็นหลักและโรงเรียน
เป็นองค์กรสนับสนุนให้กลุ่มมีความแข็งแรงเข้มแข็ง โดยให้เครือข่ายทั้งหมดโยงใยกันทั้งหมู่บ้าน 
ชุมชนและขยายไปในระดับอ่ืน ๆ โดยการคิดนโยบาย และรับรู้นโยบายจากทางราชการ ร่วมมือกันใน
การพัฒนาชุมชน ความสามัคคีในชุมชนเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการเสริมสร้างเครือข่าย กับทั้งมีการ
อบรมประชุมผู้น าและชาวบ้านเพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ ด าเนินงานให้วัดเป็นศูนย์กลางในการสร้าง
เครือข่าย โดยมีบ้านเป็นหลักและโรงเรียนเป็นองค์กรสนับสนุนให้กลุ่มมีความมั่นคง   
  ให้วัดเป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่าย โดยมีบ้านเป็นหลักและโรงเรียนเป็นองค์กร
สนับสนุนให้กลุ่มมีความแข็งแรงเข้มแข็ง ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรมีความประพฤติที่ดีงาม ส่งเสริม
ให้ปราชญ์ชาวบ้านได้แสดงศักยภาพ ส่งเสริมให้ปราชญ์ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
ตรวจสอบการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนในการคิดเพ่ือการ
แก้ไขปัญหา จึงถือว่าหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลได้เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารนับตั้งแต่ของ
คณะสงฆ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนถึงหน่วยงานของราชการที่ถูกต้องและรวดเร็ว 

 

 

 

 

                                                           

 ๑๖๙ สัมภาษณ์ พระครูวชิรธรรมทัต (ภีร์ สุทนฺโต), อ.ป.ต.ถ้ ากระต่ายทอง  อ าเภอพรานกระต่าย, ๑๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๑.     
 ๑๗๐ สัมภาษณ์ พระครูสันติวชิรกิจ (พนม จนฺทธมฺโม), อ.ป.ต.หัวถนน  อ าเภอคลองขุลง, ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๖๑. 



   ๑๐๗ 
 

ตารางที่ ๔.๑๑ การหาค่าความถี่จากข้อมูลการสัมภาษณ์ การพัฒนาการจัดการหน่วยอบรม 
  ประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร  ด้านการเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  

ที ่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ความถี่ 
(รูป/คน) 

รูป/คนที่  

๑ วัดเป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่าย โดยมีบ้าน
เป็นหลักและโรงเรียนเป็นองค์กรสนับสนุนให้กลุ่ม
มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรมี
ความประพฤติที่ดีงาม ส่งเสริมให้ปราชญ์ชาวบ้าน
ได้แสดงศักยภาพ 

 
 
 
๒ 

 
 
 
๓,๑๐ 

 

๒ วัดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะจารีต
ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชน โดย
การจัดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่มีเอกลักษณ์ประจ า
ท้องถิ่น เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่มีความรื่นรมย์  

 
 
 
๑ 

 
 
 
๘ 

 

๓ จัดแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีพัฒนาสื่อด้าน
พระพุทธศาสนาและชุมชนออกเผยแผ่อบรม
พระภิกษุสามเณรและประชาชนในการใช้สื่อที่
ถูกต้องโดยมีบ้านเป็นหลักและโรงเรียนเป็นองค์กร
สนับสนุนให้กลุ่มมีความแข็งแรงเข้มแข็ง 

 
 
 
 
๓ 

 
 
 
 
๖,๙ 

 

๔ ให้วัดเป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่าย โดยมี
บ้านเป็นหลักและโรงเรียนเป็นองค์กรสนับสนุนให้
กลุ่มมีความแข็งแรงเข้มแข็ง  

 
 
๑ 

 
 
๑๗ 

 

 
  ๔.๔ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group  
Discussion) เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลใน
จังหวัดก าแพงเพชร  
 การศึกษาเป็นกรอบหลักร่วมในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group  Discussion)  
หลักจากนั้นได้น าเนื้อหาที่ได้มาจากการสนทนากลุ่มเฉพาะมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้วิธีวิเคราะห์
เนื้อหาสรุปสาระส าคัญประเด็นที่วิเคราะห์ตามจุดประสงค์ของการด าเนินงานของหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบลตามที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ฟ้ืน  ชุตินฺธรมหาเถร  ป.ธ.๙) วัดสามพระยา 
ได้ก าหนดไว้ ๕ ประการ คือ ๑. เพ่ือสงเคราะห์และอนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่น  ๒. เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางประสานงานระหว่างวัด บ้าน และหน่วยงาน  ๓. เพ่ือเป็นศูนย์รวมความคิดของประชาชน
ทุกหมู่เหล่า  ๔. เพ่ือเป็นศูนย์รวมพลังในการป้องกันหมู่บ้านให้เกิดสันติสุข  ๕. เพ่ือเป็นศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสาร    



   ๑๐๘ 
 

 ในการนี้ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  มีการจัดเวทีสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(Focus Group  Discussion) ในวันอังคารที่  ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชลบุรี  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๑๔ ท่าน
สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้   

๑) ด้านการสงเคราะห์และอนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่น  
๑. มีการด าเนินการให้ความรู้เรื่องการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงการ

ประกอบอาชีพจักสาน การทอผ้า การเกษตรอินทรีย์ เพราะเป็นงานที่ประชาชนในท้องถิ่นมีพ้ืนฐาน
บ้างแล้ว โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางการด าเนินงานโดยเชิญวิทยากรจากหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนถึงปราชญ์ชาวบ้านมาให้ความรู้แก่ประชาชนโดยจัดเป็นกลุ่ม
ย่อยเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์๑๗๑  
  ๒. ร่วมกับฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดอบรมเพ่ือคุ้มครองปกป้อง
รักษาให้ประชาชนใชชุมชนและผู้ที่มีที่อยู่หรือพ านักอาศัยอยู่ในชุมชนนั้นให้เป็นอยู่ด้วยความผาสุกอยู่
ร่วมกันอย่างสงบเรียบร้อยตามกฎและระเบียบของชุมชน   เพ่ือความสุขความเจริญของชุมชนและ
ประชาชนเป็นที่ตั้ง โดยมุ่งให้เป็นประชาชนที่ดีของสังคม พร้อมกับการพัฒนาบ้าน วัด และโรงเรียนให้
มีความสามัคคี๑๗๒  
  ๓. การสนับสนุนให้วัดที่มีความพร้อมหรือสามารถให้จัดตั้งโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้น มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา บริจาคเงินช่วยเหลือ
สร้างอาคาร อุปกรณ์การเรียนการสอน ทุนการศึกษาแก่นักเรียน มีการจัดตั้ งศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด โดยเฉพาะการตั้งทุนเพ่ิมทุนและแจกทุน
ให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาต่าง ควรท าให้มากและมีความต่อเนื่องโยการจัดระดมทุนการจัดงานศิษย์
เก่าของสถานศึกษาในชุมชน๑๗๓      
 ๖. ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลจัดเวรยามเฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ 
ในช่วงปีใหม่ สงกรานต์ และช่วงวันหยุดระยะยาว อีกทั้งอบรมเพ่ิมเติมให้ความรู้ประชาชนให้ร่วมกัน
เฝ้าระวังอุบัติต่างๆอันจะเกิดขึ้นได้ในชุมชน  และจัดอบรมประชาชนให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบเรียบร้อย
ตามกฎและระเบียบของชุมชน   เพ่ือความสุขความเจริญของชุมชนและประชาชนเป็นที่ตั้ง โดยมุ่งให้
เป็นประชาชนที่ดีของสังคม พร้อมกับการพัฒนาบ้าน วัด และโรงเรียนให้มีความสามัคคีอย่างเข้มแข็ง 
โดยเชิญวิทยากรด้านกฎหมายมาให้ความรู้๑๗๔   
  ๗. จัดโครงการปรับปรุงพัฒนาวัดและศาสนสถาน ให้เหมาะสมกับเป็นสถานที่เผยแผ่
                                                           

 ๑๗๑ การสนทนากลุ่มเฉพาะ นางจันทรา  กุลนันทคุณ,  นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ    
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร,  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๗๒ การสนทนากลุ่มเฉพาะ  พระครูวิลาศวชิรกิจ (เชาวนะ ถาวโร), เจ้าคณะต าบลคุยบ้านโอง -
คลองพิไกร  วัดโคศิรการาม, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๗๓ การสนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูโกศลวชิรกิจ, ดร. (มาโนช  วีตโรโค),  เจ้าคณะต าบลคลองแม่
ลาย วัดประดู่ลาย, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๗๔ การสนทนากลุ่มเฉพาะ  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิญ  รักษ์สัตย์,  คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 



   ๑๐๙ 
 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ตามสภาวะของสังคม และให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนโดยจัด
สภาพแวดล้อมให้มีความสะอาดร่มรื่น มีเสนาสนะที่หมาะสม  สะอาดร่มรื่น เป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ประชาชนทั่วไป๑๗๕ 

๘. ร่วมกับสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
ค่ายพุทธบุตร ค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจคุณธรรมให้แก่เด็กนักเรียนและเยาวชนเนื่องในวันส าคัญของ
ชาติ  มีการอบรมมุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณต่อสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ๑๗๖ 

 
 สรุปการพัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร

 ด้านการสงเคราะห์และอนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่น  
มีการด าเนินการให้ความรู้เรื่องการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงการ

ประกอบอาชีพจักสาน การทอผ้า การเกษตรอินทรีย์  โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางการด าเนินงาน เพ่ือ
ความสุขความเจริญของชุมชนและประชาชนเป็นที่ตั้ง โดยมุ่งให้เป็นประชาชนที่ดีของสังคม พร้อมกับ
การพัฒนาบ้าน วัด และโรงเรียนให้มีความสามัคคี ร่วมกับฝ่ายปกครองจัดอบรมเพ่ือคุ้มครองปกป้อง
รักษาให้ประชาชนใชชุมชนและผู้ที่มีที่อยู่หรือพ านักอาศัยอยู่ในชุมชนนั้นให้เป็นอยู่ด้วยความผาสุก  
  มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด 
โดยเฉพาะการตั้งทุนเพ่ิมทุนและแจกทุนให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาต่าง จัดชื้ออุปกรณ์สื่อการเรียน
การศึกษาพระพุทธศาสนาให้กับสถานการศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเวลาครูผู้สอนที่มีความสามารถกับ
สถานการศึกษาต่างๆ ใช้หลักการมีส่วนในการจัดการศึกษากับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีการ
ท างานประสานร่วมกันระหว่างวัด, บ้าน, โรงเรียน  ให้ร่วมกันท างานเพ่ือสังคม   
   หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลต้องมีปรับปรุงพัฒนาวัดและศาสนสถาน ให้
เหมาะสมกับเป็นสถานที่เผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ตามสภาวะของสังคม และให้วัดเป็น
ศูนย์กลางของชุมชนโดยจัดสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาดร่มรื่น มีเสนาสนะที่หมาะสม  ให้ความ
การจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม ค่ายพุทธบุตรให้แก่เด็กนักเรียนและเยาวชนเนื่องในวันส าคัญของชาติ  
การอบรมมุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาอนุเคราะห์ผู้ประสบภัย
พิบัติต่างๆ เช่น หาเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้ผู้ประสบอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย หรือภัยอื่นๆ 

 
 
 

                                                           

 ๑๗๕ การสนทนากลุ่มเฉพาะ คุณฐกร  พุทธเผือก, นักวิชาการช านาญการ ส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดก าแพงเพชร,  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๗๖ การสนทนากลุ่มเฉพาะ  นางสาวพชรพรรณ  ชุ่มเปี่ยม,  นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการพิเศษ    
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร,  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒.    



   ๑๑๐ 
 

ตารางที่ ๔.๑๒ การหาค่าความถี่จากข้อมูลสนทนากลุ่มเฉพาะ(Focus Group  Discussion)  ของผู้  
   ทรงคุณวุฒิ  มี การน า เสนอการ พัฒนาการจั ดการหน่ วยอบรมประชาชน  
   ประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร ด้านการสงเคราะห์และอนุเคราะห์ประชาชนใน 

    ท้องถิ่น  

ที ่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ความถี่  
(รูป/คน) 

รูป/คนที ่  

๑ มีให้การอบรมด้านการประกอบอาชีพ
โดยใชวิทยากรในชุมชนคือปราชญ์ชาวบ้าน
เป็นผู้ให้ความรู้ 

 
 
๑ 

 
 
๗ 

 

๒ ฝ่ายความมั่นคงของชุมชนจัดเรียนรู้เรื่อง
กฎหมายที่ใกล้ตัว 

 
๑ 

 
๔ 

 

๓ การจัดการศึกษาสงเคราะห์ร่วมกันจัดหา
กองทุนเพ่ือการศึกษาให้แก่เยาวชน 

 
๒ 

 
๕ 

 

๔ จัดตั้งเวรยามเพ่ือป้องกันอุบัติภัยอันจะ
เกิดข้ึนในช่วงเทศกาล 

 
๑ 

 
๖ 

 

๕ การเข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรม การจัด
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนควรจัดอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 
๑ 

 
 
๑๒ 

 

    
 

 
  ๒) ด้านการเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างวัด บ้าน และหน่วยงาน  
  ๑. มีการด าเนินงานประสานงานระหว่างบ้านและหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้มีกิจกรรมร่วมกันมีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือวางแผนงานในการพัฒนาท้องถิ่นในด้าน
ต่างๆ เช่น การจัดให้วัดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านอาชีพ  มีการจัดตั้งกลุ่มหัตกรรมหินอ่อน  หัตถกรรม
พ้ืนบ้าน ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินงานเพ่ือประสานงานระหว่างบ้านและหน่วยงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาอาชีพในท้องถิ่นเพ่ือวางแผนงานในการ
พัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ เช่น การจัดให้วัดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านอาชีพ  ให้หน่วยงานของรัฐมาจัดตั้ง
สถานที่ให้ความรู้ด้านวิทยาการต่างๆ ตลอดถึงให้หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลเป็นศูนย์รวม
ความคิดจากบุคคลทุกภาคส่วนของชุมชนหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลให้เกิดสันติสุข๑๗๗, 

                                                           

  ๑๗๗ การสนทนากลุ่มเฉพาะ  พระเมธีวชิรภูษิต, ดร. (จ าเนียร  จิรว โส,ป.ธ.๙), เจ้าคณะต าบลนครชุม 
วัดพระบรมธาตุ,  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 



   ๑๑๑ 
 

 ๓. ร่วมกับชุมชนในการให้วัดเป็นอุทยานการศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้พระพุทธศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และประเพณีของท้องถิ่น๑๗๘ 

  ๔. ด าเนินโครงการอนุรักษ์และปลูกป่าในพ้ืนที่ดินของวัดหรือที่ดินสาธารณะของชุมชน  
เพ่ือให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินของวัดหรือที่สาธารณะร่วมกันตลอดจนใช้พ้ืนที่วัดเป็นแหล่ง
แสดงสินค้าของชุมชน จัดตลาดนัดชุมชนเพ่ือให้ประชาชนในท้องที่ได้น าสินค้าที่ตนเองผลิตมา
จ าหน่าย และจัดเป็นที่กระจายสินค้าชุมชนไปสู่ท้องถิ่นอ่ืน๑๗๙   
  ๕. ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพพระภิกษุ
สามเณรและประชาชนในแต่ละเดือน และมีวิทยากร อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านมาให้ความรู้ใน
เรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุ และมีพระสงฆ์ร่วมออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
ในชุมชนมอบของอุปโภคบริโภคตามสมควร๑๘๐  

 ๖. ร่วมกับสถานีต ารวจติดตามการปฏิบัติงานของต ารวจหมู่บ้านโดยใช้ห้องประชุมหรือ
ศาลาการเปรียญเป็นที่รวบรวมเอกสารการท างาน  ร่วมกับคณะสงฆ์ติดตามผลการด าเนินงาน
โครงการหมู่บ้านศีล ๕ ที่สามารถด าเนินการได้ผลดีให้แก่ชุมชนอ่ืน จัดท าทะเบียนประวัติผูที่สามรถ
เลิกลดละอบายมุขได้ ให้เป็นแบบอย่างแก่คนในชุมชน๑๘๑ 
  
 สรุปการพัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร 
  ด้านเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างวัด บ้าน และหน่วยงาน  
  มีกิจกรรมร่วมกันมีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือวางแผนงานในการพัฒนา
ท้องถิ่นในด้านต่างๆ เช่น การจัดให้วัดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านอาชีพ  ให้หน่วยงานของรัฐมาจัดตั้งสถานที่
ให้ความรู้ด้านวิทยาการต่างๆ เป็นศูนย์รวมความคิดจากบุคคลทุกภาคส่วนของชุมชน จัดกิจกรรมบุญ
ประพณีท้องถิ่น ได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันส าคัญของชาติ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และวันแม่แห่งชาติ ตลอดจนวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา เช่นวัน มาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา ให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสเข้าวัด
ปฏิบัติธรรม 
  จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพพระภิกษุสามเณรและประชาชนในแต่ละเดือน และมีวิทยากร 
เช่น อสม.มาให้ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยเบื้องต้นจัดตลาดนัดชุมชนเพ่ือให้ประชาชนใน

                                                           

 ๑๗๘ การสนทนากลุม่เฉพาะ  พระครปูระภัศร์วชิรกิจ, ดร.(ส าอางค์  สภุาจาโร),  เจ้าอาวาสวดัหนอง
จอกพัฒนาราม, ๑๕ มกราคม ๒๕๖. 
 ๑๗๙ การสนทนากลุม่เฉพาะ  พระครูวลิาศวชิรกิจ (เชาวนะ  ถาวโร), เจ้าคณะต าบลคยุบ้านโอง-
คลองพิไกร  วัดโคศิรการาม, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๘๐  การสนทนากลุ่มเฉพาะ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อุทัย  สติมั่น,  อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๘๑

 การสนทนากลุ่มเฉพาะ  พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. (ก าพล  คุณ กโร ป.ธ.๙),  รองคณบดี 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



   ๑๑๒ 
 

ท้องที่ได้น าสินค้าที่ตนเองผลิตมาจ าหน่าย และติดตามผลการปฏิบัติงานของวิทยากรภูมิปัญญา
ท้องถิ่นว่าสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในท้องถิ่น 

ตารางที่ ๔.๑๓ การหาค่าความถี่จากข้อมูลสนทนากลุ่มเฉพาะ(Focus Group  Discussion)  ของผู้  
   ทรงคุณวุฒิ  มี การน า เสนอการ พัฒนาการจั ดการหน่ วยอบรมประชาชน  
   ประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร ด้านเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างวัด บ้าน  
  และหน่วยงาน  
 

ที ่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ความถี่ 
(รูป/
คน) 

รูป/คนที่  

๑ จัดตั้ งศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนโดยการ
ร่ วมมื อกันจากภาครั ฐ  และองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
๒ 

 
 
๑,๓ 

 

๒ พระสงฆ์และอาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บ้านออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในชุมช 

 
๑ 

 
๙ 

 

๓ จัดให้วัดเป็นศูนย์กลางในการค้าขาย
สินค้าการเกษตรหรือสินค้าชุมชนทุกวัน
อาทิตยห์รือวันที่ก าหนดขึ้นเป็นพิเศษ 

 
 
๒ 

 
 
๔,๑๐ 

 

 
  ๓) ด้านการเป็นศูนย์รวมความคิดของประชาชนทุกหมู่เหล่า  
  ๑. วัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล  เทศบาลต าบล 
เทศบาลเมือง ฝ่ายปกครองหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนวางแผนร่วมกัน จัดอบรมให้ความรู้
ประชาชนเตรียมความพร้อมในด้านบรรเทาสาธารณภัย ให้ทุกคนในชุมชนช่วยเป็นหูเป็นตาให้กันและ
กันในการป้องกันภัยทั้งหลายที่จะเกิดข้ึนในชุมชน๑๘๒  
  ๒. คณะกรรมหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลร่วมกันกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหน่วยที่เกี่ยวข้องเช่นเกษตรต าบล  เกษตรอ าเภอ กรมพัฒนาที่ดิน  ออกแบบแผนการพัฒนา
เศรษฐกิจร่วม กันโดยแต่ละส่วนร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนและช่วยเหลือเกื้อกูลกันจัดอบรมให้
ความรู้ด้านการเกษตรให้คนในชุมชนร่วมกันคิดร่วมกันท า๑๘๓ 

                                                           

  ๑๘๒ การสนทนากลุ่ม เฉพาะ  พระอุดมสิทธินายก , ผศ.ดร. (ก าพล  คุณ กโร ป.ธ.๙) ,   รองคณบดี 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๘๓ การสนทนากลุ่มเฉพาะ  พระเมธีวชิรภูษิต, ดร. (จ าเนียร  จิรว โส ป.ธ.๙), เจ้าคณะต าบลนครชุม 
วัดพระบรมธาตุ,  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 



   ๑๑๓ 
 

 ๓.มีการวางแผนร่วมกันออกแบบแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรมร่วมกันโดยไม่ปล่อยให้ออกมาจากส่วนใดส่วนหนึ่งด้วยความสามัคคีในชุมชนเป็นพ้ืนฐาน
โดยมีการแบ่งกลุ่มกันท างานช่วยเหลือด้านการศึกษาของเยาวชน วางแผนจัดการศึกษาตามแนวคิด
ของชุมชน เพ่ือให้เยาวชนเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม๑๘๔ 
 ๔. ท างานแบบมีส่วนร่วมระหว่างวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบล  เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง ฝ่ายปกครองหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนตั้งแต่
เริ่มต้นโครงการ มีการวางแผนร่วมกัน วัดก็ให้สถานที่อ านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน
กันและให้องค์ความรู้และเปิดให้ชาวบ้านได้จัดให้มีตลาดเพ่ือแลกเปลี่ยนผลิตผลทางการเกษตร  เป็น
การกระตุ้นเศรษฐกิจภายในหมู่บ้าน   ชาวบ้านถือเป็นแหล่งผลิตและเครือข่ายบ้าน วัดและโรงเรียน
ช่วยให้มีการค้าขายภายในวัดและช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร บนพื้นฐานของหลักธรรมและหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง๑๘๕ 
 
 สรุปการพัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัก าแพงเพชร 
  ด้านการเป็นศูนย์รวมความคิดของประชาชนทุกหมู่เหล่า  
  การท างานแบบมีส่วนร่วมระหว่างวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน มี
การวางแผนร่วมกัน โดยแต่ละส่วนร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนและช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีการ โดยมี
การออกแบบแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและวัฒนธรรมร่วมกัน  มีการเสริมสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือของบ้าน วัด และโรงเรียน ในด้านการพัฒนาวัฒนธรรม ซึ่งบ้าน วัด และ
โรงเรียนให้ความร่วมมือด้านการพัฒนาวัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมขนบท าเนียมประเพณีมาตลอด
และผสม ผสานระหว่างศาสนาให้เข้ากับประเพณี โดยการจัดบริเวณวัดให้มีการแสดงตามประเพณี
และ ผสมกับศาสนพิธีวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  

  ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนในการส่งเสริมอาชีพต่างๆ  ส่งเสริม สนับสนุนกอง
ทุนการศึกษาต่าง ๆ ให้แก่เด็กยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ประสานงานกับภาครัฐบาลให้พระสงฆ์ได้
อบรมคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชน การปรับปรุงวิธีการด าเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจ า
ต าบลให้ทันสมัยเหมาะกับสถานการณ์โลกเพ่ือให้ประชาชนสามารถน าหลักธรรมไปประยุ กต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ  เหมาะสมกับเพศวัยของแต่ละคนนั้นจะต้องจัดท า
แผนการเผยแผ่หลักธรรมให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง   
  การสร้างเครือข่ายในการระดมความคิดเห็นทุกทุกฝ่าย โดยให้เครือข่ายทั้งหมดโยงใยกัน
ทั้งหมู่บ้านชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐ ร่วมมือที่จะพัฒนาโดยการคิด

                                                           

 ๑๘๔ การสนทนากลุ่มเฉพาะ  พระครูประภัศร์วชิรกิจ, ดร.(ส าอางค์  สุภาจาโร),  เจ้าอาวาส  
วัดหนองจอกพัฒนาราม, ๑๕ มกราคม ๒๕๖. 
 ๑๘๕ การสนทนากลุ่มเฉพาะ  นางจันทรา  กุลนันทคุณ,   นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ    
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร,  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



