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บทคัดย่อ 
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคค์ือ ๑. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการบริหารจัดการสภาพระ

นักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี  ๒. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการบริหารจัดการสภาพระ
นักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี และ  ๓. เพ่ือน าเสนอรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระนักเผย
แผ่จังหวัดเพชรบุรี  

การวิจัยเป็นแบบผสานวิธีด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
จ านวน  ๑๘  รูปหรือคนและสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus croup Discussion) จ านวน ๑๒ ท่าน โดย
วิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา  และการวิจัยเชิงปริมาณได้แจกแบบสอบถามกลุ่มประชากรตัวอย่าง
และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ พระสังฆาธิการและพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี จ านวน  ๓๕๐ รูปหรือคน 
วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหา ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
ความสัมพันธ์โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียรส์ัน  

ผลการวิจัยพบว่า 
๑. สภาพทั่วไปเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่จังหวัด

เพชรบุรี  โดยภาพรวมคือ  ๑) ด้านบุคลากร  สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี  มีพระสงฆ์ที่ความรู้
ความสามารถในการท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นจ านวนมาก วัดและพระในจังหวัดเพชรบุรีมี
เพียงพอกับพุทธศาสนิกชนที่ต้องการบ าเพ็ญกุศลต่าง ๆ พุทธศาสนิกชนมีความศรัทธาเลื่อมใส และให้
การสนับสนุนพระสงฆ์ที่ท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๒)  ด้านงบประมาณ  พระนักเผยแผ่จังหวัด
เพชรบุรี ร่วมกันบริจาคให้การสนับสนุน ด้วยการทอดผ้าป่าบ้าง บริจาคเป็นการส่วนตัวบ้าง เชิญชวน
และท าการประชาสัมพันธ์ให้พุทธศาสนิกชนและคณะสงฆ์ คณะอ่ืนร่วมบริจาคสมทบทุนด้วย ๓) ด้าน
วัสดุอุปกรณ์  พระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี มีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัด
เพชรบุรี มีหอกระจายข่าวตามหมู่บ้านต่าง ๆ และมีสถานีวิทยุชุมชนเป็นอุปกรณ์การท าการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา มีศิลปะปูนปั้นตามวัดต่าง ๆ ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ๔)  ด้านการบริหารจัดการพระ
นักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรีสามารถรวมตัวกันจัดตั้งสภาพระนักเผยแผ่ประจ าจังหวัดเพชรบุรีได้ โดยการ
ร่วมพระนักเทศน์ต้นแบบ พระนักเทศน์ประจ าจังหวัด พระจริยานิเทศ, พระปริยัตินิเทศ, พระธรรมทูต, 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน พระครูสอนพระปริยัติธรรมพระวิปัสสนาจารไว้ด้วยกัน 
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๒. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการบริหารจัดการสภาพระนักเผย
แผ่ จังหวัดเพชรบุรี พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) แล้วพบว่ามีค่า ๐.๙๔๖ ซึ่งแสดงว่า ปัจจัยที่
ส่งผล คือ หลักการเทศนาวิธี ๔ หน้าที่ของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี  มีความสัมพันธ์กัน และ
มีความสัมพันธ์กันในระดับมากและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) แล้วพบว่ามีค่า ๐.๙๕๓ ซึ่งแสดงว่า 
ปัจจัยที่ส่งผล คือ หลักการบริหารจัดการ ๔ M กับหน้าที่ของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี  
มีความสัมพันธ์กัน และมีความสัมพันธ์กันในระดับมาก  

๓. รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี  มีดังนี้ คือ  
๑) ด้านบุคลากร สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรีมีการรวมตัวกันจั ดตั้ งเป็นสภาขึ้นมามี
คณะกรรมการบริหารและมีสมาชิกสภาที่เป็นพระนักเผยแผ่แผนกต่างๆรวมอยู่ในสภาพระนักเผยแผ่
จังหวัดเพชรบุรี  ๒) ด้านงบประมาณของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี  สภาพระนักเผยแผ่
จังหวัดเพชรบุรี  มีงบประมาณจากผู้มีศรัทธาทั่วไป  คณะสงฆ์ร่วมกันจัดตั้งกองทุนด้วยการทอดผ้าป่า
ทุกวันที่ ๑๑ ของเดอืนกันยายนของทุกปีและมีทุนจ านวน ๔ ล้านเศษฝากไว้กับธนาคาร  และทุนจาก
มูลนิธิ, องค์กรต่างๆ  หรือทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อุทิศให้  ทุนจากบรรพชิตและคฤหัสถ์ให้ความอุปถัมภ์และ
ทุนที่สภาจัดหามาด้วยความชอบธรรม ๓) ด้านวัสดุอุปกรณ์ของสภาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา
จังหวัดเพชรบุรี  พระนักเผยแผ่อาศัยวัสดุที่มีอยู่ภายในวัด  เช่น  พระพุทธรูปและข้อวัตรปฏิบัติของ
พระนักเผยแผ่ฯ  อาศัยศาสนสถานงานศิลปะปูนปั้น งานจิตกรรมฝาผนังและโบราณสถาน กลองระฆัง  
และศาลากลางหมู่บ้านในเขตที่วัดตั้งอยู่เป็นที่ท าการเผยแผ่ฯ  และมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย  จังหวัดเพชรบุรี  คลื่น  FM  ๙๕.๗๕  MHz ๔) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการสภา
พระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี ด้านการบริหารจัดการต้องประกอบด้วย การมีส่วนร่วมของหลายฝ่าย 
โดยเฉพาะฝ่ายบริหารต้องให้ความร่วมมือในการพัฒนาโดยบูรณาการในด้านการบริหารจัดการที่
เหมาะสมในรูปแบบที่น่าสนใจและเป็นที่พึงพอใจของพระนักเผยแผ่ฯและพุทธศาสนิกชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ค 

 

Dissertation Title : The Development  Model of Buddhism Propagation Monks 
Council in Phetchaburi Province 

Researcher  : Phrakhrupaladmahatheranuwat  (Saranphirom  Kittidharo)  
Degree : Doctor of Philosophy (Buddhist Management) 
Dissertation  Supervisory Committee 
 : Phramaha Krissada  Kittisophano, Asst., Prof. Dr., Pali VI, 
  B.A. (Buddhist Management), M.A. (Buddhist Management), 
  Ph.D. (Buddhist Management)   
 : Asst. Prof. Dr.Kiattisak  Sukleung,  B.A. (Public Administration),  

M.A. (Social Development), Ph.D. (Public Administration) 
Date of Graduation : March 14, 2019 
 

Abstract 
 

The objectives of research paper were (1) to study general state of 
Buddhism propagation monks management model in Phetchaburi province, (2) to 
study the correlation factors of Buddhism propagation monks management model in 
Phetchaburi province, and (3) to propose the development model of Buddhism 
propagation monks council in Phetchaburi province. The research methodology was 
the mixed-methods research by using the qualitative research that researcher had in-
depth interview from 18 key informants  and focus group with 14 persons by 
analyzing the descriptive content and the quantitative research distributed the 
questionnaires of 350 sampling group through frequency, percentage, mean and 
standard deviation : S.D.) and tested the Pearson’s correlations coefficient. 
              The findings of this research were as following: 

1. The general state of Buddhism propagation monks management model 
in Phetchaburi province in overall were 1) the personnel aspect, state of Buddhism 
propagation monks in Phetchaburi province had the many educated monks to 
propagate Buddhism.  There are enough temples and monks in Phetchaburi province 
for Buddhists to making merits for many good action ceremonies. Buddhists had the 
faith and gave the monks support for Buddhism propagation.2) The budget aspect, 
Buddhism propagation monks in Phetchaburi province helped  donate and support 
by offering robes the monks  and donating individually, and invited and advertised to 
Buddhists and the Sangha and others to co-donate the fund. 3) The materials aspect; 
Buddhism propagation monks in Phetchaburi province had the radio broadcast 
station of Thailand in Phetchaburi province, had village broadcast halls and had the 
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community radio broadcast for Buddhism propagation, had the stucco arts at many 
temples in the area of Phetchaburi province. 4). The management aspect; Buddhism 
propagation monks in Phetchaburi province had the cooperation to set up the 
Buddhist propagation monks council in Phetchaburi province by combining the best 
sermon monks, provincial sermon monks, behavior supervisor monks, education 
supervisor monks, Buddhist missionary monks, moral teaching monks in the schools, 
Phrapariyattidhamma school teacher monks and Insight meditation master monks.  

 2. The findings of correlation factors analysis of Buddhism propagators 
management model in Phetchaburi province , found that the correlations coefficient 
(r)  had the value at 0.946 that showed that the  factors had affects  were the four 
principles of sermon, duties of Buddhism propagators council in Phetchaburi province 
had relationship the at high level and correlations coefficient (r) found that had the 
value at 0.953 that showed that the factors had effects were the four Ms 
management and had the duties of Buddhism propagators’ monks council in 
Phetchaburi province had the relationship and correlations at high levels. 

3. The development model of Buddhism propagator monks council in 
Phetchaburi province as follows ;1. The personnel aspect, the state of Buddhism 
propagator monks in Phetchaburi province set up Buddhism propagator monks 
council and has the committee and members of Buddhism propagator monks in 
Phetchaburi province. 2) The budget aspect of the state of Buddhism propagator 
monks in Phetchaburi province ; the state of Buddhism propagator monks in 
Phetchaburi province has the budget that comes from the donation of Buddhist 
propagator monks by offering robes to the monks every year on September 11,  that 
has the fund for more than four millions Baht and deposit at the bank and uses the 
interests for Buddhism propagation management.  3) The materials aspect of 
Buddhism propagator monks council in Phetchaburi province , Buddhism propagator 
monks have the materials within the temples such as the Buddha Images, practical 
rules of  Buddhism propagator monks  and use the  religious stucco arts , wall 
painting and archeological places, drums and bells  and  village meeting halls 
located in the temples to propagate Buddhism and has the FM 95.75 MHz radio 
broadcast station of Thailand in Phetchaburi province. 4). The management aspect of 
state of Buddhism propagator monks management  in Phetchaburi province ; the 
management aspect consist of participation of many groups by executives must 
cooperate to have the integrated development to the proper management in the 
interesting model and be satisfactory to the Buddhism propagator monks and 
Buddhists. 
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จังหวัดรำชบุรีท่ีได้เมตตำอนุเครำะห์ ในกำรลงพื้นท่ีวิจัย (try out)  ขอขอบคุณอำจำรย์ผู้เช่ียวชำญในกำรตรวจ
ค่ำ IOC ท้ัง ๕ ท่ำน   ขอเจริญพรขอบคุณ  ดร.กำญจนำ  ด ำจุติ,  ขอขอบพระคุณและเจริญพรขอบคุณ
คณำจำรย์ในคณะสังคมศำสตร์ สำขำกำรจัดกำรเชิงพุทธและเจ้ำหน้ำท่ี ศูนย์บัณฑิตศึกษำคณะสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ขอขอบพระคุณและเจริญพรขอบคุณผู้ให้ข้อมูลส ำคัญในกำรท ำวิจัย 
อีกท้ังผู้ท่ีให้ควำมอุปถัมภ์และคณะสงฆ์พระสังฆำธิกำรและสมำชิกสภำพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรีทุกรูป  
ขอขอบคุณกัลยำณมิตร  พระมหำนิกร  ฐำนุตฺตโร, ดร. ปธ.๙ วัดหลวงพ่อสดธรรมกำยำรำม  ท่ีให้กำร
ช่วยเหลือ  ขอกรำบขอบพระคุณพระมหำวิชิต  ธมฺมวิชโย, วัดบวรนิเวศวิหำร  พระครูศรีธรรมรัตน์, วัดไร่ดอน  
เจริญพรขอบคุณหมอสมพร  สินทวี,  ครูอัมพร  น้ ำจันทร์เจริญ,  คุณพ่อช้อง-คุณแม่ใบศรี  จุลทกำล, ผู้ให้
ควำมอุปถัมภ์อำหำรและสนับสนับทุนกำรศึกษำ  ตลอดถึงในกำรท ำดุษฎีนิพนธ์ครั้งให้ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและ
ขอบคุณเพื่อนนิสิตทุกรูปท่ีให้ควำม เมตตำช่วยเหลือในด้ำนกำรเรียน พร้อมท้ังค ำแนะน ำเพิ่มเต็มท่ีเป็น
ประโยชน์ตลอดถึงให้ก ำลังใจในกำรท ำดุษฎีนิพนธ์ ในครั้งนี้  ขอเจริญพรขอบคุณท่ีช่วยเหลือในเรื่องบทคัดย่อ
ภำษำอังกฤษ และขอขอบคุณ เพื่อนสหธรรมิกทุกรูปและญำติโยมผู้อุปถัมภ์ทุกท่ำนท่ีได้ช่วยเหลือในด้ำนกำร
อ ำนวยควำมสะดวก เรื่องปัจจัย ๔  ขอน้อมจิตอุทิศผลงำนดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้เป็นวิทยำทำน แด่คุณพ่ออุทิศ  
ทองเสงี่ยมเงิน-คุณแม่บุญส่ง  เพิ่มทรัพย์,  บิดำมำรดำ ผู้มอบอัตภำพร่ำงกำย  ครูอุปัชฌำย์อำจำรย์ผู้ประสิทธิ์
ประสำทวิชำควำมรู้ด้ำนพระพุทธศำสนำและวิชำกำรท่ัวไป  จนมีโอกำสได้ศึกษำ ณ  สถำบันแห่งนี้ 

พระครูปลัดมหำเถรำนุวัตร  (ศรัณภิรมย์  กิตฺติธโร) 

๗  มีนำคม  ๒๕๖๒ 



ฉ 
 

สารบัญ 

 เรื่อง หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย (ก) 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (ค) 
กิตติกรรมประกาศ (จ) 
สารบัญ (ฉ) 
สารบัญตาราง (ฌ) 
สารบัญแผนภาพ (ฎ) 
ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ (ฏ) 
บทที่ ๑  บทน า  
 ๑.๑  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒  ค าถามในการวิจัย ๔ 
 ๑.๓  วัตถุประสงค์การวิจัย ๔ 
 ๑.๔  ขอบเขตการวิจัย ๕ 
 ๑.๕  สมมติฐานการวิจัย ๗ 
 ๑.๖  นิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย ๗ 
 ๑.๗  ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย ๘ 
   
บทที่ ๒  แนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
 ๒.๑  แนวคิด ทฤษฎีเกีย่วกับรูปแบบ ๙ 
 ๒.๒  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา 2๔ 
 ๒.๓  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ๓๑ 
 ๒.๔  ข้อมูลสภาพทั่วไปของคณะสงฆ์และสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี ๘๑ 
 ๒.๕  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ๑๐๐ 
 ๒.๖  กรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๑๔ 
   

 



ช 
 

สารบัญ(ต่อ) 

 เรื่อง หน้า 

บทที่ ๓  วิธีด าเนินการวิจัย  

 ๓.๑  รูปแบบการวิจัย ๑๑๕ 
 ๓.๒  ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๑๑๖ 
 ๓.๓  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ๑๑๙ 
 ๓.๔  การเก็บรวบรวมข้อมูล ๑๒๑ 
 ๓.๕  การวิเคราะห์ข้อมูล ๑๒๒                    
   
บทที่ ๔  ผลการวิจัย  
 ๔.๑  ผลการศึกษาสภาพท่ัวไปเกี่ยวกับบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่

จังหวัดเพชรบุรี  
๑๒๔ 

 

 ๔.๒  ผลการศึกษาปัจจัยทีมีความสัมพันธ์ต่อรูปแบบการบริหารจัดการสภา
พระนักเผยแผ่ 

๑๘๕ 
 

 ๔.๓  น าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี ๒๐๘ 

 ๔.๔  สรุปผลการวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภา 
พระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรีจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ 

๒๒๒ 

 ๔.๕  สรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย ๒๒๓ 

   

บทที่ ๕  สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

 ๕.๑  สรุปผลการวิจัย ๒๓๐ 

 ๕.๒  อภิปรายผล ๒๓๘ 

 ๕.๓  ข้อเสนอแนะ ๒๔๖ 



ซ 
 

 

สารบัญ(ต่อ) 
 

 เรื่อง หน้า 

 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๒๔๖ 

 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ๒๔๖ 

 ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป ๒๔๖ 

   

บรรณานุกรม ๒๔๘ 

ภาคผนวก ๒๕๗ 

 ภาคผนวก  ก หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญ ๒๕๘ 

 ภาคผนวก  ข หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยเชิงคุณภาพ ๒๖๔ 

 ภาคผนวก  ค แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย ๒๘๔ 

 ภาคผนวก  จ หนังสือขอความอนุเคราะห์สนทนากลุ่ม ๒๙๓   

 ภาคผนวก  ช หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยเชิงปริมาณ ๓๐๗ 

 ภาคผนวก  ซ แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย ๓๑๐     

ประวัติผู้วิจัย ๓๒๑ 

 
 
 
 
 
 

 
 



ฌ 
 

สารบญัตาราง  
 

ตารางท่ี  หน้า 
4.1 สรุปสภาพทั่วไปด้านบุคลากรในด้านจุดแข็ง (S= Strengths) 1๒๘ 
4.2 สรุปสภาพทั่วไปด้านบุคลากร ในด้านจุดอ่อน (Weakness 1๒๙ 
4.3 สภาพทั่วไปด้านบุคลากร มีโอกาส (Opportunity) 13๑ 
4.4 สภาพทั่วไปด้านบุคลากร ในด้านอุปสรรค (Threats) 13๔ 
4.5 สภาพทั่วไปเกี่ยวกับงบประมาณ ในด้านจุดแข็ง (S-strengts) 1๓๙ 
4.6 สภาพทั่วไปเกี่ยวกับงบประมาณ ในด้านจุดอ่อน (Weakness) 14๓ 
4.7 สภาพทั่วไปเกี่ยวกับงบประมาณ ในด้านมีโอกาส (Opportunity) 1๕๐ 
4.8 สภาพทั่วไปเกี่ยวกับงบประมาณในด้านอุปสรรค (Threats) 15๕ 
4.9 สภาพทั่วไปเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ ในด้านจุดแข็ง (Strength) 16๒ 

4.10 สภาพทั่วไปเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ในด้านจุดอ่อน (Weakness) 16๖ 
4.11 สภาพทั่วไปเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ ในด้านมีโอกาส (Opportunity) 1๖๙ 
4.12 สภาพทั่วไปเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ในด้านมีอุปสรรค (Threats) 17๒ 
4.13 สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ในด้านมีจุดแข็ง (Strength) 1๗๔ 
4.14 สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการในด้านมีจุดอ่อน (Weakness 1๗๕ 
4.15 สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการในด้านมีโอกาส (Opportunity) 1๗๙ 
4.16 สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการในด้านมีอุปสรรค (Threats) 18๓ 
4.17 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 18๕ 
4.18 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของพระ

พระสงฆ์  จังหวัดเพชรบุรีท่ีมีต่อรูปแบบการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ตามหลักเทศนาวิธี ๔ โดย
ภาพรวม 

 
 

1๘๗ 

4.19 
 
 
 

แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของพระสง
จังหวัด เพชรบุรีท่ีมีต่อรูปแบบการบริหารจัดการสภา   

 
 
 

 
1๘๘ 

 
 
 



ญ 
 

ตารางที ่
 

สารบญัตาราง(ต่อ)  หน้า 

4.20 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับความคิดเห็นของพระ
พระสงฆ์จังหวัด เพชรบุรีท่ีมีต่อรูปแบบการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของสงฆ์ จังหวัดเพชรบุรี ตามหลักการบริหารจัดการ ๔ M 
โดยภาพรวม    

 
 
 

1๘๘ 

4.21 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของพระพระสงฆ์
จังหวัดเพชรบุรี ท่ีมี ต่อรูปแบบการบริหาร จัดการสภาพระนัก เผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ด้านสันทัสสนา แจ่มแจ้ง 

 
 
 

1๘๙ 
๔.๒๒ แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของพระพระสงฆ์

จังหวัดเพชรบุรี ท่ีมี ต่อรูปแบบการบริหาร จัดการสภาพระนัก เผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ด้านสมาทปนา  สามารถน าไป
ปฏิบัติได้ 

 
 
 

๑๙๐ 

๔.๒๓ แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของพระพระสงฆ์
จังหวัดเพชรบุรีท่ีมีต่อรูปแบบการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ด้านสมุติเตชนา  ความเร้าใจ 

 
 

๑๙๐ 
๔.๒๔ แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับความคิดเห็นของพระ

พระสงฆ์ จังหวัดเพชรบุรีท่ีมีต่อรูปแบบการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ด้านสัมปหังสนา ความร่าเริง 

 
 

๑๙๑ 

๔.๒๕ แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับความคิดเห็นของพระ
พระสงฆ์ จังหวัดเพชรบุรีท่ีมีต่อรูปแบบการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ด้านส่งเสริมความก้าวหน้า 

 
 

๑๙๒ 

4.19 
 
 
 

แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของพระสง
จังหวัด เพชรบุรีท่ีมีต่อรูปแบบการบริหารจัดการสภา   

 
 

 
1๘๘ 

 
 



ฎ 
 

ตารางที ่
 

สารบญัตาราง(ต่อ) หน้า 

๔.๒๗ แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของพระ
พระสงฆ์ จังหวัดเพชรบุรีท่ีมีต่อรูปแบบการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ด้านวางหลักการเป็นระบบ 

 
 

๑๙๔ 

๔.๒๘ แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของพระ
พระสงฆ์ จังหวัดเพชรบุรีท่ีมีต่อรูปแบบการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ด้านบุคคลากร 

 
 

๑๙๕ 

๔.๒๙ แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของพระ
พระสงฆ์ จังหวัดเพชรบุรีท่ีมีต่อรูปแบบการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ด้านงบประมาณ 