   ๑๑๔ 
 

นโยบายวางแผนและรับรู้นโยบายจากทางราชการ เน้นการถ่ายทอดและน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
ประโยชน์  และการผลิตแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ โดยการสืบหาพัฒนาระบบการจัดเก็บเพ่ือรวบรวมและ
จัดท าเป็นฐานข้อมูลทางความรู้ ตลอดจนสร้างหลักประกันด้านสังคม  การสร้างเครือข่ายและความ
ร่วมมือในการเชื่อมโยงองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้หน่วยออบรมประชาชนประจ าต าบล
เป็นศูนย์รวมความคิดของประชาชนในชุม เพ่ือความสงบสุขของประชาชนที่อยู่ร่วมกัน อันเป็น
จุดประสงค์ของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล 

ตารางที่ ๔.๑๔ การหาค่าความถี่จากข้อมูลสนทนากลุ่มเฉพาะ(Focus Group  Discussion)  ของผู้  
   ทรงคุณวุฒิ  มี การน า เสนอการ พัฒนาการจั ดการหน่ วยอบรมประชาชน  
   ประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร ด้านการเป็นศูนย์รวมความคิดของประชาชน 
  ทุกหมู่เหล่า  

 

ที ่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ความถี่ 
(รูป/คน) 

รูป/คนที่  

๑ การส่งกิจกรรมศีลธรรมและวัฒนธรรมทุกวัน
ส าคัญทางศาสนา 

 
๑ 

 
๑ 

 

๒ ร่วมกับโรงเรียนจัดการศึกษาให้เข้ากับวิถีชีวิต
ของท้องถิ่น 

 
๑ 

 
๑๐ 

 

๓. การป้องกันสาธารณภัยต้องร่วมกันของคนใน
ชุมชน 

 
๑ 

 
๕ 

 

๔ ส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนในชุมชนเน้น
วัตถท่ีมีอยู่น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 

 
๒ 

 
๒,๓ 

 

 
  ๔) ด้านการเป็นศูนย์รวมพลังในการป้องกันหมู่บ้านให้เกิดสันติสุข  

๑. ร่วมกับภาครัฐและประชาชนในการโครงการหมู่บ้านสันติสุข  ประชุมปรึกษาวางแผน
ในการด าเนินงานการพัฒนาชุมชนให้เกิดสันติสุข ให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อลดความขัดแย้ง
ของคนในชุมชน  โดยภาคประชาชนมีส่วนร่วม และควรได้รับการส่งเสริมและความร่วมมืออย่าง
จริงจังในหมู่บ้าน โดยการจัดอบรมโครงการรู้รักสามัคคีส าหรับคนในชุมชนให้ได้มีกิจกรรมร่วมกัน๑๘๖ 
  ๒. ร่วมมือคณะและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้านประชาชนในชุมชน
ตลอดจนคนในหมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการปวารณาตั้งใจรักษาศีล ๕ โดยพร้อมเพรียงกันเพ่ือร่วมสร้าง 
“หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนโครงการนี้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ภายใต้มิติทางศาสนา 

                                                           

  ๑๘๖ การสนทนากลุม่เฉพาะ  พระครูวลิาศวชิรกิจ (เชาวนะ ถาวโร), เจ้าคณะต าบลคยุบ้านโอง-
คลองพิไกร  วัดโคศิรการาม, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 



   ๑๑๕ 
 

ท าให้เกิดชุมชนสันติสุข๑๘๗  
  ๓. จัดตั้งและส่งเสริมศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แก่เด็กเยาวชน  ให้
หน่วยงานภาครัฐ มีส่วนในการให้การศึกษาอบรมปลุกฝังศีลธรรม วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม
แก่เด็ก และเยาวชน อันก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นของคนในสังคมให้อยู่กันอย่างมีคุณธรรม  เพราะ
สันติสุขเกิดขึ้นได้เพราะคนในสังคมเป็นคนดีมคีคุณธรรมเป็นหลักในการด าเนินชีวิตมีความกตัญญู
รู้คุณแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอน๑๘๘ 

๔. จัดโครงการชุมชนคุณธรรม พลัง บวร ภายใต้โครงการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ
สร้างภูมิมิคุ้มกันให้กับสังคมไทยให้มีความเข้มแข็งและมีความสุข รวมถึงนโยบายในการพัฒนาคนใน
ชาติให้มีคุณธรรม จริยธรรม ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย สร้างสันติสุขให้สังคมไทยอย่างยั่นยืน และ
การมีส่วนร่วมของบ้าน วัด โรงเรียน ให้คนในชุมชนและร่วมเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ น้อมน า
หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยมาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิต๑๘๙ 

๕. จัดการให้วัดเป็นต้นแบบในการพัฒนาวัฒนธรรมประเพณี บ้านโรงเรียนและ
หน่วยงานอ่ืน ๆ เป็นผู้ปฏิบัติตาม  ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และสืบสานวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 
เพราะประเพณีวัฒนธรรมของประเทศไทยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง๑๙๐  
   ๖. จัดตั้งจัดศูนย์ฝึกอาชีพหัตกรรมหินอ่อนโดยเชิญวิทยากรท้องถิ่นที่มีความช านาญการ
มาให้ความรู้เพ่ิมทักษะในการท างานเพ่ือให้ท าท างานได้รับประโยชน์มากที่สุด โดยการน าวัตถุดิบใน
ท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว  แล้วรวมกลุ่มด าเนินกิจการที่
เป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยมีศูนย์การด าเนินอยู่ที่หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล๑๙๑ 

 
 สรุปการพัฒการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร  
  ด้านการเป็นศูนย์รวมพลังในการป้องกันหมู่บ้านให้เกิดสันติสุข   
  ร่วมกับภาครัฐและประชาชนในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล ๕ เพ่ือชุมชนสันติสุข  
ประชุมปรึกษาวางแผนในการด าเนินงานการพัฒนาชุมชนให้เกิดสันติสุข โดยร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ของสังคมโดยเฉพาะพระสังฆาธิการในทุกระดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน

                                                           

 ๑๘๗ การสนทนากลุม่เฉพาะ  นางสาวพชรพรรณ  ชุ่มเปีย่ม,  นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการพิเศษ    
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร,  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒.    
 ๑๘๘ การสนทนากลุม่เฉพาะ คณุฐกร  พุทธเผือก, นักวิชาการช านาญการ ส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดก าแพงเพชร,  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๘๙ การสนทนากลุม่เฉพาะ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อุทัย  สตมิั่น,  อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๙๐ การสนทนากลุม่เฉพาะ  พระเมธวีชิรภูษิต, ดร. (จ าเนียร  จริว โส ป.ธ.๙), เจ้าคณะต าบลนครชุม 
วัดพระบรมธาตุ,  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๙๑ การสนทนากลุ่มเฉพาะ  คุณเอกราช  เสมาทอง, นักวิชาการช านาญการพิเศษ ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดก าแพงเพชร,  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 



   ๑๑๖ 
 

ประชาชนในชุมชนตลอดจนคนในหมู่บ้านที่มีส่วนร่วมตั้งใจรักษาศีล ๕ โดยพร้อมเพรียงกันเพ่ือร่วม
สร้าง “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนโครงการนี้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ภายใต้มิติทางศาสนาท า
ให้เกิดชุมชน  

  มีการพัฒนาชุมชนให้เกิดสันติสุข โดยการใช้กระบวนการสนทนาในการเปิดพ้ืนที่เพ่ือให้
การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือลดความขัดแย้งของคนในชุมชน  โดยภาคประชาชนมีส่วนร่วมมือ
อย่างจริงจัง เป็นสังคมที่สันติสุข ด าเนินการตามแนวนโยบายของรัฐ คือโครงการประชารัฐสร้างสุข 
โดยมีจุดประสงค์เพ่ือสร้างหมู่บ้าน ชุมชนตลอดจนสังคมให้เกิดสันติสุขอันเป็นเป้าหมายของการจัดตั้ง
หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล 

ตารางท่ี ๔.๑๕ การหาค่าความถี่จากข้อมูลสนทนากลุ่มเฉพาะ(Focus Group  Discussion) ของผู้ทรงคุณวุฒิ 
     มีการน าเสนอการพัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร   
    ด้านเป็นศูนย์รวมพลังในการป้องกันหมู่บ้านให้เกิดสันติสุข   

ที ่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ความถี่ 
(รูป/คน) 

รูป/คนที่  

๑ หมู่บ้านสันติสุขต้องเริ่มมาจากความคิดของทุก
ภาคส่วนในชุมชน 

 
๒ 

 
๔,๖ 

 

๒ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เป็นศูนย์
รวมในการปลูกฝังศีลธรรมแก่เยาวชน 

 
๒ 

 
๑,๑๒ 

 

๓ การร่วมกันท างานตามแนวหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยใช้วัตถุท่ีมีในชุมชนด าเนินการและ
คนในชุมชนเป็นผู้ 

 
 
๑ 

 
 
๙        

 

๔ การสืบสานประเพณวัฒนธรรมต้องใช้วัดเป็น
ศูนย์กลาง 

 
๑ 

 
๑๑ 

 

 
  ๕) ด้านการเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
 ๑. ให้วัดเป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่าย โดยมีบ้านเป็นหลักและโรงเรียนเป็นองค์กร
สนับสนุนให้กลุ่มมีความแข็งแรงเข้มแข็ง โดยการคิดนโยบาย และรับรู้นโยบายจากทางราชการ และ
ในท้องถิ่นต่าง ๆ ทุกภาคส่วนต้องร่วมรู้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจการต่างๆ ที่เข้มแข็งด้าน
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะให้เยาวชนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน๑๙๒  
  ๒. จัดแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีพัฒนาสื่อด้านพระพุทธศาสนาและชุมชนออกเผยแผ่
อบรมพระภิกษุสามเณรและประชาชนในการใช้สื่อที่ถูกต้องโดยมีบ้านเป็นหลักและโรงเรียนเป็น
                                                           

  ๑๙๒
 การสนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูโกศลวชิรกิจ, ดร. (มาโนช  วีตโรโค),  เจ้าคณะต าบลคลองแม่

ลาย วัดประดูล่าย, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 



   ๑๑๗ 
 

องค์กรสนับสนุนให้กลุ่มมีความแข็งแรงเข้มแข็ง โดยให้เครือข่ายทั้งหมดโยงใยกันทั้งหมู่บ้าน  มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจการต่างๆ ศูนย์แสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นในหมู่บ้านให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ส าหรับทุกคนในชุมชน๑๙๓  
 ๓. ร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ความสามัคคีในชุมชนเป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญในการเสริมสร้างเครือข่าย การเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้น าทางศาสนาในชุมชนสร้างความศรัทธา 
ความเชื่อมั่นเมื่อขอความร่วมมือจากชุมชน ผู้น าชุมชนที่เข้มแข็งมีส่วนร่วมกับชุมชน ช่วยเหลือชุมชน
อย่างต่อเนื่อง กับทั้งมีการอบรมประชุมผู้น าและชาวบ้านเพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ ความสามัคคี ให้เป็นไป
ในทางเดียวกันท าให้เป็นรูปธรรม๑๙๔  
  ๔. จัดวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยี ได้แก่ พัฒนาสื่อด้านพระพุทธศาสนาและ
ชุมชนออกเผยแผ่ อบรม พระภิกษุสามเณรและประชาชนในการใช้สื่อที่ถูกต้อง น าองค์ความรู้ด้าน
พระพุทธศาสนาและองค์ความรู้ในชุมชนออกเผยแผ่ในรูปแบบการท ากิจกรรมที่หลากหลาย๑๙๕  
 

 สรุปการพัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร
 ด้านการการเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร 
            วัดเป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่าย โดยมีบ้านเป็นหลักและโรงเรียนเป็นองค์กร
สนับสนุนให้กลุ่มมีความแข็งแรงเข้มแข็ง โดยให้เครือข่ายทั้งหมดโยงใยกันทั้งหมู่บ้าน และรับรู้
นโยบายจากทางราชการ ร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชน ความสามัคคีในชุมชนเป็นพ้ืนฐานส าคัญใน
การเสริมสร้างเครือข่าย กับทั้งมีการอบรมประชุมผู้น าและชาวบ้านเพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ ด าเนินงานให้
วัดเป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่าย โดยมีบ้านเป็นหลักและโรงเรียนเป็นองค์กรสนับสนุนให้กลุ่มมี
ความแข็งแรงเข้มแข็ง   

  วัดเป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่าย โดยมีบ้านเป็นหลักและโรงเรียนเป็นองค์กร
สนับสนุนให้กลุ่มมีความแข็งแรงเข้มแข็ง ส่งเสริมให้ปราชญ์ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
ตรวจสอบการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนในการคิดเพ่ือการ
แก้ไขปัญหา จึงถือว่าหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลได้เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารนับตั้งแต่ของ
คณะสงฆ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนถึงหน่วยงานของราชการที่ถูกต้องและรวดเร็ว 

 

 

                                                           

 ๑๙๓ การสนทนากลุม่เฉพาะ    คุณเอกราช  เสมาทอง, นักวิชาการช านาญการพิเศษ ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวดัก าแพงเพชร,  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๙๔ การสนทนากลุม่เฉพาะ  นางจันทรา  กุลนันทคุณ,   นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ    
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร,  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๑๙๕ การสนทนากลุม่เฉพาะ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  สติมั่น,  อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



   ๑๑๘ 
 

ตารางที่ ๔.๑๖ การหาค่าความถี่จากข้อมูลสนทนากลุ่มเฉพาะ(Focus Group  Discussion)  ของผู้  
   ทรงคุณวุฒิ  มี การน า เสนอการ พัฒนาการจั ดการหน่ วยอบรมประชาชน  
   ประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร ด้านเป็นศูนย์รวมข่าวสาร 
 

ที ่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ความถี่ 
(รูป/คน) 

รูป/คนที่  

๑ เป็นศูนย์รับข้อมูลข่าวสารจากทางหน่วยงาน
ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
๒ 

 
๕,๑๑ 

 

๒ สร้างเป็นศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีปราชญ์
ช าวบ้ านมาท าหน้ าที่ ถ่ า ยทอดความรู้ 
ให้กับชุมชน 

 
 
๑ 

 
 
๗ 

 

๓ เ ป็ น แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า
ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 

 
๑ 

 
๙ 

 

๔ เ ป็ น เ ค รื อ ข่ า ย พั ฒ น า สื่ อ ก า ร ส อ น
พระพุทธศาสนาด้วยเทคโนโลยี 

 
๑ 

 
๑ 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   ๑๑๙ 
 

๔.๕  องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัด

ก าแพงเพชร ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักธรรมที่เกี่ยวข้อง จึงท าให้ผู้วิจัยได้องค์ความรู้ใหม่
ที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ดังนี้ 

 
 

 
 

ด้านการสงเคราะห์
แ ล ะ อ นุ เ ค ร า ะ ห์
ประชาชนในท้องถิ่น 
Plan -สรรหาวิทยากร 
ที่ตรงกับจุดประสงค์ 
      -ด้านการจักสาน        
      -ด้านการปลูกพืช 
      -เตรียมสถานที่ 
Do- จัดการประชุม 
    ลงมือฝึกภาคปฏิบัติ 
    ตั้งกลุ่มเพื่อติดต่อ
ประสานงาน 
Check- ติ ดตามการ
ปฏิบัติว่า 
   - ปัญหาอุปสรรค 
   - ติดขัดประการใด 
   - ผู้ปฏิบัติเข้าใจถูก
หรือผิดในด้านภาคการ
ปฏิบัติ 
 Act-น าประเด็นของ
วิทยากรที่ต้องสื่อสาร
ใ ห้ ต ร ง กั บ ค ว า ม
ต้องการของสมาชิกมา
พิจารณาแก้ไข 
   ศึ ก ษ า ห า ข้ อ มู ล
กิ จ ก ร ร ม ที่ เ กิ ด
ประโยชน์ตัว ใหม่มา
เสนอแนะแก่ชุมชน 

 

ด้ า น ก า ร เ ป็ น
ศู น ย์ ก ล า ง
ประสานงานระหว่าง
วัดและหน่วยงาน 

Plan -จัดหาสถาน
ที่ ตั้ ง ศูนย์ ก า รติ ดต่ อ
ประสานงานด้าน 
    การจัดสร้าง   

-โรงเรียนผู้สูงอายุ 
     -อุทยานการศึกษา 
     - ศูนย์การ เรียนรู้
ชุ ม ช น 
Do- จัดการประชุม 
บุคลากรที่ เกี่ ยวข้อง   
    จัดหาวัสดุอุปกรณ์
ในการด าเนินงาน 
    จัดหางบประมาณ 
Check- ติ ดตามการ
ปฏิบัติ 
   -  ชุ ม ช น ให้ ค ว า ม
ร่วมมือหรือไม่ 
   -  ต ร ว จ ส อ บ ก า ร
ท างานของฝ่ายต่างๆ 
   - วั สดุอุปกรณ์ขาด
ตลาดหรือไม่ 
Act- ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ยวข้องไม่เข้าในใน
บริบทของเจตนารมณ์
อนุ มั ติ จึ งต้ อง เข้ า ไป
ชี้แจง 

ด้านการเป็นศูนย์รวม
ค ว า ม คิ ด ข อ ง
ประชาชนทุกหมู่เหล่า 
Plan -พัฒนาศักยภาพ
ชุมชน 
      -ด้านการบรรเทา
สารธารณภัย        
      -ด้านการปลูกป่า
ชุมชน 
      -สรรหาจิตอาสา
พัฒนาชุมชน 
      -เตรียมสถานที่
ด าเนินการ  
Do- จัดฝึกอบรม 
     ระดมความคิด 
     ส ร้ า ง ภ า ว ะผู้ น า
Check- ข า ด แ ค ล น
วิทยากรในการสร้าง
จิตส านึกของภาวะผู้น า 
    ขาดอุปกรณ์ในการ
ใช้งาน 
 Act-ประสานงานกับ
องค์กรต่างๆที่มีความ
พร้อมด้านวิทยากรด้าน
ความรู้ 
   ป ร ะ ส า น ง า น กั บ
องค์กรท้องถิ่นเพื่อขอ
งบประมาณ 
 

ด้านการเป็นศูนย์รวม
พลั ง ในการป้ องกัน
หมู่บ้านให้เกิดสันติสุข 
Plan -จั ด โ ค ร ง ก า ร
สร้าง 
          -ชุมชนสันติสุข 
          -หมู่บ้านศีล ๕ 
          เตรียมสถานที่ 
Do- ประชุมทีมงาน 
     ประสานงานสถานที่   
ด าเนินการ 
      ด า เนิ นการตาม
โครงการ 
Check- คนขาดความ
เ ข้ า ใ จ ศี ล ธ ร ร ม ขั้ น
พื้นฐานมาก  
 คนเข้าร่วมโครงการ
น้ อ ย เ พ ร า ะ ปั ญ ห า
เศรษฐกิจ  
 Act-  ป รั บ เ ว ล า ใ ห้
เหมาะสมกับสภาพของ
ชุมชน 
   เข้ าหาผู้ น า ชุ มชน
เพื่อประสานกับชุมชน
ให้ เข้ า ร่ วมโครงการ 
  ใ ช้ กิ จ ก ร ร ม ที่
เหมาะสมกับยุคสมัย 
 

ด้านการเป็นศูนย์รวม 
ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร  
Plan - ว า ง แ ผ น
ป ร ะ ส า น ง า น  วั ด 
โ ร ง เ รี ย น  อ ง ค์ ก ร
ท้องถิ่นให้มีเครือข่าย
เ ชื่ อ ม โ ย ง ด้ า น
ส า ร ส น เ ท ศ โ ด ย ใ ช้  
Social network 
- ตั้งศูนย์สืบค้นข้อมูล
ชุมชน 
Do -  ประสานผู้ น า
ชุมชน ผอ.ร.ร. 
-  ห า ง บ ป ร ะ ม า ณ 
สถานที่ อุปกรณ์ 
Check - ข า ด
งบประมาณ 
- ขาดอุปกรณ์ 
ข า ด บุ ค ล า ก ร ด้ า น
ปฏิบัติการ 
 Act -ส่งบุคลากรเข้า
รับการอบรมพัฒนา
สามารถด้านปฏิบัติการ 
-ประสานงานองค์กร
ท้องถิ่นหรือหน่วยงาน
เอกชนเพื่อสนับสนุน
ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ
อุปกรณ์ 

 
 

ศีลธรรมและ
วัฒนธรรม 

สุขภาพอนามัย สัมมาชีพ สันติสุข ศึกษา 
สงเคราะห์ 

สาธารณ
สงเคราะห์ 

กตัญญู
กตเวทิตา 

สามัคคีธรรม 

 
แผนภาพที่ ๔.๑  องค์ความรู้จากการวิจัย : การพัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชน

ประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร 
 

การพัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัด
ก าแพงเพชร 
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จากภาพที่ ๔.๑ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาการจัดการหน่วย
อบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร ดังต่อไปนี้ 

๑) ด้านการสงเคราะห์และอนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่น พบว่า มีการวางแผนการ
ในการด าเนินการในด้านวิทยากร สถานที่เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในด้านการให้ความรู้เรื่อง
การประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีการวางแผนอบรมประชาชนให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบ
เรียบร้อยตามกฎและระเบียบของชุมชน   เพ่ือความสุขความเจริญของชุมชนและประชาชนเป็นที่ตั้ง 
โดยมุ่งให้เป็นประชาชนที่ดีของสังคม พร้อมกับการพัฒนาบ้าน วัด และโรงเรียนให้มีความสามัคคี
อย่างเข้มแข็ง ได้ด าเนินการในจัดหาด้านอุปกรณ์และจัดสถานที่จัดอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนในด้านการให้ความรู้เรื่องการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยเชิญวิทยากร  
มาให้ความรู้ด้านการปลูกพืชตามฤดูกาลที่เหมาะสม การทอเสื่อ  การจักสาน เป็นต้น    
  มีการจัดอบรมประชาชนให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบเรียบร้อยตามกฎและระเบียบของชุมชน   
เพ่ือความสุขความเจริญของชุมชนและประชาชนเป็นที่ตั้ง โดยมุ่งให้เป็นประชาชนที่ดีของสังคม พร้อม
กับการพัฒนาบ้าน วัด และโรงเรียนให้มีความสามัคคีอย่างเข้มแข็ง โดยเชิญวิทยากรด้านกฎหมายมา
ให้ความรู้ มีการตรวจสอติดตามประเมินผลการด าเนินงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการประกอบอาชีพ
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงว่าได้ผลมากน้อยเพียงใด ตลอดจนมีการออกตรวจเยี่ยมการด าเนินงาน
นอกสถานที่ ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลจัดเวรยามเฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ 
แช่น ช่วงปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น  อีกทั้งอบรมเพ่ิมเติมให้ความรู้ประชาชนให้ร่วมกันเฝ้าระวังอุบัติ
ต่างๆอันจะเกิดขึ้นได้ในชุมชน เช่นลมพายุ และน้ าท่วม เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความความเดือดร้อน
อันจะเกิดขึ้นเฉพาะหน้า ช่วยเหลือนุเคราะห์การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ ในวัยเรียน และการ
สนับสนุนให้วัดที่มีความพร้อมหรือสามารถให้จัดตั้งโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา มีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น บริจาคเงินช่วยเหลือสร้างอาคาร อุปกรณ์การเรียนการ
สอน ทุนการศึกษาแก่นักเรียน การด าเนินงานดังกล่าวมานี้ ถือได้ว่าการจัดการหน่วยอบรมประชาชน
ประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร ด้านการสงเคราะห์และอนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่น เป็นไป
อย่างสมบูรณ์ตามเจตนาของการจัดตั้งหน่วย  

๒) ด้านการเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างวัด บ้าน และหน่วยงาน พบว่า มีการ
วางร่วมกับชุมชนในการให้วัดเป็นศูนย์การเรียนของผู้สูงอายุ ชื่อโรงเรียนชราบาลวิทยาลัยบ้าง  
โรงเรียนพัฒนาผู้สูงอายุบ้าง  โดยใช้ศาลาการเปรียญ หรือสถานที่ที่เห็นสมควรในการด าเนินกิจกรรม
วางแผนจัดโครงการอนุรักษ์และปลูกป่าในพ้ืนที่ดินของวัดหรือที่ดินสาธารณะของชุมชน  เพ่ือให้
ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินของวัดหรือท่ีสาธารณะร่วมกันตลอดจนใช้พื้นที่วัดเป็นแหล่งแสดงสินค้า
ขอวงชุมชน  ด าเนินการอนุรักษ์และปลูกป่าในพ้ืนที่ดินของวัดหรือที่ดินสาธารณะของชุมชน  เพ่ือให้
ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินของวัดหรือท่ีสาธารณะร่วมกันตลอดจนใช้พื้นที่วัดเป็นแหล่งแสดงสินค้า
ขอวงชุมชนจัดตลาดนัดชุมชนเพ่ือให้ประชาชนในท้องที่ได้น าสินค้าที่ตนเองผลิตมาจ าหน่าย และ
จัดเป็นที่กระจายสินค้าชุมชนไปสู่ท้องถิ่นอ่ืน จั ด ตั้ ง อุ ท ย า น ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห้ เ ป็ น แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้
พระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ และประเพณีของท้องถิ่น จัดโครงการธนาคารความดีโดยใช้
หลักธรรม ๘ ข้อของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลหลักในการด าเนินงาน  
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  มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินงานเพ่ือประสานงานระหว่างบ้านและ
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีกิจกรรมร่วมกันมีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือ
วางแผนงานในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ เช่น การจัดให้วัดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านอาชีพ  ให้
หน่วยงานของรัฐมาจัดตั้งสถานที่ให้ความรู้ด้านวิทยาการต่างๆ ตลอดถึงให้หน่วยอบรมประชาชน
ประจ าต าบล เป็นศูนย์รวมความคิดจากบุคคลทุกภาคส่วนของชุมชนหน่วยอบรมประชาชนประจ า
ต าบลมีการติดตามการด าเนินงานการจัดงานบุญประเพณีและงานปฏิบัติธรรมเนื่องในวันส าคัญของ
ชาติ และวันส าคัญของพระพุทธศาสนาว่าได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนมากน้อยเพียงใด มีการ
ประสานงานระหว่างบ้านและหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีกิจกรรมร่วมกันมีการจัด
ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือวางแผนงานในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ เช่น การจัดให้วัดเป็น
ศูนย์เรียนรู้ด้านอาชีพ  ให้หน่วยงานของรัฐมาจัดตั้งสถานที่ให้ความรู้ด้านวิทยาการต่างๆ ปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ  ลานวัด ลานใจ ลานกีฬา โครงการเข้าวัดขัดใจ การแข่งขัน
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน  ตลอดจนโครงการสวดมนต์ธรรมจักกัปปวัตตนสูตร โดยจัด
กิจกรรมทุกวันพระหรือหยุดของสัปดาห์ โดยร่วมกับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ปรับปรับแก้ไขโครงการอนุรักษ์และปลูกป่าในพ้ืนที่ดินของวัดหรือที่ดินสาธารณะของ
ชุมชน  เพ่ือให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินของวัดหรือที่สาธารณะร่วมกันตลอดจนใช้พ้ืนที่วัดเป็น
แหล่งแสดงสินค้าของชุมชน 

๓) ด้านการเป็นศูนย์รวมความคิดของประชาชนทุกหมู่เหล่า  พบว่า มีการวางแผน
ร่วมกัน รวมทั้งการปรึกษาหารือและร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยต้องมีการเตรียมความพร้อมใน
ด้านต่างๆ เช่นด้านบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น มีการวางแผนร่วมกันระหว่างหน่วยอบรมประชาชน
ประจ าต าบลกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยที่เกี่ยวข้องเช่นเกษตรต าบล  เกษตรอ าเภอ กรม
พัฒนาที่ดิน  ออกแบบแผนการพัฒนาเศรษฐกิจร่วม กันโดยแต่ละส่วนร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชน
และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ติดตามการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล  เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง ฝ่ายปกครองหน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคประชาชนตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ   
  มีการวางแผนร่วมกัน รวมทั้งการปรึกษาหารือและร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยต้อง
มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่นด้านบรรเทาสาธารณภัย ว่ามีปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงานหรือไม่อย่างไร มีการปรับปรุงวิธีการด าเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลให้
ทันสมัยเหมาะกับสถานการณ์โลกเพ่ือให้ประชาชนสามารถน าหลักธรรมไปประยุกต์ ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ  เหมาะสมกับเพศวัยของแต่ละคนนั้นจะต้องจัดท า
แผนการเผยแผ่หลักธรรมให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง ออกแบบแผนการพัฒนาเศรษฐกิจร่วม กันโดย
แต่ละส่วนร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนและช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีการอบรม ประชุม ผู้น าชุนชนและ
ชาวบ้านเพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ความสามัคคี เพ่ือความสงบสุขของประชาชนที่อยู่ร่วมกัน อันเป็น
จุดประสงค์ของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล 
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๔) ด้านการเป็นศูนย์รวมพลังในการป้องกันหมู่บ้านให้เกิดสันติสุข  พบว่า มีการ
วางแผนร่วมกับภาครัฐและประชาชนในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล ๕ เพ่ือชุมชนสันติสุข ให้คน
ในหมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการปวารณาตั้งใจรักษาศีล ๕ โดยพร้อมเพรียงกันเพ่ือร่วมสร้าง “ครอบครัว
รักษาศีล ๕” และ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนโครงการนี้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ภายใต้มิติ
ทางศาสนาท าให้เกิดชุมชนสันติสุขตลอดไปอย่างยั่งยืนมีสุขภาพดีขึ้น มีการจัดตั้งและส่งเสริมศูนย์
การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แก่เด็กเยาวชน ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์มีความมุ่ง
หมายให้หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลและหน่วยงานภาครัฐ มีส่วนในการให้การศึกษาอบรม
ปลุกฝังศีลธรรม วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามแก่เด็ก และเยาวชน อันก่อให้เกิดความสงบร่มเย็น
ของคนในสังคมให้อยู่กันอย่างมีคุณธรรม ร่วมกับส านักงานวัฒนธรรมจัดโครงการชุมชนคุณธรรม พลัง 
บวร ให้วัดเป็นต้นแบบในการพัฒนาวัฒนธรรมประเพณี บ้านโรงเรียนและหน่วยงานอ่ืน ๆ เป็นผู้
ปฏิบัติตาม ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และสืบสานวัฒนธรรมให้ยั่งยืน เพราะประเพณี
วัฒนธรรมของประเทศไทยใช้วัดเป็นศูนย์กลางความคิดของคนในชุมชนด าเนินงานการอบรมพัฒนา
ชุมชนให้เกิดสันติสุข โดยการใช้กระบวนการสนทนาในการเปิดพ้ืนที่เพ่ือให้การพูดคุยแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพ่ือลดความขัดแย้งของคนในชุมชน โดยภาคประชาชนมีส่วนร่วมมืออย่างจริงจัง เป็นสังคมที่
สันติสุข และจัดตั้งจัดศูนย์ฝึกอาชีพหัตกรรมหินอ่อนโดยเชิงวิทยากรท้องถิ่นที่มีความช านาญการมาให้
ความรู้เพิ่มทักษะในการท างานเพ่ือให้ท าท างานได้รับประโยชน์มากที่สุด โดยการน าวัตถุดิบในท้องถิ่น
มาใช้ให้เกิดประโยชน์สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว  แล้วรวมกลุ่มด าเนินกิจการที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน โดยมีจุดประสงค์เพ่ือสร้างหมู่บ้าน ชุมชน ตลอดจนสังคมให้เกิดสันติสุขอันเป็น
เป้าหมายของการจัดตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล  

๕) ด้านการเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร พบว่า มีการด าเนินงานให้วัดเป็นศูนย์กลางใน
การสร้างเครือข่าย โดยมีบ้านเป็นหลักและโรงเรียนเป็นองค์กรสนับสนุนให้กลุ่มมีความแข็งแรง
เข้มแข็ง โดยให้เครือข่ายทั้งหมดโยงใยกันทั้งหมู่บ้าน ชุมชนและขยายไปในระดับอ่ืน ๆ โดยการคิด
นโยบาย และรับรู้นโยบายจากทางราชการ และในท้องถิ่นต่าง ๆ ทุกภาคส่วนต้องร่วมรู้ มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินกิจการต่างๆ ที่เข้มแข็งด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นวางแผนกระบวนการคิดเพ่ือการ
แก้ไขปัญหา จัดแหล่งเรียนรู้ด้านวิถีชุมชน ได้แก่ จัดห้องสมุดชุมชนภายในวัด รวบรวมหนังสือเก่ียวกับ
พระพุทธศาสนาและชุมชน จัดมุมอ่านหนังสือ  ห้องสมุดเคลื่อนที่ จัดพิพิธภัณฑ์ที่สะท้อนวิถีชีวิตของ
ชุมชน รวบรวมสิ่งที่มีค่าของชุมชน อนุรักษ์รักษาวิถีชีวิตของชุมชน มีการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน
ในการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ความสามัคคีในชุมชนเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการเสริมสร้าง
เครือข่าย การเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้น าทางศาสนาในชุมชนสร้างความศรัทธา ความเชื่อมั่นเมื่อขอ
ความร่วมมือจากชุมชน ผู้น าชุมชนที่เข้มแข็งมีส่วนร่วมกับชุมชน ช่วยเหลือชุมชนอย่างต่อเนื่อง การ
พัฒนาในทุกๆ ด้าน ยิ่งประสบผลส าเร็จเกิดเครือข่าย มีความต่อเนื่องยั่งยืน กับทั้งมีการอบรมประชุม
ผู้น าและชาวบ้านเพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ ความสามัคคี ให้เป็นไปในทางเดียวกันท าให้เป็นรูปธรรม 
ส่งเสริมให้ปราชญ์ชาวบ้านได้แสดงศักยภาพ ส่งเสริมให้ปราชญ์ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอล โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ารับบริการสืบค้นสารสนเทศโดยผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต จึงถือว่าหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลได้เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารนับตั้งแต่ของ
คณะสงฆ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนถึงหน่วยงานของราชการ 



 

 

 

บทท่ี ๕ 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่องการศึกษาวิจัยเรื่อง ”การพัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ า
ต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร” มีวัตถุประสงค์คือ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาของการจัดการหน่วย
อบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร ๒) เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบการจัดการ
หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร ๓) เพ่ือน าเสนอแนวในการพัฒนาการ
จัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร งานวิจัยเรื่องนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จากผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ  (Key Informant) ที่ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้ งผู้ เชี่ ยวชาญ จ านวน ๒๕ รูป/คน 
ประกอบด้วย ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลที่มีผลงานดีเด่น และคฤหัสถ์ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง และการจัดสนทนากลุ่มกับผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๑๔ รูป/คน แล้ววิเคราะห์
ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งในบทนี้เป็นการสรุปผล อภิปราย
ผล และข้อเสนอแนะ ซึ่งประเด็นในการน าเสนอ ดังต่อไปนี้ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

๕.๒ อภิปรายผล 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัด

ก าแพงเพชร ผู้วิจัยสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ไว้เป็น ๓ ประเด็นดังนี้ 
๕.๑.๑ สภาพปัญหาของการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัด

ก าแพงเพชร 
สภาพปัญหาการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร 

พบว่า 
ประธานหน่วยและคณะกรรมการของหน่วยบางแห่งอยู่คนละพ้ืนที่คณะกรรมการขาด

ความรู้ความเข้าใจในการฝึกอบรมขาดแนวทางในการปฏิบัติไม่มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
และมีจ านวนน้อย ไม่เพียงต่องานที่รับผิดชอบไม่มีรูปแบบของการจัดกิจกรรมในการอบรมที่ชัดเจน
ขาดการจัดกิจกรรมการด้านส่งเสริมในงานการสาธารณสงเคราะห์ให้แก่  ชุมชนและการด าเนินงาน
หรือด าเนินกิจกรรมขาดความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ไม่มีหลักสูตรและโครงการ ทีมุ่่งเน้นการมีส่วน
ร่วมของผู้เขารับการอบรม ไม่มีการก าหนดเป้าหมายของการฝึกอบรมที่ชัดเจน มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการ
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อบรมมีส่วนร่วมช่วยเหลือโครงการที่หลากหลาย เช่น การอาสาช่วยด้านแรงงาน และข้าวขอ ง
เครื่องใช้  ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม จัดในช่วงวนหยุดเทศกาล หรือ วันส าคัญทางศาสนา  
ความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐ องค์กรค์ปกครองส่วนท้องให้ไม่เห็นความส าคัญของการจัดกิจกรรม
ของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลไม่ค่อยมี อีกท้ังไม่มีการวางแผนงานและการกระจายงานและ
อนุเคราะห์ส่งเสริมในด้านการสาธารณสงเคราะห์ให้แก่ชุมชนไม่ทั่วถึง ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ การส่งเสริม
สนับสนุนจากคณะสงฆ์ และประกอบกับการท างานต่างวัด ต่างท าขาดความร่วมมือกันท างาน  
ท าให้การท างานไปคนละทิศไม่สอดคล้องกัน  
  การท าให้งานด้านการสาธารณสงเคราะห์ไม่ก้าวหน้าเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  
บทบาทความส าคัญของวัดในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างวัด  บ้าน และหน่วยงาน 
ในการที่ จะร่วมกัน พัฒนาท้ องถิ่นลดน้อยลงเกือบทุก เช่น ด้ านช่วยกัน พัฒนาหมู่บ้ านให้ 
มีความเจริญก้าวหน้าตามสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งจะท าให้ประชาชนไม่ต้อง อพยพย้ายถิ่น
ฐานไปอยู่ที่ อ่ืนหรือไปขายแรงงานที่ อ่ืนวัดลดบทบาทหน้าที่ความส าคัญในงานด้านนี้ ไปมาก
ความส าคัญของวัดเพื่อเป็นศูนย์รวมความคิดของประชาชนทุกหมู่ เหล่าก็ลดลง  
  บทบาทความส าคัญของวัดเพ่ือเป็นศูนย์รวมพลังในการปูองกันหมู่บ้านให้  เกิดสันติสุข 
ลดน้อยและขาดประสิทธิภาพมากประกอบ หน่วยงานภาครัฐเข้ามามีบทบาทมากยิ่งข้ึน ท าให้บทบาท
ความส าคัญของวัดหายไป  บทบาทความส าคัญของวัดในเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะข้อมูล 
ข่าวสารของทางราชการจ าเป็นจะต้องรับทราบอย่างทันท่วงทีตรงไปตรงมายุคนี้เป็นยุคข้อมูลข่าวสาร
เรื่องราวต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ปัญหาคณะสงฆ์ในวัด
ต่างๆ ขาดระบบหลักการต่างวัดต่างท าไม่มีเครือข่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกันทให้กิจการงานไม่ประสบ
ผลส าเร็จเท่าที่ควรระบบสาธารณูปการ สิ่งอ านวยความสะดวก ทั้งไฟฟ้า ประปา ห้องน้ า ห้องสุขา 
ถนนภายในวัดไม่ได้รับการปรับปรุง เช่นถนนภายในวัดก็เป็นถนนคอนกรีตทั้ งหมดเป็นการ 
อ านวยความสะดวกแก่พระสงฆ์ที่ผู้ ในวัด และแก่ญาติโยมทั้งหลายที่มาท าบุญไม่เพียงพอ ซึ่งปัญหา
เหล่านี้เป็นอุปสรรคในการด าเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร 
อันเป็นสาเหตุให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วย ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถ
แก้ไขได้หากทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างจริงจัง  

๕.๑ .๒ องค์ประกอบการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัด
ก าแพงเพชร  

๑) ด้านการสงเคราะห์และอนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่น  พบว่า 

การวางแผน 

ด้านการสงเคราะห์และอนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่น  มีการวางแผนการในการ
ด าเนินการในด้านวิทยากร สถานที่ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในด้านการให้ความรู้ 
เรื่องการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีการวางแผนอบรมประชาชนให้อยู่ร่วมกันอย่าง
สงบเรียบร้อยตามกฎและระเบียบของชุมชน   เพ่ือความสุขความเจริญของชุมชนและประชาชนเป็น
ที่ตั้ง โดยมุ่งให้เป็นประชาชนที่ดีของสังคม พร้อมกับการพัฒนาบ้าน วัด และโรงเรียนให้มีความ
สามัคคีอย่างเข้มแข็ง มีการวางแผนการจัดหางบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนห้องเรียน  
หรือห้องจริยธรรมให้กับสถานศึกษา การตั้งทุน เพ่ิมทุน และมอบทุนสงเคราะห์การศึกษา การจัดชื้อ
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อุปกรณ์สื่อการเรียนการศึกษาพระพุทธศาสนาให้กับสถานการศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเวลาครูผู้สอน
ที่มีความสามารถกับสถานการศึกษาต่างๆ ใช้หลักการมีส่วนในการจัดการศึกษากับหน่วยงานอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้องโดยมีการท างานประสานร่วมกันระหว่างวัด, บ้าน, โรงเรียน 

การด าเนินตามแผน 
ไดด้ าเนินการในจัดหาด้านอุปกรณ์และจัดสถานที่จัดอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

ในด้านการให้ความรู้เรื่องการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้
ด้านการปลูกพืชตามฤดูกาลที่เหมาะสม การทอเสื่อ การจักสาน เป็นต้น  มีการจัดอบรมประชาชน 
ให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบเรียบร้อยตามกฎและระเบียบของชุมชน เพ่ือความสุขความเจริญของชุมชน
และประชาชนเป็นที่ตั้ ง โดยมุ่งให้ เป็นประชาชนที่ดีของสังคม พร้อมกับการพัฒนาบ้าน วัด  
และโรงเรียนให้มีความสามัคคีอย่างเข้มแข็ง โดยเชิญวิทยากรด้านกฎหมายมาให้ความรู้  ให้ความ
อนุเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ เช่น หาเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้ผู้ประสบอัคคีภัย อุทกภัย  
วาตภัย หรือภัยอื่นๆ อันเกิดจาการกระท าของมนุษย์ เช่น ดูแลเด็กหรือผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งด้วยที่อยู่
อาศัยและปัจจัยพอสมควรแก่เหตุ จัดการอบรมมุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็ก 
และเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และการเตรียมความพร้อมแก่เด็ก
ปฐมวัย ได้แก่ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดอีกทั้งมีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษา 

การตรวจสอบ 
ด้านการสงเคราะห์และอนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่น ตรวจสอบติดตามประเมินผล

การด าเนินงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงว่าได้ผลมาก
น้อยเพียงใด ตลอดจนมีการออกตรวจเยี่ยมการด าเนินงานนอกสถานที่   ร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลจัดเวรยามเฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ แช่น ช่วงปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น  อีกทั้ง
อบรมเพ่ิมเติมให้ความรู้ประชาชนให้ร่วมกันเฝ้าระวังอุบัติต่างๆอันจะเกิดขึ้นได้ในชุมชน เช่นลมพายุ 
และน้ าท่วม เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความความเดือดร้อนอันจะเกิดขึ้นเฉพาะหน้า  มีการติดตาม 
การด าเนินงานด้านการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียน และติดตามการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้มีความพร้อมในการด าเนินงานตลอดเวลาและสนันสนุน
การด าเนินงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และแจกทุนให้แก่นักเรียนที่เรียนและสอบ
ธรรมศึกษาในสถานศึกษาต่าง ตลอดจนต้องมีการสงเคราะห์ในสิ่งที่จ าเป็นสิ่งที่เขาขาดแคลนในด้าน
การศึกษา ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารเรียนห้องเรียน หรือห้องจริยธรรมให้กับสถานศึกษา  
การตั้งทุน เพ่ิมทุน และมอบทุนสงเคราะห์การศึกษา  การจัดชื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการศึกษา
พระพุทธศาสนาให้กับสถานการศึกษา  

การปรับปรุงแก้ไข  
การจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร  ด้านการ

สงเคราะห์และอนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่น มีการปรับปรุงวิธีการด าเนินงานทั้งในส่วนของวิทยากร 
อุปกรณ์การด าเนินงาน และสถานที่เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ในส่วนวิทยากรใช้ผู้ที่สามารถ
สื่อสารกับประชาชนที่เข้ารับการอบรมด้วยภาษาท้องถิ่นได้ เพราะจะสามารถเข้าถึงผู้ร่วมอบรม  
ได้อย่างเต็มที่ ในส่วนของอุปกรณ์ก็ใช้สิ่งมีอยู่ในชุมชน เช่น อุปกรณ์เครื่องทอผ้า เครื่องจักสาน 
ปรับปรุงพัฒนาวัดและศาสนสถาน ให้เหมาะสมกับเป็นสถานที่เผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
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ตามสภาวะของสังคม และให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนโดยจัดสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาดร่มรื่น 
มีเสนาสนะที่หมาะสม ช่วยเหลือนุเคราะห์การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียน และการ
สนับสนุนให้วัดที่มีความพร้อมหรือสามารถให้จัดตั้งโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา  
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น บริจาคเงินช่วยเหลือสร้างอาคาร อุปกรณ์การ
เรียนการสอน ทุนการศึกษาแก่นักเรียน การด าเนินงานดังกล่าวมานี้ ถือได้ว่าการจัดการหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร ด้านการสงเคราะห์และอนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่น 
เป็นไปอย่างสมบูรณ์ตามเจตนาของการจัดตั้งหน่วย  

๒) ด้านการเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างวัด บ้าน และหน่วยงาน พบว่า 

การวางแผน  
มีการประชุมวางแผนนโยบายในการด าเนินงานเพ่ือประสานงานระหว่างบ้านและ

หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีกิจกรรมร่วมกันมีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน  
เพ่ือวางแผนงานในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ เช่น การจัดให้วัดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านอาชีพ  
ให้หน่วยงานของรัฐมาจัดตั้งสถานที่ให้ความรู้ด้านวิทยาการต่างๆ ตลอดถึงให้หน่วยอบรมประชาชน
ประจ าต าบล เป็นศูนย์รวมความคิดจากบุคคลทุกภาคส่วนของชุมชน มีการวางร่วมกับชุมชนในการ 
ให้วัดเป็นศูนย์การเรียนของผู้สูงอายุ ชื่อโรงเรียนชราบาลวิทยาลัยบ้าง  โรงเรียนพัฒนาผู้สูงอายุบ้าง  
โดยใช้ศาลาการเปรียญ หรือสถานที่ที่เห็นสมควรในการด าเนินกิจกรรมวางแผนจัดโครงการอนุรักษ์
และปลูกป่าในพ้ืนที่ดินของวัดหรือที่ดินสาธารณะของชุมชน  เพ่ือให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากที่ดิน
ของวัดหรือท่ีสาธารณะร่วมกันตลอดจนใช้พ้ืนที่วัดเป็นแหล่งแสดงสินค้าขอวงชุมชน 

การด าเนินตามแผน  
มีการด าเนินงานโดยประสานงานระหว่างบ้านและหน่วยงานองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ให้มีกิจกรรมร่วมกันมีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือวางแผนงานในการพัฒนาท้องถิ่น
ในด้านต่างๆ เช่น การจัดให้วัดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านอาชีพการจักสาน การทอผ้าพื้นเมือง  ให้หน่วยงาน
ของรัฐมาจัดตั้งสถานที่ให้ความรู้ด้านวิทยาการต่าง ๆ ตลอดถึงให้หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล 
เป็นศูนย์รวมความคิดจากบุคคลทุกภาคส่วนของชุมชนร่วมจัดกิจกรรมร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพชุมชนจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพพระภิกษุสามเณรและประชาชนในแต่ละเดือน และมีวิทยากร 
เช่น อสม.มาให้ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุที่มาเรียนในโรงเรียน
ผู้สูงอายุในวัด ด าเนินการอนุรักษ์และปลูกป่าในพ้ืนที่ดินของวัดหรือที่ดินสาธารณะของชุมชน   
เพ่ือให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินของวัดหรือที่สาธารณะร่วมกันตลอดจนใช้พ้ืนที่วัดเป็นแหล่ง
แสดงสินค้าขอวงชุมชนจัดตลาดนัดชุมชนเพ่ือให้ประชาชนในท้องที่ได้น าสินค้าที่ตนเองผลิต 
มาจ าหน่าย และจัดเป็นที่กระจายสินค้าชุมชนไปสู่ท้องถิ่นอ่ืน จัดตั้งอุทยานการศึกษาให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้พระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ และประเพณีของท้องถิ่น จัดโครงการธนาคารความดี
โดยใช้หลักธรรม ๘ ข้อ ของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลหลักในการด าเนินงาน 

การตรวจสอบ   
มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินงานเพ่ือประสานงานระหว่างบ้านและ

หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีกิจกรรมร่วมกันมีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน  
เพ่ือวางแผนงานในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ เช่น การจัดให้วัดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านอาชีพ   
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ให้หน่วยงานของรัฐมาจัดตั้งสถานที่ให้ความรู้ด้านวิทยาการต่างๆ ตลอดถึงให้หน่วยอบรมประชาชน
ประจ าต าบล เป็นศูนย์รวมความคิดจากบุคคลทุกภาคส่วนของชุมชนหน่วยอบรมประชาชนประจ า
ต าบลมีการติดตามการด าเนินงานการจัดงานบุญประเพณีและงานปฏิบัติธรรมเนื่องในวันส าคัญ  
ของชาติ และวันส าคัญของพระพุทธศาสนาว่าได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนมากน้อยเพียงใด 
ติดตามโครงการอนุรักษ์และปลูกป่าในพ้ืนที่ดินของวัดหรือที่ดินสาธารณะของชุมชน  เพ่ือให้ชุมชน  
ได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินของวัดหรือที่สาธารณะร่วมกันตลอดจนใช้พ้ืนที่วัดเป็นแหล่งแสดงสินค้าของ
ชุมชนติดตามผลการปฏิบัติงานของวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับ
นักเรียนนักศึกษาและประชาชนในท้องถิ่นได้มากน้อยเพียงใด เพ่ือน ามาปรับปรุงกระบวนการท างาน
ร่วมกับคณะสงฆ์ติดตามผลการด าเนินงานโครงการหมู่บ้านศีล ๕ แล้วน าเสนองานของหมู่บ้านศีล ๕ 
ที่สามารถด าเนินการได้ผลดีให้แก่ชุมชนอ่ืน 

การปรับปรุงแก้ไข 
มีการปรัปปรุงแก้ไขการด าเนินงานเพ่ือประสานงานระหว่างบ้านและหน่วยงานองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีกิจกรรมร่วมกันมีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือวางแผนงานในการ
พัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ เช่น การจัดให้วัดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านอาชีพ  ให้หน่วยงานของรัฐมาจัดตั้ง
สถานที่ให้ความรู้ด้านวิทยาการต่างๆ ปรับปรุงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ ลานวัด 
ลานใจ ลานกีฬา โครงการเข้าวัดขัดใจ การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน ตลอดจน
โครงการสวดมนต์ธรรมจักกัปปวัตตนสูตร โดยจัดกิจกรรมทุกวันพระหรือหยุดของสัปดาห์ โดยร่วมกับ
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  ปรับปรับแก้ไขโครงการอนุรักษ์และปลูกป่าในพ้ืนที่ดินของวัดหรือที่ดินสาธารณะ 
ของชุมชน เพ่ือให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินของวัดหรือที่สาธารณะร่วมกันตลอดจนใช้พ้ืนที่วัด
เป็นแหล่งแสดงสินค้าของชุมชน ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ
พระภิกษุสามเณรและประชาชนในแต่ละเดือน และมีวิทยากร เช่น อสม.มาให้ความรู้ในเรื่องการดูแล
สุขภาพอนามัยเบื้องต้นจัดตลาดนัดชุมชนเพ่ือให้ประชาชนในท้องที่ได้น าสินค้าที่ตนเองผลิต 
มาจ าหน่าย และติดตามผลการปฏิบัติงานของวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าสามารถถ่ายทอดความรู้
ให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในท้องถิ่นได้มากน้อยเพียงใด เพ่ือน ามาปรับปรุงกระบวนการ
ท างานร่วมกับคณะสงฆ์ติดตามผลการด าเนินงานโครงการหมู่บ้านศีล ๕ ที่สามารถด าเนินการได้ผลดี
ให้แก่ชุมชนอื่น ซึ่งถือได้ว่าหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลการเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่าง
วัด บ้าน และหน่วยงานอย่างแท้จริง 

๓) ด้านการเป็นศูนย์รวมความคิดของประชาชนทุกหมู่เหล่า พบว่า 

การวางงแผน 

มีวางแผนการท างานแบบมีส่วนร่วมระหว่างวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่
องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง ฝ่ายปกครองหน่วยงานภาครัฐ  และภาค
ประชาชนตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ มีการวางแผนร่วมกัน รวมทั้งการปรึกษาหารือและร่วมกันแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่นด้านบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น 
 มีการวางแผนร่วมกันระหว่างหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  
และหน่วยที่เกี่ยวข้องเช่นเกษตรต าบล เกษตรอ าเภอ กรมพัฒนาที่ดิน  ออกแบบแผนการพัฒนา
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เศรษฐกิจร่วม กันโดยแต่ละส่วนร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีการวางแผน
ร่วมกันของทุกภาคส่วนของชุมชน โดยมีการออกแบบแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรมร่วมกันโดยไม่ปล่อยให้ออกมาจากส่วนใดส่วนหนึ่งด้วยความสามัคคีในชุมชนเป็นพื้นฐาน 

การด าเนินงานตามแผน  
มีการท างานแบบมีส่วนร่วมระหว่างวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่องค์การบริหาร

ส่วนต าบล  เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง ฝ่ายปกครองหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนตั้งแต่
เริ่มต้นโครงการ มีการวางแผนร่วมกัน รวมทั้งการปรึกษาหารือและร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น   
โดยต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ สนับสนุนการค้าขาย วัดก็ให้สถานที่อ านวยความสะดวก
ในการติดต่อประสานงานกันและให้องค์ความรู้และเปิดให้ชาวบ้านได้จัดให้มีตลาดเพ่ือแลกเปลี่ ยน
ผลิตผลทางการเกษตร เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในหมู่บ้าน ด้านโรงเรียนก็น างานฝีมือประดิษฐ์
ของนักเรียนมาเปิดขาย เงินที่ได้น าไปซื้อของชาวบ้านเพ่ือน ามาปรุงอาหารในโครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับนักเรียน ชาวบ้านถือเป็นแหล่งผลิตและเครือข่ายบ้าน วัดและโรงเรียนช่วยให้มีก ารค้าขาย
ภายในวัดและช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร บนพ้ืนฐานของหลักธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยที่เกี่ยวข้องเช่นเกษตร
ต าบล เกษตรอ าเภอ กรมพัฒนาที่ดินออกแบบแผนการพัฒนาเศรษฐกิจร่วม กันโดยแต่ละส่วนร่วมมือ
กันในการพัฒนาชุมชนและช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีการอบรม ประชุม ผู้ น าชุนชนและชาวบ้าน 
เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ความสามัคคีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรมให้ หน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบลเป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่าย มีบ้านเป็นหลักและหน่วยงานราชการ 
เป็นองค์กรสนับสนุนให้กลุ่มมีความแข็งแรงเข้มแข็ง โดยให้เครือข่ายทั้งหมดโยงใยกันทั้งหมู่บ้าน 
ชุมชนและขยายไปในระดับอื่น ๆ  

การตรวจสอบ  
มีการตรวจสอบการด าเนินงานระหว่างวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่องค์การ

บริหารส่วนต าบล เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง ฝ่ายปกครองหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน
ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการร่วมกัน รวมทั้งการปรึกษาหารือและร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยต้องมีการ
เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ วัดก็ให้สถานที่อ านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานกัน 
และให้องค์ความรู้และเปิดให้ชาวบ้านได้จัดให้มีตลาดเพ่ือแลกเปลี่ยนผลิตผลทางการเกษตร  เป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจภายในหมู่บ้าน ชาวบ้านถือเป็นแหล่งผลิตและเครือข่ายบ้าน วัดและโรงเรียนช่วยให้
มีการค้าขายภายในวัดและช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร บนพ้ืนฐานของหลักธรรมและ 
หลักเศรษฐกิจพอเพียง การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของบ้าน วัด และโรงเรียน ในด้านการ
พัฒนาวัฒนธรรม ซึ่งบ้าน วัด และโรงเรียนให้ความร่วมมือด้านการพัฒนาวัฒนธรรมประเพณี  
ได้ส่งเสริมขนบท าเนียมประเพณีมาตลอดและผสม ผสานระหว่างศาสนาให้เข้ากับประเพณี ติดตาม
การด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล  
เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง ฝ่ายปกครองหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ 
มีการวางแผนร่วมกัน รวมทั้งการปรึกษาหารือและร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  โดยต้องมีการเตรียม
ความพร้อมในด้านต่างๆ เช่นด้านบรรเทาสาธารณภัย ว่ามีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานหรือไม่
อย่างไร มีการตรวจสอบทบทวนการส่งเสริมสนับสนุนประชาชนในการส่งเสริมอาชีพต่างๆ ส่งเสริม 
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สนับสนุนกองทุนการศึกษาต่าง ๆ ให้แก่เด็กยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ประสานงานกับภาครัฐบาล 
ให้พระสงฆ์ได้อบรมคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชน 

การปรับปรุงแก้ไข  
มีการปรับปรุงวิธีการด าเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลให้ทันสมัย

เหมาะกับสถานการณ์โลกเพ่ือให้ประชาชนสามารถน าหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
ได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะเหมาะสมกับเพศวัยของแต่ละคนนั้นจะต้องจัดท าแผนการเผยแผ่
หลักธรรมให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง ออกแบบแผนการพัฒนาเศรษฐกิจร่วม กันโดยแต่ละส่วนร่วมมือ
กันในการพัฒนาชุมชนและช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีการอบรม ประชุม ผู้ น าชุนชนและชาวบ้าน 
เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ความสามัคคีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยให้เครือข่ายทั้งหมดโยงใยกันทั้ง
หมู่บ้านชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐ ร่วมมือที่จะพัฒนาโดยการคิด
นโยบาย วางแผน และรับรู้ นโยบายจากทางราชการ และในท้องถิ่นต่าง ๆ ทุกภาคส่วนได้ร่วมรู้และ
ด าเนินกิจกรรมเพ่ือ สร้างจิตส านึกของคนในชุมชน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมกันในการพัฒนา มีการสร้าง
เครือข่ายในการระดมความคิดเห็นทุกทุกฝ่าย โดยให้เครือข่ายทั้งหมดโยงใยกันทั้งหมู่บ้านชุมชน  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐ ร่วมมือที่จะพัฒนาโดยการคิดนโยบาย วางแผน 
และรับรู้ นโยบายจากทางราชการ และในท้องถิ่นต่าง ๆ ทุกภาคส่วนได้ร่วมรู้และด าเนินกิจกรรม  
เพ่ือ สร้างจิตส านึกของคนในชุมชนการรักษาและเสริมสร้างศักยภาพของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่  
ภายในชุมชน เน้นการถ่ายทอดและน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ และการผลิตแปรรูป 
เป็นผลิตภัณฑ์ โดยการสืบหาพัฒนาระบบการจัดเก็บเพ่ือรวบรวมและจัดท าเป็นฐานข้อมูลทางความรู้ 
ตลอดจนสร้างหลักประกันด้านสังคม  การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้หน่วยออบรมประชาชนประจ าต าบลเป็นศูนย์รวมความคิด 
ของประชาชนในชุม เพ่ือความสงบสุขของประชาชนที่อยู่ร่วมกัน อันเป็นจุดประสงค์ของหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบล 

๔) ด้านการเป็นศูนย์รวมพลังในการป้องกันหมู่บ้านให้เกิดสันติสุข พบว่า 

การวางแผน 
มีการวางแผนร่วมกับภาครัฐและประชาชนในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล ๕  

เพ่ือชุมชนสันติสุข ประชุมปรึกษาวางแผนในการด าเนินงานการพัฒนาชุมชนให้เกิดสันติสุข  
การใช้กระบวนการสันติสนทนาในการเปิดพ้ืนที่เพ่ือให้การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือลดความ
ขัดแย้งของคนในชุมชน  มีวางแผนร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคมโดยเฉพาะพระสังฆาธิการ 
ในทุกระดับชั้นเจ้าอาวาส ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด อ าเภอ วัฒนธรรมจังหวัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้านประชาชนในชุมชนตลอดจนคนในหมู่บ้านที่มีส่วนร่วม
ในการปวารณาตั้งใจรักษาศีล ๕ โดยพร้อมเพรียงกันเพ่ือร่วมสร้าง “ครอบครัวรักษาศีล ๕”  
และ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนโครงการนี้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ภายใต้มิติทางศาสนา 
ท าให้เกิดชุมชนสันติสุขตลอดไปอย่างยั่งยืนมีสุขภาพดีขึ้น  มีการจัดตั้งและส่งเสริมศูนย์การศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แก่เด็กเยาวชน ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์มีความมุ่งหมาย 
ให้หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลและหน่วยงานภาครัฐ มีส่วนในการให้การศึกษาอบรมปลุกฝัง
ศีลธรรม วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามแก่เด็ก และเยาวชน อันก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นของคน
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ในสังคมให้อยู่กันอย่างมีคุณธรรม ร่วมกับส านักงานวัฒนธรรมจัดโครงการชุมชนคุณธรรม พลัง บวร 
ภายใต้โครงการชุมชนรักษาศีล ๕  ชาวประชาเป็นสุข เพ่ือสร้างภูมิมิคุ้มกันให้กับสังคมไทย 
ให้มีความเข้มแข็งและมีความสุข รวมถึงนโยบายในการพัฒนาคนในชาติให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย สร้างสันติสุขให้สังคมไทยอย่างยั่นยืน และการมีส่วนร่วมของบ้าน วัด 
โรงเรียน ให้คนในชุมชนและร่วมเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ น้อมน าหลักธรรมทางศาสนา  
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต   

การด าเนินตามแผน 
มีการด าเนินงานร่วมกับภาครัฐและประชาชนในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล ๕ 

เพ่ือชุมชนสันติสุข  การด าเนินงานการพัฒนาชุมชนให้เกิดสันติสุข การใช้กระบวนการกิจกรรมกลุ่ม
สนทนาในการเปิดพ้ืนที่เพ่ือให้การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือลดความขัดแย้งของคนในชุมชน   
โดยภาคประชาชนมีส่วนร่วมนั้น เริ่มต้นจากการปรับความเห็นในเรื่องของทัศนคติการในการรักษาศีล 
เป็นสิ่งที่ส าคัญและเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว ให้ประชาชนในชุมชนตลอดจนคนในหมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการ
ปวารณาตั้งใจรักษาศีล ๕ โดยพร้อมเพรียงกันเพ่ือร่วมสร้าง “ครอบครัวรักษาศีล ๕” ที่จะเป็นพลัง
ขับเคลื่อนโครงการนี้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ภายใต้มิติทางศาสนาท าให้เกิดชุมชนสันติสุขตลอดไปอย่ างยั่งยืน 
มีสุขภาพดีขึ้น ให้วัดเป็นต้นแบบในการพัฒนาวัฒนธรรมประเพณี บ้านโรงเรียนและหน่วยงานอ่ืน ๆ 
เป็นผู้ปฏิบัติตาม  ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และสืบสานวัฒนธรรมให้ยั่งยืน เพราะประเพณี
วัฒนธรรมของประเทศไทยใช้วัดเป็นศูนย์กลางความคิดของคนในชุมชนด าเนินงานการอบรมพัฒนา
ชุมชนให้เกิดสันติสุข โดยการใช้กระบวนการสนทนาในการเปิดพ้ืนที่เพ่ือให้การพูดคุยแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพ่ือลดความขัดแย้งของคนในชุมชน โดยภาคประชาชนมีส่วนร่วมมืออย่างจริงจัง เป็นสังคม 
ที่สันติสุข และจัดตั้งจัดศูนย์ฝึกอาชีพหัตกรรมหินอ่อนโดยเชิงวิทยากรท้องถิ่นที่มีความช านาญการ 
มาให้ความรู้เพ่ิมทักษะในการท างานเพ่ือให้ท าท างานได้รับประโยชน์มากที่สุด โดยการน าวัตถุดิบ  
ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว  แล้วรวมกลุ่มด าเนินกิจการ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

การตรวจสอบ 
มีการตรวจสอบการด าเนินงานในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล ๕ เพ่ือชุมชน 

สันติสุข การด าเนินงานการพัฒนาชุมชนให้เกิดสันติสุข การใช้กระบวนการกิจกรรมกลุ่มสนทนา 
ในการเปิด พ้ืนที่ เพ่ือให้การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือลดความขัดแย้ งของคนในชุมชน   
โดยภาคประชาชนมีส่วนร่วมนั้น เริ่มต้นจากการปรับความเห็นในเรื่องของทัศนคติการในการรักษาศีล 
เป็นสิ่งที่ส าคัญและเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว จัดอบรมประชาชนให้ร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชน 
ให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่ โครงการหน้าบ้านหน้ามอง ให้ทุกบ้านในชุมชนปลูกไม้ดอกไม้ประดับบริเวณ
หน้าบ้าน และปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะสมกับท้องที่ของชุมชนตนเอง ประสานงานกับภาครัฐบาลให้
พระสงฆ์ได้อบรมคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชนประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนในการจัดตั้งศูนย์
เรียนรู้ศีลธรรม การอ านวยความสะดวกและจัดสถานที่วัดส าหรับเป็นแหล่งการศึกษาความรู้ธรรม  
มีความร่มรื่น สะอาดสงบมีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ธรรม ติดตามการด าเนินงานของศูนย์ 
ฝึกอาชีพหัตกรรมหินอ่อนโดยเชิงวิทยากรท้องถิ่นที่มีความช านาญการมาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวแล้วรวมกลุ่มด าเนินกิจการเป็นศูนย์หัตถกรรมหินอ่อน 
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เป็นของที่ระลึกและของใช้ที่กระจายไปในท้องที่ อ่ืน    ติดตามการจัดตั้งสหกรณ์ยาสามัญประจ า
หมู่บ้าน โดยจัดการอบรมการใช้ยาสมุนไพรและยาสามัญประจ าบ้านแผนปัจจุบันเพ่ือสนับสนุน 
การปฏิบัติงานตามโครงการสาธารณสุขขั้นมูลฐานว่าได้ด าเนินการแล้วได้รับผลมากน้อยเพียงใด 

การปรับปรุงแก้ไข 
มีการปรับปรุงการด าเนินงานการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล ๕ เพ่ือชุมชนสันติสุข  

ประชุมปรึกษาวางแผนในการด าเนินงานการพัฒนาชุมชนให้เกิดสันติสุข การใช้กระบวนการสันติ
สนทนาในการเปิดพ้ืนที่เพ่ือให้การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือลดความขัดแย้งของคนในชุมชน   
โดยภาคประชาชนมีส่วนร่วมนั้น เริ่มต้นจากการปรับความเห็นในเรื่องของทัศนคติการในการรักษาศีล 
เป็นสิ่งที่ส าคัญและเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว และควรได้รับการส่งเสริมและความร่วมมืออย่างจริงจัง  
ในหมู่บ้าน เพ่ือให้ชุมชน สังคม เป็นสังคมที่สันติสุข และเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของ
ชาติได้เห็นและปฏิบัติตาม  มีการปรับปรุงโครงการชุมชนคุณธรรม พลัง บวร ภายใต้โครงการชุมชน
รักษาศีล ๕  ชาวประชาเป็นสุข เพ่ือสร้างภูมิมิคุ้มกันให้กับสังคมไทยให้มีความเข้มแข็งและมีความสุข 
รวมถึงนโยบายในการพัฒนาคนในชาติให้มีคุณธรรม จริยธรรม ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย  
สร้างสันติสุขให้สังคมไทยอย่างยั่นยืน และการมีส่วนร่วมของบ้าน วัด โรงเรียน ให้คนในชุมชนและ
ร่วมเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ น้อมน าหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถี
วัฒนธรรมไทยมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตให้พออยู่ พอดี พอกิน พอใช้ตามแนวพระราชด าริของ
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่พระองค์ทรงวางไว้ มีการพัฒนาชุมชนให้เกิดสันติสุข โดยการใช้กระบวนการ
สนทนาในการเปิดพ้ืนที่เพ่ือให้การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือลดความขัดแย้งของคนในชุมชน   
โดยภาคประชาชนมีส่วนร่วมมืออย่างจริงจัง เป็นสังคมที่สันติสุข ด าเนินการตามแนวนโยบายของรัฐ 
คือโครงการประชารัฐสร้างสุข โดยมีจุดประสงค์เพ่ือสร้างหมู่บ้าน ชุมชน ตลอดจนสังคมให้เกิดสันติสุข
อันเป็นเป้าหมายของการจัดตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล 

๕) ด้านการเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร พบว่า  
การวางแผน  
มีการวางแผนร่วมมือกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 

ความสามัคคีในชุมชนเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการเสริมสร้างเครือข่ายวางแผนการด าเนินงานให้วัด 
เป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่าย โดยมีบ้านเป็นหลักและโรงเรียนเป็นองค์กรสนับสนุนให้กลุ่ม  
มีความแข็งแรงเข้มแข็ง โดยให้เครือข่ายทั้งหมดโยงใยกันทั้งหมู่บ้าน ชุมชนและขยายไปในระดับอ่ืน ๆ 
โดยการคิดนโยบาย และรับรู้นโยบายจากทางราชการ และในท้องถิ่นต่าง ๆ ทุกภาคส่วนต้องร่วมรู้  
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจการต่างๆ ที่เข้มแข็งด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นวางแผนกระบวนการ
คิดเพ่ือการแก้ไขปัญหา ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรและ ประชาชนพัฒนาตนเองตลอดเวลา  
พัฒนาตนเองตามหลักศีล สมาธิ และปัญญา จัดตั้งส านักปฏิบัติ ธรรม จัดอบรมปฏิบัติธรรมสม่ าเสมอ 
ฝึกฝนตนเองเป็นประจ าอบรมจิตให้สงบ มีการวางแผนจัดแหล่งเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยี พัฒนาสื่อด้าน
พระพุทธศาสนาและชุมชนออกเผยแผ่อบรมพระภิกษุสามเณรและประชาชนในการใช้สื่อที่ถูกต้อง
วางแผนจัดแหล่งเรียนรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม  จัดแหล่งเรียนรู้ด้านวิถีชุมชน ส่งเสริมให้พระภิกษุ
สามเณรและประชาชนเข้าใจและร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น วางแผนการสร้างเครือข่ าย
แหล่งการเรียนรู้ วัด ชุมชน ชาวบ้าน และหน่วยงานราชการประสานงานกันจัดแหล่งการเรียนรู้
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ภายในวัด ชุมชน วัด ชาวบ้าน และหน่วยงานราชการประสานงานกันจัดแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน  
วางแผนการจัดหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนซึ่งสนับสนุนการศึกษา
ตลอดชีวิตของบุคคลในชุมชน ในจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมที่มีความยืดหยุ่นตามความต้องการ 
ของประชาชน 

การด าเนินตามแผน  
ร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ความสามัคคีในชุมชนเป็นพ้ืนฐาน

ส าคัญในการเสริมสร้างเครือข่าย การเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้น าทางศาสนาในชุมชนสร้างความศรัทธา 
ความเชื่อมั่นเมื่อขอความร่วมมือจากชุมชน ผู้น าชุมชนที่เข้มแข็งมีส่วนร่วมกับชุมชน ช่วยเหลือชุมชน
อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาในทุกๆ ด้าน กับทั้งมีการอบรมประชุมผู้น าและชาวบ้านเพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ 
ความสามัคคี ให้เป็นไปในทางเดียวกันท าให้เป็นรูปธรรมด าเนินงานให้วัดเป็นศูนย์กลางในการสร้าง
เครือข่าย โดยมีบ้านเป็นหลักและโรงเรียนเป็นองค์กรสนับสนุนให้กลุ่มมีความแข็งแรงเข้มแข็ง  
โดยให้เครือข่ายทั้งหมดโยงใยกันทั้งหมู่บ้าน ชุมชนและขยายไปในระดับอ่ืน ๆ จัดแหล่งเรียนรู้ด้านวิถี
ชุมชน ได้แก่ จัดห้องสมุดชุมชนภายในวัด รวบรวมหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและชุมชน  
จัดมุมอ่านหนังสือ  ห้องสมุดเคลื่อนที่ จัดพิพิธภัณฑ์ที่สะท้อนวิถีชีวิตของชุมชน รวบรวมสิ่งที่มีค่า  
ของชุมชน อนุรักษ์รักษาวิถีชีวิตของชุมชน โดยร่วมมือกันหน่วยงานรัฐบาล และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการสร้างเครือข่ายแหล่งการเรียนรู้ ได้แก่ วัด ชุมชน ชาวบ้าน และหน่วยงานราชการ
ประสานงานกันจัดแหล่งการเรียนรู้ภายในวัด ชุมชน วัด ชาวบ้านและหน่วยงานราชการประสานงาน
กันจัดแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่มีความรื่น รมย์ โดยปรับภูมิทัศน์ 
ให้สัปปายะ เป็นเครือข่ายแห่งการเรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้เสมือนจริง โดยจัดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  
ที่ส่งเสริมเครือข่ายแห่งการเรียนรู้และพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้เสมือน จริงโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอล 
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ารับบริการสืบค้นสารสนเทศโดยผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

การตรวจสอบ 
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินงานการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 

ความสามัคคีในชุมชนเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการเสริมสร้างเครือข่าย การเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้น าทาง
ศาสนาในชุมชนสร้างความศรัทธา ความเชื่อมั่นเมื่อขอความร่วมมือจากชุมชน ผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง 
มีส่วนร่วมกับชุมชนช่วย เหลือชุมชนอย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบการด าเนินงานให้วัดเป็นศูนย์กลาง 
ในการสร้างเครือข่าย โดยมีบ้านเป็นหลักและโรงเรียนเป็นองค์กรสนับสนุนให้กลุ่มมีความแข็งแรง
เข้มแข็ง โดยให้เครือข่ายทั้งหมดโยงใยกันทั้งหมู่บ้าน ชุมชนและขยายไปในระดับอ่ืน ๆ โดยร่วมกัน 
กับทุกภาคส่วนของสังคมคิดนโยบายและรับรู้นโยบายจากทางราชการ และในท้องถิ่นต่าง ๆ  
ทุกภาคส่วนต้องร่วมรู้ มีการแต่งตั้คณะกรรมการด าเนินกิจการต่างๆ ที่เข้มแข็งด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ได้แก่  ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรมีความประพฤติที่ดีงาม ส่งเสริมให้ปราชญ์ชาวบ้านได้แสดง
ศักยภาพ ส่งเสริมให้ปราชญ์ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน มีการตรวจสอบการด าเนินงาน
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้าน วิถีชุมชน ได้แก่ จัดห้องสมุดชุมชนภายในวัด รวบรวมหนังสือเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาและชุมชน จัดมุมอ่านหนังสือ ห้องสมุดเคลื่อนที่ จัดพิพิธภัณฑ์ที่สะท้อนวิถีชีวิต  
ของชุมชน รวบรวมสิ่งที่มีค่าของชุมชน อนุรักษ์รักษาวิถีชีวิตของชุมชนตนเองให้ยั่งยืน ตรวจสอบ 
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การด าเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนซึ่งสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิตของบุคคลในชุมชนโดยการ
จัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมที่มีความยืดหยุ่นตามความต้องการของประชาชน 

การปรับปรุงแก้ไข 
มีการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานในการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ความสามัคคี

ในชุมชนเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการเสริมสร้างเครือข่าย การเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้น าทางศาสนา 
ในชุมชนสร้างความศรัทธา ความเชื่อมั่นเมื่อขอความร่วมมือจากชุมชน ผู้น าชุมชนที่เข้มแข็งมีส่วน
ร่วมกับชุมชน ช่วยเหลือชุมชนอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาในทุกๆ ด้าน ยิ่งประสบผลส าเร็จเกิดเครือข่าย  
มีความต่อเนื่องยั่งยืน กับทั้งมีการอบรมประชุมผู้น าและชาวบ้านเพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ ความสามัคคี  
ให้เป็นไปในทางเดียวกันท าให้เป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรมีความประพฤติที่ดีงาม 
ส่งเสริมให้ปราชญ์ชาวบ้านได้แสดงศักยภาพ ส่งเสริมให้ปราชญ์ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้สารสนเทศให้แก่ประชาชน โดยการจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและ
พัฒนาการรูสารสนเทศให้แกประชาชนที่มารับบริการ ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะจารีต
ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชน โดยการจัดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่มีเอกลักษณ์ประจ า
ท้องถิ่น เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่มีความรื่นรมย์ โดยปรับภูมิทัศน์ให้สัปปายะ เป็นเครือข่าย  
แห่งการเรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้เสมือนจริง โดยจัดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่ส่งเสริมเครือข่ายแห่งการ
เรียนรู้และพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้เสมือน จริงโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอล โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ารับบริการสืบค้นสารสนเทศโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  จึงถือว่าหน่วยอบรมประชาชนประจ า
ต าบลได้เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารนับตั้งแต่ของคณะสงฆ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนถึง
หน่วยงานของราชการ 

๕.๑.๓ การพัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัด
ก าแพงเพชร พบว่า 

๑) ด้านการสงเคราะห์และอนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่น พบว่า  
มีการวางแผนการในการด าเนินการในด้านวิทยากร สถานที่เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาชนในด้านการให้ความรู้เรื่องการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีการวางแผนอบรม
ประชาชนให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบเรียบร้อยตามกฎและระเบียบของชุมชน เพ่ือความสุขความเจริญ 
ของชุมชนและประชาชนเป็นที่ตั้ง โดยมุ่งให้เป็นประชาชนที่ดีของสังคม พร้อมกับการพัฒนาบ้าน  
วัด และโรงเรียนให้มีความสามัคคีอย่างเข้มแข็ง ได้ด าเนินการในจัดหาด้านอุปกรณ์และจัดสถานที่ 
จัดอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในด้านการให้ความรู้เรื่องการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ด้านการปลูกพืชตามฤดูกาลที่เหมาะสม การทอเสื่อ การจักสาน 
งานหัตถกรรมหินอ่อน เป็นต้น      
  มีการจัดอบรมประชาชนให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบเรียบร้อยตามกฎและระเบียบของชุมชน 
เพ่ือความสุขความเจริญของชุมชนและประชาชนเป็นที่ตั้ง โดยมุ่งให้เป็นประชาชนที่ดีของสังคม 
พร้อมกับการพัฒนาบ้าน วัด และโรงเรียนให้มีความสามัคคีอย่างเข้มแข็ง โดยเชิญวิทยากร 
ด้านกฎหมายมาให้ความรู้ มีการตรวจสอติดตามประเมินผลการด าเนินงานการอบรมให้ความรู้เรื่อง
การประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงว่าได้ผลมากน้อยเพียงใด ตลอดจนมีการ  
ออกตรวจเยี่ยมการด าเนินงานนอกสถานที่ ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลจัดเวรยามเฝ้าระวัง
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อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ แช่น ช่วงปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น  อีกทั้งอบรมเพ่ิมเติมให้ความรู้
ประชาชนให้ร่วมกันเฝ้าระวังอุบัติต่างๆอันจะเกิดขึ้นได้ในชุมชน เช่นลมพายุ และน้ าท่วม เพ่ือป้องกัน
หรือบรรเทาความความเดือดร้อนอันจะเกิดขึ้นเฉพาะหน้า  ช่วยเหลือนุเคราะห์การศึกษาแก่เด็ก 
และเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียน และการสนับสนุนให้วัดที่มีความพร้อมหรือสามารถให้จัดตั้งโรงเรียน  
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น บริจาคเงิน
ช่วยเหลือสร้างอาคาร อุปกรณ์การเรียนการสอน ทุนการศึกษาแก่นักเรียน   
  การด าเนินงานดังกล่าวมานี้ ถือได้ว่าการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลใน
จังหวัดก าแพงเพชร ด้านการสงเคราะห์และอนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่น เป็นไปอย่างสมบูรณ์ตาม
เจตนาของการจัดตั้งหน่วย  

๒) ด้านการเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างวัด บ้าน และหน่วยงาน พบว่า 

มีการวางร่วมกับชุมชนในการให้วัดเป็นศูนย์การเรียนของผู้สูงอายุ ชื่อโรงเรียนชราบาล
วิทยาลัยบ้าง  โรงเรียนพัฒนาผู้สูงอายุบ้าง  โดยใช้ศาลาการเปรียญ หรือสถานที่ที่เห็นสมควรในการ
ด าเนินกิจกรรมวางแผนจัดโครงการอนุรักษ์และปลูกป่าในพ้ืนที่ดินของวัดหรือที่ดินสาธารณะของ
ชุมชน  เพ่ือให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินของวัดหรือที่สาธารณะร่วมกันตลอดจนใช้พ้ืนที่วัด 
เป็นแหล่งแสดงสินค้าขอวงชุมชน  ด าเนินการอนุรักษ์และปลูกป่าในพ้ืนที่ดินของวัดหรือที่ดิน
สาธารณะของชุมชน  เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินของวัดหรือที่สาธารณะร่วมกันตลอดจนใช้
พ้ืนที่วัดเป็นแหล่งแสดงสินค้าขอวงชุมชนจัดตลาดนัดชุมชนเพ่ือให้ประชาชนในท้องที่ได้น าสินค้าที่
ตนเองผลิตมาจ าหน่าย และจัดเป็นที่กระจายสินค้าชุมชนไปสู่ท้องถิ่นอ่ืน  
  มีการจัดตั้งอุทยานการศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้พระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
และประเพณีของท้องถิ่น จัดโครงการธนาคารความดีโดยใช้หลักธรรม ๘ ข้อของหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบลหลักในการด าเนินงาน มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินงาน    
เพ่ือประสานงานระหว่างบ้านและหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีกิจกรรมร่วมกันมีการจัด
ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือวางแผนงานในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ เช่น การจัดให้วัด  
เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านอาชีพ  ให้หน่วยงานของรัฐมาจัดตั้งสถานที่ให้ความรู้ด้านวิทยาการต่างๆ ตลอดถึง  
ให้หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล เป็นศูนย์รวมความคิดจากบุคคลทุกภาคส่วนของชุมชนหน่วย
อบรมประชาชนประจ าต าบลมีการติดตามการด าเนินงานการจัดงานบุญประเพณีและงานปฏิบัติธรรม
เนื่องในวันส าคัญของชาติ และวันส าคัญของพระพุทธศาสนาว่าได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน
มากน้อยเพียงใด มีการประสานงานระหว่างบ้านและหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น           
ให้มีกิจกรรมร่วมกัน  
  มีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือวางแผนงานในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ 
เช่น การจัดให้วัดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านอาชีพ  ให้หน่วยงานของรัฐมาจัดตั้งส ถานที่ให้ความรู้          
ด้านวิทยาการต่างๆ ปรับปรุงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ  ลานวัด ลานใจ ลานกีฬา 
โครงการเข้าวัดขัดใจ การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน  ตลอดจนโครงการสวดมนต์
ธรรมจักกัปปวัตตนสูตร โดยจัดกิจกรรมทุกวันพระหรือหยุดของสัปดาห์ โดยร่วมกับส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรับปรับแก้ไขโครงการอนุรักษ์และปลูกป่า        



๑๓๖ 
 

 

 

ในพ้ืนที่ดินของวัดหรือที่ดินสาธารณะของชุมชน เพ่ือให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินของวัดหรือที่
สาธารณะร่วมกันตลอดจนใช้พ้ืนที่วัดเป็นแหล่งแสดงสินค้าของชุมชน 

๓) ด้านการเป็นศูนย์รวมความคิดของประชาชนทุกหมู่เหล่า พบว่า  

มีการวางแผนร่วมกัน รวมทั้งการปรึกษาหารือและร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้น       
โดยต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่นด้านบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น มีการวางแผน
ร่วมกันระหว่างหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยที่เกี่ยวข้อง
เช่นเกษตรต าบล  เกษตรอ าเภอ กรมพัฒนาที่ดิน  ออกแบบแผนการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกัน        
โดยแต่ละส่วนร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ติดตามการด าเนินงานแบบมี
ส่วนร่วมระหว่างวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล  เทศบาลต าบล 
เทศบาลเมือง ฝ่ายปกครองหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ   
  มีการวางแผนร่วมกัน รวมทั้งการปรึกษาหารือและร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้น       
โดยต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่นด้านบรรเทาสาธารณภัย ว่ามีปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงานหรือไม่อย่างไร มีการปรับปรุงวิธีการด าเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล  
ให้ทันสมัยเหมาะกับสถานการณ์โลกเพ่ือให้ประชาชนสามารถน าหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ  เหมาะสมกับเพศวัยของแต่ละคนนั้นจะต้องจัดท า
แผนการเผยแผ่หลักธรรมให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง ออกแบบแผนการพัฒนาเศรษฐกิจร่วม         
กันโดยแต่ละส่วนร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนและช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีการอบรมประชุมผู้น าชุนชน
และชาวบ้านเพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ความสามัคคี เพ่ือความสงบสุขของประชาชนที่อยู่ร่วมกัน อันเป็น
จุดประสงค์ของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล 

๔) ด้านการเป็นศูนย์รวมพลังในการป้องกันหมู่บ้านให้เกิดสันติสุข พบว่า 

มีการวางแผนร่วมกับภาครัฐและประชาชนในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล ๕   
เพ่ือชุมชนสันติสุข ให้คนในหมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการปวารณาตั้งใจรักษาศีล ๕ โดยพร้อมเพรียงกัน
เพ่ือร่วมสร้าง “ครอบครัวรักษาศีล ๕” และ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนโครงการนี้
ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ภายใต้มิติทางศาสนาท าให้เกิดชุมชนสันติสุขตลอดไปอย่างยั่งยืนมีสุขภาพดีขึ้น         
มีการจัดตั้งและส่งเสริมศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แก่เด็กเยาวชน  ศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์มีความมุ่งหมายให้หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลและหน่วยงาน
ภาครัฐ มีส่วนในการให้การศึกษาอบรมปลุกฝังศีลธรรม วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามแก่เด็ก  
และเยาวชน อันก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นของคนในสังคมให้อยู่กันอย่างมีคุณธรรม ร่วมกับส านักงาน
วัฒนธรรมจัดโครงการชุมชนคุณธรรม พลัง บวร   
  ให้วัดเป็นต้นแบบในการพัฒนาวัฒนธรรมประเพณี บ้านโรงเรียนและหน่วยงานอ่ืน ๆ 
เป็นผู้ปฏิบัติตาม ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และสืบสานวัฒนธรรมให้ยั่งยืน เพราะประเพณี
วัฒนธรรมของประเทศไทยใช้วัดเป็นศูนย์กลางความคิดของคนในชุมชนด าเนินงานการอบรมพัฒนา
ชุมชนให้เกิดสันติสุข โดยการใช้กระบวนการสนทนาในการเปิดพ้ืนที่เพ่ือให้การพูดคุยแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพ่ือลดความขัดแย้งของคนในชุมชน โดยภาคประชาชนมีส่วนร่วมมืออย่างจริงจัง เป็นสังคม   
ที่สันติสุข และจัดตั้งจัดศูนย์ฝึกอาชีพหัตกรรมหินอ่อนโดยเชิงวิทยากรท้องถิ่นที่มีความช านาญการ  
มาให้ความรู้เพ่ิมทักษะในการท างานเพ่ือให้ท าท างานได้รับประโยชน์มากที่สุด โดยการน าวัตถุดิบ    



๑๓๗ 
 

 

 

ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว  แล้วรวมกลุ่มด าเนินกิจการที่
เป็นประโยชน์ต่อชุมชน โดยมีจุดประสงค์เพ่ือสร้างหมู่บ้าน ชุมชน ตลอดจนสังคมให้เกิดสันติสุขอัน
เป็นเป้าหมายของการจัดตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล  

๕) ด้านการเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร พบว่า 
ด าเนินงานให้วัดเป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่าย โดยมีบ้านเป็นหลักและโรงเรียน

เป็นองค์กรสนับสนุนให้กลุ่มมีความแข็งแรงเข้มแข็ง โดยให้เครือข่ายทั้งหมดโยงใยกันทั้งหมู่บ้าน 
ชุมชนและขยายไปในระดับ อ่ืน ๆ โดยการคิดนโยบาย  และรับรู้น โยบายจากทางราชการ            
และในท้องถิ่นต่าง ๆ ทุกภาคส่วนต้องร่วมรู้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจการต่างๆ ที่เข้มแข็ง
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นวางแผนกระบวนการคิดเพ่ือการแก้ไขปัญหา จัดแหล่งเรียนรู้ด้านวิถีชุมชน 
ได้แก่ จัดห้องสมุดชุมชนภายในวัด รวบรวมหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและชุมชน จัดมุมอ่าน
หนังสือ  ห้องสมุดเคลื่อนที่ จัดพิพิธภัณฑ์ที่สะท้อนวิถีชีวิตของชุมชน รวบรวมสิ่งที่มีค่าของชุมชน 
อนุรักษ์รักษาวิถีชีวิตของชุมชน   
  มีการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานในการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ความสามัคคี
ในชุมชนเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการเสริมสร้างเครือข่าย การเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ น าทางศาสนา        
ในชุมชนสร้างความศรัทธา ความเชื่อมั่นเมื่อขอความร่วมมือจากชุมชน ผู้น าชุมชนที่เข้มแข็งมีส่วน
ร่วมกับชุมชน ช่วยเหลือชุมชนอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาในทุกๆ ด้าน ยิ่งประสบผลส าเร็จเกิดเครือข่าย  
มีความต่อเนื่องยั่งยืน กับทั้งมีการอบรมประชุมผู้น าและชาวบ้านเพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ ความสามัคคี    
ให้เป็นไปในทางเดียวกันท าให้เป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรมีความประพฤติที่ดีงาม 
ส่งเสริมให้ปราชญ์ชาวบ้านได้แสดงศักยภาพ ส่งเสริมให้ปราชญ์ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอล โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ารับบริการสืบค้นสารสนเทศโดยผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต จึงถือว่าหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลได้เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารนับตั้งแต่     
ของคณะสงฆ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนถึงหน่วยงานของราชการ 

๕.๒  อภิปรายผลการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยทั้ง ๕ ด้านได้ดังนี ้
๕.๒.๑ สภาพปัญหาการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัด

ก าแพงเพชร  
ผลการศึกษาพบว่า ประธานหน่วยและคณะกรรมการของหน่วยบางแห่งอยู่คนละพ้ืนที่

คณะกรรมการขาดความรู้ความเข้าใจในการฝึกอบรมขาดแนวทางในการปฏิบัติไม่มีความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่และมีจ านวนน้อย ไม่เพียงต่องานที่รับผิดชอบไม่มีรูปแบบของการจัดกิจกรรม      
ในการอบรมที่ชัดเจนขาดการจัดกิจกรรมการด้านส่งเสริมในงานการสาธารณสงเคราะห์ให้แก่ชุมชน
และการด าเนินงานหรือด าเนินกิจกรรมขาดความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ไม่มีหลักสูตร           
และโครงการ ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เขารับการอบรม ไม่มีการก าหนดเป้าหมายของการ
ฝึกอบรมที่ชัดเจน มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมช่วยเหลือโครงการที่หลากหลาย เช่น      
การอาสาช่วยด้านแรงงาน และข้าวของเครื่องใช้ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม จัดในช่วงวั นหยุด
เทศกาล หรือ วันส าคัญทางศาสนา ความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



๑๓๘ 
 

 

 

ให้ไม่เห็นความส าคัญของการจัดกิจกรรมของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลไม่ค่อยมี อีกทั้งไม่มี  
การวางแผนงานและการกระจายงานและอนุเคราะห์ส่งเสริมในด้านการสาธารณสงเคราะห์ให้แก่
ชุมชนไม่ทั่วถึง ครอบคลุมทุกพ้ืนที่     
  การส่งเสริมสนับสนุนจากคณะสงฆ์ และประกอบกับการท างานต่างวัด ต่างท าขาดความ
ร่วมมือกันท างาน ท าให้การท างานไปคนละทิศไม่สอดคล้องกันท าให้งานด้านการสาธารณสงเคราะห์
ไม่ก้าวหน้าเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง บทบาทความส าคัญของวัดในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางประสานงาน
ระหว่างวัด บ้าน และหน่วยงานในการที่จะร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นลดน้อยลงเกือบทุก เช่น ด้านช่วยกัน
พัฒนา หมู่บ้านให้มีความเจริญก้าวหน้าตามสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่ งจะท าให้ประชาชน   
ไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อ่ืนหรือไปขายแรงงานที่อ่ืน  
  วัดลดบทบาทหน้าที่ความส าคัญในงานด้านนี้ไปมากความส าคัญของวัดเพ่ือเป็นศูนย์รวม
ความคิดของประชาชนทุกหมู่เหล่าก็ลดลง บทบาทความส าคัญของวัดเพ่ือเป็นศูนย์รวมพลังในการ
ป้องกันหมู่บ้านให้เกิดสันติสุข ลดน้อยและขาดประสิทธิภาพมากประกอบ หน่วยงานภาครัฐเข้ามา   
มีบทบาทมากยิ่งขึ้น ท าให้บทบาทความส าคัญของวัดหายไป  บทบาทความส าคัญของวัดในเป็นศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะข้อมูล ข่าวสารของทางราชการจ าเป็นจะต้องรับทราบอย่างทันท่วงที
ตรงไปตรงมายุคนี้ เป็ นยุ คข้อมูลข่ าวสารเรื่องราวต่าง ๆ  ทั้ งในประเทศและต่างประเทศ                  
มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา   
  ปัญหาคณะสงฆ์ในวัดต่างๆ ขาดระบบหลักการต่างวัดต่างท าไม่มีเครือข่ายช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันทให้กิจการงานไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควรระบบสาธารณูปการ สิ่งอ านวยความสะดวก 
ทั้งไฟฟ้า ประปา ห้องน้ า ห้องสุขา ถนนภายในวัดไม่ได้รับการปรับปรุง เช่นถนนภายในวัดก็เป็นถนน
คอนกรีตทั้งหมดเป็นการอ านวยความสะดวกแก่พระสงฆ์ที่ผู้ ในวัด และแก่ญาติโยมทั้งหลาย         
ที่มาท าบุญไม่เพียงพอ ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นอุปสรรคในการด าเนินงานของหน่วยอบรมประชาชน
ประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร อันเป็นสาเหตุให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์            
ของการจัดตั้งหน่วย ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้หากทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างจริงจัง          
ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระปลัดวรัญ ญู  อคฺควชิ โร  (ยอด เพ็ชร) ได้ วิ จั ย เรื่อง               
“การพัฒนาการบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนในยุคโลกาภิวัตน์” ผลการวิจัยพบว่า 
สภาพ ปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการวัดเป็นศูนย์กลางชุมชนต้นแบบ พบว่า สภาพการบริหาร
จัดการวัดเป็นศูนย์กลางชุมชนต้นแบบ พบว่า ปัจจัยความส าเร็จของวัดขึ้นอยู่กับความเป็นผู้น า 
เชิงปัจเจกชน สั่งการเพียงผู้เดียวและการมีภาวะผู้น าสูงของเจ้าอาวาส สร้างฐานของความศรัทธา
ความเสียสละไว้ก่อน และด าเนินโครงการตามทักษะความสามารถที่มีอยู่ เพียงด้านเดียวให้เด่นชัด         
เจ้าอาวาสต้องมีความเสียสละ มองการณ์ไกล เห็นประโยชน์ของวัดและชุมชนเป็นที่ตั้ง มีวิสัยทัศน์
กว้างไกล เข้าใจสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจในปั จจุบันและพิจารณาการพัฒนาในอนาคต              
วัดต้องพัฒนาศาสนสถาน ศาสนวัตถุภายในวัด การจัดแผนผังสิ่งปลูกสร้ าง แหล่งการเรียนรู้ทาง
ศาสนาและประวัติศาสตร์ วัดต้องค้นหาจุดแข็งของตนเองและน าเสนอต่อสาธารณชนโดยการ
ประชาสัมพันธ์อย่ างทั่ วถึ ง จุด อ่อนหากค้นพบต้องรีบแก้ ไขก่อนที่ จะไม่สามารถแก้ ไขได้                
วัดต้องมีหลักการสว่าง สะอาด สงบ ส่งเสริม สร้างสรรค์ ด าเนินโครงการต่าง ๆ โดยการประชุม
กรรมการวางแผนงานร่วมกันก่อนการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ เสมอ ต้องด าเนินกิจกรรม



๑๓๙ 
 

 

 

เพ่ือชุมชนด้วยความเสียสละ ด าเนินการในรูปแบบประสานงานและการมีส่วนร่วม แบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบตามความเหมาะสมกับทักษะความรู้ความสามารถ ส าหรับแนวทางการบริหารจัดการวัด  
ให้ เป็นศูนย์กลางชุมชนนั้ น  ต้ องด าเนินกิจกรรมเพ่ือสั งคมและชุมชนด้ วยความเสียสละ             
กระท าอย่างจริงจังด้วยการให้มิใช่ต้องการได้ สิ่งที่ได้รับจากการท างานเพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้แก่ชุมชน
คือความสุขใจที่ได้ลงมือท า ผู้บริหารวัดที่ต้องการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมต้องมีภูมิปัญญาด้านใด  
ด้านหนึ่งที่เอ้ือต่อการจัดหางบประมาณสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรม และต้องมีภาวะผู้น าแบบ
ปัจเจกชนก่อนจะน าไปสู่ การประสานศรัทธาสร้างเครือข่ายความร่วมมือขึ้นได้ ในภายหลัง             
ซ่ึงต้องใช้เวลาในการสร้างความศรัทธาแก่ประชากรชุมชน สภาพโดยทั่วไปของวัดเป็นศูนย์กลางชุมชน
ต้นแบบในปัจจุบัน มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและศาสนสมบัติ รวมทั้งงบประมาณพอเพียงต่อการ
บริหารจัดการวัดตามภารกิจงานคณะสงฆ์ ๖ ด้าน ได้อย่างครบถ้วนเหมาะสมกับสภาพชุมชนยุค   
โลกาภิวัตน์ ส่วนปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการวัดเป็นศูนย์กลางชุมชนต้นแบบ พบว่า       
ด้านการ ปกครอง คือ พระภิกษุผู้อุปสมบทใหม่ขาดระเบียบวินัยของสงฆ์ควรจัดอบรมให้มากข้ึน และ
ผู้อุปสมบทเมื่อสูงอายุขาดการเชื่อฟัง ประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสมกับสมณสารูป ส่วนด้านชุมชน
ต้องประสานความเข้าใจส าหรับแต่ละโครงการ โดยต้องด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชากรชุมชน
ทราบอย่างทั่วถึง ด้านการศาสนศึกษา ขาดศาสนทายาทสืบต่ออายุและกิจการงานพระพุทธศาสนา 
ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเท่าที่ควรในการส่งเด็กเข้าร่วมโครงการ
กิจกรรม ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ยังคงด าเนินการอย่างตั้งรับไม่สามารถด าเนินการเชิงรุกได้
ด้านการสาธารณูปการ ไม่สามารถขยายพ้ืนที่วัดได้เนื่องจากชุมชนล้อมรอบและไม่สามารถขอคืนพ้ืนที่
เช่าได้เนื่องจากอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง และการที่จะต้องบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ
เดิมอยู่เสมอซึ่งเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณมากที่สุด ด้านสาธารณสงเคราะห์ ต้องการงบประมาณ
สนับสนุนจากส่วนราชการและหน่วยงานมากขึ้น ส าหรับชุมชนยังคงมีปัญหาโดยเฉพาะปัญหาคุณภาพ
การศึกษาของเยาวชน และปัญหายาเสพติด๑ 

๕.๒.๒ การพัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัด
ก าแพงเพชร 

๑) ด้านการสงเคราะห์และอนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่น มีการวางแผนการในการ
ด าเนินการในด้านวิทยากร สถานที่เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในด้านการให้ความรู้เรื่องการ
ประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีการวางแผนอบรมประชาชนให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบ
เรียบร้อยตามกฎและระเบียบของชุมชน   เพ่ือความสุขความเจริญของชุมชนและประชาชนเป็นที่ตั้ง 
โดยมุ่งให้เป็นประชาชนที่ดีของสังคม พร้อมกับการพัฒนาบ้าน วัด และโรงเรียนให้มีความสามัคคี
อย่างเข้มแข็ง ได้มีการด าเนินการในการจัดหาด้านอุปกรณ์และจัดสถานที่จัดอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนในด้านการให้ความรู้เรื่องการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยเชิญวิทยากรมา
ให้ความรู้ด้านการปลูกพืชตามฤดูกาลที่เหมาะสมการทอเสื่อ การจักสาน  เป็นต้น มีการจัดอบรม
                                                

๑
 พระปลัดวรัญญู อคฺควชิโร (ยอดเพ็ชร), การพัฒนาการบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนใน

ยุคโลกาภิวัตน์, ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๒๘๑-๒๘๒. 