 
 

๑๙๖ 

๔.๓๐ แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของพระ
พระสงฆ์ จังหวัดเพชรบุรีท่ีมีต่อรูปแบบการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ด้านวัสดุอุปกรณ์ 

 
 

๑๙๗ 

๔.๓๑ แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของพระ
พระสงฆ์ จังหวัดเพชรบุรีท่ีมีต่อรูปแบบการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ด้านการบริหารจัดการ 

 
 

๑๙๘ 

๔.๓๒ การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง  หลักการเทศนาวิธี  ๔  กับหน้าท่ีของ
สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 

 
๑๙๙ 

๔.๓๓ การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง  หลักการบริหาร  ๔  M กับหน้าท่ีของ
สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 

 
๒๐๐ 

 

 

 



ฏ 
 

สารบญัแผนภาพ 

แผนภาพที ่  หน้า 
4.1 สรุปด้านบุคลากร สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 13๖ 
4.2 สรุปด้านงบประมาณ สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 15๖ 
4.3 สรุปด้านวัสดุอุปกรณ์ สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 17๓ 
4.4 สรุปด้านการบริหารจัดการ สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 18๔ 
๔.๕ รูปแบบด้านบุคลากรสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี ๒๐๑ 
๔.๖ รูปแบบด้านงบประมาณสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี ๒๐๒ 
๔.๗ รูปแบบด้านวัสดุอุปกรณ์ สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี ๒๐๓ 
๔.๘ รูปแบบด้านการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี  ๒๐๔ 
๔.๙ แสดงองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย “รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระ

นักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี” 
 

๒๑๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 



ฏ 
 

ค ำอธิบำยสัญลักษณ์และค ำย่อ 

๑. ค ำย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 

 อักษรย่อในดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้  ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นหลัก โดยใช้ระบบย่อค า ดังต่อไปนี้  

พระวินัยปิฎก 

วิ.มหา  (ไทย)  =  วินัยปิฎก มหาวิภังค์   (ภาษาไทย)  

วิ.ม.  (ไทย)  =  วินัยปิฎก มหาวรรค     (ภาษาไทย) 

 วิ.จู.  (ไทย)  =  วินัยปิฎก จูฬวรรค     (ภาษาไทย)  

พระสุตตันตปิฎก 

ที.ม.  (ไทย)  =  สุตตันตปิฎก  ทีฆนิกาย มหาวรรค (ภาษาไทย)  

ส .นิ.  (ไทย)  =  สุตตันตปิฎก  สังยุตตนิกาย นิทานวรรค  (ภาษาไทย)  

องฺ.สตฺตก. (ไทย)  =  สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต  (ภาษาไทย)  

ม.อุ. (ไทย)  =  สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์  (ภาษาไทย) 

องฺ.เอกก. (ไทย)  =  สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาตร  (ภาษาไทย) 

  

๒. กำรระบุเลขหมำยพระไตรปิฎก 

 ในงานวิจัยฉบับนี้ ได้ใช้พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชดุษฎีลัย พ.ศ.
๒๕๓๙ เป็นหลักในการอ้างอิง ซึ่งพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย จะระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า. เช่น ขุ.ธ. (ไทย) 
๒๕/๓๗/๓๗. หมายความว่า ระบุถึง สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท ฉบับภาษาไทย 
พระไตรปิฎก เล่มท่ี ๒๕ ข้อท่ี ๓๗ หน้าท่ี ๓๗ เป็นต้น. 

  

 



 
   บทที่  ๑ 

บทน ำ 
 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น มีท่ีมาเริ่มต้ังแต่ในยุคเริ่มแรกแห่งการประดิษฐานและเผย

แผ่พระพุทธศาสนาซึ่งได้อาศัยบทบาทของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเป็นหลัก โดยใช้วิธีการต่าง ๆ 
เพื่อน าประชาชนให้เข้าถึงพระศาสนา ๑ โดยด าเนินตามพุทธปณิธานท่ีว่า “ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลาย
จงจาริกไป เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูล
และความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ท้ังหลาย”๒  ด้วยการบ าเพ็ญกรณียกิจดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและ
จริงจังของพระพุทธองค์และพระสงฆ์สาวกท าให้พระพุทธศาสนาได้เจริญแพร่หลายออกไปอย่าง
รวดเร็วเป็นปึกแผ่นมั่งคงในดินแดนอินเดียตอนกลางและตอนเหนือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
สมัยก่อนนั้น ได้ท ากันหลายรูปแบบ ได้แก่ การปฏิบัติตนท่ีน่าเล่ือมใส การสนทนา การแนะน า การ
ตอบปัญหาข้อข้องใจ และการแสดงธรรมไปตามล าดับ โดยท่ีพระพุทธเจ้าทรงประทานหลักการเผยแผ่
ให้พระสาวกยึดถือเป็นหลักปฏิบัติว่า ให้แสดงธรรมมีเหตุผลสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไปโดยล าดับ ช้ีแจงให้
เข้าใจในแต่ละแง่แต่ละประเด็นแสดงธรรมด้วยจิตเมตตาอนุเคราะห์มุ่งจะให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง ไม่
แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาภสักการะ แสดงธรรมไม่ยกตน ไม่เสียดสีข่มผู้อื่น๓ ตลอดจนยึดหลัก
โอวาทปาติโมกข์คือ การไม่กล่าวร้ายผู้ใด มีความส ารวมในศีล  เป็นต้น  

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความเจริญรุ่งเรืองอย่าง
มากในชมพูทวีปจนหลังจากท่ีพระพุทธองค์ทรงปรินิพพานแล้วเหล่าพระสงฆ์สาวกต่างก็ได้ช่วยกันเผย
แผ่พระพุทธศาสนาเรื่อยมา จนถึงสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช พระองค์ทรงให้การอุปถัมภ์การท าตติย
สังคายนา ครั้นเสร็จแล้วได้อาราธนาให้พระโมคคัลลีบุตรติสสะเถระ เลือกสรรพระอรหันต์ส่งไปเผยแผ่
พระพุทธศาสนายังนานาประเทศ จ านวน ๙ สาย เมื่อ พ.ศ.๓๐๓ พระพุทธศาสนาจึงได้แพร่หลาย
ออกไปนอกประเทศอินเดียแต่ครั้งกระนั้น โดยพระโสณเถระกับพระอุตตรเถระ ได้เป็นหัวหน้าพระ
ธรรมทูตมายังดินแดนสุวรรณภูมิ๔ ดังมีหลักฐานปรากฏอยู่ท่ีพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม อันแสดง
ถึงความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยครั้งนั้น 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจนเป็นท่ีแพร่หลายในทุกยุคทุกสมัยท่ีผ่านมานั้น พระสงฆ์นับว่า
เป็นผู้มีบทบาทส าคัญ เพราะท่านเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย หนึ่งในพุทธบริษัทซึ่งถือว่าเป็นองค์

                                                             
๑พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), สถำบันสงฆ์กับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโคมทอง

ประทีป, ๒๕๒๗), หน้า ๒๓.  
๒วิ. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐.  
๓สุชีพ ปุญญานุภาพ, ศำสนำเปรียบเทียบ, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๒๔), 

หน้า ๑๓.  
๔จ านงค์ ทองประเสริฐ, ประวัติศำสตร์พุทธศำสนำในเอเชียอำคเนย์ , (กรุงเทพมหานคร: อภิธรรม

มูลนิธิมหาธาตุวิทยาลัย, ๒๕๑๔), หน้า ๒๘๖.  



๒ 

หลัก เป็นก าลังส าคัญของพระพุทธศาสนา๕ ด้วยเพราะพระสงฆ์สาวกส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติ
ชอบ ปฏิบัติตรง ปฏิบัติถูกทาง ปฏิบัติสมควร เป็นผู้ควรแก่การค านับ ควรแก่การต้อนรับ ควรแก่ของ
ท าบุญ ควรแก่การกราบไหว้ เป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก๖  มีปณิธานในการเผยแผ่ และไม่
เพียงแต่ท่านจะอบรมส่ังสอนหลักธรรมให้แก่พุทธศาสนิกชนเท่านั้นท่านยังสามารถปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีของสังคมด้วยนอกจากนั้นพระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาอยู่ในฐานะเป็นผู้น าทางจิต
วิญญาณ เป็นท่ีพึ่งเป็นผู้อบรมส่ังสอนหลักธรรมทางศาสนาแก่พุทธศาสนิกชน เพื่อให้สังคมอยู่อย่าง
สงบสุข และในบางโอกาสก็ให้การสนับสนุนช่วยเหลือสงเคราะห์ชุมชนในด้านต่างๆด้วยโดยอยู่ภายใต้
กรอบอันดีงามของศาสนา  

จากบทบาทหน้าท่ีท่ีกล่าวมาข้างต้นนี้  พระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาต้องเผชิญกับ 
การเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษาและคุณภาพชีวิต จึง 
จ าเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องและเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมสมัยใหม่อยู่เสมอ  ซึ่ง
ความสามารถในการด าเนินภารกิจต่างๆ ของพระภิกษุสงฆ์ดังกล่าวข้างต้นจัดได้ว่าเป็นภารกิจตาม 
คุณลักษณะของงานประชาสัมพันธ์ที่ส าคัญในสมัยปัจจุบัน การเผยแผ่พระพุทธศาสนามีกุศโลบายใน
การเผยแผ่ได้หลายวิธี อาทิการปฏิบัติตนให้น่าเล่ือมใสของพระสงฆ์ การเป็นผู้รอบรู้ในหลักธรรมะ 
การแสดงธรรมได้ลึกซึ้งการพัฒนาชุมชน การสนับสนุนด้านการศึกษา   การสงเคราะห์ประชาชนใน
ด้านต่างๆ การจัดกิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา การจัดบรรพชาสามเณร การจัดบวชชี
พราหมณ์ถือศีล ๘ การจัดอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม การจัดแสดงนิทรรศการทางพระพุทธศาสนา
ต่างๆ  ซึ่งท้ังหมดนี้ล้วนเป็นกระบวนการประชาสัมพันธ์ชักชวนให้ประชาชนหันมาเข้าวัด ใกล้ชิดกับ 
พระพุทธศาสนา ได้มาเรียนรู้หลักธรรม จูงใจให้พุทธศาสนิกชนน้อมน าหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติ 
ขัดเกลาจิตใจให้สูงขึ้นเป็นล าดับไป เพื่อให้เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาในท่ีสุด 

เมื่อกล่าวดังนี้แล้วย่อมพิจารณาได้ว่า  หัวใจส าคัญในการเผยแผ่พระธรรมวินัย
พระพุทธศาสนาก็เพื่อประโยชน์สุขของชาวโลก และประโยชน์ตามพุทธประสงค์ก็ทรงวางไว้ ๓ หลัก
เรียกว่าอัตถะคือประโยชน์,จุดหมาย,ผลท่ีมุ่งหมายปรารถนาดังนี้ 

๑. ทิฎฐธัมมิกัตถะ(ประโยชน์ในชาตินี้) 
๒. สัมปรายิกัตถะ(ประโยชน์ชาติหน้า) 
๓. ปรมัตถะ(ประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพาน) 

ประโยชน์หรือจุด มุ่งหมายท้ัง ๓ ประการนี้ คือ ส่ิงท่ีพระพุทธองค์ทรงวางไว้ให้พุทธ
บริษัท ๔ เพื่อท่ีจะไม่คลาดไม่พลัดตกจากประโยชน์อันพึงจะได้ในพระพุทธศาสนานี้ 

เมื่อฝึกฝนอบรมตนให้พร้อมท้ังด้านศีล สมาธิ และปัญญาแล้ว พระสงฆ์ยังจะต้องปฏิบัติ
ภารกิจท่ีส าคัญ คือ การเผยแผ่พระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า การเผยแผ่พระธรรมจะได้ผลดีนั้น 
พระสงฆ์ต้องท าตนให้เป็น "กัลยาณมิตร" คือเพื่อนท่ีแท้ ท่ีคอยช้ีแนะแนวทางให้พุทธศาสนิกด้วย
ความหวังดีคือ การสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนาและท าตนเป็นตัวอย่างท่ีดี พระสงฆ์ต้องพยายาม
ชักชวนและช้ีแจงให้ประชาชนเล่ือมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ให้มั่นใจในหลักค าสอนของ
                                                             

๕เสฐียร พันธรังษี, ศำสนำเปรียบเทียบ, พิมพ์ครั้งที่๓, (กรุงเทพมหานคร: ผดุงวิทยาการพิมพ์, 
๒๕๑๖), หน้า ๑๑.  

๖ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๗๔/๖๖. 



๓ 

พระพุทธศาสนา พระสงฆ์ผู้เผยแผ่ธรรมะจะต้องสามารถช้ีแจงให้เกิดความเข้าใจให้ได้ว่า ความอยากท่ี
เรียกว่า 'ตัณหา' นั้น เป็นความโลภและทุจริต คนท่ีอยากด้วยอ านาจความโลภและทุจริต ย่อมจะ
กระท าการอะไรเพื่อตนเองและสร้างความเดือดร้อนแก่สังคมเป็นอย่างมาก พระสงฆ์ต้องสอนให้ละ
ความช่ัว คนทุกคนชอบความดีเกลียดความช่ัว แต่ท้ังๆท่ีชอบความดีเกลียดความช่ัว ในบางครั้งบาง
คนก็อดท าความช่ัวไม่ได้ เพราะความหลงผิดบ้าง เพราะจิตใจไม่เข้มแข็งพอบ้าง หน้าท่ีของพระสงฆ์
อีกประการหนึ่งก็คือ พยายามหาวิธีให้คนละท าความช่ัว แต่ให้พึงท าความดีให้ได้ ส่ิงใดบอกให้เข้าใจ
ได้ก็บอก ส่ิงใดบอกด้วยปากไม่ได้ผลก็ต้องท าให้ดูเป็นตัวอย่าง พระสงฆ์ต้องสนับสนุนให้ท าความดี  
พระสงฆ์ต้องสร้างเสริมก าลังใจให้คนท าความดี มีเทคนิควิธีแนะน าท่ีเหมาะแก่บุคคล พระสงฆ์ต้อง
สร้างบุคลากรท่ีมีคุณภาพไว้สืบทอดพระพุทธศาสนา ถึงพระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานแล้ว 
พระธรรมวินัย (พระพุทธศาสนา) ก็ยังคงอยู่ เพราะได้รับการปฏิบัติสืบต่อกันมา พุทธบริษัทท้ังหลาย 
โดยเฉพาะภิกษุบริษัทมีหน้าท่ีสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยตรง จึงต้องสร้างศาสนทายาทท่ีมีคุณภาพ 
ไว้ด้วย  

ในปัจจุบัน มีการรวมกลุ่มของอุบาสก อุบาสิกา และพระสงฆ์ ผู้ท่ีท างานในด้านของการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนามากขึ้น เพื่อสนับสนุนงานทางด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งการรวมกลุ่ม
ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใด ล้วนท าให้เกิดพลัง ในการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามากขึ้นอย่าง
มากมาย ซึ่งส่งผลดีกว่า การท างานอยู่เพียงผู้เดียว การรวมกลุ่มในด้านการเผยแผ่นั้นไม่ว่าจะเป็น
รูปแบบของกลุ่มคน ชมรม สมาคม มูลนิธิ หรืออะไรก็ตาม มีวัตถุประสงค์ หน้าท่ี มีการด าเนินการ มี
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ก็เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนาให้ธรรมะ ให้การ
ปฏิบัติ ได้แพร่หลายออกไป เกิดประโยชน์แก่ผู้คนท้ังหลาย นับว่าเป็นเรื่องน่าช่ืนชมอย่างยิ่งในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดเพชรบุรี มีการต้ังกลุ่มของคณะสงฆ์ในจังหวัดเพชรบุรี รวมกลุ่มต้ังเป็น 
สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีท่ีต้ังอยู่ท่ี ส านักงานเจ้าคณะจังหวัด
เพชรบุรี โดยมีหน้าท่ีดังนี้ คือ ส่งเสริมความก้าวหน้าให้แก่พระนักเผยแผ่  จังหวัดเพชรบุรี  ปรับปรุง
คุณภาพของพระนักเผยแผ่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น วางหลักการเผยแผ่ให้เป็นระบบเหมาะสมแก่สังคม 
โดยยึดหลักธรรม และมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศีลธรรม  จริยธรรม  จารีต  ประเพณี  และ
วัฒนธรรมไทย เพื่อให้ประชาชนเข้าใจหลักธรรมน าไปปฏิบัติ และประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้
อย่างถูกต้อง เพื่อสร้างเสริมภูมิปัญญาของชาวพุทธ ให้เป็นศาสนทายาทท่ีดี เพื่อสร้างเสริมความ
สามัคคีของชนชาติให้เกิดความสงบสุข เพื่อเป็นส่ือสัมพันธ์ระหว่างพระนักเผยแผ่ในจังหวัดและ
ต่างจังหวัด และ เพื่อปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาให้ด ารงอยู่คู่แผ่นดินไทย  มีการด าเนินงานไม่ว่าจะ 
เป็นจัดอบรมศีลธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป มีการจัด
แสดงธรรมตามสถานท่ีต่าง ๆ  ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาวันส าคัญท่ีทางราชการก าหนด  หรือ
ตามประเพณีนิยมท่ัวไป การจัดการฝึกอบรมพระนักเผยแผ่รุ่นใหม่ จัดกิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์
แก่สังคม โดยไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยและกฎหมายของบ้านเมือง ซึ่งสมาชิกในสภา คือพระธรรมทูต
ประจ าจังหวัด พระธรรมทูตประจ าอ าเภอ พระธรรมทูตเฉพาะกิจ พระนักเผยแผ่ประจ าจังหวัด พระ



๔ 

นักเทศน์แม่แบบของกรมการศาสนาและจังหวัดเพชรบุรี พระธรรมทายาท พระปริยัตินิเทศ พระจริยา
นิเทศ และผู้ท่ีมีความประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิก โดยความเห็นชอบของเจ้าอาวาสและของสภาฯ๗  

สรุปว่า จากการศึกษาข้างต้นนั้น เป็นการศึกษาภาพรวมของการเผยแผ่ ท่ีมีมาแล้วใน
อดีตว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง และ เรื่องของการรวมกลุ่มกันเพื่อส่งเสริมการเผยแผ่ ใน
รูปแบบของสภาเพื่อการเผยแผ่พุทธศาสนาของจังหวัดเพชรบุรี  ว่ามีหน้าท่ี วัตถุประสงค์ การ
ด าเนินการ เป็นอย่างไร ในเบ้ืองต้น ผู้วิจัยพบว่า การด าเนินการเกี่ยวกับสภานักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 
ในปัจจุบัน มีการจัดกิจกรรม ท้ังทางด้านการอบรม และส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ยังไม่
เพียงพอนัก ทางด้านบุคลากร ผู้ท าหน้าท่ีการเผยแผ่ลดลง งบประมาณในการเผยแผ่ยังคงไม่เพียง
พอท่ีจะส่งเสริมการจัดกิจกรรม หรือจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงส่ือ ในการเผยแผ่ ทางด้านปฏิบัติการ
ยังคงเห็นภาพ การท างานแบบคนเดียวอยู่  

ผู้วิจัยจึงต้องการท่ีจะศึกษาในเรื่องนี้ โดยน าเอาหลักทฤษฎีและแนวคิดในการบริหาร
จัดการ มาเป็นแนวทาง เพื่อมาศึกษาสภาพปัญหาการบริหาร จัดการสภาพระนัก เผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ จังหวัดเพชรบุรี และเพื่อจะได้น ามาพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
สภาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ จังหวัดเพชรบุรี  ได้ดีขึ้น เป็นประโยชน์ แก่กลุ่ม
บุคคล หรือคณะผู้ทำการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา ในท่ีอื่นๆ อีกด้วย 

          
๑.๒ ค ำถำมในกำรวิจัย                                                              

๑.๒.๑ สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรีเป็นอย่างไร 
๑.๒.๒ ปัจจัยใดบ้างท่ีมีความสัมพันธ์กับรูปแบบการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ 

จังหวัดเพชรบุรี 
๑.๒.๓ รูปแบบการพัฒนาการบริหารจดัการสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรีควรเป็น

อย่างไร 
 

๑.๓ วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
๑.๓.๑ เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปในการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี  
๑.๓.๒  เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับรูปแบบการบริหารจัดการสภาพระ  นักเผย

แผ่ จังหวัดเพชรบุรี  
๑.๓.๓  เพื่อน าเสนอรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัด

เพชรบุรี  
 

๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่

พระพุทธศาสนา จังหวัดเพชรบุรี” ผู้วิจัยได้ก าหนขอบเขตการศึกษาได้ดังนี้  

                                                             
๗ สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี, ข้อบังคับสภำพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี , (เพชรบุรี: 

ส านักงานสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี, ๒๕๖๐), หน้าท่ี ๑. 