๑๔๐ 
 

 

 

ประชาชนให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบเรียบร้อยตามกฎและระเบียบของชุมชน เพ่ือความสุขความเจริญของ
ชุมชนและประชาชนเป็นที่ตั้ง โดยมุ่งให้เป็นประชาชนที่ดีของสังคม พร้อมกับการพัฒนาบ้าน วัด   
และโรงเรียนให้มีความสามัคคีอย่างเข้มแข็ง โดยเชิญวิทยากรด้านกฎหมายมาให้ความรู้ มีการตรวจ
สอติดตามประเมินผลการด าเนินงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงว่าได้ผลมากน้อยเพียงใด ตลอดจนมีการออกตรวจเยี่ยมการด าเนินงานนอกสถานที่ ได้ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเวรยามเฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ แช่น ช่วงปีใหม่ สงกรานต์ 
เป็นต้น  อีกท้ังอบรมเพ่ิมเติมให้ความรู้ประชาชนให้ร่วมกันเฝ้าระวังอุบัติต่างๆอันจะเกิดขึ้นได้ในชุมชน 
เช่นลมพายุ และน้ าท่วม เพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความความเดือดร้อนอันจะเกิดขึ้นเฉพาะหน้า  
ช่วยเหลือนุเคราะห์การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียน และการสนับสนุนให้วัดที่มี       
ความพร้อมหรือสามารถให้จัดตั้งโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา มีส่วนร่วมในการ       
จัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น บริจาคเงินช่วยเหลือสร้างอาคาร อุปกรณ์การเรียนการสอน 
ทุนการศึกษาแก่นักเรียน การด าเนินงานดังกล่าวมานี้ ถือได้ว่าการจัดการหน่วยอบรมประชาชน
ประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร ด้านการสงเคราะห์และอนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่นเป็นไป
อย่างสมบูรณ์ตามเจตนาของการจัดตั้งหน่วย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ คูณ โทขันธ์ และเทพ
พร มังธานี  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดใน
พระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาวัดมหาพุทธาราม อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ” ผลการวิจัยพบว่า 
ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน พบว่า ด้านการศึกษา พบว่า สามารถรักษารูปแบบ
การศึกษาแบบดั้งเดิมที่มุ่งผดุงพระธรรมวินัยและพระพุทธศาสนา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการ บริหารคณะสงฆ์ในอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี ด้านการศึกษาสงเคราะห์โดยรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๕๔) 
เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อค าถาม พบว่าผู้ตอบ แบบสอบมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ  
ในการบริหารคณะสงฆ์ในอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้านการศึกษาสงเคราะห์ที่อยู่   
ในระดับปานกลาง ได้แก่การจัดตั้งโรงเรียนปริยัติธรรม เพ่ือส่งเสริมการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร 
และการจัดหางบประมาณในการสร้างอาคารเรียน ส าหรับข้ออ่ืน ๆ ที่เหลือผู้ตอบแบบสอบมีความ
คิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการบริหารคณะสงฆ์ใน  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี         
อยู่ในระดับมากทุกข้อ ส่วนใหญ่ช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การศึกษา จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณร ช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาเฉพาะบุคคลผู้ก าลังศึกษาที่มี
ความเดือดร้อน ประสานการจัดหางบประมาณในการสร้างอาคารเรียน/ห้องเรียน เรื่องที่ยังต้องมี  
การ พัฒนาและจ าเป็นต้องหาทุนการพัฒนาการศึกษาอีกมากเพราะ ปัจจุบันการศึกษาเป็นเรื่อง      
ที่จ าเป็นอย่างมาก ดังนั้น การส่งเสริมให้มีการศึกษา เป็นการสงเคราะห์ประชาชนด้านการศึกษาให้มี
ความรู้ ความสามารถที่จะด ารงตนและด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขการจัดการศึกษา     
เพ่ือ ช่วยเหลือเกื้อกูลและการช่วยเหลือเกื้อกูลการศึกษาให้ผู้ที่มีความสนใจได้เข้ามาศึกษา         
และสามารถ ใช้ในชีวิตประจ าวันได้คณะสงฆ์จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างใหญ่เพ่ือที่    
จะท าให้คณะ สงฆ์ในอ าเภอเมืองกาญจนบุรีได้ เป็นที่ พ่ึงทางใจและด้านอ่ืน ๆ แก่ประชาชน         
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พบว่าผู้ตอบแบบสอบมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ ในการบริหาร
คณะสงฆ์ในอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้านการเผยแผ่ โดยรวมอยู่ใน ระดับดีมากท่ีสุด 
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(คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๕๑ ) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อค าถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบ           
มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการบริหารคณะสงฆ์ในอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี        
การเผยแผ่ ที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ มีการเผยแผ่ธรรมทางวิทยุหรือสื่ออ่ืน ๆ และจัดให้มีพระ
ธรรมทูตในการเผยแผ่ธรรมเป็นประจ า ส าหรับข้ออ่ืน ๆ ที่เหลือ ผู้ตอบแบบสอบมีความคิดเห็น      
ต่อประสิทธิภาพในการบริหารคณะสงฆ์ในอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ   ส่วนใหญ่มีการส่งเสริมให้เจ้าอาวาสเปิดรับความรู้ใหม่ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารจัดการ  
วัดมีการน าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ ๆ มากขึ้น ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอน เข้ามาในวัดเพ่ือ 
ที่เยาวชนจะได้เข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศที่เป็นจริงและจัดให้มีการปฏิบัติธรรมเป็นประจ าเสริมสร้าง 
กิจกรรมที่ท าให้ไม่เบื่อหน่ายเป็นอย่างดีส่งเสริมการเรียนรู้คู่คุณธรรมเป็นขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสั่งสอน 
เยาวชนให้เป็นคนดีน าความรู้ที่ได้รับจากการเผยแผ่ไปปฏิบัติและใช้ในชีวิตประจ าวันได้และท าให้เป็น
การสร้างคนดีเข้ามาในสังคม๒ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ประทุม อังกูรโรหิต  ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง “สถาบันทางพระพุทธศาสนากับงานสังคมสงเคราะห์” ผลการวิจัยพบว่า ๑. พระภิกษุสงฆ์ 
นักวิชาการและบุคคลทั่วไปสนับสนุนการท างานสังคมสงเคราะห์ของสถาบันทางพระพุทธศาสนาตาม
กรอบของพระวินัยและจารีตประเพณี เนื่องจากสอดคล้องกับหลักค าสอนของ พระพุทธศาสนา  
และเป็นการทท าเพ่ือประโยชน์สุขของมหาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแหล่งที่สวัสดิการของรัฐยังเข้าไป
ไม่ถึง  ๒ . วัดทั้ งห้าวัด และเสถียรธรรมสถานมีจุดอ่อนจุดแข็งที่แตกต่างกันแต่ เผชิญปัญหา  
และอุปสรรคที่คล้ายคลึงกัน เช่น ด้านเงินทุนและบุคลากร ขณะที่เสถียรธรรมสถานได้รับความร่วมมือ
จากชุ ม ชนและองค์ ก รต่ า ง  ๆ  ทั้ ง ในป ระเท ศและต่ างป ระ เทศ  ใน ระดั บ ที่ น่ า พึ งพอ ใจ   
ชาวบ้านมักมีทัศนคติว่างานสังคมสงเคราะห์ที่วัดทั้งหลายท ามิใช่ “กิจของสงฆ์” ๓. การแก้ไขปัญหา 
ที่ มีประสิทธิภาพจะเป็นการท างานเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ โดยการสร้างความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือกับรัฐและชุมชนรวมทั้งองค์กรเอกชน และใช้สื่อช่วยในการเผยแพร่ กิจกรรมต่าง ๆ ให้มากขึ้น 
ที่ส าคัญคือ การสร้างความสมดุลระหว่างการท างานสังคมสงเคราะห์กับการเผยแผ่ธรรม นอกจากนั้น 
พระสงฆ์ต้องมีความระมัดระวังด้านความประพฤติให้อยู่ ในกรอบของพระวินัยและจารีตประเพณี 
ในขณะปฏิบัติภารกิจให้การสงเคราะห์ประชาชน ในภาพรวมงานวิจัยนี้ช่วยเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการท างานสังคมสงเคราะห์ของสถาบันทางพระพุทธศาสนาในสังคมพระพุทธศาสนาฝ่าย 
เถรวาท และสามารถน าไปใช้เป็นตัวอย่างส าหรับพระสงฆ์และวัดอ่ืน ๆ ที่ด าเนินงานสังคมสงเคราะห์
ในลักษณะที่คล้ายคลึงกันได้๓ 

๒) ด้านการเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างวัด บ้าน และหน่วยงาน  พบว่า  
หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชรมีการวางร่วมกับชุมชนในการให้วัดเป็นศูนย์
การเรียนของผู้สูงอายุ ชื่อโรงเรียนชราบาลวิทยาลัยบ้าง  โรงเรียนพัฒนาผู้สูงอายุบ้าง  โดยใช้ศาลา
                                                

๒
 คูณ  โทขัน ธ์ และเทพพร มังธานี , “รูปแบบการจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดใน

พระพทุธศาสนา : กรณีศกึษา วดัมหาพทุธาราม อําเภอเมือง จงัหวดัศรีสะเกษ”, รายงานการวจิัย, (สํานกังานเลขาธิการการ 
สภาการศกึษาแห่งชาติ : กระทรวงศกึษาธิการ, ๒๕๔๖), หน้า ก-ข.  

๓ประทุม อังกูรโรหิต, “สถาบันทางพระพุทธศาสนากับงานสังคมสงเคราะห์”, รายงานการวิจัย, 
(ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ก-ข.   
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การเปรียญ หรือสถานที่ที่เห็นสมควรในการด าเนินกิจกรรมวางแผนจัดโครงการอนุรักษ์และปลูกป่า 
ในพ้ืนที่ดินของวัดหรือที่ดินสาธารณะของชุมชน  เพ่ือให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินของวัดหรือ  
ที่สาธารณะร่วมกันตลอดจนใช้พ้ืนที่วัดเป็นแหล่งแสดงสินค้าขอวงชุมชน  ด าเนินการอนุรักษ์และ 
ปลูกป่าในพื้นที่ดินของวัดหรือที่ดินสาธารณะของชุมชน  เพ่ือให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินของวัด
หรือที่สาธารณะร่วมกันตลอดจนใช้พื้นที่วัดเป็นแหล่งแสดงสินค้าขอวงชุมชนจัดตลาดนัดชุมชนเพ่ือให้
ประชาชนในท้องที่ได้น าสินค้าที่ตนเองผลิตมาจ าหน่าย และจัดเป็นที่กระจายสินค้าชุมชนไปสู่ท้องถิ่น
อ่ืน จัดตั้งอุทยานการศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้พระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ และประเพณี
ของท้องถิ่น จัดโครงการธนาคารความดีโดยใช้หลักธรรม ๘ ข้อของหน่วยอบรมประชาชน 
ประจ าต าบลหลักในการด าเนินงาน มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินงานเพ่ือประสานงาน
ระหว่างบ้านและหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีกิจกรรมร่วมกันมีการจัดประชุมประชาคม
หมู่บ้าน เพ่ือวางแผนงานในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ เช่น การจัดให้วัดเป็นศูนย์เรียนรู้  
ด้านอาชีพ ให้หน่วยงานของรัฐมาจัดตั้งสถานที่ให้ความรู้ด้านวิทยาการต่างๆ ตลอดถึงให้หน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบล เป็นศูนย์รวมความคิดจากบุคคลทุกภาคส่วนของชุมชนหน่วยอบรมประชาชน
ประจ าต าบลมีการติดตามการด าเนินงานการจัดงานบุญประเพณีและงานปฏิบัติธรรมเนื่องใน  
วันส าคัญของชาติ และวันส าคัญของพระพุทธศาสนาว่าได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนมากน้อย
เพียงใด  มีการประสานงานระหว่างบ้านและหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีกิจกรรม
ร่วมกันมีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือวางแผนงานในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ เช่น  
 การจัดให้วัดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านอาชีพ  ให้หน่วยงานของรัฐมาจัดตั้งสถานที่ให้ความรู้ด้านวิทยาการ
ต่างๆ ปรับปรุงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ ลานวัด ลานใจ ลานกีฬา โครงการ  
เข้าวัดขัดใจ การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน  ตลอดจนโครงการสวดมนต์  
ธรรมจักกัปปวัตตนสูตร โดยจัดกิจกรรมทุกวันพระหรือหยุดของสัปดาห์ โดยร่วมกับส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรับปรับแก้ไขโครงการอนุรักษ์และปลูกป่าในพ้ืน
ที่ดินของวัดหรือที่ ดินสาธารณะของชุมชน  เพ่ือให้ชุมชนได้ ใช้ประโยชน์จากที่ดินของวัด  
หรือที่สาธารณะร่วมกันตลอดจนใช้ พ้ืนที่ วัดเป็นแหล่งแสดงสินค้าของชุมชน  ซึ่ งสอดคล้อง 
กับผลการวิจัยของ สุญาดา สุนทรศารทูล ไดว้ิจัยเรื่อง “รูปแบบความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียน
และชุมชน ในการสร้ างภู มิคุมกันทางวัฒนธรรมแก่ เด็กและ เยาวชนในเขตปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรการเรียนรู้ วัฒนธรรมชุมชนเกี่ยวกับ
หลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัดโรงเรียน ชุมชน ภาครัฐรวมถึง
ภาคเอกชน เริ่มตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติการ การตรวจสอบการด าเนินการให้ เหมาะสม  
รวมถึงการประเมินผล จัดท าพ้ืนที่ชุมชนให้มีมูลค่าเพ่ิมทางสังคมโดยชุมชนจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์
พร้อมทั้งมีครูอาสาสมัครในพ้ืนที่คอยดูแลและให้ค าแนะน า๔ 

                                                
๔ สุญาดา สุนทรศารทูล , “รูปแบบความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียนและชุมชน ในการสร้าง

ภูมิคุ้มกัน ทางวัฒนธรรมแก่เด็กและเยาวชนในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, 
(สาขาวิชา วัฒนธรรมศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๒),หน้า ก-ข.  



๑๔๓ 
 

 

 

๓) ด้านการเป็นศูนย์รวมความคิดของประชาชนทุกหมู่เหล่า พบว่า หน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชรมีการวางแผนร่วมกัน รวมทั้งการปรึกษาหารือและ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้น  โดยต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ  เช่นด้านบรรเทา 
สาธารณภัย เป็นต้น มีการวางแผนร่วมกันระหว่างหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลกับองค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยที่เกี่ยวข้องเช่นเกษตรต าบล เกษตรอ าเภอ กรมพัฒนาที่ดิน ออกแบบแผนการ
พัฒนาเศรษฐกิจร่วม กันโดยแต่ละส่วนร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ติดตาม
การด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล  
เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง ฝ่ายปกครองหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ 
มีการวางแผนร่วมกัน รวมทั้งการปรึกษาหารือและร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  โดยต้องมีการ 
เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น ด้านบรรเทาสาธารณภัย ว่ามีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน
หรือไม่อย่างไร  หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชรมีการปรับปรุงวิธีการ
ด าเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลให้ทันสมัยเหมาะกับสถานการณ์โลกเพ่ือให้
ประชาชนสามารถน าหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ  
เหมาะสมกับเพศวัยของแต่ละคนนั้นจะต้องจัดท าแผนการเผยแผ่หลักธรรมให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 
ออกแบบแผนการพัฒนาเศรษฐกิจร่วม กันโดยแต่ละส่วนร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนและช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันมีการอบรม ประชุม ผู้น าชุนชนและชาวบ้านเพื่อเพ่ิมเติมความรู้ความสามัคคี เพ่ือความสงบ
สุขของประชาชนที่อยู่ร่วมกัน อันเป็นจุดประสงค์ของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล  
ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กริชพัฒน์ ภูวนา ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาชุมชนอยู่ดี
มีสุข กรณีศึกษา : บ้านดอนมัน อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม” ผลการวิจัยพบว่าโดยสรุป
รูปแบบการพัฒนาชุมชนอยู่ดีมีสุขของบ้านดอนมันมี ๔ ขั้นตอน ได้แก่ ๑) สร้างความสัมพันธ์ศึกษา
สภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการของชุมชน  ๒)วิเคราะห์ปัญหาการพิจารณาความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของโครงการ           ๓) ทดลองและประเมินผลการใช้  ๔) การคืนความรู้สู่ชมชน 
รูปแบบนี้สามารถส่งเสริมให้ประชาชนได้ขบคิดปัญหาร่วมกันสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาให้กับ
ชุมชน โดยผ่านกระบวนการสนทนาด้วยฐานะที่เท่าเทียมกันด า เนินกิจกรรมที่มีพลังเพ่ือเสริม 
ความเข้มแข็งประเมินผลและร่วมรับผลประโยชน์จากกิจกรรมที่ ปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลต่อความ
เข็มแข็งชองชุมชนต่อไป๕  
 ๔) ด้านการเป็นศูนย์รวมพลังในการป้องกันหมู่บ้านให้ เกิดสันติสุข  พบว่า  
หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชรมีการวางแผนร่วมกับภาครัฐและประชาชน
ในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล ๕ เพ่ือชุมชนสันติสุข  ให้คนในหมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการ
ปวารณาตั้งใจรักษาศีล ๕ โดยพร้อมเพรียงกันเพ่ือร่วมสร้าง “ครอบครัวรักษาศีล ๕” และ “หมู่บ้าน
รักษาศีล ๕” ที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนโครงการนี้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ภายใต้มิติทางศาสนาท าให้เกิดชุมชน
สันติสุขตลอดไปอย่างยั่งยืนมีสุขภาพดีขึ้น มีการจัดตั้งและส่งเสริมศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนา 

                                                
๕ กริชพัฒน์ ภูวนา,  “รูปแบบการพัฒนาชุมชนอยู่ดีมีสุข กรณีศึกษา : บ้านดอนมัน อ าเภอกันทร

วิชัย จังหวัดมหาสารคาม”, วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค 
(บัณฑิต วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, ๒๕๕๔), หน้า ก-ข. 



๑๔๔ 
 

 

 

วันอาทิตย์แก่เด็กเยาวชน ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์มีความมุ่งหมายให้หน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบลและหน่วยงานภาครัฐ มีส่ วนในการให้การศึกษาอบรมปลุกฝังศีลธรรม 
วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามแก่เด็ก และเยาวชน อันก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นของคนในสังคม
ให้อยู่กันอย่างมีคุณธรรม ร่วมกับส านักงานวัฒนธรรมจัดโครงการชุมชนคุณธรรม พลัง บวร  
หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร ให้วัดเป็นต้นแบบในการพัฒนาวัฒนธรรม
ประเพณี บ้านโรงเรียนและหน่วยงานอ่ืน ๆ เป็นผู้ปฏิบัติตาม  ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณี  
และสืบสานวัฒนธรรมให้ยั่งยืน เพราะประเพณีวัฒนธรรมของประเทศไทยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง
ความคิดของคนในชุมชนด าเนินงานการอบรมพัฒนาชุมชนให้เกิดสันติสุข โดยการใช้กระบวนการ
สนทนาในการเปิดพ้ืนที่เพ่ือให้การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือลดความขัดแย้งของคนในชุมชน   
โดยภาคประชาชนมีส่วนร่วมมืออย่างจริงจัง เป็นสังคมที่สันติสุข  และจัดตั้งจัดศูนย์ฝึกอาชีพหัตกรรม
หินอ่อนโดยเชิงวิทยากรท้องถิ่นที่มีความช านาญการมาให้ความรู้เพ่ิมทักษะในการท างานเพ่ือให้
ท างานได้รับประโยชน์มากที่สุด โดยการน าวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สร้างอาชีพ  
สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว  แล้วรวมกลุ่มด าเนินกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยมีจุดประสงค์
เพ่ือสร้างหมู่บ้าน ชุมชน ตลอดจนสังคมให้เกิดสันติสุข ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิทยา จันทร์
แดง ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน” ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการชุมชนเข้มแข็ง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนโยบายการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้เพ่ือสร้างชุมชน เข้มแข็ง มีการด าเนินการในด้านการเพ่ิมศักยภาพขององค์กรชุมชน  
การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การ จัดการความรู้และการเรียนรู้ของคนในชุมชน ๒) ชุมชนมีการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการชุมชน การประกอบอาชีพ การจัดการ
ทรัพยากรในชุมชน และการพัฒนาองค์กรในชุมชน ๓) รูปแบบใหม่ที่ค้นพบคือ การบริหารจัดการ
ชุมชนเข้มแข็งแบบบูรณาการตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง   ๑) การมีส่วนร่วมที่สนับสนุนให้
ชุมชน เข้มแข็ งแบบ ไตรภาคี  ได้ แก่  องค์ กรชุมชน  องค์กรภาครัฐ  องค์กรภาคีสนับสนุ น    
๒) ระบบสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง ได้แก่ ระบบความรู้ระบบข้อมูล ระบบความสัมพันธ์และมีแนวทาง
ในการนาไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง ๓) แนวทางในการ สร้างชุมชนเข้มแข็ง  
คือแนวทางด้านการฟ้ืนฟูชุมชน แนวทางด้านการปรับตัวของชุมชน และแนวทางด้านการด ารงอยู่ 
ของชุมชน๖ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกพร ฉิมพลี ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการ
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสาน: กรณีศึกษา  วิสาหกิจชุมชน จังหวัด
นครราชสีมา”  ผลการวิจัยพบว่า ๑) ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสานเกี่ยวข้อง
กับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์และถ่ายทอดสืบต่อ กันมา  
จนกลายเป็นองค์ความรู้ประจ าท้องถิ่นที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมและการปลูกฝั่ งวิธีคิด  
การด าเนินชีวิตประจ าวันให้แก่ลูกหลานเพ่ือปฏิบัติสืบต่อกันมา ๒) กระบวนการจัดการความรู้ภูมิ

                                                
๖ วิทยา จันทร์แดง, “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต , (คณะรัฐประศาสน
ศาสตร์: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๔), ๑๔-๑๕. 



๑๔๕ 
 

 

 

ปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสานประกอบไปด้วย ๕ ขั้นตอนที่ส าคัญได้แก่ (๑) การก าหนด
ความรู้เกี่ยวกับการก าหนดผลิตภัณฑ์ผ่านการคิดและตัดสินใจร่วมกันของสมาชิกกลุ่ม จากนั้นจึง
น าไปสู่ (๒) การแสวงหาและยึดกุมความรู้ที่มาจากภายในกลุ่มและภายนอก เพ่ือให้เกิดความรู้เฉพาะ
ของกลุ่ม และน าไปสู่ (๓) การแลกเปลี่ยนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยน
ความรู้ภายในกลุ่ม เพ่ือให้สมาชิกมีความรู้และทักษะในการผลิตมากขึ้น และเป็นที่มาของ (๔) การ
จัดเก็บความรู้ในตัวบุคคล และ (๕) การถ่ายทอดความรู้มีรูปแบบการถ่ายทอดอย่างเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ โดยกระบวนการจัดการความรู้ดังกล่าวมีลักษณะเป็นวงจรที่เมื่อถ่ายทอดความรู้แล้ว
สามารถย้อนกลับไป ก าหนดความรู้ในรูปแบบอ่ืนๆ ได้อย่างต่อเนื่อง และ ๓) เงื่อนไขที่ท าให้การ
จัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสานประสบความส าเร็จ มี ๔ เงื่อนไขที่ส าคัญ 
ได้แก่ (๑) ความรู้ด้านการ จัดการความรู้(๒) วัฒนธรรมองค์การ (๓) ภาวะผู้น าและ (๔) โครงสร้าง
พ้ืนฐาน รวมไปถึงข้อค้นพบที่ ส าคัญของการวิจัยคือ“การพ่ึงตนเอง” ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิต
เครื่องจักสาน ซึ่งจากองค์ประกอบหลักทั้ง ๓ ประการนั้น น าไปสู่การพ่ึงตนเองของกลุ่มองค์การชุมชน 
ได้อย่างเหมาะสม โดยมีหลักการที่ ส าคัญได้แก่การมีผู้น าที่เข้มแข็ง มีความสามัคคีการยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตและการมีใจรักในด้านการจักสาน๗ 
 ๕) ด้านการเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร พบว่า หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล 
ในจังหวัดก าแพงเพชรด าเนินงานให้วัดเป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่าย โดยมีบ้านเป็นหลักและ
โรงเรียนเป็นองค์กรสนับสนุนให้กลุ่มมีความแข็งแรงเข้มแข็ง โดยให้ เครือข่ายทั้ งหมดโยงใย  
กันทั้งหมู่บ้าน ชุมชนและขยายไปในระดับอ่ืน ๆ โดยการคิดนโยบาย และรับรู้นโยบายจากทาง
ราชการ และในท้องถิ่นต่าง ๆ ทุกภาคส่วนต้องร่วมรู้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจการต่างๆ 
ที่เข้มแข็งด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นวางแผนกระบวนการคิดเพ่ือการแก้ไขปัญหา จัดแหล่งเรียนรู้ด้านวิถี
ชุมชน ได้แก่ จัดห้องสมุดชุมชนภายในวัด รวบรวมหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและชุมชน จัดมุม
อ่านหนังสือ  ห้องสมุดเคลื่อนที่ จัดพิพิธภัณฑ์ที่สะท้อนวิถีชีวิตของชุมชน รวบรวมสิ่งที่มีค่าของชุมชน 
อนุ รักษ์ รักษาวิถีชีวิตของชุมชน มีการปรับปรุงแก้ ไขการด าเนินงานใน การพัฒนาชุมชน 
อย่างเป็นรูปธรรม ความสามัคคีในชุมชนเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการเสริมสร้างเครือข่าย การเป็น
ตัวอย่างที่ดีของผู้น าทางศาสนาในชุมชนสร้างความศรัทธา ความเชื่อมั่นเมื่อขอความร่วมมือจากชุมชน 
ผู้น าชุมชนที่เข้มแข็งมีส่วนร่วมกับชุมชน ช่วยเหลือชุมชนอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาในทุกๆ ด้าน  
ยิ่งประสบผลส าเร็จเกิดเครือข่าย มีความต่อเนื่องยั่งยืน กับทั้งมีการอบรมประชุมผู้น าและชาวบ้าน
เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ ความสามัคคี ให้เป็นไปในทางเดียวกันท าให้เป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้พระภิกษุ
สามเณรมีความประพฤติที่ดีงาม ส่งเสริมให้ปราชญ์ชาวบ้านได้แสดงศักยภาพ ส่งเสริมให้ปราชญ์
ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอล โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน 
เข้ารับบริการสืบค้นสารสนเทศโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  จึงถือว่าหน่วยอบรมประชาชน 
ประจ าต าบลได้เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารนับตั้งแต่ของคณะสงฆ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

                                                
๗กนกพร ฉิมพลี ,“รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสาน: 

กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, พัฒนาสังคมและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม, (คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๕), หน้า ๕๖-๕๗.   



๑๔๖ 
 

 

 

ตลอดจนถึงหน่วยงานของราชการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ทัศนีย์ เจนวิถีสุข ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง “การสื่อสารเชิงพุทธกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม” ผลการวิจัยพบว่า การสื่อสารมีผลมาก 
ในการส่งผลกระทบกระเทือนถึงสังคม หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง สนับสนุนหรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
สังคมคือ การสื่อสารมวลชล ส่วนการสื่อสารกับตนเองและสื่อสารกับบุคคลอ่ืน ทั้งในระดับปัจเจก
บุคคลและระดับสังคม เป็นการสื่อสารที่มี อิทธิพลและสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
โดยการเปลี่ยนแปลงมีลักษณะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของสังคมเป็นส าคัญ ทั้งในระดับ
ปัจเจกบุคคลและระดับสังคมในลักษณะการร่วมกันเป็นสังคม โดนรวมการสื่อสารกับตนเอง 
และการสื่อสารกับบุคคลอ่ืน เป็นการสื่อสารที่ไม่อาจแยกจากกันได้โดยเด็ดขาดและเกี่ยวข้อง 
กับสัมมาทิฏฐิ โดยมีรูปแบบและกระบวนการ คือ การสื่อสารบุคคลอ่ืน (ปรโตโฆสะ)+ท าการสื่อสาร
กับตนเอง (โยนิโสนมสิการ) ท าการสื่อสารตามแนวทางประพฤติปฏิบัติในศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งท าให้
ผู้รับสารเกิดปัญญา ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งส่วนตน และผู้ อ่ืน อันจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง 
ทางสังคมทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและระดับสังคม องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับหลักการและแนวทางการ
ปฏิบัติด้านการสื่อสารเชิงพุทธที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สังเคราะห์ได้จากการศึกษา  
มีหลักการและแนวทางที่ปฏิบัติที่ส าคัญ คือสื่อสารด้วยสติ บนพ้ืนฐานของความเข้าใจและเคารพ  
ในตนเองและผู้อ่ืน การสื่อสารเชิงพุทธนี้เป็นมรรควิธีที่เป็นเหตุน าไปสู่ผลคือ การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมในทางที่เป็นประโยชน์สุข โดยการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มจากภายในตนเองของบุคคลแล้ วกระจาย
ไปสู่สังคม๘ 

๕.๓  ข้อเสนอแนะ 
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลใน

จังหวัดก าแพงเพชร จากการที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตั้งแต่ต้น ท าให้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้แยกออกเป็น ๓ ประเด็น ดังนี้ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  จากผลการวิจัยที่ได้น าเสนอไปแล้วนั้น ผู้วิจัย  
   ๑.ด้านการสงเคราะห์และอนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่น   รัฐ และสถาบัน 
การปกครองคณะสงฆ์ควรสนับสนุนให้หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลได้มีโอกาสน าเสนอแนวทาง
ในการจัดกิจกรรมสาธารณสงเคราะห์ประชาชนในชุมชนและมีส่วนร่วมในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณพัฒนาชุมชน  
   ๒. ด้านการเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างวัด บ้าน และหน่วยงาน  รัฐ 
และสถาบันการปกครองคณะสงฆ์ควรสนับสนุนโครงการพัฒนาอาชีพที่เป็นสัมมาชีพโดยให้หน่วย
อบรมประชาชนประจ าต าบลทุกแห่งเป็นศูนย์กลางในการน าสินค้าของชุมชนมาจ าหน่ายเพ่ือให้
ประชาชนมีรายได้มาพัฒนาครอบครัว หมู่บ้านให้มั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืนบนรากฐานของการพึ่งตนเอง 
 ๓. ด้านการเป็นศูนย์รวมความคิดของประชาชนทุกหมู่เหล่า รัฐ และสถาบันการ
ปกครองคณะสงฆ์ควรมีนโยบายให้พระสงฆ์ หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัด

                                                

 ๘ ทัศนีย์ เจนวิถีสุข, “การสื่อสารเชิงพุทธกับการเปลี่ยนแปลงสังคม”, วิทยานิพุทธ์พุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๕), หน้า ๖๕-๖๖. 



๑๔๗ 
 

 

 

ประชุมสัมมนาประชาชนในชุมชน ให้ประชาชนได้เสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์ที่จะพัฒนาชุมชนให้
เจริญก้าวหน้าโดยเป็นความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง     
  ๔. ด้านการเป็นศูนย์รวมพลังในการป้องกันหมู่บ้านให้ เกิดสันติสุข  รัฐ  
และสถาบันการปกครองคณะสงฆ์ควรมีนโยบายให้ทุกหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลเป็นที่
ฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนในชุมชนได้ช่วยกันป้องกันพิทักษ์รักษาชีวิตทรัพย์สินให้เกิดความ
ปลอดภัยยามทุกข์ก็ช่วยกันแก้ไข ยามสบายก็ไม่ประมาท  
 ๕. ด้านการเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร รัฐ และสถาบันการปกครองคณะสงฆ์
ควรมีนโยบายให้หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่แท้จริง ทั้งข้อมูล
ด้ าน พ้ืนที่  ด้ านประชากร ด้ านอาชีพ  เพ่ื อ ให้ สามารถสืบค้นข้ อมู ล ในการพัฒ นาชุมชน  
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  ๕.๓.๒. ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลการวิจัยไปปฏิบัติ   
    ๑.ด้านการสงเคราะห์และอนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่น  รัฐ และสถาบันการ
ปกครองคณะสงฆ์ควรสนับสนุนให้หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลได้จัดกิจกรรมด้านการ
อนุเคราะห์สงเคราะห์ประชาชนในชุมชน จัดสรรงบประมาณพัฒนาชุมชนโดยสร้างศูนย์การเรียนรู้
ประจ าชุมชน ให้มีในทุกหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล  
    ๒. ด้านการเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างวัด บ้าน และหน่วยงาน  รัฐ 
และสถาบันการปกครองคณะสงฆ์ควรให้หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลทุกแห่งเป็นศูนย์กลาง  
ในการน าสินค้าของชุมชนมาจ าหน่าย เป็นศูนย์รับสินค้าจากภายนอกมากระจายสู่ชุมชนโดยมีหน่วย
อบรมประชาชนประจ าต าบลเป็นศูนย์กลาง 
 ๓. ด้านการเป็นศูนย์รวมความคิดของประชาชนทุกหมู่เหล่า รัฐ และสถาบันการ
ปกครองคณะสงฆ์ควรให้พระสงฆ์ระดับระดับปกครองในต าบลหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดประชุมประจ าเดือนในหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลให้ประชาชนได้เสนอแนวคิด
ทั้งด้านการปกครอง การประกอบอาชีพ การสาธารณสุขและอ่ืนๆที่เป็นความต้องการของชุมชนอย่าง
แท้จริง     
  ๔. ด้านการเป็นศูนย์รวมพลังในการป้องกันหมู่บ้านให้เกิดสันติสุข รัฐ และ
สถาบันการปกครองคณะสงฆ์ควรให้ทุกหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลเป็นที่ฝึกอบรมให้ความรู้
ประชาชนในชุมชนได้ช่วยกันป้องกันพิทักษ์รักษาชีวิตทรัพย์สิน  โครงการมิสเตอร์เตือนภัย  
ให้ประชาชนในชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการป้องกันทรัพย์สินของตนเองและ
ชุมชนให้ปลอดภัย  
 ๕. ด้านการเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร รัฐ และสถาบันการปกครองคณะสงฆ์
ควรให้หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารทั้งข้อมูลฝ่ายพระสงฆ์และ
ข้อมูลของประชาชน แต่ละหมู่บ้านมีขั้นพ้ืนฐานอย่างไรมีปัญหาด้านใด เพ่ือสามารถน าข้อมูลเหล่านั้น
มาแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างถูกต้องแล้ะรวดเร็ว  
 
 



๑๔๘ 
 

 

 

๕.๓.๓  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาวิจัยได้ท าการศึกษา การพัฒนาการจัดการหน่วยอบรม

ประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งได้มีทั้งข้อเสนอแนะที่หลากหลาย ซึ่งยังมีประเด็น
หลายประเด็นที่ต้องการผู้เข้ามาด าเนินการศึกษาต่อผู้วิจัยจึงขอเสนอให้มีการศึกษาในประเด็น 
ดังตอ่ไปนี้ 

 ๑)  ควรมีการศึกษาถึง กลยุทธ์การบริหารจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ า
ต าบลในจังหวัดก าแพงเพชรในยุคประเทศไทย Thailand ๔.๐ 

  ๒)  ควรมีการศึกษาถึง รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบลในประเทศไทย 

 ๓)  ควรมีการศึกษาถึง กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบลด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคประเทศไทย Thailand ๔.๐ 

 ๔)  ควรมีการศึกษาถึง กลยุทธ์การบริหารจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ า
ต าบลให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน 



๒๐๘ 

 

                                      บรรณานุกรม    
 

๑.ภาษาไทย   
  ก. ข้อมูลปฐมภูมิ  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ 
  ราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.  
 
 ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 
(๑) หนังสือ  
กรมการศาสนา. พระราชบัญญัติ  กฎ  ระเบียบและค าสั่งของพระสงฆ์ .  กรุงเทพมหานคร :   

โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐.  
________.  กฎมหาเถรสมาคม  ฉบับที่  ๒๓ (พ.ศ.๒๕๔๑)ว่าด้วยระเบียบการปกครอง 

คณะสงฆ์ หมวด ๓ ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค. กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๑. 

________.  การคณะสงฆ์และการพระศาสนา.กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา,  ๒๕๔๐. 
________.   คู่มือการจัดการศึกษาสงฆ์, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๒. 
________. คู่มือการบริหารจัดการวัดฉบับย่อ.  กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๒. 
________. คู่มือวิทยากรอบรมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส. กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ์การ

ศาสนา, ๒๕๔๐. 
________. กฎมหาเถรสมาคม. ฉบับที่ ๒๔ ว่าด้วยเรื่องการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ.

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๑. 
________. วัดพัฒนา ๔๔.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๔.  
________. หนังสือคู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ ค าสั่งมหาเถรสมาคม. 

กรุงเทพมหานคร: กองแผนงาน กรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๒. 
________. หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาวัดพัฒนาตัวอย่าง. กรุงเทพมหานคร: โรง

พิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๕. 
โฆสิต  ปั้นเปี่ยมรัชฎ์. การพัฒนาประเทศไทย.  กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๓๒. 
ชุติระ ระบอบ และคณะ. ระเบยีบวิธีวิจัย. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ๒๕๕๒. 
ชุบ  กาญจนประกร. หลักรัฐประศาสนสาตร์. คณะรัฐประศาสนสาตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .

กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  ๒๕๑๐. 
ชูศรี วงศ์รัตนะ. เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร: เทพเนรมิต, ๒๕๔๑. 
ฑิตยา  สุวรรณชฎ.  สังคมวิทยา. กรุงเทพมหานคร:  ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๗. 
ธงชัย  สันติวงษ์.  องค์การและการบริหาร. กรุงเทพมหานคร:  บริษัทส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช

จ ากัด, ๒๕๓๐. 

 



๑๕๐ 
 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

น้อย  ลายคราม  และ  สุบรรณ  จันทบุตร.  การบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางในชุมชน.   
กรุงเทพมหานคร:  ส านักงานสภาสถาบันราชภัฎ, ๒๕๓๙. 

สมพงษ์ เกษมสิน. การบริหาร. พิมพ์ครั้งที ่๘. กรงุเทพมหานคร: โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๖. 
บุญร่วม เทียมจันทร์. เจ้าอาวาสเจ้าพนักงานใครก าหนด. กรุงเทพมหานคร:  สามดีพริ้นต้ิงอีควิป

เม้นท,์ ๒๕๔๖. 
บุญศรี พานะจิตต์. ความส าเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด. กรุงเทพมหานคร: บริษัทพริกหวาน

กราฟฟิก จ ากัด, ๒๕๔๕. 
ประทาน  คงฤทธิ์ศึกษากร. สุขาภิบาลในฐานะปกครองตนเอง. กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐประศาสน

ศาสตร์ สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์, ๒๕๓๙. 
พระเทพปริยัติมุณี (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม). การพัฒนาวัดควบคู่กับการจัดการศึกษาสงฆ์วัดพระปฐม

เจีดีย.์ กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๔๕๓. 
พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์  คงฺคปญฺโญ).  การคณะสงฆ์และการพระศาสนา กรุงเทพมหานคร:      

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 
________.  คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยเรื่องการคณะสงฆ์และการพระศาสนา. กรุงเทพมหานคร:  

โรงพมิพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 
พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช). การจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดใน

พระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร: สกศ, ๒๕๔๖. 
พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต). การพัฒนาที่ยั่งยืน. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธ

ธรรม, ๒๕๔๓. 
พระพรหมคุณากรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต). สถาบันสังฆกับสงัคมไทย. กรุงเทพมหานคร: จรูญการพิมพ์, ๒๕๔๙. 
________.  พุทธธรรม. พิมพ์ครัง้ที่ ๑๑. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๙.  
________.  ภาวะผู้น าเชิงพุทธ.  กรุงเทพมหานคร:  นิติธรรมการพมิพ์, ๒๕๔๙.  
พระพุทธวรญาณ (ทองย้อย กิตฺติทินฺโน). ธรรมญาณนิพนธ์ ๑ ปี พระพุทธวรญาณ. พิมพ์ครั้งที่ ๒.

กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๘. 
พระมหาสมทรง  สิร ิน ฺธ โร   และคณ ะ. บทบาทของวัดและพระสงฆ์ไทยในอนาคต .

กรุงเทพมหานคร: บริษัทเคล็ดไทย จ ากัด, ๒๕๒๕. 
พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร  ธมฺมจิต ฺโต ). คุณธรรมส าหรับนักบริหาร . พิมพ์ครั ้งที ่ ๒ .

กรุงเทพมหานคร:  บริษัท  สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๑. 
พระราชธรรมนิ เทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ). ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา. พิมพ์ครั้งที่๒ .

กรุงเทพมหานคร:  มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘.  
พระราชรัตนมุนี (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ). การจัดการสาธาณูปการและสาธารณสงเคราะห์ของวัด.

กรงุเทพมหานคร:  โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๘.  
 
 



๑๕๑ 
 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

พระวิบูลธรรมวาที  (วิบูลย์ กลฺยาโณ). พระสังฆาธิการกับวัด. ที่ระลึกงานสมโภชฉลองพระบัญชา
แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗. 

พระศรีปริยัติโมลี  (สมชัย  กุศลจิตฺโต). การเมืองมิใช่เรื่องของสงฆ์. กรุงเทพมหานคร: เรือนแก้ว 
การพิมพ์, ๒๕๔๓. 

พระศรีศาสนวงศ์ (มีชัย วีรปัญฺโญ). อธิบายกฎมหาเถรสมาคม. กรุงเทพมหานคร: หจก.ประยูร์สาสน
ไทยการพิมพ์, ๒๕๕๑. 

พระสุธีวรญาณ  (ณรงค์  จิ ตฺตโสภโณ). พุทธศาสตร์ปริทรรศน์รวมในผลงานทางวิชาการ
 เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร:  ส านักพิมพ์สุขภาพใจ, ๒๕๔๘. 

พรั่ง   เจนนธี.  คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์
การศาสนา, ๒๕๔๖. 

พลสัณห์  โพธิ์ศรีทอง.  การน าพระสงฆ์(วัด) มาเป็นหลักในการแก้ปัญหาทางสัมคมจิตวิทยาของ
เยาวชนไทยในยุคโลกาภิวัตน์. กรุงเทพมหานคร:  ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ, ๒๕๓๘. 

ภัทรพร  สิริกาญจน์ , รศ.ดร. หน้าที่ของพระสงฆ์ตามพุทธบัญญัติ  แนวคิดและบทบาทของ      
พระค าขียน  สุวณฺโณ  ในการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร: สถาบันไทยคดีศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๓. 

ยุวัฒน์ วุฒิเมธี. หลกัการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท. กรุงเทพมหานคร: ไทยอนุเคราะห์ไทย, ๒๕๒๖. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร: บริษัท

นามมบีุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จ ากัด, ๒๕๔๖.  
วีระ อ าพันสุข. พุทธธรรมกับการบริหารบุคคล. กรุงเทพมหานคร: เอราวัณการพิมพ์, ๒๕๒๖. 
สนธยา พลศรี. กระบวนการพัฒนาชมุชน. กรุงเทพมหานคร:  ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๕. 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส. นวโกวาท (ฉบับประชาชน). พิมพ์ครั้งที่๑๒. 

รุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามงกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 
สมพงษ์ เกษมสิน. การบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ ๘. กรงุเทพมหานคร: โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๖. 
สมยศ นาวีการ. การบริหารเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพมหานคร:  ส านักพิมพ์บรรณกิจ, ๒๕๔๔. 
สมเดช สีแสง. คู่มือการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ.      

ชัยนาท:  อมรการพิมพ์, ๒๕๔๔. 
สมศักดิ์  ศรีสันติสุข. สังคมไทยแนวทางวิจัยและการพัฒนา.  กรุงเทพมหานคร:  สถาบันวิจัย

พฤติกรรมศาสตร์, ๒๕๒๕. 
สรุพล  สุยะพรหมและคณะ.  พื้นฐานทางการจัดการ.  พิมพ์ครั้งที่๑. กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 
________. ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ . พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 
ส านักงานเจ้าคณะภาค ๑๖. คู่มือปฏิบัติงานการคณะสงฆ์. สุราษฎร์ธานี:  ส านักงานเลขานุการเจ้า

คณะภาค ๑๖ วัดท่าไทร, ๒๕๔๗. 



๑๕๒ 
 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

สิน พันธุ์พินิจ. เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: บริษัทจูนพับลิชชิ่ง, ๒๕๔๗. 
สุนทร  สุภูตโยธิน. คู่มือสมณศักดิ์ส าหรับผู้บริการ. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร:  กรังปรีซ์   

อินเตอร์เนชั่นแนล, ๒๕๔๐. 
สุลักษณะ  ศิวรักษ์. การบริหารงานแบบพุทธ. กรุงเทพมหานคร: บริษัทส่องสยาม จ ากัด, ๒๕๓๘. 

 

(๒)  ดุษฎีนิพนธ์  
 

กนกพร ฉิมพลี . “รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสาน: 
กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. 
พัฒนาสังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม. คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม : สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๕.   

กริชพัฒน์ ภูวนา. “รูปแบบการพัฒนาชุมชนอยู่ดีมีสุข กรณีศึกษา : บ้านดอนมัน อ าเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม”. ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
ราชภัฎมหาสารคาม, ๒๕๕๔.  

ทัศนีย์ เจนวิถีสุข. “การสื่อสารเชิงพุทธกับการเปลี่ยนแปลงสังคม”. วิทยานิพุทธ์พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๕. 

บัญชายุทธ นาคมุจลินท์. “วิเคราะห์การบริหารองค์กรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์ การเผย 
แผ่ พ ระพุ ทธศาสนาประจ าจั งห วั ด อุ ทั ยธานี ” . พุ ทธศาสตรดุ ษฎี บั ณ ฑิ ต  
สาขาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

พระครูอุทัยกิจจารักษ์ (สุรางค์ สุจิณฺโณ). “รูปแบบการบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ 
องค์กรคณะสงฆ์ภาค ๒”. วิทยานิพพนธ์พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ 
จัดการเชิงพุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชาวิทยาลัย, ๒๕๕๗ 

พระโชติ  บดีรัฐ . “การบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔  
เพ่ือความ มั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร. บัณฑิตวิทยาลัย:  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ใน
พระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๔.  