๕ 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
งานวิจัยฉบับนี้มุ่งศึกษาเนื้อหาเนื้อหา ๓ ด้านคือ 
๑. เทศนาวิธี มี ๔ ด้าน ได้แก่  
 ๑) สันทัสสนา คือ ช้ีแจงเรื่องท่ีสอนให้เห็นชัด เป็นการแยะแยะอธิบายแสดงเหตุผล

ให้ชัดเจน จนผู้ฟังเข้าใจแจ่มแจ้ง เห็นจริงจัง ดังได้กับตาเห็น 
 ๒) สมาทปนา คือ ชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ เป็นการสอนให้เห็นส่ิงใดควรปฏิบัติ

ก็แนะน าหรือบรรยายให้ทราบซึ้งและน าไปปฏิบัติ 
 ๓) สมุตเตชนา คือ เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้าเป็นการปลุกเร้าใจให้กระตือรือร้น

เกิดความอุตสาหะมีก าลังใจท่ีจะให้ส าเร็จได้ 
 ๔) สัมปหังสนา คือ ปลอบชโลมใจให้สดช่ืนร่าเริงเป็นการบ ารุงจิตให้แช่มช่ืนเบิกบาน

เห็นคุณประโยชน์ท่ีจะได้รับและทางท่ีก้าวหน้า ท าให้ผู้ฟังมีความหวังและเบิกบานใจ๘ 
๒. แนวคิดเกี่ยวกับหน้าท่ีสภาพระนักเผยแผ่มี ๓ ด้าน ได้แก่ 
 ๑) ส่งเสริมความก้าวหน้าให้แก่พระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี 
 ๒) ปรับปรุงคุณภาพของพระนักเผยแผ่ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๓) วางหลักการเผยแผ่ให้เป็นระบบ เหมาะสมแก่สังคม โดยยึดหลักธรรม๙ 

๓. แนวคิดเกี่ยวกับหลักการบริหาร 4 M ได้แก่ 
๑) ด้านบุคคล (Man)   
๒) ด้านงบประมาณ (Money)  
๓) ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material)  
๔) ด้านการบริหารจัดการ (Management)๑๐  

๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
ตัวแปรเชิงคุณภำพ  
ได้แก่ตัวแปรท่ีศึกษา คือ ๑) สภาพทั่วไปของพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่

พระพุทธศาสนา จังหวัดเพชรบุรี  ๒) ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับรูปแบบ  การบริหารจัดการสภาพระ
นักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี  ๓) รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่
พระพุทธศาสนา จังหวัดเพชรบุรี 

 
ตัวแปรเชิงปริมำณ  
ได้แก่ ตัวแปรต้น คือ ๑) ปัจจัยส่วนบุคคล ๒) เทศนาวิธี ๓) หน้าท่ีของสภา 
ตัวแปรตาม คือ 4 M ได้แก่ 

๑. ด้านบุคคล (Man)   
                                                             

๘
 พระพรหมคุณาภรณ์, พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พ.ศ.๒๕๔๖, พระไตรปิฎก ที.

สี.,๙/๑๙๘/๑๖๑. 
๙ สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี, พ.ศ.๒๕๖๑. 
๑๐

 สมคิด บางโม, หลักการจัดการ, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท พิมพ์ดี จ ากัด, ๒๕๓๙), 
หน้า ๒๙.   



๖ 

๒. ด้านงบประมาณ (Money)  
๓. ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material)  
๔. ด้านการบริหารจัดการ (Management)๑๑  

 
๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนประชำกรและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 

๑) ประชำกร (Population)  
ได้แก่ พระสงฆ์ในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีจ านวน ๒,๘๐๑ รูป๑๒ 

๒) กลุ่มตัวอย่ำง (Samping)  
ได้แก่ พระสงฆ์ในจังหวัดเพชรบุรี  จ านวน ๓๕๐ รูป จากการค านวณตาม

สูตรของทาโร่ ยามาเน่ 
๓) ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key Informant)  

ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มคือ 
กลุ่มท่ี ๑ กลุ่มคณะกรรมการสภา ประกอบด้วย ประธานสภาและ

คณะกรรมการบริหารสภา  จ านวน ๖ รูป 
กลุ่มท่ี ๒ กลุ่มพระนักเผยแผ่ ประกอบด้วย เจ้าคณะต าบล เจ้าอาวาส 

จ านวน ๖ รูป 
กลุ่ม ท่ี  ๓  ก ลุ่มข้ าราชการ  ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านั ก ง าน

พระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี,  ผู้อ านวยการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี ,
ผู้อ านวยการโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี จ านวน ๖ คน 

 
๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนพื้นท่ี 
พื้นท่ีในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี ๘ อ าเภอ ได้แก่   

๑. อ าเภอเมือง ๒. อ าเภอบ้านลาด ๓. อ าเภอเขาย้อย ๔. อ าเภอบ้านแหลม ๕. อ าเภอท่ายาง ๖. 
อ าเภอชะอ า ๗. อ าเภอแก่งกระจาน และ ๘. อ าเภอหนองหญ้าปล้อง 
 

๑.๔.๕ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
ด าเนินการวิจัยต้ังแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมเป็น

ระยะเวลา ๖ เดือน 
  

๑.๕ สมมติฐำนกำรวิจัย  
๑.๕.๑ ปัจจัยด้านเทศนาวิธีมีความสัมพันธ์กับรูปแบบการพัฒนาสภาพระนักเผยแผ่ 

จังหวัดเพชรบุรี 
                                                             

๑๑
 สมคิด บางโม, หลักการจัดการ, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท พิมพ์ดี จ ากัด, ๒๕๓๙), 

หน้า ๒๙.   
๑๒ส านักงานเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี, สถิติจ ำนวนพระสังฆำธิกำรของคณะสงฆ์เพชรบุรี, 

(เพชรบุรี  : ส านักงานเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี, ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐), หน้า ๑.   



๗ 

๑.๕.๒ ปัจจัยด้านหน้าท่ีของสภาพระนักเผยแผ่มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการพัฒนาสภา
พระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี 

 
๑.๖ นิยำมศัพท์เฉพำะท่ีใช้ในกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้นิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัยไว้  ดังนี้ 
รูปแบบ หมายถึง กรอบความคิดทางด้านหลักการ วิธีการด าเนินงาน และเกณฑ์ต่างๆ 

ของระบบ ท่ีสามารถยึดถือเป็นแนวทางในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ 
กำรพัฒนำ  หมายถึง การเปล่ียนแปลท่ีเป็นผลมาจากการปรับปรุงแล้ว  และหมายถึง

สภาพโดยรวมท่ีได้รับการปรับเปล่ียนให้ดีขึ้น  หรือการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้น  ซึ่งเป็นการ
เปล่ียนแปลงในส่ิงต่างๆ 

กำรบริหำรจัดกำร หมายถึง การท างานของคณะบุคคลต้ังแต่ ๒ คนขึ้นไป ท่ีร่วมกัน
ปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน ในท่ีนี้คือ การบริหารจัดการด้านการเผยแผ่ของคณะสงฆ์จังหวัด
เพชรบรุี เท่านั้น 

สภำพระนักเผยแผ่ หมายถึง การร่วมกันของหมู่ภิกษุผู้ท าหน้าท่ีเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ในจังหวัดเพชรบุรี ในการวิจัยนี้ได้แก่ พระสังฆาธิการในจังหวัดเพชรบุรี ระดับเจ้าคณะอ าเภอ เจ้า
คณะต าบล  เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ตลอดจนถึงพระภิกษุ สามเณรท่ีได้รับแต่งต้ังในการท างาน
ด้านการเผยแผ่ เช่น พระธรรมทูต พระสอนศีลธรรม ครูสอนพระปริยัติธรรม พระนักเทศน์ พระจริยา
นักเทศน์ เป็นต้น 

รูปแบบกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรสภำพระนักเผยแผ่ หมายถึง การเปล่ียนแปลง
หรือปรับเปล่ียนรูปแบบการพัฒนาในการบริหารจัดการการเผยแผ่ของสภาพระนักเผยแผ่  จังหวัด
เพชรบุรี ท่ีเกี่ยวกับทรัพยากรการบริหารใน ๕ ด้าน ได้แก่ 

๑) ด้ำนบุคคล หมายถึง พระนักเผยแผ่เป็นผู้ท่ีประพฤติตนอยู่ในศีลาจาวัตร ส ารวม
ระวังกิริยาและวาจา เป็นผู้น าด้านศาสนพิธีแก่ประชาชน เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจสามารถถ่ายทอด
หลักธรรมให้แก่ประชาชนได้ เป็นผู้มีความพร้อมในการท าหน้าท่ีเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นผู้มี
ความรู้และเช่ียวชาญการใช้ภาษาบาลี เป็นผู้ท่ีสามารถให้ค าปรึกษาและแนะน าเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาได้     

๒) ด้ำนงบประมำณ หมายถึง มีการสรรหางบประมาณท าโครงการของบสนับสนุนจาก
ภาครัฐและเอกชน จัดการทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนในการบริหารจัดการสภา จัดต้ังกองทุนไว้กับ
ธนาคารเพื่อความมั่นคงของสภา จัดต้ังกองทุนและสวัสดิการแก่สมาชิกสภาพระนักเผยแผ่ท่ีอาพาธ
และชรา จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อการบริหารสภา จัดมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่สมาชิกสภาพระ
นักเผยแผ่ท่ีท าคุณประโยชน์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  

๓) ด้ำนวัสดุอุปกรณ ์หมายถึง มีอาคารสถานท่ีต้ังของสภาชัดเจนเป็นหลักแหล่ง มีห้อง
ประชุม ห้องโสตทัศน์ และข้องปฏิบัติการของพระนักเผยแผ่ มีการใช้อุปกรณ์หรือส่ือการเรียนรู้
ประกอบในการเผยแผ่ มีเกมส์หรือกิจกรรมประกอบการบรรยาย  มีการจัดท าส่ือส่ิงพิมพ์ อาทิ คู่มือ 
แผ่นพับ แผ่นซีดี มีการจัดท าป้ายประกาศและเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายการธรรมะ  มีการจัด
แสดงนิทรรศการในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา มีการใช้เทคโนโลยีหรือการส่ือสารสมัยใหม่  



๘ 

๔) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร หมายถึง มีการจัดบรรยายธรรมะ มีการจัดปฏิบัติธรรม      
มีการจัดบรรพชา/อุปสมบทหมู่ มีการแสดงบทบาทสมมติในการเผยแผ่ธรรม มีการจัดทัศนศึกษา/ดู
งานตามสถานท่ีส าคัญ และมีกิจกรรมนันทนาการประกอบการเผยแผ่   

๕) ด้ำนเทศนำวิธี หมายถึง เทคนิคหรือวิธีการในการน าเสนอหลักธรรมหรือลีลาในการ
เทศน์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้น่าสนใจและประสบความส าเร็จในการเผยแผ่  มีการโน้มน้าว
จิตใจให้เห็นคล้อยตาม  การอธิบายในหลักธรรมท่ีเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งและการใช้ภาษาท่ีผู้ฟังเข้าใจ
ได้ง่าย มีการใช้ส่ืออินเตอร์เน็ตเข้ามาช่วยในการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  มีการเผยแผ่
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  จังหวัดเพชรบุรี 

 
๑.๗ ประโยชน์ท่ีได้รับจำกำรวิจัย 

๑.๗.๑  ได้ทราบสภาพทั่วไปการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี  
๑.๗.๒  ได้ทราบปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภา  

พระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี 
๑.๗.๓  ได้ทราบรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัด

เพชรบุรี  
๑.๗.๔  ผลจากการวิจัยน าไปพัฒนารูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภา   พระนัก

เผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี และสามารถน าไปบูรณาการในเขตพื้นท่ีอื่นๆ ได้ 



 
บทที่  ๒ 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
 

การศึกษาวิจัย เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัด
เพชรบุรี” นี้  ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ี
ท าการศึกษา โดยน าเสนอตามล าดับดังนี้ 

๒.๑ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับรูปแบบ 
 ๒.๒ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการพัฒนา 
 ๒.๓ แนวคิด เกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
 ๒.๔ บริบทของพื้นท่ีท่ีศึกษาวิจัยของคณะสงฆ์และสภานักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี 
 ๒.๕ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
     
๒.๑ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับรูปแบบ 

แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ยึดหลักการของการพัฒนารูปแบบการ
บริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี โดยศึกษาในหัวข้อเกี่ยวกับความหมายของรูปแบบ 
ประเภทรูปแบบ การพัฒนารูปแบบ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๒.๑.๑ ความหมายของรูปแบบ 
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของรูปแบบ ว่าหมายถึง แบบจ าลองอย่างง่ายๆ

ในเรื่องปรากฏการณ์ต่างๆท่ีผู้เสนอได้ศึกษาและพัฒนาขึ้นเพื่ออธิบายปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
และควรแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรหรือปัจจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกันด้วย๑ รูปแบบ หมายถึง 

โครงสร้างท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหรือตัวแปร ต่างๆ สามารถใช้
รูปแบบอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ท่ีมีในปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือในรูปแบบ
ต่างๆอธิบายถึงล าดับขั้นตอนขององค์ประกอบหรือกิจกรรมในระบบ๒ รูปแบบอาจเป็นเพียง การ
จ าลองของจริงหรืออาจมีลักษณะเป็นทฤษฎี หรืออาจเป็นการเช่ือมโยงทฤษฎีสู่รูปธรรมของการปฏิบัติ
ได้๓ รูปแบบหมายถึง ตัวแทนท่ีสร้างขึ้นเพื่ออธิบายพฤติกรรมของลักษณะบางประการของส่ิงท่ีเป็น

                                                             
๑ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช, การน าเสนอรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในโรงเรียนเอกชน

ประเภทสามัญศึกษา, (พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๔๔), หน้า ๑๕. 
๒บุญชม ศรีสะอาด, วิจัยเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาสน์, ๒๕๔๗), หน้า 

๔๑-๔๗. 
๓ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ, รายงานวิจัยโครงการวิจัยรูปแบบของระบบการบริหารจัด

การศึกษาแบบบูรณาการส าหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ, ๒๕๔๘), หน้า ๓๒. 



๑๐ 

จริงอย่างหนึ่งหรือเป็นเครื่องมือทางความคิดท่ีบุคคลใช้ในการหาความรู้ความเข้าใจปรากฏการณ์๔

รูปแบบหมายถึงแบบจ าลองอย่างง่ายหรือย่อส่วนของปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีผู้เสนอรูปแบบดังกล่าวได้
ศึกษาและพัฒนาขึ้นมาเพื่อแสดงหรืออธิบายปรากฏการณ์ให้เข้าใจได้ง่ายข้ึนหรือในบางกรณีอาจจะใช้
ประโยชน์ในการท านายปรากฏการณ์ท่ีจะเกิดขึ้น ตลอดจนอาจใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการอย่าง
ใดอย่างหนึ่งต่อไปเป็นส่ิงท่ีสร้างหรือพัฒนาขึ้นจากแนวคิดทฤษฎี ท่ีได้ศึกษามาของผู้สร้างเองเพื่อ
ถ่ายทอดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ โดยใช้ส่ือท่ีท าให้เข้าใจได้ง่าย กระชับ ถูกต้อง และสามารถ
ตรวจสอบเปรียบเทียบกับปรากฏการณ์จริงได้ การพัฒนารูปแบบจึงเป็นการวิจัยท่ีมุ่งเน้นท่ีจะ น า
ผลการวิจัยมาปรับปรุง เปล่ียนแปลง เพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพ การทางานปกติในองค์กรหรือ
หน่วยงานต่างๆโดยอาศัยยุทธศาสตร์ วิธีการหรือเทคนิคต่างๆท้ังนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะธรรมชาติของงาน
หรือหน่วยงานนั้นๆ๕ รูปแบบเป็นการน าทฤษฎีแนวทางกรอบแนวคิดมาพัฒนา เพื่อให้สามารถแปล
ความหมายของปรากฏการณ์ต่างๆ ได้๖ รูปแบบ หมายถึง ชุดของทฤษฎีท่ีผ่านการทดสอบความแม่น
ตรงและความน่าเช่ือถือสามารถระบุและพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยวิธีทางคณิตศาสตร์
หรือทางสถิติได้ด้วย๗ รูปแบบเป็นนามธรรมของจริงหรือภาพจ าลองของสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ซึ่งอาจจะจะมีต้ังแต่รูปแบบไงง่ายไปจนถึงรูปแบบท่ีมีความสลับซับซ้อนมากๆ และมีท้ังรูปแบบเชิง
กายภาพที่เป็นแบบจ าลองของวัตถุ๘ รูปแบบไม่ว่าคือรูปของความจริงของปรากฏการณ์ซึ่งแสดงด้วย
ข้อความจ านวนหรือภาพด้วยการลดทอนเวลาและท่ีจะท าให้เข้าใจความจริงของปรากฏการณ์ได้ดี
ยิ่งขึ้นหรือตัวแทนของการใช้แนวความคิดของโปรแกรมท่ีก าหนดเฉพาะ๙รูปแบบคือรูปย่อท่ีเลียนแบบ
ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยจัดระบบความคิดใน
เรื่องนั้นให้ง่ายขึ้นและเป็นระเบียบสามารถเข้าใจลักษณะส าคัญของปรากฏการณ์นั้นได้๑๐  รูปแบบ
อาจเป็นเพียงการจ าลองของจริงหรืออาจเป็นทฤษฎีหรืออาจเป็นการเช่ือมโยงทฤษฎีสู่รูปธรรมของ

                                                             
๔ทิศนา แขมณี, ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ,

(กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๑๒๓. 
๕ขวัญนภา สุขคร, ความหมายของการวิจัย, (ล าปาง: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ล าปาง, 

๒๕๕๔), หน้า ๗๔. 
๖Nadler L., Designing Training Programs: The Critical Events Model. Reading. 

(Massachusetts: Addison Wesley, 1982), p. 182. 
๗ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์, การก าหนดและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ: ทฤษฎีและการประยุกต์, 

(กรุงเทพมหานคร: เสมาธรรม, ๒๕๔๐), หน้า ๒๑-๒๓. 
๘Tosi H.L. and Carroll S.J., Management, (New York: John Wiley & Sons, 1982), p. 

163. 
๙Raj, M.P., Criteria for a Model for the Integration of Environment Education into 

the School Curriculum of the Northern Province. (Sout Africa: Doctoral Dissertator University of 
South Africa, 2002), p. 243. 

๑๐สุบรรณ์ พันธวิศวาส และชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์, ระเบียบวิธีเชิงปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, 
๒๕๔๒), หน้า ๗๗. 



๑๑ 

การปฏิบัติงาน๑๑ รูปแบบ หมายถึง วิธีการท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ได้ถ่ายทอดความคิดความเข้าใจและ
จินตนาการท่ีมีต่อส่ิงใดๆ ให้ปรากฏโดยใช้การส่ือสารท่ีเข้าใจได้ง่ายเช่น ภาพวาด ภาพเหมือน แผนท่ี
หรือสมการทางคณิตศาสตร์ โดยสามารถน าเสนอประเด็นต่างๆ ได้กระชับภายใต้หลักการอย่างมี
ระบบ๑๒ 

นอกจากนี้ Good ได้รวบรวมความหมายของรูปแบบไว้ ๔ ความหมาย คือ 
๑. เป็นแบบอย่างของส่ิงใดส่ิงหนึ่งเผ่ือเป็นแนวทางในการสร้างหรือท าซ้ า 
๒. เป็นตัวอย่างเพื่อการเรียน เช่น ตัวอย่างในการออกเสียงภาษาต่างประเทศเพื่อให้

ผู้เรียนได้เรียนเป็นต้น 
๓. เป็นแผนภูมิหรือรูปสามมิติซึ่งเป็นตัวแทนของส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือหลักการหรือแนวคิด 
๔. เป็นชุดของปัจจัยหรือตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันซึ่งรวมกันเป็นตัว

ประกอบและเป็นสัญลักษณ์ทางระบบสังคมอาจจะเขียนออกเป็นสุดทางคณิตศาสตร์หรือบรรยายเป็น
ภาษาก็ได้๑๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๑๑ศิริชัย กาญจนวาสี, ทฤษฎีการประเมิน, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๑๒๗. 
๑๒เยาวดี วิบูลย์ศรี, การประเมินโครงการ: แนวคิดและแนวปฏิบัติ, พิมพ์ครั้งที่ ๒,(กรุงเทพมหานคร: 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๕๙. 
๑๓Good, C.V., Dictionary of Education, (New York: McGraw-Hill, 1973), p. 375. 



๑๒ 

ตารางที่ ๒.๒ ความหมายของรูปแบบ 
นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช 
(๒๕๔๔, หน้า ๑๕) 
 

แบบจ าลองอย่าง ง่าย  ๆในเรื่องปรากฏการณ์
ต่างๆท่ีผู้เสนอได้ศึกษาและพัฒนาขึ้นเพื่ออธิบาย
ปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง 

บุญชม ศรีสะอาด 
(๒๕๔๗, หน้า ๔๑-๔๗) 
 

รูปแบบ หมายถึง  โครงสร้ าง ท่ีแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหรือตัวแปร
ต่างๆสามารถใช้รูปแบบอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบต่างๆท่ีมีในปรากฏการณ์
ธรรมชาติหรือในรูปแบบต่างๆอธิบายถึงล าดับ
ขั้นตอนขององค์ประกอบหรือกิจกรรมใน
ระบบ 

ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ 
(๒๕๔๘, หน้า ๓๒) 
 

รูปแบบอาจเป็นเพียง การจ าลองของจริง
หรืออาจมีลักษณะเป็นทฤษฎี หรืออาจเป็น
การเช่ือมโยงทฤษฎีสู่รูปธรรมของการปฏิบัติได้ 

 
ทิศนา แขมณี 
(๒๕๕๔, หน้า ๑๒๓) 
 

รูปแบบ หมายถึง ตัวแทนท่ีสร้างขึ้นเพื่อ
อธิบายพฤติกรรมของลักษณะบางประการของ
ส่ิงท่ีเป็นจริงอย่างหนึ่ง หรือเป็นเครื่องมือทาง
ความคิดท่ีบุคคลใช้ในการหาความรู้ความ
เข้าใจปรากฏการณ์ 

ขวัญนภา สุขคร 
(๒๕๕๔, หน้า ๗๔) 
 

รูปแบบคือการน าผลการวิจัยมาปรับปรุง
เปล่ียนแปลง เพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพ การ
ทางานปกติในองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆโดย
อาศัยยุทธศาสตร์ วิธีการหรือเทคนิคต่างๆ 

ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์ 
(๒๕๔๐, หน้า ๒๑-๒๓) 
 

รูปแบบเป็นการน าทฤษฎีแนวทางกรอบ
แนว คิดมาพัฒนา  เพื่ อ ให้ ส ามารถแปล
ความหมายของปรากฏการณ์ต่างๆได้ 

Nadler, L. 
(1982, p. 182) 
 

รูปแบบเป็นการน าทฤษฎีแนวทางกรอบ
แนว คิดมาพัฒนา  เพื่ อ ให้ ส ามารถแปล
ความหมายของปรากฏการณ์ต่างๆได้ 

Tosi, H.L. and Carroll, S.J. 
(1982, p. 163) 

รูปแบบ หมายถึง ชุดของทฤษฎีท่ีผ่านการ
ทดสอบความแม่นตรงและความน่าเช่ือถือ
สามารถระบุและพยากรณ์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรโดยวิธีทางคณิตศาสตร์หรือทาง
สถิติได้ด้วย 



๑๓ 

ตารางที่ ๒.๒ ความหมายของรูปแบบ (ต่อ) 
 

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

รูปแบบเป็นนามธรรมของจริงหรือภาพ
จ าลองของสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งมี
ต้ั ง แ ต่ รู ป แ บ บ ง่ า ย ไ ป จ น ถึ ง ท่ี มี ค ว า ม
สลับซับซ้อนมากๆ และรูปแบบเชิงกายภาพท่ี
เป็นแบบจ าลองของวัตถุ 

สุบรรณ์ พันธวิศวาส และชัยวัฒน์ ปัญจพงษ ์
(๒๕๔๒, หน้า ๗๗) 
 

รูปแบบไม่ว่าคือรูปของความจริงของ
ปรากฏการณ์ซึ่งแสดงด้วยข้อความจ านวนหรือ
ภาพด้วยการลดทอนเวลาและท่ีท าให้ เข้า
ใจความจริงของปรากฏการณ์ได้ดียิ่งขึ้น 

ศิริชัย กาญจนวาสี 
(๒๕๔๗,หน้า ๑๒๗) 

รูปแบบคือรูปย่อท่ีเลียนแบบความสัมพันธ์
ของปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่ง 

เยาวดี วิบูลย์ศรี 
(๒๕๔๖, หน้า ๕๙) 
 

รูปแบบ หมายถึง วิธีการท่ีบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง ได้ถ่ายทอดความคิดความเข้าใจและ
จินตนาการท่ีมีต่อส่ิงใดๆ ให้ปรากฏโดยใช้การ
ส่ือสารที่เข้าใจได้ง่าย 

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

รูปแบบมีความหมายดังนี้ 
๑. เป็นแบบอย่างของส่ิงใดส่ิงหนึ่งเผ่ือเป็น

แนวทางในการสร้างหรือท าซ้ า 
๒. เป็นตัวอย่างเพื่อการเรียน 
๓. เป็นแผนภูมิหรือรูปสามมิติซึ่งเป็น

ตัวแทนของส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือหลักการหรือ
แนวคิด 

๔. เป็นชุดของปัจจัยหรือตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 

 
๒.๑.๒ ประเภทของรูปแบบ 
นักวิชาการได้กล่าวถึงประเภทของรูปแบบไว้หลากหลาย ดังนี้ 
รูปแบบแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ  
๑) รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue Model) เป็นรูปแบบท่ีใช้การอุปมาอุปมัย

เทียบเคียงปรากฏการณ์ซึ่งเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์ท่ีเป็นนามธรรม เช่น 
รูปแบบในการท านายจ านวนนักเรียนท่ีจะเข้าสู่ระบบโรงเรียน ซึ่งอนุมานแนวคิดมาจากการเปิดน้ าเข้า
และปล่อยน้ าออกจากถัง นักเรียนท่ีจะเข้าสู่ระบบเปรียบเทียบได้กับน้ าท่ีเปิดออกจากถัง  



๑๔ 

๒) รูปแบบเชิงภาษา (Semantic Model) เป็นรูปแบบท่ีใช้ภาษาเป็นส่ือในการบรรยาย
หรืออธิบายปรากฏ การณ์ท่ีศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพื่อให้เห็นโครงสร้างทางความคิด 
องค์ประกอบ และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์นั้น 

๓) รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) เป็นรูปแบบท่ีใช้สมการทาง
คณิตศาสตร์เป็นส่ือในการแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆรูปแบบประเภทนี้นิยมใช้กันท้ังในสาขา
จิตวิทยาและศึกษาศาสตร์ รวมท้ังการบริหารการศึกษาด้วย 

๔) รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) เป็นรูปแบบความคิดท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรต่างๆของสภา ๒ ประเภทคือ 

๑) รูปแบบเชิงปฏิบัติ (Practical Model) รูปแบบประเภทนี้เป็นแบบจ าลองทาง
กายภาพ เช่นแบบจ าลองรถยนต์ เครื่องบิน ภาพจ าลอง 

๒) รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Model) เป็นแบบจ าลองท่ีสร้างขึ้นจากกรอบ
ความคิดท่ีมีทฤษฎีเป็นพื้นฐาน ตัวทฤษฎีเองไม่ใช่รูปแบบหรือแบบจ าลองเป็นตัวช่วยให้เกิดรูปแบบท่ีมี
โครงสร้างต่างๆท่ีสัมพันธ์กัน๑๔ 

ส าหรับรูปแบบตามแนวคิด หลักการหรือทฤษฎีซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบนั้น ๆ 
และได้แบ่งกลุ่มรูปแบบการสอนเอาไว้ ๔ รูปแบบ คือ 

๑. Information – Processing Model เป็นรูปแบบท่ียึดหลักความสามารถในการ
ประมวลข้อมูลของผู้เรียน และแนวทางในการปรับปรุงวิการจัดการกับข้อมูลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๒. Personal Model เป็นรูปแบบท่ีจัดไว้ในกลุ่มนี้ให้ความส าคัญกับปัจเจกบุคคลและ
การพัฒนาบุคคลเฉพาะราย โดยมุ่งเน้นกระบวนการท่ีแต่ละบุคคลจัดระบบและปฏิบัติต่อสรรพส่ิง
ท้ังหลาย 

๓. Social Interaction Model เป็นรูปแบบท่ีให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ระหว่าง 
บุคคลและบุคคลต่อสังคม 

๔. Behavior Model เป็นรูปแบบท่ีใช้องค์ความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์เป็นหลักในการ 
พัฒนารูปแบบ จุดเน้นส าคัญ คือ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีสังเกตได้มากกว่าการพัฒนาโครงสร้าง
ทางจิตวิทยาและพฤติกรรมท่ีไม่สามารถสังเกตได้๑๕ 

จากประเภทของรูปแบบ รูปแบบมีหลายประเภทด้วยกัน ในแต่ละสาขาก็มีรูปแบบท่ี
แตกต่างกันออกไป เช่น รูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร์ ได้แบ่งออกเป็น รูปแบบท่ีใช้การ
อุปมาอุปไมยเทียบเคียงปรากฏการณ์ซึ่งเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์ท่ีเป็น
นามธรรม รูปแบบท่ีใช้ภาษาเป็นส่ือในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์ท่ีศึกษาด้วยภาษาแผนภูมิ
รูปภาพ รูปแบบท่ีใช้สมการทางคณิตศาสตร์เป็นส่ือในการแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆและ
รูปแบบท่ีน าเอาตัวแปรต่างๆ มาสัมพันธ์กันเชิงเหตุและผลท่ีเกิดขึ้น เป็นต้น 
 
 
 
                                                             

๑๔Steiner, E.Z., Edocology, (Sydney: NSW, 1990), p. 164. 
๑๕Joyce, B. and Weil, M., Model of Teaching, (New York: Prentice-Hall, 1996), p. 203. 



๑๕ 

ตารางที่ ๒.๓ ประเภทของรูปแบบ 
นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

Keeves P.J. 
(1988, p. 425) 
 

รูปแบบแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ 
๑) รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue 

Model) 
๒) รูปแบบเชิงภาษา (Semantic Model) 
๓ )  รู ป แ บ บ เ ชิ ง ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ 

(Mathematical Model) 
๔) รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) 

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

รูปแบบแบ่งออกได้ ๒ ประเภทคือ 
๑) รูปแบบเชิงปฏิบัติ (Practical Model) 
๒) รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical 

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

รูปแบบการสอนแบ่งออกเป็น ๔ รูปแบบ 
คือ 

๑. Information – Processing Model 
๒. Personal Model 
๓. Social Interaction Model 
๔. Behavior Model 

 
๒.๑.๓ องค์ประกอบของรูปแบบ 
นักวิชาการด้านตะวันตก ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบไว้ว่าการท่ีจะ

ระบุว่ารูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง จะต้องประกอบด้วยรายละเอียดมากน้อยเพียงใดจึงจะเหมาะสมและ
รูปแบบควรมีองค์ประกอบอะไรบ้างไม่ได้มีข้อก าหนดท่ีแน่นอนท้ังนี้ขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์นั้นๆ๑๖ 

องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารมีอยู่สองส่วน ได้แก่ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ และ
กลไกของรูปแบบซึ่งเป็นตัวจักรในการท าหน้าท่ีของรูปแบบเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
โดยมีบริบทเป็นเงื่อนไข องค์ประกอบของรูปแบบบริหารควรครอบคลุมลักษณะส าคัญของการบริหาร
ในประเด็นต่อไปนี้ ๑) องค์ประกอบการบริหารควรมีกลไกตัดสินใจในการบริหาร หมายถึงระบบ
ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ระบบและรูปแบบการตัดสินใจในการบริหารงานในองค์การ ๒) องค์ประกอบ
การบริหารควรมีกลไกการบริหารภายใน หมายถึง ระบบงาน และระบบคนในองค์การ การไหลเวียน
ของงานขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และความสัมพันธ์ของหน่วยงานย่อยในองค์การ และกระบวนการ
บริหารงานท้ังในระดับองค์การและหน่วยงานย่อยในองค์การ ๓) องค์ประกอบการบริหารควรมีกลไก

                                                             
๑๖Bardo, J.W. and Hartman, J.J., Urban Society: A Systematic Introduction, (U.S.A.: 

F.E. Peacock, 1982), p. 9. 



๑๖ 

การบริหารความสัมพันธ์ภายนอก หมายถึง ระบบงานอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
ก าหนดขอบเขตหน่วยงานแลบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง ก าหนดกระบวนการและวิธีการด าเนินงาน
ความสัมพันธ์กับหน่วยงานแลบุคคลภายนอก ๔) องค์ประกอบการบริหารควรมีกลไกการบริหารการ
ตรวจสอบผลการด าเนินงานขององค์การและการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้องค์การมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น ๕) องค์ประกอบการบริหารควรมีกลไกการบ ารุงและพัฒนาทรัพยากรของ
องค์การโดยเฉพาะทรัพยากรทางเทคโนโลยีและทรัพยากรบุคคล๑๗  นอกจากนี้ บราวน์ และโมเบอร์ก
(Brown & Moberg) ได้เสนอองค์ประกอบของรูปแบบว่ามี ๕ องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อม
(Environment)  เทคโน โลยี  (Technology)  โครงสร้ า ง  (Structure)  กระบวนการ จัดการ
(Management Process) และการตัดสินใจส่ังการ (Decision Making)๑๘ 

จากองค์ประกอบของรูปแบบสรุปได้ว่าองค์ประกอบของรูปแบบข้ึนอยู่กับตัวแปรต่างๆท่ี
เกี่ยวข้องกับท่ีผู้เสนอก าลังศึกษา อาจขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์ หรือออกแบบแนวคิด ทฤษฎีและ
หลักการพื้นฐานในการก าหนดรูปแบบแต่ละรูปแบบนั้น ๆ เป็นหลัก 
ตารางที่ ๒.๔ องค์ประกอบของรูปแบบ 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
Bardo, J.W. and Hartman J.J. 
(1982, p. 9) 
 

รู ป แ บ บ ใ ด รู ป แ บ บ ห นึ่ ง  จ ะ ต้ อ ง
ประกอบด้วยรายละเอียดมากน้อยเพียงใดจึง
จะเหมาะสมและควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
ไม่ ไ ด้มีข้อก าหนดท่ีแน่นอนท้ังนี้ขึ้นอยู่กับ
ปรากฏการณ์นั้นๆ 

สมาน อัศวภูมิ 
(๒๕๔๙, หน้า ๔๙) 
 

องค์ประกอบของรูปแบบ ได้แก่ 
๑. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
๒. กลไกของรูปแบบ 

Brown, W. B. & Moberg, D. J. 
(1980, pp. 357-358) 
 

องค์ประกอบของรูปแบบมี ๕ องค์ประกอบ 
๑. สภาพแวดล้อม (Environment) 
๒. เทคโนโลยี (Technology) 
๓. โครงสร้าง (Structure) 
๔. กระบวนการจัดการ (Management Process) 
๕. การตัดสินใจส่ังการ (Decision Making) 

 

                                                             
๑๗สมาน อัศวภูมิ, การศึกษาและการสังเคราะห์รูปแบบการบริหารสถานศึกษาการพัฒนา

คณะกรรมการสถานศึกษา  และสถาน ศึกษาเครือข่ายของผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ รุ่นที่  ๑. 
(กรุงเทพมหานคร: ภาพพิมพ์, ๒๕๔๙), หน้า ๔๙. 

๑๘Brown, W. B., & Moberg, D. J., Organization Theory and Management: Approach, 
(New York: John Wiley and Sons, 1980), pp. 357-358. 



๑๗ 

๒.๑.๔ คุณลักษณะของรูปแบบที่ดี 
หลักการของรูปแบบท่ีส าคัญมี ๓ ประการคือ 
๑. รูปแบบจะต้องเป็นท่ีรวมของแนวความคิดและแสดงถึงความสัมพันธ์ ต่างๆของ

ความคิดซึ่งไม่เพียงแต่จะสามารถตอบปัญหาท่ีเคยมีมาก่อนเท่านั้นเคาะแต่จะต้องสามารถแก้ปัญหาท่ี
เกิดตามมาได้อีกด้วย 

๒. ในโครงสร้างของแนวความคิดเคาะและความสัมพันธ์ดังกล่าวจะต้องสามารถปฏิบัติ
และวางอยู่ในรูปแบบขององค์กรได้เคาะหมายความว่าแนวความคิดและความสัมพันธ์ไม่เพียงแต่
สามารถช้ีแนวทางให้เกิดความเข้าใจเท่านั้นขอแต่สามารถติดตามตรวจสอบได้อีกด้วย 

๓. รูปแบบนั้นจะต้องยึดหลักการและอยู่บนพื้นฐานทางการบริหารหรือผลงานท่ีเกี่ยว
โยงกับการบริหารภายใต้แนวความคิดและความสัมพันธ์ดังกล่าว๑๙ 

อย่างไรก็ตามแม้ว่ารูปแบบนั้นจะมีมากมายหลายรูปแบบแต่รูปแบบท่ีสามารถใช้
ประโยชน์ได้ดีนั้นควรมีการจัดท ารูปแบบท่ีมีพร้อมก าหนดประกอบหลักส าคัญใหญ่ๆ ๔ ประการคือ 

๑.  รูปแบบการประกอบด้วยความสัมพันธ์มีโครงสร้างมากกว่าความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกัน 
๒.  รูปแบบควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลท่ีเกิดขึ้นซึ่งสามารถถูกตรวจสอบได้

โดยการสังเกตท่ีเป็นไปได้ในการท่ีจะทดสอบรูปแบบบนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ 
๓. รูปแบบควรจะระบุหรือช้ีให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องท่ีศึกษาดังนั้นรูปแบบ

ควรจะเป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ได้แล้วควรใช้อธิบายปรากฏการณ์ได้อีกด้วย 
๔.  รูปแบบควรเป็นเครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่และสร้างความสัมพันธ์ของตัว

แปรในลักษณะใหม่ซึ่งเป็นการขยายในเรื่องท่ีก าลังศึกษา๒๐ 
 

ตารางที่ ๒.๕ คุณลักษณะของรูปแบบท่ีดี 
นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

Bown, W.B. and Mobery, D.J. 
(1980, pp. 16-17 

หลักการของรูปแบบท่ีส าคัญมี ๓ ประการคือ 
๑. รูปแบบจะต้องเป็นท่ีรวมของแนวความคิด

และแสดงถึงความสัมพันธ์ต่างๆ ของความคิด 
๒. ในโครงสร้างต้องสัมพันธ์สามารถปฏิบัติและ

วางอยู่ในรูปแบบขององค์กรได้ 
๓. รูปแบบนั้นจะต้องยึดหลักการและอยู่บน

พื้นฐานทางการบริหารหรือผลงานท่ีเกี่ยวโยงกับการ
บริหาร 

 
 

                                                             
๑๙Bown, W.B. and Mobery, D.J., Organization Theory and Management: A Macro 

Approach, (New York: John Wiley and Sons, 1980), pp. 16-17. 
๒๐Keeves P.J., Educational Research Methodology and Measurement: An 

International Handbook, (Oxford: Pergamon Press, 1988), p. 560. 



๑๘ 

ตารางที่ ๒.๕ คุณลักษณะของรูปแบบท่ีดี (ต่อ)  
นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

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

การจัดท ารูปแบบท่ีมีหลัก ๔ ประการคือ 
๑. ประกอบด้วยความสัมพันธ์มีโครงสร้าง 
๒. ควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผล

ท่ีเกิดขึ้น 
๓. ควรจะระบุหรือชีให้เห็นถึงกลไกเชิง

เหตุผลของเรื่อง 
๔. ควรเป็นเครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์

ใหม ่
 
๒.๑.๕ การพัฒนารูปแบบ 
การพัฒนารูปแบบนั้นไม่มีข้อก าหนดท่ีแน่นอนตายตัว โดยท่ัวไปการพัฒนารูปแบบจะ

เริ่มต้นจากการศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องท่ีจะสร้าง หรือต้องการท่ีจะพัฒนารูปแบบให้ชัดเจน
จากนั้นจึงก าหนดหลักการและองค์ประกอบของรูปแบบท่ีจะพัฒนา แล้วสร้างรูปแบบขึ้น แล้วน าไป
ตรวจสอบหาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ หรือทดลองใช้ต่อไป๒๑ 

นักวิชาการยังได้ให้แนวคิดและแนวทางในการพัฒนารูปแบบดังนี้ 
๑) การศึกษารูปแบบ หมายถึงการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและข้อมูลพื้นฐาน

ประกอบการสร้างรูปแบบซึ่งอาจจะด าเนินการได้โดยวิธีส ารวจความคิดเห็นหรือการศึกษาภาคสนาม  
๒) การน าเสนอรูปแบบ ผู้วิจัยต้องออกแบบและน าเสนอรูปแบบใหม่ เพื่อให้ได้รูปแบบท่ี

ดีกว่าท่ีเป็นอยู่ ในขั้นนี้ยังไม่ต้องทดลองใช้รูปแบบ เพียงแต่จัดโอกาสน าเสนอเพื่อพิจารณาของ
ผู้เกี่ยวข้อง เช่น การน าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาและประเมินในรูปของแบบสอบถาม หรือการ
ประชุมสัมมนา การน ารูปแบบให้ผู้ปฏิบัติประเมินความเป็นไปได้ตลอดจนการให้ข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ  

๓) การพัฒนารูปแบบ หมายถึง การวิจัยท่ีผู้วิจัยต้องการด าเนินการท้ังสามส่วน คือ
การศึกษารูปแบบ การออกแบบรูปแบบใหม่ การน ารูปแบบใหม่ไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริงส่วน
จะมีการใช้กี่รอบข้ึนอยู่กับโครงการวิจัย และท าการรายงานผลการทดลองใช้๒๒ 

นอกจากนี้ยังให้หลักการเพื่อการสร้างรูปแบบไว้ ๔ ประการ คือ ๑) รูปแบบควร
ประกอบขึ้นด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้าง(ของตัวแปร) มากกว่าความสัมพันธ์เชิงเ ส้นตรง

                                                             
๒๑ดิเรก วรรณเศียร, “การพัฒนาแบบจาลองแบบสมบูรณ์ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ส าหรับสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
๒๕๔๕). 

๒๒สมาน อัศวภูมิ , การศึกษาและการสังเคราะห์รูปแบบการบริหารสถานศึกษา การพัฒนา
คณะกรรมการสถานศึกษา และสถานศึกษาเครือข่ายของผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ รุ่นที่  ๑ . 
(กรุงเทพมหานคร: ภาพพิมพ์, ๒๕๔๙), หน้า ๔๙. 



๑๙ 

ธรรมดา อย่างไรก็ตามความเช่ือมโยงแบบเส้นตรงแบบธรรมดาท่ัวไปนั้นก็มีประโยชน์ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในการศึกษาวิจัยในช่วงต้นของการพัฒนารูปแบบ๒) รูปแบบควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผล
ท่ีจะเกิดขึ้นจากการใช้รูปแบบได้ สามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตและหาข้อมูลสนับสนุน ด้วย
ข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ ๓) รูปแบบควรจะต้องระบุหรือช้ีให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องท่ีศึกษา 
ดังนั้นนอกจากรูปแบบจะเป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ได้ควรใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ได้ด้วย ๔) 
นอกจากคุณสมบัติต่างๆท่ีกล่าวมาแล้ว รูปแบบควรเป็นเครื่องมือในการสร้าง มโนทัศน์ใหม่และการ
สร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรในลักษณะใหม่ 

ส าหรับการท่ีจะพัฒนารูปแบบท่ีเหมาะสมได้นั้นต้องมีขั้นตอนการพัฒนาได้ ๕ ขั้นตอน 
ดังนี้  

๑)  ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องท่ีต้องการน ามาพัฒนาเป็นรูปแบบ  
๒)  น าแนวคิดส าคัญของข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ มาก าหนดหลักการเป้าหมายและ

องค์ประกอบอื่นๆ ท่ีเห็นว่าส าคัญและจ าเป็น อันจะท าให้รูปแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมท้ัง
ก าหนดทิศทาง ล าดับความส าคัญและรายละเอียดขององค์ประกอบเหล่านั้น  

๓)  ก าหนดแนวทางในการน ารูปแบบไปใช้เป็นการให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเงื่อนไข
ต่างๆในการน ารูปแบบไปใช้  

๔)  การประเมินรูปแบบ เป็นขั้นทดสอบความมีประสิทธิภาพของรูปแบบท่ีสร้างขึ้น โดย
ปฏิบัติ ๒ ประการ คือ การประเมินความเป็นไปได้ในเชิงทฤษฎีซึ่งเป็นการประเมินความสอดคล้อง
ภายในระหว่างองค์ประกอบต่างๆ โดยผู้เช่ียวชาญด้านรูปแบบและด้านการเรียนการสอนท้ังในทฤษฎี
และการน าไปปฏิบัติและการประเมินความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเป็นการน ารูปแบบท่ี
พัฒนาขึ้นไปใช้ในสถานการณ์จริง  

๕)  การปรับปรุงรูปแบบ แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะก่อนการน ารูปแบบไปทดลอง
ใช้ การปรับปรุงรูปแบบระยะนี้ใช้ข้อมูลจากการประเมินความเป็นไปได้เชิงทฤษฎีของกลุ่มผู้เช่ียวชาญ 
เพื่อให้มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากขึ้น และระยะท่ีสอง เป็นการปรับปรุงรูปแบบการสอนโดยใช้
ข้อมูลจากผลการทดลองใช้ ซึ่งการปรับปรุงรูปแบบการสอนและน าไปทดลองซ้ าอาจท าได้หลายครั้ง
จนกว่าจะได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ๒๓ 

เมื่อรูปแบบมีหลาย ๆ ลักษณะดังกล่าวมาแล้วนั้น ในการสร้างหรือพัฒนารูปแบบก็ต้อง
ขึ้นอยู่กับการตัดสินความเหมาะสมของรูปแบบ หรือโมเดลท่ีเลือกใช้อาจพิจารณาได้จากการวิเคราะห์
ความสอดคล้องระหว่างปรัชญา หรือแนวคิดของรูปแบบการประเมินกับประเด็นปัญหาของส่ิงท่ี
ต้องการประเมิน ในปัจจุบันนี้การพัฒนารูปแบบใดก็ตามได้ด าเนินไปอย่างไม่หยุดยั้งเมื่อรูปแบบท่ีใช้
อยู่นั้นค่อนข้างล้าสมัยหรือไม่สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมี
การพัฒนาขึ้นเพื่อให้รูปนั้นมีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น๒๔ ขั้นตอนในการพัฒนา
ระบบดังนี้ ๑. การวิเคราะห์ระบบ (System analysis) หมายถึงการวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัย
น าเข้ากระบวนการรวมทั้งผลผลิตของระบบนั้นนั้นให้ชัดเจน ๒. การออกแบบระบบ (System design) 
                                                             

๒๓Joyce, B. and Weil, M., Model of Teaching, (New York: Prentice-Hall, 1996), p. 197. 
๒๔ศิริชัย กาญจนวาสี, ทฤษฎีการประเมิน, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๑๒๘. 



๒๐ 

หมายถึง การออกแบบองค์ประกอบของระบบในปัจจัยน าเข้ากระบวนการและผลผลิตให้มีคุณภาพ
มากท่ีสุดเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพขององค์กรและสภาพแวดล้อมท่ีใช้ระบบนั้นๆ ๓. การทดสอบ
ระบบ (System testing) หมายถึง การน าระบบท่ีออกแบบไปทดสอบโดยการทดลองใช้ระบบใน
สถานการณ์จ าลองหรือในสถานการณ์จริงเพื่อทดลองดูว่าระบบนั้นมีคุณภาพหรือไม่มีข้อบกพร่องใน
องค์ประกอบอะไรจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น๒๕ 

ยังมีนักวิชาการท่ีกล่าวถึงการพัฒนารูปแบบนั้นอาจกระท าได้ ๒ ขั้นตอนคือ ๑. การ
สร้างหรือการพัฒนารูปแบบผู้วิจัยจะสร้างหรือพัฒนารูปแบบขึ้นมาก่อนเป็นรูปแบบตามสมมติฐาน
โดยการศึกษาค้นคว้าทฤษฎีแนวความคิดรูปแบบท่ีมีผู้พัฒนาไว้ในเรื่องเดียวกันหรือเรื่องอื่น ๆ และผล
การศึกษาหรือผลการวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง วิเคราะห์สภาพสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้สามารถก าหนด
องค์ประกอบหรือตัวแปร ต่างๆ ภายในรูปแบบรวมท้ังลักษณะความสัมพันธ์ ต่างๆ ระหว่าง
องค์ประกอบตัวแปรนั้นล าดับก่อนหลังของแต่ละองค์ประกอบในรูปแบบในการพัฒนารูปแบบนั้น
จะต้องใช้หลักเหตุผลเป็นรากฐานส าคัญและการศึกษาค้นคว้าซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
รูปแบบเป็นอย่างยิ่งผู้วิจัยอาจจะคิดโครงสร้างของรูปแบบขึ้นก่อนปรับปรุงโดยอาศัยข้อสนเทศจาก
การศึกษาค้นคว้าทฤษฎีแนวความคิดรูปแบบหรือผลการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องหรือ ท าการศึกษา
องค์ประกอบขึ้นเป็นโครงสร้างของรูปแบบก็ได้ หัวใจส าคัญของคันนี้ขึ้นอยู่ ท่ีการเลือกเฟ้น
องค์ประกอบในรูปแบบเพื่อให้ได้รูปแบบท่ีเหมาะสมผู้วิ จัยควรก าหนดหลักการการพัฒนารูป
แบบอย่างชัดเจนเช่นเป็นรูปแบบท่ีไม่ซับซ้อนสามารถน าไปปฏิบัติได้ง่ายตัวแปรในรูปแบบมีน้อยตัวแต่
สามารถอธิบายผลได้มากในการวิจัยบางเรื่องจ าเป็นต้องให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาความถูกต้องเหมาะสม 
๒. การทดสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบหลังจากท่ีได้พัฒนารูปแบบในขั้นต้นจ าเป็นต้องทดสอบ
ความเท่ียงตรงของรูปแบบดังกล่าว เพราะว่ารูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นนั้นถึงแม้ว่าจะพัฒนาโดยมีรากฐาน
จากทฤษฎีแนวความคิดรูปแบบของคนอื่น และผลการวิจัยท่ีผ่านมาหรือแม่กระท่ังได้รับการกล่ันกรอง
จากผู้เช่ียวชาญแล้วก็ตามแต่ ก็เป็นเพียงรูปแบบตามสมมติฐานซึ่ง จ าเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลใน
สถานการณ์จริงหรือท าการทดลองน าไปใช้ในสถานการณ์จริงเพื่อทดสอบดูว่ามีความเหมาะสม
หรือไม่๒๖ 

ส าหรับการพัฒนาจากระบบหรือการพัฒนาระบบโดยมีข้ันตอนต่างๆ ดังนี้ 
๑. การวิเคราะห์ระบบเป็นวิธีการระบุส่วนประกอบองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของ

องค์ประกอบท้ังหลายท่ีมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบภายในระบบกับองค์ประกอบภายนอกการ
จัดเรียงองค์ประกอบ ทรัพยากรท่ีต้องใช้กลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้ระบบภารกิจท่ีจะต้องด าเนินการและ
ผลผลิตหรือบริการท่ีจะเสนอแก่กลุ่มเป้าหมายในการวิเคราะห์ระบบผู้วิเคราะห์ระบบมีกิจกรรมท่ี
จะต้องวิเคราะห์ดังนี้ ๑) วิเคราะห์ปณิธาน ๒) วิเคราะห์จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ๓) วิเคราะห์
หน้าท่ี ๔) วิเคราะห์ภารกิจ ๕) วิเคราะห์เครื่องมือหรือช่องทาง ๖) วิเคราะห์วิธีการ ๗) วิเคราะห์การ
ตรวจสอบและการประเมิน 
                                                             

๒๕Kendall, K.E. and Kendall, J.E., Systems Analysis and Design, (New York: Prentice 
Hall, 2005), p. 389. 

๒๖บุญชม  ศรีสะอาด, การวิจัยทางการวัดผลและประเมินผล , (มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยศรี  
นครินทรวิโรฒิมหาสารคาม, ๒๕๔๓), หน้า ๑๐๔-๑๐๕. 



๒๑ 

๒. การสังเคราะห์ระบบเป็นการน าข้อมูลท่ีได้มาใช้ในการสร้างระบบใหม่โดยการน า
องค์ประกอบความสัมพันธ์ทิศทางและล าดับขั้นตอนของระบบใหม่ 

๓. การสร้างแบบจ าลองระบบเป็นการส่ือสารระบบท่ีสร้างใหม่เพื่อให้ง่ายต่อการน าไปใช้
โดยการเขียนแบบจ าลองใดแบบจ าลองหนึ่ง ดังนี้ 

๓.๑ รูปภาพหรือหุ่นจ าลองของจริงเช่นภาพวาดหุ่นจ าลองเครื่องบินเป็นต้น 
๓.๒ แบบจ าลองเปรียบเทียบเช่นนาฬิกาเป็นแบบจ าลองของเวลาหรือสีแดงขาวน้ า

เงินของธงชาติไทยเป็นแบบจ าลองอุปมาอุปไมยของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นต้น 
๓.๓ แบบจ าลองสัญลักษณ์เช่นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 
๓.๔ แบบจ าลองแนวคิดได้แก่แบบจ าลองท่ีแทนด้วยแผนภูมิหรือแผนภาพในรูปแบบ

ต่างๆแบบจ าลองระบบช่วยอธิบายข้ันตอนส าคัญของระบบช่วยในการส่ือสารให้ทราบขั้นตอนและการ
ควบคุมและท านายได้ว่าจะเกิดผลอะไรขึ้นเมื่อได้ด าเนินไปตามระบบ 

๔. การทดสอบระบบเมื่อได้มีการพัฒนาระบบด้วยการก าหนดขั้นตอนและแสดงออกมา
ในรูปของแบบจ าลองเรียกได้ว่าเราได้ระบบใหม่ขึ้นเป็นตัวแต่ยังประกันไม่ได้ว่าระบบท่ีพัฒนาขึ้นจะ
ท างานได้ตามวัตถุประสงค์นัดจัดระบบจึงจ าเป็นท่ีจะต้องน าต้นแบบระบบไปทดสอบระบบใน
สถานการณ์จ าลองกล่าวคือน าระบบไปใช้ในสถานการณ์ใกล้ความจริงสามารถน าไปทดลองใน
สถานการณ์จริง ท่ีมีปัญหามากในด้านค่าใช้จ่ายเวลาและความเส่ียงโดยเฉพาะระบบท่ีเกี่ยวข้องกับคน
และทรัพย์สินนักจัดระบบจึงทดสอบระบบในสถานการณ์จ าลองแทน๒๗ 

จากการพัฒนารูปแบบนั้น การพัฒนารูปแบบแบ่งออกเป็นตอนๆ ส่วนรายละเอียดในแต่ละ
ขั้นตอนว่ามีการด าเนินการอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะและกรอบแนวคิดซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนา
รูปแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             

๒๗ชัยยงค์  พรหมวงศ์, การจัดระบบการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
๒๕๔๖), หน้า ๑๗๒. 



๒๒ 

ตารางที่ ๒.๖ การพัฒนารูปแบบ 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
ดิเรก  วรรณเศียร 
(๒๕๔๕) 
 

การพัฒนารูปแบบจะเริ่มจากการศึกษา
องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องท่ีจะสร้าง  จากนั้น
ก าหนดหลักการและองค์ประกอบ แล้วสร้าง
รูปแบบขึ้น แล้วตรวจสอบหาความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ หรือทดลองใช้ต่อไป 

สมาน อัศวภูมิ 
(๒๕๔๙, หน้า ๔๙) 
 

๑) การศึกษารูปแบบ 
๒) การน าเสนอรูปแบบ 
๓) การพัฒนารูปแบบ 

Joyce, B. and Weil, M. 
(1996, p. 197) 
 

การท่ีจะพัฒนารูปแบบท่ีเหมาะสมได้นั้น
ต้องมีข้ันตอนการพัฒนาได้ ๕ ขั้นตอน ดังนี ้

๑) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
๒) น ามาพัฒนาเป็นรูปแบบ 
๓) น าแนวคิดส าคัญของข้อมูลท่ีได้จากการ

วิเคราะห์มาก าหนดหลักการเป้าหมาย 
๔) การประเมินรูปแบบ 
๕) การปรับปรุงรูปแบบ 

ศิริชัย กาญจนวาสี 
(๒๕๔๗, หน้า ๑๒๘) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัดสินความเหมาะสมของรูปแบบ หรือ
โมเดลท่ีเ ลือกใช้อาจพิจารณาไ ด้จากการ
วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างปรัชญา หรือ
แนวคิดของรูปแบบการประเมินกับประเด็น
ปัญหาของส่ิงท่ีต้องการประเมิน ในปัจจุบันนี้
การพัฒนารูปแบบใดก็ตามได้ด าเนินไปอย่างไม่
หยุดยั้งเมื่อรูปแบบท่ีใช้อยู่นั้นค่อนข้างล้าสมัย
หรือไม่สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ท่ี
ว าง ไ ว้ จึ ง จ า เป็นอย่ า งยิ่ ง ท่ี จะ ต้องมี การ
พัฒนาขึ้นเพื่อให้รูปนั้นมีความสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

Kendall, K.E. and Kendall, J.E. 
(2005, p. 389) 

 

ขั้นตอนในการพัฒนาระบบไว้ดังนี้ 
๑ .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ร ะ บ บ  ( System 

analysis) 
๒. การออกแบบระบบ (System design) 
๓. การทดสอบระบบ (System testing) 



๒๓ 

ตารางที่ ๒.๖  การพัฒนารูปแบบ (ต่อ) 

 
บุญชม ศรีสะอาด 
(๒๕๔๓, หน้า ๑๐๔-๑๐๕) 
 

การพัฒนารูปแบบอาจกระท าได้ ๒ ขั้นตอนคือ 
๑. การสร้างหรือการพัฒนารูปแบบ 
๒. การทดสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบ 

๒.๑.๖ การตรวจสอบรูปแบบ 

การตรวจสอบรูปแบบจุดหมายท่ีส าคัญของการสร้างรูปแบบก็คือการทดสอบตรวจสอบ
รูปแบบนั้นด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ การตรวจสอบรูปแบบมีหลายวิธีซึ่งอาจใช้การวิเคราะห์จาก
หลักฐานถึงคุณลักษณะและเชิงปริมาณ โดยการตรวจสอบรูปแบบจากหลักฐานเชิงคุณลักษณะซึ่งอาจ
ใช้ผู้เช่ียวชาญเป็นผู้ตรวจสอบส่วนการตรวจสอบ Model จากหลักฐานเชิงปริมาณใช้เทคนิคเชิงสถิติ
ซึ่งการตรวจสอบรูปแบบควรตรวจสอบคุณลักษณะ ๒ อย่าง คือ 

๑. การตรวจสอบความมักน้อยของความสัมพันธ์ความเกี่ยวข้องและเหตุผลระหว่าง  
ตัวแปร 

๒. การประมาณค่าพารามิเตอร์ของความสัมพันธ์ดังกล่าวซึ่งการประมาณค่านี้สามารถ
ประมาณค่ากาลเวลากลุ่มตัวอย่างหรือสถานท่ีได้หรืออ้างอิงจากกลุ่มตัวอย่างไปหาประชากรก็ได้โดย
ผลการตรวจสอบสามารถน าไปสู่คาตอบ ๒ ข้อคือการสร้างรูปแบบใหม่และการปรับปรุงหรือพัฒนา
รูปแบบเดิม๒๘ 

ในเรื่องเดียวกันนี้ Eisner ได้เสนอแนวคิดการตรวจสอบโดยการใช้ผู้ทรงคุณวุฒิในบาง
เรื่องท่ีต้องการความละเอียดอ่อนมากกว่าการวิจัยในเชิงปริมาณ โดยเช่ือว่าการรับรู้ท่ีเท่ากันนั้นเป็น
คุณสมบัติพื้นฐานของผู้รู้และได้เสนอแนวคิดการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิไว้ดังนี้ คือ 

๑. การประเมินโดยแนวทางนี้ไม่ได้เน้นผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ตาม
รูปแบบการประเมินจริง เป้าหมายการตอบสนองปัญหาและความต้องการของผู้เกี่ยวข้องตามรูปแบบ
การประเมินตอบสนองหรือกระบวนการตัดสินใจแต่อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่การประเมินโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึกซึ้งเฉพาะในประเด็นท่ีน ามาพิจารณา ซึ่งไม่
จ าเป็นต้องเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค์หรือผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเสมอไป แต่อาจจะ
ผสมผสานปัจจัยในการพิจารณาต่างๆ เข้าด้วยกันตามวิจารณญาณของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ได้ข้อสรุป
เกี่ยวกับคุณภาพประสิทธิภาพหรือความเหมาะสมของส่ิงท่ีท าการประเมิน 

๒. รูปแบบการประเมินท่ีเป็นความเช่ียวชาญเฉพาะทางในเรื่องท่ีจะประเมินโดยท่ี
พัฒนาน ามาจากรูปแบบการวิจารณ์งานศิลป์ท่ีมีความละเอียดอ่อนลึกซึ้ง และต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญ
ระดับสูงมาเป็นผู้วินิจฉัยเนื่องจากเป็นการวัดคุณค่าท่ีไม่อาจประเมินด้วยเครื่องวัดใดๆ ได้ และต้องใช้
ความสามารถของผู้ประเมินอย่างแท้จริง ต่อมาได้มีการน าแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้ทางการศึกษา

                                                             
๒๘Keeves P.J., Educational Research Methodology and Measurement: An 

International Handbook, (Oxford: Pergamon Press, 1988), p. 560. 



๒๔ 

ระดับสูงในแวดวงการอุดมศึกษามากขึ้นในสาขาเฉพาะท่ีต้องอาศัยผู้รู้ในเรื่องนั้นนั้นจริงๆ จะทราบ
และเข้าใจอย่างลึกซึ้ง 

๓. รูปแบบท่ีใช้ตัวบุคคลคือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการประเมิน โดยให้ความ
เช่ือถือว่าผู้ทรงคุณวุฒินั้นเป็นผู้เท่ียงธรรมและมีดุลพินิจท่ีดีท้ังนี้เกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์พิจารณา
ต่างๆนั้นเกิดขึ้นจากประสบการณ์และความช านาญของผู้ทรงคุณวุฒินั่นเอง 

๔. รูปแบบท่ียอมให้ความยืดหยุ่นในกระบวนการทางานของผู้ทรงคุณวุฒิ ตามอัธยาศัย
และตามความถนัดของแต่ละคน นับต้ังแต่การก าหนดประเด็นท่ีพิจารณาการบ่งช้ีข้อมูลท่ีต้องการการ
เก็บรวบรวมการประเมินผลการวินิจฉัยข้อมูล ตลอดจนวิธีการน าเสนอท้ังนี้การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจะ
เน้นท่ีสถานภาพทางวิชาชีพประสบการณ์ และการเป็นท่ีน่าเช่ือถือของวิชาชีพนั้นเป็นส าคัญ๒๙ 
ตารางที่ ๒.๗ การตรวจสอบรูปแบบ 

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

๑.  ก ารตรวจสอบความมั กน้ อ ยขอ ง
ความสัมพันธ์ 

๒.  การประมาณค่าพารามิ เตอร์ ของ
ความสัมพันธ์ 

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

๑. ไม่ได้เน้นผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ตามรูปแบบการประเมินจริง 

๒. การประเมินท่ีเป็นความเช่ียวชาญเฉพาะ 
๓. รูปแบบท่ีใช้ตัวบุคคลคือผู้ทรงคุณวุฒิ

เป็นเครื่องมือในการประเมิน 
๔.  รู ปแบบ ท่ียอมให้ความยื ดหยุ่ น ใน

กระบวนการทางานของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
๒.๒ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา 

ในการศึกษาและค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนานั้น มีนักวิชาการ
หลากหลายท่านท่ีได้ท าการศึกษาและค้นคว้าไว้หลายท่าน ผู้วิจัยจึงได้ท าการน าเสนอไว้ดังนี้ 

๒.๒.๑ ความหมายของการพัฒนา 
การพัฒนา หมายถึง ความเจริญก้าวหน้าโดยท่ัวๆ ไป เช่น การพัฒนาชุมชน พัฒนา

ประเทศ คือการท าส่ิงเหล่านั้นให้ดีขึ้น เจริญขึ้นสนองความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ให้ได้ดี
ยิ่งขึ้นหรืออาจกล่าวได้ว่า “การพัฒนา” เป็นกระบวนการของการเคล่ือนไหวจากสภาพท่ีไม่น่าพอใจ
ไปสู่สภาพท่ีน่าพอใจ การพัฒนาเป็นกระบวนการท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ไม่หยุดนิ่ง การพัฒนามี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับความเปล่ียนแปลง กล่าวคือการพัฒนา หมายถึง กระบวนการของการ
เปล่ียนแปลงท่ีมีการวางแผนไว้แล้ว คือการท าให้ลักษณะเดิมเปล่ียนไปโดยมุ่งหมายว่า ลักษณะใหม่ท่ี
                                                             

๒๙Eisner, E., “Educational Connoisseurship and Criticism: Their Form and Functions in 
Educational Evaluation”, Journal of Aesthetic Education, (1976), pp. 192-193. 



๒๕ 

เข้ามาแทนท่ีนั้นจะดีกว่าลักษณะเก่าแต่โดยธรรมชาติแล้วการเปล่ียนแปลง ย่อมเกิดปัญหาในตัวมัน
เองเพียงแต่ว่าจะมีปัญหามาก หรือปัญหาน้อย ถ้าหากตีความหมายการพัฒนาจะสามารถ
ตีความหมายได้ ๒ นัย คือ  

๑. การพัฒนา ในความเข้าใจแบบสมัยใหม่ หมายถึง การท าให้เจริญในด้านวัตถุ รูปแบบ 
และในเชิงปริมาณ เช่น ถนนหนทาง ตึกรามบ้านช่อง ดัชนีช้ีวัดทางเศรษฐกิจ เป็นต้น  

๒. การพัฒนา ในแง่ของพุทธศาสนา หมายถึง การพัฒนาคนท้ังในด้านร่างกายและจิตใจ
โดยเน้นในด้านคุณภาพชีวิตและหลักของความถูกต้องพอดีซึ่งให้ผลประโยชน์สูงสุด ความกลมกลืน 
และความเกื้อกูลแก่สรรพชีวิตโดยไม่เบียดเบียน ท าลายธรรมชาติและสภาพแวดล้อม  

ค าว่า การพัฒนา ใช้ในภาษาอังกฤษว่า Development น ามาใช้เป็นค าเฉพาะและใช้
ประกอบค าอื่นก็ได้ เช่น การพัฒนาประเทศ การพัฒนาชนบท การพัฒนาเมืองและการพัฒนา
ข้าราชการ เป็นต้น การพัฒนาจึงถูกน าไปใช้กันโดยท่ัวไปและมีความหมายแตกต่างกันออกไป 
ดังกล่าวแล้ว เกี่ยวกับความหมายของการพัฒนานั้นได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลายความหมายท้ัง
ความหมายท่ีคล้ายคลึงกัน และแตกต่างกัน ซึ่งอาจจ าแนกออกได้เป็น ๑๐ ลักษณะ คือ 

๑. ความหมายจากรูปศัพท์  
โดยรูปศัพท์ การพัฒนา มาจากค าภาษาอังกฤษว่า Development แปลว่า การ

เปล่ียนแปลงท่ีละเล็กละน้อย โดยผ่านล าดับขั้นตอนต่างๆ ไปสู่ระดับท่ีสามารถขยายตัวขึ้น เติบโตขึ้น 
มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น และเหมาะสมกว่าเดิมหรืออาจก้าวหน้าไปถึงขั้นที่อุดมสมบูรณ์เป็นท่ีน่าพอใจ๓๐

ส่วนความหมายจากรูปศัพท์ในภาษาไทยนั้น หมายถึง การท าความเจริญ การเปล่ียนแปลงในทางท่ี
เจริญขึ้น การคล่ีคลายไปในทางท่ีดี ถ้าเป็นกริยา ใช้ค าว่า พัฒนา หมายความว่า ท าให้เจริญ คือ ท าให้
เติบโตได้ งอกงาม ท าให้งอกงามและมากขึ้น เช่น เจริญทางไมตรี การพัฒนา โดยความหมายจากรูป
ศัพท์จึงหมายถึง การเปล่ียนแปลงส่ิงใดส่ิงหนึ่งให้เกิดความเจริญเติบโตงอกงามและดีขึ้นจนเป็นท่ีพึง
พอใจ ความหมายดังกล่าวนี้ เป็นท่ีมาของความหมายในภาษาไทยและเป็นแนวทางในการก าหนด
ความหมายอื่นๆ๓๑ 

๒. ความหมายโดยท่ัวไป  
การพัฒนาท่ีเข้าใจโดยท่ัวไปมีความหมายใกล้เคียงกับความหมายจากรูปศัพท์ คือ การ

ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งท่ีดีกว่าเดิมอย่างเป็นระบบหรือการท าให้ดี
ขึ้นกว่าสภาพเดิมท่ีเป็นอยู่อย่างเป็นระบบ๓๒ ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบทางด้านคุณภาพระหว่าง
สภาพการณ์ของส่ิงใดส่ิงหนึ่งในช่วงเวลาท่ีต่างกัน กล่าวคือ ถ้าในปัจจุบันสภาพการณ์ของส่ิงนั้นดีกว่า 

                                                             
๓๐ปกรณ์ ปรียากร , ทฤษฎีและแนวคิดเ ก่ียวกับการพัฒนาในการบริหารการพัฒนา , 

(กรุงเทพมหานคร: สามเจริญพานิช, ๒๕๓๘), หน้า ๕.   
๓๑สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, 

๒๕๔๗), หน้า ๒.   
๓๒ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, การพัฒนาชุมชน: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร: บากกอกบล็อก, 

๒๕๒๖), หน้า ๑.   



๒๖ 

สมบูรณ์กว่าก็แสดงว่าเป็นการพัฒนา๓๓ การพัฒนา ในความหมายโดยท่ัวไปจึงหมายถึงการ
เปล่ียนแปลงส่ิงใดส่ิงหนึ่งให้เกิดคุณภาพดีขึ้นกว่าเดิม ความหมายนี้ นับว่าเป็นความหมายท่ีรู้จักกัน
โดยท่ัวไป เพราะน ามาใช้มากกว่าความหมายอื่นๆ แม้ว่าจะไม่เป็นท่ียอมรับของนักวิชาการก็ตาม๓๔ 

๓. ความหมายทางเศรษฐศาสตร์  
นักเศรษฐศาสตร์ได้ให้ความหมายของ การพัฒนา ว่า หมายถึง ความเจริญเติบโต โดย

เน้นความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็นส าคัญ เช่น ผลผลิตรวมของประเทศเพิ่มขึ้น รายได้
ประชาชาติเพิ่มข้ึน รายได้เฉล่ียต่อหัวต่อคนของประชากรเพิ่มข้ึน มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
ประชากรมีรายได้เพียงพอท่ีสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานของตนได้ ซึ่งอาจสรุปได้ว่า  
การพัฒนาเป็นกระบวนการทางสังคม ท่ีผลผลิตออกมาในรูปซึ่งสามารถวัดได้ด้วยเกณฑ์ทาง
เศรษฐศาสตร์  

จะเห็นได้ว่า นักเศรษฐศาสตร์ได้ก าหนดความหมายของการพัฒนา โดยใช้ความหมาย
จากรูปศัพท์และความหมายโดยท่ัวไป คือ หมายถึง ความเจริญเติบโต แต่เป็นความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ตามเนื้อหาของวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นการเน้นความหมายเชิงปริมาณ คือ การเพิ่มขึ้น 
หรือการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากกว่าด้านอื่นๆ 

๔. ความหมายทางพัฒนาบริหารศาสตร์  
นักพัฒนบริหารศาสตร์ได้ให้ความหมายของการพัฒนา เป็น ๒ ระดับ คือ ความหมาย

อย่างแคบและความหมายอย่างกว้าง ความหมายอย่างแคบ การพัฒนา หมายถึง การเปล่ียนแปลงใน
ตัวระบบการกระท าการให้ดีขึ้นอันเป็นการเปล่ียนแปลงในด้านคุณภาพเพียงด้านเดียว ส่วน
ความหมายอย่างกว้างนั้น การพัฒนา เป็นกระบวนการของการเปล่ียนแปลงในตัวระบบการกระท าท้ัง
ด้านคุณภาพ ปริมาณและส่ิงแวดล้อมให้ดีขึ้นไปพร้อมๆ กัน ไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว  

การพัฒนา ในความหมายของนักพัฒนบริหารศาสตร์จะมีขอบข่ายกว้างขวางกว่า
ความหมายจากรูปศัพท์ ความหมายโดยท่ัวไป และความหมายทางเศรษฐศาสตร์ท่ีกล่าวมาแล้ว 
เพราะหมายถึง การเปล่ียนแปลงของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ท้ังในด้านคุณภาพ (ดีขึ้น) ปริมาณ (มากขึ้น) และ
ส่ิงแวดล้อม (มีความเหมาะสม) ไม่ใช่การเปล่ียนแปลงด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 

๕. ความหมายทางเทคโนโลยี  
 ในทางเทคโนโลยี การพัฒนา หมายถึง การเปล่ียนแปลงระบบอุตสาหกรรม และการ
ผลิตด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ด้วยนักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์ ท าให้สังคมเปล่ียนแปลงจากสังคม
ประเพณีนิยม เป็นสังคมสมัยใหม่ท่ีทันสมัยหรือ การพัฒนา คือ การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมของ
มนุษย์ด้วยเทคโนโลยีนั่นเอง  

                                                             
๓๓ปกรณ์  ปรี ยากร ,ทฤษฎีและแนวคิดเ ก่ียว กับการพัฒนาในการบริหารการพัฒนา , 

(กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์), หน้า ๕.   
๓๔สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, 

๒๕๔๗), หน้า ๒.   



๒๗ 

 จะเห็นได้ว่า ความหมายของการพัฒนาในทางเทคโนโลยีแตกต่างออกไปจาก
ความหมายท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น โดยหมายถึงการเปล่ียนแปลงสังคมให้ทันสมัยด้วยความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นความหมายอีกแนวทางหนึ่ง 
 ๖. ความหมายทางการวางแผน  
 ในทางการวางแผน การพัฒนาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการชักชวน การกระตุ้นเพื่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลง ด้วยการปฏิบัติตามแผนและโครงการอย่างจริงจัง เป็นไปตามล าดับขั้นตอนต่อเนื่องกัน
เป็นวงจร โดยไม่มีการส้ินสุด ซึ่งองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ๓๕ สรุป
ได้ว่า การพัฒนาเป็นหน้าท่ี (Function) ของการวางแผนและการจัดการ ดังนี้  

               D = f (P+M)  
 เมื่อ D = Development คือ การพัฒนา  
   P = Planning คือ การวางแผน  
  M = Management คือ การบริหารงานหรือการจัดการ  

 ดังนั้น การพัฒนา จะเกิดขึ้นได้ด้วยการวางแผนท่ีดี มีการบริหารงานและการจัดการ
อย่างเป็นระบบ ท าให้การด าเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  
 การพัฒนาในความหมายของนักวางแผน จะเป็นไปอีกแนวทางหนึ่ง โดยอาจสรุปได้ว่า 
หมายถึง การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากการเตรียมการของมนุษย์ไว้ล่วงหน้า ในลักษณะของแผนและ
โครงการ แล้วบริหารหรือจัดการให้เป็นไปตามแผนและโครงการจนประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว้ จะเห็นได้ว่าความหมายของการพัฒนาทางการวางแผนก าหนดให้
การพัฒนาเป็นกิจกรรมของมนุษย์และเกิดขึ้นจากการเตรียมการไว้ล่วงหน้าเท่านั้น การเปล่ียนแปลงท่ี
ไม่ได้เกิดจากการวางแผนโดยมนุษย์ ไม่ใช่การพัฒนาในความหมายนี้ 

๗. ความหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติ  
การพัฒนา หมายถึง การชักชวนหรือการกระตุ้นให้เกิดการเปล่ียนแปลงโดยการปฏิบัติ

ตามแผนและโครงการอย่างจริงจังและเป็นล าดับขั้นตอนต่อเนื่องกันในลักษณะท่ีเป็นวงจร ไม่มีการ
ส้ินสุด  
 การพัฒนา ในความหมายของการปฏิบัติการนี้เป็นความหมายต่อเนื่องจากความหมาย
ทางการวางแผนโดยมุ่งเน้นถึงการน าแผนและโครงการไปด าเนินการอย่างจริงจังและอย่างต่อเนื่อง 
เพราะถึงจะมีแผนและโครงการแล้วแต่ถ้าหากไม่มีการน าไปปฏิบัติการพัฒนาก็ไม่สามารถเกิดข้ึนได้ 

๘. ความหมายทางพระพุทธศาสนา  
“การพัฒนา” มาจากคาภาษาบาลีว่า วัฒนะ แปลว่า เจริญ แบ่งออกได้เป็น ๒ ส่วน คือ 

การพัฒนาคน เรียกว่า ภาวนา กับการพัฒนาส่ิงอื่นๆ ท่ีไม่ใช่คน เช่น วัตถุส่ิงแวดล้อมต่างๆเรียกว่า 

                                                             
๓๕The United National Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO. 

(1982), p. 305.   



๒๘ 

พัฒนา หรือ วัฒนา เช่น การสร้างถนน บ่อน้ า อ่างเก็บน้ า เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องของการเพิ่มพูนขยาย 
ท าให้มากหรือท าให้เติบโตขึ้นทางวัตถุและได้เสนอข้อคิดไว้ว่า ค าว่าการพัฒนา หรือ ค าว่าเจริญ นั้น
ไม่ได้แปลว่าท าให้มากขึ้น เพิ่มพูนขึ้นอย่างเดียวเท่านั้น แต่มีความหมายว่า ตัดหรือท้ิง เช่น เจริญพระ
เกศา คือตัดผม มีความหมายว่า รก เช่น นุสิยา โลกวฑฺฒโน แปลว่า อย่างเป็นคนรกโลกอีกด้วย 
ดังนั้น การพัฒนาจึงเป็นส่ิงท่ีท าแล้วมีความเจริญจริงๆ คือ ต้องไม่เกิดปัญหาติดตามมาหรือไม่เส่ือมลง
กว่าเดิม ถ้าเกิดปัญหาหรือเส่ือมลง ไม่ใช่เป็นการพัฒนา แต่เป็นหายนะ ซึ่งตรงกันข้ามกับการพัฒนา  
 กล่าวได้ว่า การพัฒนา ในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง การพัฒนาคนให้มีความสุขมี
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม การพัฒนาในความหมายนี้ มีลักษณะเดียวกันกับการพัฒนาในความหมาย
ทางด้านการวางแผน คือ เป็นเรื่องของมนุษย์เท่านั้น แตกต่างกันเพียงการวางแผนให้ความส าคัญท่ี
วิธีการด าเนินงาน ส่วนพุทธศาสนามุ่งเน้นผลท่ีเกิดขึ้น คือ ความสุขของมนุษย์เท่านั้น 

๙. ความหมายทางสังคมวิทยา  
นักสังคมวิทยาได้ให้ความหมายของ การพัฒนา ว่า เป็นการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของ

สังคม ซึ่งได้แก่ คน กลุ่มคน การจัดระเบียบความสัมพันธ์ทางสังคม ด้วยการจัดสรรทรัพยากรของ
สังคมอย่างยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ การพัฒนา เป็นท้ังเป้าหมายและกระบวนการท่ีครอบคลุมถึง
การเปล่ียนแปลงทัศนคติของคนต่อชีวิตและการทางาน การเปล่ียนแปลงสถาบันต่างๆทางสังคม 
วัฒนธรรมและการเมืองอีกด้วย  

นักสังคมวิทยาได้ให้ความหมายของ การพัฒนา โดยเน้นการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของ
สังคม คือ มนุษย์ กลุ่มทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับความหมาย
ในทางพุทธศาสนา คือ การเปล่ียนแปลงมนุษย์และส่ิงแวดล้อมให้มีความสุข และมีลักษณะ
เช่นเดียวกับความหมายทางการวางแผน คือ ด้วยวิธีการจัดสรรทรัพยากรของสังคมอย่างยุติธรรมและ
มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักวางแผน เรียกว่า การบริหารและการจัดการนั่นเอง 

๑๐. ความหมายทางด้านการพัฒนาชุมชน  
นักพัฒนาชุมชนได้ให้ความหมายของการพัฒนาไว้ว่า หมายถึง การท่ีคนในชุมชนและ

สังคมโดยส่วนรวมได้ร่วมกันด าเนินกิจกรรมเพื่อปรับปรุงความรู้ความสามารถของตนเอง และร่วมกัน
เปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตของตนเองชุมชนสังคมให้ดีขึ้น การพัฒนาเป็นเสมือนกลวิธีหรือมรรควิธี 
(Meany) ท่ีท าให้เกิดผล (Ends) ท่ีต้องการ คือ คุณภาพชีวิต ชุมชน และสังคมดีขึ้นนักพัฒนาชุมชนได้
ให้ความหมายของ การพัฒนา ไว้ใกล้เคียงกับนักสังคมวิทยา คือ เป็นวิธีการเปล่ียนแปลงมนุษย์และ
สังคมมนุษย์ให้ดีขึ้น แต่นักพัฒนาชุมชนมุ่งเน้นท่ีมนุษย์ในชุมชนต้องร่วมกันด าเนินงานและได้รับผล
จากการพัฒนาร่วมกัน  

จากความหมายในด้านต่างๆท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นได้ว่า การพัฒนามีความหมายท่ี
คล้ายคลึงกันและแตกต่างการออกไปบ้าง ซึ่งถ้าหากพิจารณาจากความหมายเหล่านี้อาจสรุปได้ว่า 



๒๙ 

การพัฒนา หมายถึง กระบวนการเปล่ียนแปลงของส่ิงใดส่ิงหนึ่งให้ดีขึ้น ท้ังทางด้านคุณภาพ ปริมาณ 
และส่ิงแวดล้อม ด้วยการวางแผนโครงการและด าเนินงานโดยมนุษย์ เพื่อประโยชน์แก่ตัวของมนุษย์เอง  

ในความหมายของการปฏิบัติการนี้เป็นความหมายต่อเนื่องจากความหมายทางการ
วางแผนโดยมุ่งเน้นถึงการน าแผนและโครงการไปด าเนินการอย่างจริงจังและอย่างต่อเนื่อง เพราะถึง
จะมีแผนและโครงการแล้วแต่ถ้าหากไม่มีการน าไปปฏิบัติการพัฒนาก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้๓๖ ฉะนั้น 
การกระตุ้นเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงด้วยการปฏิบัติตามแผนและโครงการอย่างจริงจัง เป็นไป
ตามล าดับข้ันตอนต่อเนื่องกันเป็นวงจรโดยไม่มีการส้ินสุด๓๗  

จากการให้ความหมายการพัฒนาดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า การพัฒนา หมายถึง การ
ด าเนินการใดๆอย่างต่อเนื่องท่ีมุ่งเน้นให้เกิดความเจริญ ก้าวหน้า เติบโตในแนวทางท่ีดี ไม่มีผลกระทบ
หรือเกิดปัญหาตามมาซึ่งต้องน ามาปฏิบัติการจึงจะเกิด “การพัฒนา”  

การพัฒนาคือหัวใจของความเจริญรุ่งเรือง ชีวิตจะมีค่าเมื่อได้รับการพัฒนาท่ีเหมาะสม 
การพัฒนาจึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับสังคม ขณะท่ีโลกเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว พระพุทธศาสนาท่ีมี
สถาบันวัด เป็นส่วนประสานประโยชน์ระหว่างชุมชนกับศาสนา จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องได้รับการ
พัฒนาไปในทุกๆ ด้าน ให้สอดรับกับความก้าวหน้าของโลก เพื่อให้หน่วยงานอันส าคัญนี้ได้มีส่ิงต่างๆท่ี
สามารถดึงดูดใจ นาคนเข้าสู่กระบวนการพัฒนาท้ังทางกายภาพและทางจิตวิญญาณ อ านวย
ประโยชน์อันพึงประสงค์ของชุมชนได้ วัดจึงควรได้รับการพัฒนา  

พระพุทธศาสนา โดยเนื้อหาสาระ คือหลักค าสอนอันได้แก่ พระธรรมวินัย ถือว่าเป็นส่ิงท่ี
ได้รับการพัฒนาไปถึงท่ีสุดแล้ว ค าสอนนั้นจะเป็นค าสอนระดับพื้นฐานค าสอนระดับกลางหรือค าสอน
ระดับสูง แต่ส่ิงท่ีจะต้องพัฒนาและต้องพัฒนาไปตามยุคสมัยเพื่อความทันโลกทันเหตุการณ์ให้สามารถ
ประสานประโยชน์ระหว่างสถาบันศาสนากับประชาชน คือ ศาสนสถานหรือวัด และศาสนบุคคล   

ปัจจุบันสามหมื่นกว่าวัดท่ีสามารถให้เป็นท่ีสถานท่ีพัฒนาจิตวิญญาณประชาชนได้ปีละ
นับหลายล้านคนหากวัดนั้นๆ ได้รับการพัฒนาให้อยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมเป็นรมณียสถาน สามารถ
ดึงดูดใจผู้ท่ีผ่านไปมาให้เกิดมีความสุขท่ีสัมผัสได้ ก็จะเป็นส่ิงพึงท า  

ในสภาวการณ์ท่ีประชาชนก าลังสับสนกับกระแสความเปล่ียนแปลงของโลก และยังถูก
กระแสความบีบค้ันท้ังทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมอย่างขนาดหนัก จนเกิดภาวะลังเลไม่แน่ใจว่าจะ
น าพาชีวิตไปทางใดให้เกิดความกระทบกระเทือนต่อชีวิตน้อยท่ีสุด วัดน่าจะแสดงบทบาทสนองตอบ
เป้าประสงค์ของพุทธศาสนาท่ีชัดเจนออกมาในฐานะผู้ให้ ท่ีพึ่งพิงทางกายทางใจท่ีไม่มีความ
สลับซับซ้อนแก่ประชาชน โดยสร้างบรรยากาศอันเหมาะสมขึ้นโดยท่ีเมื่อเขาเหล่านั้นเข้าสู่บริเวณวัด
                                                             

๓๖สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๗), หน้า ๔.   
๓๗นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ และพูนศิริ วัจนะภูมิ , ทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกับการพัฒนาชนบท , 

เอกสารการสอนชุดวิชาคหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน หน่วยที่ ๑-๗,. พิมพ์ครั้งที่ ๒, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัย
โขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๔), หน้า ๙๑-๙๒.   



๓๐ 

แล้วเกิดความรู้สึกได้ทันทีว่าภาวะบีบค้ันค่อยๆ ลดลง และหมดไป ความสะดวกสบายความสุขกายสุข
ใจค่อยๆ เข้ามาแทนท่ี สภาพการณ์เช่นนี้จะต้องเป็นเป้าประสงค์หลักของวัดในยุดปัจจุบันและอนาคต 

ความคาดหวังนั้นจะเป็นจริงขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อวัดท้ังหลายได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม
และเป็นระบบได้รับการบริหารการจัดการท่ีเป็นระบบแต่ในสภาพปัจจุบันยังมีวัดจ านวนน้อยได้ รับ
การพัฒนาอย่างเป็นระบบ ถึงเวลาท่ีจะต้องกระตุ้นเร่งเร้า รณรงค์ในการพัฒนาวัดกันอย่างเต็ม
ศักยภาพ และในการพัฒนานั้นควรมีกรอบและขอบข่าย หลักการ วิธีการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
รวมท้ังแผนปฏิบัติการท้ังในส่วนของแต่ละวัด และในส่วนรวมของสถาบันวัด   

ภาพวัดท่ีควรเป็นเมื่อมองย้อนอดีตไปแล้วดูท่ีปัจจุบันและมองก้าวไปในอนาคต พร้อมกับ
ศึกษาความต้องการของสังคมโลกหรือความต้องการของมวลมนุษยชาติ จะได้ข้อสรุปว่าวัดควรจะเป็น
สถานท่ีซึ่งมีความร่มรื่น ให้ความเย็นกายเย็นใจ มีความเป็นระเบียบอิงอาศัยธรรมชาติ มีความ
ปลอดภัยไร้ความหวาดระแวง มีสถานท่ีให้ผู้เข้าไปสัมผัสได้ศึกษาตนเอง มีเสียงธรรมกล่อมเกลาจิตใจ 
มีมุมหนังสือให้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ทางพระพุทธศาสนาได้ และมีศักยภาพท่ีจะเป็นท่ีพึ่งพิงของผู้ใฝ่
สันติ   

การมีนโยบายและแผนการเพื่อด าเนินการ ในครั้งพุทธกาลเห็นวัดเป็น “อาราม” คือท่ีให้
เกิดความพึงพอใจโดยอาศัยธรรมชาติในการสร้างความเป็น “อาราม” ปัจจุบันวัดถูกกระแสวัตถุนิยม
โถมทับ ความเป็นอารามลดลง เพราะถูกอาคารส่ิงก่อสร้างเข้ามาเบียดบัง ท้ังๆ ท่ีประชาชน  
ยังต้องการอาราม แม้อนาคตท่ีประชาชนยังต้องเผชิญกับความวุ่นวายของกระแสสังคม ความต้องการ
อารามยังเพิ่มมากขึ้นตามจ านวนประชากรโลก การพัฒนาวัดให้เป็นอารามเป็นรมณียสถานจึงยิ่งมี
ความจ าเป็นเพิ่มข้ึน  

สถานท่ีอันรื่นรมย์ น่าจะได้รับการด าเนินการเป็นอันดับแรก การพัฒนาวัดให้เป็น
สถานท่ีอันรื่นรมย์ อาจจะต้องใช้เวลา แต่วิธีการไม่ยุ่งยาก พยายามปลูกต้นไม้ให้มาก รักษาต้นไม้ท่ีมี
อยู่แล้วให้เจริญเติบโตตามปกติ ไม่นานนักความรื่นรมย์ก็จะปรากฏ  

วัดเกิดข้ึนได้ด้วยศรัทธาของประชาชน และวัดโดยพฤตินัยถือว่าเป็นสมบัติส่วนรวมของ
ประชาชน ชุมชนมีส่วนในการเป็นเจ้าของวัด ฉะนั้น หากดึงเอาศรัทธาของประชาชนท่ีมีต่อวัดซึ่งเขามี
ส่วนเป็นเจ้าของเพื่อเข้ามาพัฒนาวัดความส าเร็จในการพัฒนาย่อมเป็นไปได้สูง นั่นคือต้องอาศัยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ในการมีส่วนร่วมนั่นเอง อาจจะมีกระบวนการท่ีต้องจัดการ ได้แก่ การประชุม
วางแผน การก าหนดทิศทางการพัฒนา การก าหนดแนวทางการด าเนินการ การก าหนดเขตพื้นท่ีให้
เป็นสัดส่วน การระดมทุนหรือทรัพยากร และการระดมก าลังงาน๓๘ 

จากความหมายของการพัฒนาของนักวิชาการต่างๆผู้วิจัยประมวลได้ว่ามีความหมายท่ี
เกี่ยวขอ้ง สามารถสรุปได้ ดังตารางท่ี ๒.๒ ดังนี้ 

                                                             
๓๘กรมศาสนา, วัดพัฒนา ๔๔, (กระทรวงศึกษาธิการ: กองพุทธศาสนสถาน, ๒๕๔๔), หน้า ๙.   



๓๑ 

ตารางที่ ๒.๒ ความหมายของการพัฒนา  
นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

ราชบัณฑิตยสถาน 
(๒๕๕๖, หน้า ๓๕๒)  

๑. การเติบโตความเจริญ  
๒. ความก้าวหน้า 
๓. ความรุ่งเรือง  

พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)  
(๒๕๓๐, หน้า ๑๖-๑๘)  

ต้องไม่เกิดปัญหาติดตามมาหรือไม่เส่ือมลง
กว่าเดิม ถ้าเกิดปัญหาหรือเส่ือมลงไม่ใช่เป็นการ
พัฒนาแต่เป็นหายนะซึ่ งตรงกันข้ามกับการ
พัฒนา  

สนธยา พลศรี 
(๒๕๔๗, หน้า ๔)  

๑. การวางแผนโดยมุ่งเน้นถึงการน าแผนไป
ใช้ 

๒. โครงการด าเนินการอย่างจริงจังและ
อย่างต่อเนื่อง  

นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ 
(๒๕๓๔, หน้า ๙๑-๙๒)  

การกระตุ้นเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงด้วย
การปฏิบัติตามแผนและโครงการอย่างจริงจัง 
เป็นไปตามล าดับขั้นตอนต่อเนื่องกันเป็นวงจร
โดยไม่มีการส้ินสุด  

กรมการศาสนา  
(๒๕๔๔, หน้า ๙)  

๑. วัดเกิดข้ึนได้ด้วยศรัทธาของประชาชน  
๒. วัดโดยพฤตินัยถือว่าเป็นสมบัติส่วนรวม

ของประชาชน ชุมชนมีส่วนในการเป็นเจ้าของวัด  
๓. ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน ใน

การมีส่วนร่วม  
๔. กระบวนการท่ีต้องจัดการ ได้แก่ การ

ประชุมวางแผน การก าหนดทิศทางการพัฒนา 
การก าหนดแนวทางการด าเนินการ  

 
๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ  

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ผู้วิจัยได้ทบทวนจากงานวิชาการแล้วพบว่า มี
นักวิชาการท่ีกล่าวถึงความหมายของการจัดการ การบริหาร และการจัดการตามแนวพระพุทธศาสนา
ไว้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
  
 
 
 
 
 



๓๒ 

๒.๓.๑ ความหมายของการจัดการ  
จากการค้นคว้าเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับ ความหมายของการจัดการ ท่ีมีผู้เช่ียวชาญท่ีให้

ความหมายไว้ดั้งนี้ ราชบัณฑิตยสถาน ได้กล่าวถึงความหมายของการจัดการ ไว้ว่า การท าความเจริญ 
การเปล่ียนแปลงในทางเจริญขึ้น การคล่ีคลายไปในทางท่ีดี๓๙ 

การจัดการ คือ ศิลปะในการใช้คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ ขององค์การและนอกองค์การเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ มีองค์ประกอบท่ีส าคัญ (๑) การจัดการเป็นศิลปะ
ในการใช้คนทางาน (๒) การจัดการต้องอาศัย ปัจจัย พื้นฐาน คือ คน เงิน และวัสดุอุปกรณ์ (๓) การ
จัดการเป็นการด าเนินงานของกลุ่มคน๔๐ 

การจัดการ (Management) นิยมใช้ในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซึ่งมีวัตถุประสงค์ใน
การจัดต้ังเพื่อมุ่งแสวงหาก าไร (Profits) หรือก าไรสูงสุด (Maximum Profits) ส าหรับผลประโยชน์ท่ี
จะตกแก่สาธารณะถือเป็นวัตถุประสงค์รองหรือเป็นผลพลอยได้ (By Product) เมื่อเป็นเช่นนี้ จึง
แตกต่างจากวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังหน่วยงานภาครัฐท่ีจัดต้ังขึ้นเพื่อให้บริการสาธารณะท้ังหลาย 
(Public Services) แก่ประชาชน การบริหารภาครัฐทุกวันนี้หรืออาจเรียกว่า การบริหารจัดการ 
(Management Administration) เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจมากขึ้น เช่น การน าแนวคิดผู้บริหารสูงสุด 
หรือ ซีอีโอ (Chief Executive Officer) มาปรับใช้ในวงราชการ การบริหารราชการด้วยความรวดเร็ว 
การลดพิธีการท่ีไม่จ าเป็น การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ และการจูงใจด้วยการให้รางวัลตอบแทน 
เป็นต้น นอกเหนือจากการที่ภาครัฐได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจเข้ามารับสัมปทานจาก
ภาครัฐ เช่น ให้สัมปทานโทรศัพท์มือถือ การขนส่ง เหล้า บุหรี่ อย่างไรก็ดี ภาคธุรกิจก็ได้ท าประโยชน์
ให้แก่สาธารณะหรือประชาชนได้เช่นกัน เช่น จัดโครงการคืนก าไรให้สังคมด้วยการลดราคาสินค้า ขาย
สินค้าราคาถูก หรือการบริจาคเงินช่วยเหลือสังคม เป็นต้น๔๑ 
 การจัดการ คือ ศิลปะของผู้บริหารในการจัดระบบการทางานโดยใช้คนและทรัพยากร
ต่างๆให้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ๔๒ การรวมกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในองค์การ 
ได้แก่ การวางแผนและการตัดสินใจ การจัดองค์การ การส่ังการและการควบคุมท่ีมุ่งเน้นในการจัดการ
ด้านทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรมนุษย์ การเงิน การปฏิบัติการ ข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น ท่ีมีการ
บรรลุผลถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล๔๓ การจัดการ 

                                                             
๓๙ราชบัณฑิตยสถาน , พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑, 

(กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ๊คส์ พับลิเคชั่นส์จ ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๗๗๙.   
๔๐สมคิด บางโม, หลักการจัดการ, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท พิมพ์ดี จ ากัด, ๒๕๓๙), 

หน้า ๒๙.   
๔๑วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ 

และหน่วยงานของรัฐ, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์นิติธรรม, ๒๕๔๘), หน้า ๕.   
๔๒Pearce, John A. and Robinson, Richard B.Jr. Management, (New York: Random 

House, 1989), p.4.   
๔๓Griffin, Ricky W., Management, 6th ed., (Boston, MA: Houghton Mifflin Company, 

1999), p. 7.   



๓๓ 

คือ.กระบวนการน าเอาวัสดุอุปกรณ์และมนุษย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และได้ผลตามวัตถุประสงค์ ซึ่ง
ประกอบไปด้วย การจัดองค์การ การส่ังการ การประสานงานfและการประเมินผลของความส าเร็จ๔๔ 

การจัดการ คือ เทคนิค หรือศิลปะในการท่ีจะส่ังการ และจูงใจบุคคลในองค์การทางาน
ตามวัตถุประสงค์ขององค์การ๔๕ การจัดการ คือ กระบวนการวางแผน การจัดองค์การ การส่ังการ 
การควบคุมธุรกิจในด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากรและระบบส่ือสารให้ ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ ๔๖ การจัดการ(Management) หมายถึง การปฏิบัติหรือการด าเนินงานด้านการส่ังการ 
การจัดองค์การ และการพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี และเงินทุนไปใช้ในระบบการด าเนินงานท่ีมีการ
จัดหาบริการและสินค้าไปสู่ผู้อื่น๔๗ การจัดการ คือ กระบวนการจัดองค์การและการใช้ทรัพยากรต่างๆ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้า๔๘ การจัดการ หมายถึง การด าเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้โดยอาศัยปัจจัยท้ังหลาย ได้แก่ คน เงิน วัสดุส่ิงของ เป็นอุปกรณ์การจัดการนั้น๔๙ 
ได้กล่าวว่า การจัดการ หมายถึง การวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การน า และการควบคุมใน
ด้านบุคลากรและทรัพยากรอื่นๆ ในการบรรลุ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภ าพและประสิทธิผล 
ทรัพยากรขององค์การรวมถึงสินทรัพย์ เช่น เครื่องจักร วัตถุดิบ เงินทุน เทคโนโลยี บุคลากร  
เป็นต้น๕๐ 

จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสรุปได้ว่า การรวมกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในองค์การ 
ได้แก่ การวางแผนและการตัดสินใจ การจัดองค์การ การส่ังการและการควบคุมท่ีมุ่งเน้นในการจัดการ
ด้านทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรมนุษย์ การเงิน การปฏิบัติการ ข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น ท่ีมีการ
บรรลุผลถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
 
 
 
 
 

                                                             
๔๔Beach, Dales, Personnel: The Management of People at Work, 4th ed., (New 
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John M, Management, 6th ed., (New York: Business Publications, 1987), p. 90.   
๔๖Griffin, Rickey E., Business, (New Jersey: Prentice-Hall lnternational, 1989), p. 103.   
๔๗Cook, Curtis W. & Hunsaker, Philip L., Management and Organization Behavior, 

3rd ed., (New Jersey: McGraw-Hill, 2001), p. 5.   
๔๘Ernest Dale, Management: Theory and Practice, (New York: McGraw-Hill, 1937), p. 

29.   
๔๙Koontz, Harold &Cyril O’ Donnell, Principle of Management: An Analysis of 

Managerial Functions, (New York: McGraw-Hill, 1972), p. 6.   
๕๐Jones, Gareth R. & George, Jennifer M, Contemporary Management, 3rd ed., (New 

Jersey: McGraw-Hill, 2003), p. 5.   



๓๔ 

ตารางที่ ๒.๘ ความหมายของการจัดการ 
นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

ราชบัณฑิตยสถาน 
(๒๕๔๖, หน้า ๗๗๙)  

การท าความเจริญ การเปล่ียนแปลงในทาง
เจริญขึ้น การคล่ีคลายไปในทางท่ีดี  

สมคิด บางโม 
(๒๕๓๙, หน้า ๒๙)  

ศิลปะในการใช้คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อ
บร ร ลุ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ข อ ง อ ง ค์ ก รอ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ  

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ  
(๒๕๔๘, หน้า ๕)  

การน าแนวคิดผู้บริหารสูงสุด หรือ ซีอีโอ 
(Chief Executive Officer) มาปรับใช้ในวง
ราชการ ลดพิธีการท่ีไม่จ าเป็น การลดขั้นตอน
การปฏิบัติราชการ และการจูงใจด้วยการให้
รางวัลตอบแทน  

Beach, Dales  
(1980, p. 5)  

กระบวนการน าเอาวัสดุอุปกรณ์และมนุษย์
ม า ใ ช้ ให้ เ กิ ด ปร ะ โ ย ชน์  แ ละ ไ ด้ ผ ลต าม
วัตถุประสง ค์ ซึ่ งประกอบไปด้วย การจัด
องค์การ การส่ังการ การประสานงานและการ
ประเมินผลของความส าเร็จ 

Jones, Gareth R. & George, Jennifer M. 
(2003, p.5)  

การวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ 
การน า และการควบคุมในด้านบุคลากรและ
ทรัพยากรอื่นๆ ในการบรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 
๒.๓.๒ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหาร 
จากการศึกษาจากตาราและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า การบริหาร (administration) มี

รากศัพท์มาจากภาษาลาติน “Administatrae” หมายถึง ช่วยเหลือ (assist) หรืออ านวยการ (direct) 
การบริหารมีความสัมพันธ์หรือมีความหมายใกล้เคียงกับค าว่า“minister” ซึ่งหมายถึง การรับใช้หรือ
ผู้รับใช้ หรือผู้รับใช้รัฐ คือ รัฐมนตรีส าหรับความหมายด้ังเดิมของค าว่าadminister หมายถึง การ
ติดตามดูแลส่ิงต่างๆส่วนค าว่าการจัดการ (management) นิยมใช้ในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซึ่งมี
วัตถุประสงค์ในการจัดต้ังเพื่อมุ่งแสวงหาก าไร (profits) หรือก าไรสูงสุด (maximum profits) แต่
อย่างไรก็ตามท้ังสองคานี้ก็อาจใช้แทนกันได้ ซึ่งหมายถึงการบริหาร เช่นเดียวกัน ซึ่งมีผู้วิจัยหลายท่าน
ได้ให้ความหมาย แตกต่างกันออกไปดังนี้  

ท้ังนี้ ได้มีนักวิชาการได้กล่าวไว้ว่า การบริหารจัดการ (Management administration) 
การบริหารการพัฒนา (Development administration) แม้กระท่ังการบริหารการบริการ (Service 
administration) แต่ละค ามีความหมายคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกันท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนมีอย่างน้อย ๓ 
ส่วน คือ  



๓๕ 

๑.  เป็นแนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐท่ีหน่วยงานของรัฐและหรือเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐน ามาใช้ในการปฏิบัติราชการเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการ  

๒.  มีกระบวนการบริหารงานท่ีประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน คือ การคิด (thinking) หรือ
การวางแผน (planning) การด าเนินงาน (acting) และการประเมินผล (evaluating )  

๓.  มีจุดหมายปลายทาง คือการพัฒนาประเทศไปในทิศทางท่ีท าให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น รวมท้ังประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงเพิ่มข้ึน  

ส าหรับส่วนท่ีแตกต่างกัน คือ แต่ละค ามีจุดเน้นต่างกัน กล่าวคือ การบริหารจัดการเน้น
เรื่องการน าแนวคิดการจัดการของภาคเอกชนเข้ามาใช้ในการบริหารราชการ เช่น การมุ่งหวังผลก าไร 
การแข่งขัน ความรวดเร็ว การตลาด การประชาสัมพันธ์ การจูงใจด้วยค่าตอบแทน การลดขั้นตอน
และการลดพิธีการ เป็นต้น ในขณะท่ีการบริหารการพัฒนาให้ความส าคัญเรื่องการบริหารรวมท้ังการ
พัฒนานโยบาย แผน แผนงาน โครงการ (policy, plan, program, project) หรือกิจกรรมของ
หน่วยงานของรัฐ ส่วนการบริหารการบริการเน้นเรื่องการอ านวยความสะดวกและการให้บริการแก่
ประชาชน๕๑ 

ทฤษฎีของการบริหาร คือ ทฤษฎี z โดยหลังจากการศึกษาการบริหารของธุรกิจญี่ปุ่น 
และสหรัฐอเมริกา และได้ท าการประสมประสานกัน โดยมีแนวคิดด้านการบริหาร ดังนี้๕๒ 

๑) การจ้างงานระยะยาว  
๒) การตัดสินใจเป็นเอกฉันท์  
๓) ความรับผิดชอบเฉพาะบุคคล  
๔) การประเมินผลและการเล่ือนต าแหน่งแบบค่อยเป็นค่อยไป 
๕) การควบคุมในตัวเองไม่เป็นทางการโดยมีการวัดผลอย่างชัดเจนและเป็นทางการ  
๖) เส้นทางอาชีพแบบเช่ียวชาญเฉพาะด้านในระดับปานกลาง  
๗) มีความเกี่ยวข้องในลักษณะครอบครัว  
ยังมีบางท่านท่ีได้กล่าวถึง แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร เป็นการบริหารที่มีลักษณะเป็นท้ัง

ศาสตร์และศิลปะ กล่าวคือ การบริหารจัดเป็นศาสตร์สาขาหนึ่ง ซึ่งเป็นท่ียอมรับกันท่ัวไป เพราะมี
องค์ประกอบของความรู้ (knowledge) มีหลักเกณฑ์ (principle) และทฤษฎี (theory) ท่ีเกิดจาก
การศึกษาค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์ เป็นศาสตร์ทางสังคมซึ่งอยู่กลุ่มเดียวกันกับวิชาจิตวิทยา สังคม
วิทยา และรัฐศาสตร์ ส่วนในทางปฏิบัตินั้นจะขึ้นอยู่กับความสามารถประสบการณ์ และทักษะของ
ผู้บริหารแต่ละคนท่ีจะนาความรู้  หลักการและทฤษฎีไปปรับหรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และส่ิงแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องศิลปะ 

 
 

                                                             
๕๑วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถ่ิน: สหรัฐอเมริกา อังกฤษ 

ฝรั่งเศส ญี่ปุ่นและไทย, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์โฟร์เพลช, ๒๕๓๖), หน้า ๓๙   
๕๒William Ouchi, Organization and Management, (Eaglewood Cliffs: Prentice Hill, 

1971), p. 283.   



๓๖ 

ดังนั้น นักบริหารที่เก่งต้องมีศาสตร์และศิลปะ๕๓ ในท่ีนี้ เติมศักด์ิ ทองอินทร์ ได้เขียนถึง
POSDCoRB ในหนังสือ ความรู้เบ้ืองต้นทางการบริหารรัฐกิจ ไว้ว่า การบริหารรัฐกิจได้รับการยอมรับ
ว่าเป็นศาสตร์ทางการบริหารมากขึ้นเมื่อมีผลงานของนักวิชาการด้านการบริหารรัฐกิจผู้ท่ีได้รับการ
กล่าวถึงเสมอและถือเป็นจุดสูงสุดในการยอมรับนับถือ คือ ผลงานการเขียนของ Luther Gulick and 
Lyndall Urwick ในปี ค.ศ.๑๙๓๗ ช่ือหนังสือ Papress on the Science of Administration ซึ่งมี
การเสนอกระบวนการบริหารหรือหลักเกณฑ์การบริหารขึ้นมาจนเป็นท่ีโด่งดัง และต่อมา Gulick ได้
พัฒนาปรับปรุงอักษรย่อหลักการบริหารเป็น ๗ ตัวโดยได้มาจากงานวิเคราะห์ของ Henry Fayol และ
กลายเป็นอักษรย่อต้นบัญญัติท้ัง ๗ อันหมายถึง กิจกรรมการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายบริหาร อักษร
ย่อมีดังนี้ POSDCoRB (พอสด์คอร์บ)๕๔ และ เนตร์พัณณา ยาวิราช เขียนในหนังสือเรื่อง การจัดการ
สมัยใหม่ว่า แนวคิดทางการบริหารของ เฮนรี่ ฟาโยล ผู้เป็นบิดาของทฤษฎีการจัดการการปฏิบัติการ 
(Operational management theory) หรือบางทางก็ถือกันว่าเป็นบิดาของการบริหารจัดการ
สมัยใหม่ เช่ือว่าการบริหารนั้นเป็นเรื่องของทักษะ และสนใจศึกษาองค์การโดยรวมและมุ่งเน้นท่ี
กิจกรรมการจัดการ(Organizing) ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมห้าอย่างคือ การวางแผน (Planning), การ
จัดองค์การ (Organizing), การบังคับบัญชา (Commanding), การประสานงาน (Coordinating), 
การควบคุม (Controlling) หรือ POCCC พบว่าพนักงานมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากการมี
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน การตระหนักในมิตรภาพและการทางานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นวิถีทางท่ีท าให้
ประสบความส าเร็จในองค์การ๕๕ 

จากแนวความคิดทางการจัดการในยุคของทฤษฎีสมัยเดิมหรือทฤษฎีองค์การยุค
คลาสสิก (Classical Organization Theory) ในการแบ่งหน้าท่ีในการทางานจะให้ความส าคัญ กับ
การแบ่งหน้าท่ี โดยใช้หลักคุณธรรมในการแบ่งงานเป็นส าคัญท่ีจะท าให้เกิดประสิทธิภาพ ในองค์การ 
นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นถึงหลักความช านาญเฉพาะด้าน เช่น ถ้าผู้ใดได้รับหน้าท่ี และความรับผิดชอบงาน
ใดแล้ว ก็ให้ไปพัฒนางานนั้นให้จนเกิดความเช่ียวชาญ รวมท้ังมีการวัดความสามารถของคนด้วยการ
สอบแข่งขัน ซึ่งเป็นการใช้ระบบคุณธรรม เพราะคนต้องใช้ความสามารถจึงจะเข้าสู่ต าแหน่งได้ รวมท้ัง
มีการวัด ด้านความช านาญและประสบการณ์ของบุคลากรในด้านภารกิจท่ีถูกก าหนดไว้  

นอกจากนี้ทฤษฎีในสมัยเดิมยังได้มุ่งเน้นถึงหลักการควบคุม โดยการออกกฎระเบียบ
และการควบคุมบุคลากรอย่างใกล้ชิด เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
นอกจากนี้เพื่อเป็นหลักประกันให้งานส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความราบรื่น อย่างไร ก็ตามยังก่อให้เกิด
ผลกระทบตามมา เช่น การท่ีบุคคลจะอิงกฎระเบียบในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ท าให้ 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การลดลงและมาตรฐานนั้น ถูกน ามาใช้เป็นเป้าหมายแทนท่ีจะใช้ 
กลไกช่วยในการบรรลุเป้าหมาย ถ้ากฎระเบียบก าหนดว่าพฤติกรรมลักษณะใดไม่เป็นท่ีต้องการ ผู้
ปฏิบัติก็จะพยายามหลีกเล่ียง ซึ่งการกระท าเช่นนี้จะให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ในทางตรง

                                                             
๕๓เด่น  ชะเนติยัง, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท., ๒๕๓๓), หน้า ๕๒.   
๕๔เติมศักด์ิ ทองอินทร์, ความรู้เบื้องต้นทางการบริหารรัฐกิจ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๓๗   
๕๕เนตร์พัณณา ยาวิราช, การจัดการสมัยใหม,่ (กรุงเทพมหานคร: เซ็นทรัลเอ็กซ์เพรส, ๒๕๔๖), หน้า ๘. 



๓๗ 

ข้าม ผู้ปฏิบัติควรจะต้องพยายามท่ีจะท าในส่ิงท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มากไปกว่าหน้าท่ีท่ีก าหนด
ไว้ในงานนั้น จึงจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ  

จากแนวความคิดทางการจัดการในสมัยเดิมหรือยุคคลาสสิกนั้น สามารถแยกได้เป็น
แนวคิดท่ีส าคัญ ๓ แนวความคิด ได้แก่ แนวความคิดทางการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ แนวความคิด
การจัดองค์การระบบราชการ และแนวความคิดทางการจัดการเชิงกระบวนการ ส าหรับแนวความคิด 
การจัดการเชิงวิทยาศาสตร์นี้ได้รับแรงกระตุ้นมาจากการปฏิวัติทางอุตสาหกรรม ซึ่งแสดงดังแผนภาพ
ท่ี ๒.๑ แนวความคิดทางการจัดการในสมัยเดิมหรือยุคคลาสสิก 
 

 
แผนภาพที่ ๒.๑ แนวความคิดทางการจัดการในสมัยด้ังเดิมหรือยุคคลาสสิก 

ท่ีมา : Schermerhorn, 2002, p. 93 
 

จากแผนภาพท่ี ๒.๑ แสดงแนวความคิดทางการจัดการในสมัยเดิมหรือยุคคลาสสิก 
ประกอบด้วย แนวความคิดทางการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ผลงานของเฟรดเดอริด วินสโลว์ 
เทย์เลอร์ ผลงานของแฟรงค์ บังเกอร์ กิลเบรธ และลิลเล่ียน มอลเลอร์ กิลเบรธ และผลงานของเฮนรี่ 
แอล แกันท์ แนวความคิดการจัดองค์การระบบราชการท่ีส าคัญ คือ ผลงานของแมกซ์เวเบอร์ และ
แนวความคิดทางการจัดการเชิงกระบวนการ ได้แก่ ผลงานของอองรี ฟาโยล์ ผลงานของกูลิค ลูเธอร์
และเออร์วิค และผลงานของเจมส์ ดี.มูนี่ และอัลเลน ซี.เรลล่ี เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 

ตารางที่ ๒.๙ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 
นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ 
(๒๕๓๖, หน้า ๓๙)  

๑. แนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐ
น ามาใช้ในการปฏิบัติราชการเพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารราชการ  

๒. กระบวนการบริหารงาน ๓ ขั้นตอน คือ
๑.  การ คิด ( thinking)  หรื อการวางแผน 
(planning) ๒.การด าเนินงาน (acting) และ 
๓.การประเมินผล (evaluating )  

๓. จุดหมายปลายทาง คือ การพัฒนา
ประเทศไปในทิศทาง ท่ีท าให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตและความเจริญก้าวหน้าท่ีดีขึ้น  

เติมศักดิ์ ทองอินทร์  
(๒๕๔๗, หน้า ๓๗)  

หลัก POSDCoRB เป็นการบริหารรัฐกิจ
ได้รับการยอมรับว่าเป็นศาสตร์ทางการบริหาร
มากขึ้น กิจกรรมการปฏิบัติงานของหัวหน้า
ฝ่ายบริหาร  

William Ouchi 
(1971, p. 283)  

๑) การจ้างงานระยะยาว  
๒) การตัดสินใจเป็นเอกฉันท์  
๓) ความรับผิดชอบเฉพาะบุคคล  
๔) การประเมินผลและการเล่ือนต าแหน่ง

แบบค่อยเป็นค่อยไป  
๕) การควบคุมในตัวเองไม่เป็นทางการโดย

มีการวัดผลอย่างชัดเจนและเป็นทางการ  
๖) เส้นทางอาชีพแบบเช่ียวชาญเฉพาะ

ด้านในระดับปานกลาง  
เนตร์พัณณา ยาวิราช  
(๒๕๔๖, หน้า ๘)  

กิจกรรม POCCC ๕ อย่างคือ การวางแผน 
(Planning), การจัดองค์การ (Organizing), 
การบัง คับบัญชา (Commanding), การ
ประสานงาน (Coordinating), การควบคุม 
(Controlling)  

 
นักทฤษฎีทางการจัดการในสมัยเดิมพยายามท่ีจะเสนอหลักการ ต่างๆ เกี่ยวกับ การ

จัดการอย่างเป็นสากลท่ีสามารถจะน ามาใช้ได้กับทุกประเภทในทุกสถานการณ์ ซึ่งหลักการต่างๆ ท่ีได้
มีการคิดค้นขึ้นมานี้จะมีพื้นฐานมาจากความเห็นพ้องกันของนักทฤษฎีในยุคนี้ว่า ในการปฏิบัติงานใด
ให้เกิดประสิทธิภาพได้นั้น จ าเป็นจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องของ การประสานงานและการแบ่งงาน
กันท าตามความช านาญ มุ่งเน้นท่ีจะเพิ่มผลผลิตโดยการใช้ประโยชน์จากแรงงานท่ีมีอยู่เป็นส าคัญดังนี้ 



๓๙ 

๑. แนวความคิดทางการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์  
จากการค้นคว้าเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับแนวความคิดทางการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ท่ีมี

ผู้เช่ียวชาญท่ีได้กล่าวไว้ ดังนี้ 
๑.๑ ผลงานของ Frederick Winslow Taylor เทย์เลอร์ ได้เสนอแนวความคิด

ทางการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ว่าในการทางานใดก็ตามจะสามารถใช้หลักทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วย
ในการศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับงานนั้นๆ ได้เสมอ ท่ีจะท าให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพดังนี้  

๑.๑.๑ การหาวิธีท่ีดีท่ีสุด ผู้บริหารจะต้องท าการสังเกตและรวบรวมข้อมูล
อย่างเป็นระบบท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อค้นหาวิธีท่ีดีท่ีสุดในการปฏิบัติงาน (One Best Way) 
ของแต่ละงานซึ่งจะต้องรวมถึงกฎของการเคล่ือนไหว การก าหนดมาตรฐานของงานและสภาวะ
แวดล้อมของงานท่ีเหมาะสม  

๑.๑.๒ การคัดเลือกคนงาน โดยใช้หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ในการคัดเลือก 
ซึ่งเป็นการค้นหาขีดความสามารถและข้อจ ากัดของคนงานแต่ละคน หลังจากนั้นจึงให้โอกาสคนงาน
แต่ละคน ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าในงานตามความจ าเป็นต่อไป  

๑.๑.๓ การจัดให้มีการจูงใจด้านการเงิน เพื่อให้เกิดผลงานท่ีดีท่ีสุด และท าให้
คนงาน ปฏิบัติงานตามค าส่ังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงท าได้โดยให้คนงานแต่ละคนได้รับ
ค่าตอบแทน เป็นสัดส่วนโดยตรงกับผลผลิตแทนการจ่ายค่าแรงตามช่ัวโมงท่ีทางาน 

๑.๑.๔ การแยกฝ่ายบริหารออกจากฝ่ายปฏิบัติ เป็นการแบ่งหน้าท่ีระหว่าง 
ฝ่ายจัดการและฝ่ายปฏิบัติออกจากกันโดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการวางแผน ส่วน
ฝ่ายปฏิบัติให้รับผิดชอบในส่วนท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน โดยคนงานจะรับค าส่ังจากหัวหน้าคนงานท่ีมี
ความช านาญเฉพาะด้านของแต่ละคนปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลงานท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ๕๖   

๑.๒ ผลงานของผู้สนับสนุนแนวความคิดของการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์๕๗ โดย
ศึกษาการเคล่ือนไหวและลดความเหนื่อยและให้ความสนใจการปรับปรุงสวัสดิการของคนงาน ช่วยให้
ประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพการทางาน ซึ่งเขาได้เริ่มทางาน เป็นช่างเรียงอิฐ และเล่ือน
ต าแหน่งเป็นระดับผู้บริหาร เขาได้สังเกตการณ์เคล่ือนไหวของช่างเรียงอิฐ โดยลดการสูญเปล่าในการ
เคล่ือนไหวของเขา สามารถเพิ่มงานได้ถึง ๒๐๐ เปอร์เซ็นต์ และเขาก็ได้ให้แนวคิดว่าผู้บริหารและผู้
ปฏิบัติ จะต้องค้นหาและปรึกษากันเพื่อหาวิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดจากหลายแนวทาง โดยพยายามลด
กฎข้อบังคับ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ
สูงขึ้นอยู่ตลอดเวลา รวมท้ังเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับมาตรฐานของวิธีปฏิบัติให้มากท่ีสุด  

๑.๓ ผลงานของแก้นท์ ผู้เสนอแนวความคิดทางการจัดการท่ีเน้นการปฏิบัติและได้
เสนอหลักการ ท่ีให้ความส าคัญกับผู้ปฏิบัติมากท่ีสุด โดยการกระตุ้นและการมอบภาระหน้าท่ีท่ี
น่าสนใจและงาน มีความท้าทายเพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง แต่ต้องมีการค านึงถึงการ
ฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติได้มีความรู้และความช านาญท่ีสูงขึ้นเพื่อมีทัศนคติท่ีดีต่องานจนเพิ่มผลผลิตให้
                                                             

๕๖Schermerhorn, John R., Hunt, James G., & Osborn, Richard N., Organizational 
Behavior, 7th ed., (New York: John Wiley & Son, 2000), p. 155.   

๕๗นิรมล กิติกุล, องค์การและการจัดการ, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๓๔.   



๔๐ 

สูงขึ้นได้ การมอบอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบต้องชัดเจนเป็นธรรมและมีสัดส่วนท่ีสมดุลกัน รวมท้ัง
แผนงานและการควบคุม ซึ่งผู้บริหารจะต้องจัดแบ่งงานให้เกิดความเหมาะสมและง่ายต่อการปฏิบัติ
ด้วย โดยให้ความส าคัญกับการควบคุมเวลา และปัจจัยด้านการลงทุนโดยจัดท าเป็น Gantt Chart 
เป็นตารางการทางานซึ่งยังใช้กันอยู่ในปัจจุบัน๕๘ 

๒. แนวความคิดการจัดองค์กรระบบราชการ  
จากการค้นคว้าเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับแนวความคิดการจัดองค์การระบบราชการ ท่ีมีผู้

เชียวชาญท่ีได้กล่าวไว้ดั้งนี้  
ตามแนวคิดของ แมกซ์เวเบอร์ (Max Weber)๕๙ เห็นว่าระบบราชการมีความส าคัญมาก

เพราะท าใหอ้งค์การขนาดใหญ่สามารถด าเนินกิจการต่างๆท่ีมีลักษณะงานเป็นประจาต่อเนื่องกันไป
โดยไม่ติดขัด นอกจากนั้นยังช่วยให้คนท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ีแตกต่างกันทางานด้วยกันได้ 
และขจัดการใช้ดุลพินิจท่ีเล่ือนลอย ไม่ชัดเจนของผู้บริหารอีกด้วยหากโครงสร้างองค์การระบบ
ราชการและกระบวนการปฏิบัติงานจัดต้ังขึ้นอย่างเหมาะสม ก็จะท าให้การปฏิบัติต่อคนในองค์การ
และลูกค้าเป็นไปอย่างไม่มีอคติ ส าหรับลักษณะขององค์การ ระบบราชการของเวเบอร์ คือ จะต้องมี
การก าหนดหน้าท่ีแยกจากกันตามความช านาญเฉพาะด้าน จากการก าหนดขอบเขตของงานแต่ละงาน
อย่างชัดเจน และก าหนดอ านาจหน้าท่ีเพื่อท่ีจะปฏิบัติงานนั้นได้ นอกจากนี้จะต้องมีการก าหนดสาย
การบังคับบัญชาอย่างเป็นทางการ ในสายการบังคับบัญชาท่ีก าหนดขึ้นในองค์การนี้ จะแสดงการแบ่ง
ระบบของอ านาจหน้าท่ีลดหล่ันจากเบ้ืองบนลงสู่เบ้ืองล่าง ผู้ท่ีอยู่ในต าแหน่งท่ีต่ ากว่าจะรับค าส่ังจากผู้
ท่ีอยู่ในต าแหน่งท่ีสูงกว่า  

นอกจากนี้ผู้ท่ีอยู่ในต าแหน่งหน้าท่ีต่างๆจะถือเป็นพนักงานคนหนึ่งเท่านั้น กล่าวคือ.
สิทธิในการท่ีจะบริหารหรือปฏิบัติหน้าท่ีจะถูกก าหนดให้ไว้กับต าแหน่ง ไม่ใช่ก าหนด ให้กับผู้ท่ีอยู่ใน
ต าแหน่ง ดังนั้นจึงไม่มีทางท่ีบุคคลอื่นใดแม้กระท่ังผู้ท่ีเป็นเจ้าของจะได้รับสิทธิ ท่ี ก าหนดไว้ตาม
ต าแหน่ง ยกเว้นแต่จะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในต าแหน่งนั้น ส่วนในการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานและ 
การเล่ือนต าแหน่งให้สูงขึ้นจะต้องอาศัยหลักของความสามารถ ท่ีวัดได้จากผลการปฏิบัติงานใน
ต าแหน่ง หรือจากการได้รับการฝึกอบรม และการให้ออกจากงานต้องมีหลักเกณฑ์องค์การระบบ
ราชการ.จะต้องมีการก าหนดกฎและระเบียบต่างๆอย่างชัดเจน กฎและระเบียบนี้จะท าให้เกิดการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐาน เกิดความเป็นธรรมและท าให้สมาชิกอยู่ในระเบียบวินัยองค์การ ลักษณะ
ขององค์การระบบราชการในด้านการปฏิบัติงานนั้นจะต้องไม่อิงความ สัมพันธ์ส่วนบุคคล กล่าวคือ ไม่
ว่าจะเป็นการติดต่อระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา หรือการติดต่อระหว่างเพื่อในหน่วยงาน
อื่นๆ ในองค์การเดียวกัน หรือการติดต่อระหว่างองค์การ กับลูกค้าจะต้องเป็นการติดต่อท่ีไม่อิง
ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล 

 

 
                                                             

๕๘เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๔.   
๕๙เสนาะ ติเยาว์, หลักการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์, ๒๕๔๖), หน้า ๔๘.   



๔๑ 

๓. แนวความคิดทางการจัดการเชิงกระบวนการ  
จากการค้นคว้าเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับแนวความคิดทางการจัดการเชิงกระบวนการ ท่ีมี

ผู้เช่ียวชาญท่ีได้กล่าวไว้ ดังนี้  
๓.๑ ผลงานของ อองรี ฟาโยล์ (Henri Fayol) ฟาโยล์ เป็นผู้ท่ีได้รับการยอมรับว่า

เป็นผู้ท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุดในด้านการจัดการ โดยท่านให้ความสนใจศึกษาถึงหน้าท่ีของผู้บริหาร 
ซึ่งผู้บริหารจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของท้ังผู้ร่วมงาน และผลจาก
การปฏิบัติงานอีกด้วย ผลงานของฟาโยล์ได้รับการยอมรับว่าเป็นผลงานท่ีเข้ามาเสริมแนวความคิด
ของเทย์เลอร์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กล่าวคือ แนวความคิดของเทย์เลอร์จะให้ความส าคัญกับการจัดการใน
ระดับปฏิบัติการ ส่วนฟาโยล์จะเน้นการจัดการในระดับสูง ฟาโยล์ได้ให้แนวคิดในการจัดการท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการ ได้แก่ การวางแผน เป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์
ต่างๆท่ีมีผลกระทบต่อการผลิตขององค์การจึงต้องมีการวางแนวทางการปฏิบัติไว้ล่วงหน้า เช่น การ
ก าหนดผลผลิต ปริมาณ ต้นทุน เวลา คุณภาพ เป็นต้น การจัดองค์การ เป็นการจัดโครงสร้างของงาน
และมีการก าหนดอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบให้แก่ ผู้ปฏิบัติในแผนกต่างๆเช่น แผนกจัดซื้อ แผนก
ตรวจสอบผลผลิต เป็นต้น การบังคับบัญชา เป็นการก าหนดหรือวางหลักเกณฑ์ในการบังคับบัญชา.
ได้แก่นโยบายกฎระเบียบ ให้ ผู้ปฏิบัติไ ด้ยึดถือเพื่อให้การผลิตเป็นไปด้วยค วามราบรื่น การ
ประสานงานเป็นการก าหนดภาระหน้าท่ีแผนกต่างๆให้เช่ือมโยงกับงานของทุกคนให้ประสานและเข้า
กันได้ และการควบคุม เป็นกิจกรรมในการกากับกิจกรรม การผลิตหรือให้บริการท่ีท าให้เป็นไปตาม
แผนท่ีได้ก าหนดไว้ นอกจากหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้ว ฟาโยล์ ได้ให้เสนอแนวทางและหลักเกณฑ์ของ
การบริหารงานท่ีส าคัญไว้ ๑๔ ข้อ ดังนี้ 

๑)  อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ เป็นส่ิงท่ีแยกจากกันมิได้ ผู้ท่ีมีอ านาจหน้าท่ี
นั้น จะต้องมีความรับผิดชอบต่อผลงานท่ีตนได้ออกค าส่ังไป และผู้ปฏิบัติท่ีรับผิดชอบในงานใด ก็ตาม
จะต้องมีอ านาจและหน้าท่ีในการปฏิบัติด้วยเพื่อให้งานนั้นส าเร็จลุล่วงลงได้  

๒)  หลักการท่ีมีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว ผู้ปฏิบัติงานกิจกรรมใดๆ ควรได้รับ 
ค าส่ังจากผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งระหว่างบุคลากรในองค์การ  

๓)  หลักของการมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน คือ กิจกรรมของกลุ่มท่