พระปลัดวรัญญู อคฺควชิโร (ยอดเพ็ชร). “การพัฒนาการบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนใน
ยุคโลกาภิวัตน์”. ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาการจัดการเชิงพุทธ. บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระมหาธฤติ  วิโรจโน. “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารกิจการ 
คณะสงฆ์”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศสาตร์. 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

 
 



๑๕๓ 
 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

พระมหานพรักษ์ ขนฺติโสภโณ. “การบริหารจัดการวัดพัฒนาตัวอย่างในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”.
ดุษฎีนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ.  บัณฑิตวิทยาลัย:  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.  

พระราชปัญญาภรณ์ (สิงห์ค า ชยว โส). “กระบวนการสร้างสังคมคุณธรรมแบบมีส่วนร่วมภายใต้ 
รูปแบบธนาคารความดีส าหรับหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล  หนเหนือ”. 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณ ฑิต  พระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย :    
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖.    

วิทยา จันทร์แดง. “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน”. รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต.คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๔. 

สุญาดา สุนทรศารทูล. “รูปแบบความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียนและชุมชน ในการสร้างภูมิคุ้มกัน 
ทางวัฒนธรรมแก่เด็กและเยาวชนในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร”. ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๒. 

(๓) รายงานวิจัย  

คูณ โทขันธ์ และเทพพร มังธานี . “รูปแบบการจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดใน
พระพุทธศาสนา : กรณีศึกษา วัดมหาพุทธาราม อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ”. 
ร าย งา น ก า ร วิ จั ย .ส านั ก งาน เล ข า ธิ ก า ร ก าร  ส ภ าก า รศึ ก ษ าแ ห่ ง ช าติ : 
กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๖.   

ประทุม อังกูรโรหิต. “สถาบันทางพระพุทธศาสนากับงานสังคมสงเคราะห์”. รายงานการวิจัย. ศูนย์
พุทธศาสน์ศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

พระครูนิทัศน์กิจจาทร (วันชัย สามารถ). “การศึกษาบทบาทพระสังฆาธิการในการด าเนินงาน หน่วย
อบรมประชาชนประจ าต าบล ในอ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์”. รายงานวิจัย. 
นครสวรรค์:  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, ๒๕๕๘. 

พระครูนิวิฐสุภาจารคุณ (กิตติมศักดิ์ เสนาวะนา). “บทบาทพระสงฆและการพัฒนารูปแบบการฝกอ
บรมหนวยอบรมประชาชน”. รายงานวิจัย. เชียงราย:  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ๒๕๕๕. 

พระครูวิโรจน์คุณากร (จ ารัส อติสโย). “ศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ ธรรมทูตประจ า   
อ าเภอเกษตรวิสัย จั งหวัดร้อยเอ็ด”. รายงานวิจัย .  คณะพระพุทธศาสนา :  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕.  

พระมหาสหัส ฐิตสาโร. “การบริหารองค์การคณะสงฆ์”. รายงานวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์:   
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑.  

 
 



๑๕๔ 
 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

พระอธิการจรัล  อภินนฺโท (สิงหนอย).  “การปฏิบัติงานหนวยอบรมประชาชนประจ าต าบล 
ของพระสงฆในเขตอ าเภอพราว จังหวัดเชียงใหม่”.รายงานวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธ 
ศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

สัมฤทธิ ์  ท่าเหล็กเจริญ . “ปัญหาในการปฏิบัติงานของผู ้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล   
ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดป ทุมธานี” รายงานวิจัย .  
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๖๔. 

 (๔)  ข้อมูลออนไลน์ 
กรมการปกครอง. “ข้อมูลการปกครองส่วนภูมิภาค ประเทศไทยปีพ.ศ.๒๕๕๙”.  [ออนไลน์].

แ ห ล่ ง ที่ ม า : http://www.zcooby.com/2559-thailand-information-number-
statistics/. [๒๕ กมภาพันธ์ ๒๕๖๑].  

วั ด บ า ง โ ฉ ล ง ใน .   ฝ่ า ย ง า น ส า ธ า ร ณู ป ก า ร .  [อ อ น ไล น์ ] .   แ ห ล่ ง ที่ ม า :  http://  
watbangchalhongnai.com/index.php?mo=3&art. [๑๔ ธ.ค.๒๕๕๔]. 

พระพุทธศาสนาแห่ งชาติ . สถิ ติพ ระภิ กษุ สาม เณ ร ปี๒๕ ๕๙ . [ออน ไลน์ ]. แหล่ งที่ ม า 
https://www.msociety.go.th/ewtadmin/ewt/mso_web/article_attach/.    
[๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙]. 

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดก าแพงเพชร. สถิติวัดในจังหวัดก าแพงเพชร ปี ๒๕๖๐.[ออนไลน์]. 
แหล่งที่มา: http//www.freewebs.com/kamphengphet. [๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐].   

(๔)  ผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์  

พระครูวชิรคุณพิพัฒน์ (อเนก คุณวุฑฺโฒ). ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลถาวรวัฒนา,  
๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

พระครูประทีปวชิรธรรม (วิชัย ธมฺมทีโป). ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลพานทอง, ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๑. 

พระครูกิตติวชิรโสภิต (สมเกียรติ จตฺตวโร). ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลวังไทร, ๒๐ 
มกราคม ๒๕๖๒. 

พระครูเกษมวชิรกิจ (สุพรรณ สุวณฺโณ). ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลหนองไม้กอง, 
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑.  

พระครูถาวรวชิรศาสน์ (อุบล ถาวโร). ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลวังยาง, ๒๕ 
มกราคม ๒๕๖๒.  

พระครูรัตนวชิรวัฒน์  (วิราช สิริธมฺโม). ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลนาบ่อค า, ๒๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๑. 

พระครูวชิรปัญญากร  (อ านวย  ปญฺญาวโร). ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลหนองปลิง, 
๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

%5bออนไลน์%5d.แหล่งที่มา:%20http:/www.zcooby.com/2559-thailand-information-number-statistics/
%5bออนไลน์%5d.แหล่งที่มา:%20http:/www.zcooby.com/2559-thailand-information-number-statistics/
%5bออนไลน์%5d.แหล่งที่มา:%20http:/www.zcooby.com/2559-thailand-information-number-statistics/
%5bออนไลน์%5d.แหล่งที่มา:%20http:/www.zcooby.com/2559-thailand-information-number-statistics/
%5bออนไลน์%5d.แหล่งที่มา:%20http:/www.zcooby.com/2559-thailand-information-number-statistics/
%5bออนไลน์%5d.แหล่งที่มา:%20http:/www.zcooby.com/2559-thailand-information-number-statistics/
https://www.msociety.go.th/ewtadmin/ewt/mso_web/article_attach/
https://www.msociety.go.th/ewtadmin/ewt/mso_web/article_attach/


๑๕๕ 
 

 

 
บรรณานุกรม (ต่อ) 

พระครูวิลาสวชิรธรรม  (สุข สุกฺธมฺโม). ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลคลองลานพัฒนา,  
๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

พระครูวิสุทธิ์วชิรานุกูล (ชารี  ปริสุทฺโธ). ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลคุยบ้านโอง,  
๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑.  

พระครูสันติวชิรกิจ (พนม จนฺทธมฺโม). ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลหัวถนน, ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๑. 

พระครูสิริปริยัติวิมล (อุเทน อคฺคปญฺโญ). ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลวังชะพลู, ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๑. 

พระครูสิริวชิรานุยุต (วรสายใย จิรว โส). ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลหนองหลวง, ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๑. 

พระครูสุตวชิรากร (วิเชียร ส วโร). ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลหินดาต, ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
พระครูอมรวชิรคุณ (มนัส ยโสธโร). ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลโกสัมพี, ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
พระครูโอภาสวชิรคุณ (พรหมจกัร จกฺกวโร). ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลนิคมทุ่งโทธิ์

ทะเล, ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
พระมหาสุขุม เขมจาโร. ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลสลกบาตร, ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
พระมหาอภิชาต กิตฺติวรญฺญู. ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลระหาร, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
พระอธิการจเร ธีรธมฺโม. ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลห้วยยั้ง, ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
นายอภินันท์  มุสิกะพงษ์,  นักวิชาการช านาญการพิเศษ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร,   

๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
นายอานนท์  อภิชาตตรากูล. นายกเทศมนตรีต าบลพรานกระต่าย, ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
นายอนันต์  เขียวเล็ก. ก านันต าบลลานดอกไม้  อ าเภอเมืองก าแพงเพชร, ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
นายบุญมี การะเวกง.ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ ต าบลถ้ ากระต่ายทอง อ าเภอพรานกระต่าย, ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
นายสิทธิโชค พะโยม, ไวยาวัจกรวัดไตรภูมิ ต าบลถ้ ากระต่ายทอง อ าเภอพรานกระต่าย, ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 

(๕) ผู้ใหข้้อมูลสนทนากลุ่มเฉพาะ  
พระเมธีวชิรภูษิต,  ดร. (จ าเนียร จิรว โส ป.ธ.๙). เจ้าคณะต าบลนครชุม วัดพระบรมธาตุ , ๑๕ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
พระอธิการอ านวย  นนฺทโก ดร. เจ้าอาวาสวัดเขาสว่างอารมณ,์ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
พระครูโกศลวชิรกิจ, ดร. (มาโนช วีตโรโค). รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองก าแพงเพชร วัดประดูลาย, ๑๕ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
พระครูประภัศร์วชิรกิจ, ดร. (ส าอางค์ สุภาจาโร). เจ้าคณะต าบลท่ามะเขือ วังยาง เขต ๑ วัดหนอง

จอกพัฒนาราม, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๕๖ 
 

 

 
บรรณานุกรม (ต่อ) 

 

พระครูวิลาศวชิรกิจ (เชาวนะ ถาวโร). เจ้าคณะต าบลคุยบ้านโอง-คลองพิไกร วัดโคศิรการาม, ๑๕ 
มกราคม ๒๕๖๒. 

นายเอกราช เสมาทอง. นกัวิชาการช านาญการพิเศษ  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดก าแพงเพชร, 
๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

นายฐกร พุทธเผือก. นักวิชาการช านาญ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดก าแพงเพชร, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
นางสาวพชรพรรณ ชุ่มเปี่ยม.  นักวิชาการช านาญการพิเศษ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร, 

๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
นางจันทรา กุลนันทคุณ.  นักวิชาการช านาญการ  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร, ๑๕ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.(ก าพล คุณ กโร). รองคณะบดีคณะสังคมศาสตร์  ฝ่ายบริหาร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิยาลัย, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
พระมหาสุนันท์  สุนนฺโท, ดร. อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๑๕ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม. ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
รศ.ดร.สุวิญ รักษ์สัตย์. อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
ผศ.ดร.อุทัย สติมั่น. อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยสวนดุสิต, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

(๖)  ภาษาอังกฤษ  

American Association of School Administrators. Staff Relations in School New York:  
Handerson and T. Parsons, 1947.  

Deming. Edward W.. The Massachusetts Institute Technology Center for Advanced 
Engineering Study.  New York:  McGraw-Hill Out of The Crisis, 1995. 

Gregg. Russell T. The Administrative Process” in Administrative Behavior in Education, 
274 R.F. Cambell and R.T. Gregg. New York:  Harper and Row, 1957.  

Gulick, Fayol. H. General and Industrial Management. London: Sir Issac Pitman and 
Sons Ltd, 1949. 

Luther,&LyndallUrwick. Paperson the Science of Administration. NewYork: 
Columbia University. 1973. 

Max Weber. The Theory of Social and Economic Organizations. New York: 
Transaction Books, 1947.  

Sears. Jesse B. The Nature of Administrative Process. New York: McGraw - Hill Book 
Company, 1959. 
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ภาคผนวก ก 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพ 

เครื่องมือการวิจัย 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 

(ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขอเชิญเขา้ร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ 

ของผู้เช่ียวชาญ 
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ภาคผนวก ง 
รายงานผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ 

ของผู้เช่ียวชาญ 
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ภาคผนวก จ 
แบบสัมภาษณเ์พ่ือการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๕ 
 

 

                                  แบบสัมภาษณ ์  
 
เรื่อง         “การพัฒนาการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัด 
   ก าแพงเพชร”  
                  
 ค าชี้แจง แบบสัมภาษณ์ชุดนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาเรื่อง  “การพัฒนาการจัดการหน่วย
อบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร” โดยมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ  คือ ๑) เพ่ือ
ศึกษาสภาพปัญหาของการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร 
๒) เ พ่ือวิ เคราะห์การจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจั งหวัดก าแพง เพชร  
๓) เพ่ือน าเสนอแนวทางในการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร   
ท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รบัการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้ข้อมูลเชิงลึก โปรดได้ให้ข้อมูลตามความคิดเป็นของ
ท่านอย่างแท้จริงให้ครบถ้วนทุกข้อค าถาม  ค าตอบของท่านผู้วิจัยจะรักษาไว้เป็นความลับและไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของท่านหรือหน่วยงานที่ท่านรับผิดชอบ  เนื่องจากผู้วิจัยจะน าค าตอบ
ของท่านไปใช้วิเคราะห์เป็นภาพรวมเท่านั้น  แบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเชิงลึกแบ่งออกเป็น ๓ ตอน 
ดังนี้   
  ตอนที่ ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์  
  ตอนที่ ๒ ประเด็นสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการจัดการ
หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร”  
  ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นในด้านปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาเพ่ือการ
ปฏิบัติงานของหนวยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร  
  ผู้วิจัยหวังว่าคงได้รับความเมตตาจากท่านได้ให้ความอนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์ใน
ครั้งนี้เป็นอยา่งดี  
 
 
 
 
 
       พระครูอาทรวชิรกิจ  (มานะ ฐานิสฺสโร)  
    นิสิตปริญญาเอกสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
                                 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
                                                     ๒๕๖๑ 
 
 
 



๑๙๖ 
 

 

ตอนที่ ๑ ขอมูลเกี่ยวกับผใูหสัมภาษณ    

  

  ชื่ อผู ให สัมภาษณ ………………………………………………………….…………………………………

 ต าแหน่ง………….………………………………………………………………………….………………………   

     สถานที่……………………………………………………………………………………………………………… 

                วัน/เดือน/ป ……………………………………………………………………………………………………… 

  เวลา..................................................................................................................................

   

 

ตอนที่ ๒ สัมภาษณเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการของหนวยอบรมประชาชนประจําตําบล 
ในจังหวัด กําแพงเพชร ดังนี้   
 ท่านคิดว่าสภาพการจัดการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร 
ใน ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) การสงเคราะห์และอนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่น   ๒) การเป็นศูนย์กลาง
ประสานงานระหว่างวัด บ้าน และหน่วยงาน   ๓) การเป็นศูนย์รวมความคิดของประชาชน 
ทุกหมู่เหล่า    ๔) การเป็นศูนย์รวมพลังในการป้องกันหมู่บ้านให้เกิดสันติสุข   ๕) การเป็นศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสาร  ในแต่ละด้านมีการด าเนินการอย่างไรบ้าง    
   ๒.๑. ด้านสงเคราะห์และอนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่น  มีการวางแผนในการ
ด าเนินการ การปฏิบัติงานจริง การตรวจสอบ และการปรับปรุงอยางไร  (มีการจัดท าทะเบียนประวัติ) 
   ๒.๒ ด้านศูนย์กลางประสานงานระหว่างวัด บ้าน และหน่วยงาน  มีการวางแผนใน
การด าเนินการ การปฏิบัติงานจริง การตรวจสอบ และการปรับปรุงอยางไร   
   ๒.๓ ด้านศูนย์รวมความคิดของประชาชนทุกหมู่เหล่า มีการวางแผนในการ
ด าเนินการ การปฏิบัติงานจริง การตรวจสอบ และการปรับปรุงอยางไร    
   ๒.๔ ด้านศูนย์รวมพลังในการป้องกันหมู่บ้านให้เกิดสันติสุข  มีการวางแผนในการ
ด าเนินการ การปฏิบัติงานจริง การตรวจสอบ และการปรับปรุงอยางไร   
  ๒.๕ ด้านเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร มีการวางแผนในการด าเนินการ การ
ปฏิบัติงานจริง การตรวจสอบ และการปรับปรุงอยางไร                     
  ๒.๖ มีวิธีการสร้างความพึงพอใจ   ความตั้งใจ  ความใส่ใจ  การตรวจสอบในการ
ท างานของหน่วยอบรมประชานประจ าต าบลอย่างไร   
         

 
 

 



๑๙๗ 
 

 

ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นในด้านปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาเพื่อการปฏิบัติงาน  
ด้านการจัดการของหนวยอบรมประชาชนประจําตําบลในจังหวัดกําแพงเพชร 
  ๑. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการจัดการหนวยอบรมประชาชนประจ าต าบล
ด้านสงเคราะห์และอนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่น  เปนอยางไร   
   ๒. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการจัดการหนวยอบรมประชาชนประจ าต าบล
ด้านศูนย์กลางประสานงานระหว่างวัด บ้าน และหน่วยงาน  เป็นอยางไร   
   ๓. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการจัดการหนวยอบรมประชาชนประจ าต าบล
ด้านศูนย์รวมความคิดของประชาชนทุกหมู่เหล่า เปนอยางไร   
   ๔. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการจัดการหนวยอบรมประชาชนประจ าต าบล
ด้านศูนย์รวมพลังในการป้องกันหมู่บ้านให้เกิดสันติสุข  เป็นอยางไร   
  ๕.  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการจัดการหน่วยอบรมประชาชน 
ด้านเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร เป็นอย่างไร  
  
 
 
 
 
                                            ผูสัมภาษณ  พระครูอาทรวชิรกิจ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
ประมวลภาพการสมัภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มเฉพาะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๙ 
 

 

 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

ภาพที่ ๑ 
สัมภาษณ์  :  พระครูเกษมวชิรกิจ 
ต าแหน่ง  :  ประธานหน่วย อ.ป.ต.พานทอง 
วันสัมภาษณ์  : ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ภาพที่ ๒ 
สัมภาษณ์  :  พระอธิการจเร  ธีรธมฺโม 
ต าแหน่ง  :  ประธานหน่วย อ.ป.ต.ห้วยยั้ง 
วัน เวลา สัมภาษณ์  : ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 



๒๐๐ 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพที่ ๓ 
สัมภาษณ์  :  พระมหาอภิชาต  กิตตฺิวรญฺญู 
ต าแหน่ง  :  ประธานหน่วย อ.ป.ต.ระหาร 
วันสัมภาษณ์  : ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ภาพที่ ๔ 
สัมภาษณ์  :  พระครูวชิรปัญญากร 
ต าแหน่ง  :  ประธานหน่วย อ.ป.ต.หนองปลิง 
วันสัมภาษณ์  : ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 



๒๐๑ 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

ภาพที ่๕ 
สัมภาษณ์  :  พระครโูอภาสวชิรคุณ 
ต าแหน่ง  :  ประธานหน่วย อ.ป.ต.นิคมฯ 
วันสัมภาษณ์  : ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑  

ภาพที ่๖ 
สัมภาษณ์  :  พระครถูาวรวชิรศาสน์ 
ต าแหน่ง  :  ประธานหน่วย อ.ป.ต.วังยาง 
วันสัมภาษณ์  : ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ 



๒๐๒ 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที่ ๗ 
สัมภาษณ์  :  พระครโูอภาสวชิรคุณ 
ต าแหน่ง  :  ประธานหน่วย อ.ป.ต.นิคมฯ 
วันสัมภาษณ์  : ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ภาพที่ ๘ 
สัมภาษณ์  :  พระมหาสุขุม เขมจาโร 
ต าแหน่ง  :  ประธานหน่วย อ.ป.ต.สลกบาตร 
วัน เวลา สัมภาษณ์  : ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 



๒๐๓ 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพที่ ๙ 
สัมภาษณ์  :  พระครรูัตนวชิรวัฒน์ 
ต าแหน่ง  :  ประธานหน่วย อ.ป.ต.นาบ่อค า 
วันสัมภาษณ์  : ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ภาพที่ ๑๐ 
สัมภาษณ์  :  พระครวูชิรคุณพิพัฒน์ 
ต าแหน่ง  :  ประธานหน่วย อ.ป.ต.ถาวรวัฒนา 
วันสัมภาษณ์  : ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 



๒๐๔ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที ่๑๑ 
สัมภาษณ์  :  พระครูอมรวชิรคุณ 
ต าแหน่ง  :  ประธานหน่วย อ.ป.ต.โกสัมพี 
วันสัมภาษณ์  : ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ภาพที ่๑๒ 
สัมภาษณ์  :  พระครสูิริปริยัติวิมล 
ต าแหน่ง  :  ประธานหน่วย อ.ป.ต.วังชะพลู 
วันสัมภาษณ์  : ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 



๒๐๕ 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

ภาพที่ ๑๔ 
ผู้ร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ 
ห้องชลบุรี มจร.วังน้อย 
วันสนทนา  : ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 

ภาพที่ ๑๓ 
สัมภาษณ์  :  พระครสูุตวชิรากร 
ต าแหน่ง  :  ประธานหน่วย อ.ป.ต.หินดาต 
วันสัมภาษณ์  : ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 



๒๐๖ 
 

 

ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ  พระครูอาทรวชิรกิจ  ฉายา  านิสฺสโร   นามสกุล  ชูศิลป ์  
เกิด  วันที่ ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๐๓  (วันพุธ แรม ๖ ค่ า เดือน ๗ ปีชวด)  
สถานที่เกิด เลขที่ ๑๒๕/๑ หมู่ ๖ ต าบลถ้ ากระต่ายทอง  อ าเภอพรานกระต่าย    
   จังหวัดก าแพงเพชร   
การศึกษา ๒๕๒๗  สอบได้นักธรรมชั้นเอก ส านักเรียนคณะจังหวัดก าแพงเพชร  
   ๒๕๔๓  สอบได้ ประโยค  ๑-๒ ส านักเรียนวัดโพธาราม จังหวัดนครสวรรค์  
   ๒๕๔๕  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอน  
   สังคมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
   ๒๕๕๘  ส าเร็จการศึกษาปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา  
   การแนะแนว  มหาวิทยาลัยนเรศวร     
อุปสมบท วันที่ ๒๕  มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๕ ณ วัดไตรภูมิ  ต าบลถ้ ากระต่ายทอง    
   อ าเภอพรานกระต่าย  จังหวัดก าแพงเพชร  
สังกัด   มหานิกาย  
หน้าที่-การงาน  -เจ้าคณะต าบลถ้ ากระต่าย-ถ้ ากระต่ายทอง  อ าเภอพรานกระต่าย    
   จังหวัดก าแพงเพชร  
   -ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรภูมิ  ต าบลถ้ ากระต่ายทอง  อ าเภอพรานกระต่าย   
   จังหวัดก าแพงเพชร        
   -ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไตรภูมิ  
   -พระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการ สายที่ ๓   
   -พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  
  -อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
                      วิทยาเขตนครสวรรค์ หน่วยวิทยบริการวัดพระบรมธาตุ จังหวัดก าแพงเพชร  
    -กรรมการปฏิรูปพระพุทธศาสนาจังหวัดก าแพงเพชร ด้านเผยแผ่ 
                      พระพุทธศาสนา  
งานเขียน -หนังสือคู่มือการเรียนนักธรรม-ธรรมศึกษาชั้นตรี  
  -หนังสือคู่มือพระวิทยากรค่ายพุทธบุตร  
  -หนังสือของฝากจากหลวงพ่อ  
   -บทความเรื่อง มองประเพณีลาว แล้วมองเขา้มาที่ประเพณีไทย 

  -บทความเรื่อง กิจการพระพุทธศาสนาในรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย   
  -บทความเรื่อง มรดกคนปนมรดกพระ มรดกพระคละมรดกคน   
งานศึกษา -ครูสอนพระปริยัติธรรม ส านักศาสนศึกษาวัดไตรภูมิ  
   -กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม  
   -กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านพรานกระต่าย    
   -กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลพรานกระต่าย 



๒๐๗ 
 

 

   -กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดโพธาราม  
   -กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพรานกระต่าย  
 รางวัล  -รางวัลเสาเสมาธรรมจักร สาขาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายในประเทศ  
    จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  
   -รางวัลผู้คุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม  
   -รางวัลศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ต้นแบบของจังหวัดก าแพงเพชร  
                     -ประกาศนียบัตร-เกียรติบัตร จากหน่วยงานต่างๆ  
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดไตรภูมิ  ต าบลถ้ ากระต่ายทอง  อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร  
คติธรรม  วายเมเถว ปุริโส ยาว อุตฺถสฺส นิปฺปทา.   
   เกิดเป็นคนควรพยายามจนกว่าจะประสบความส าเร็จ 

 

 


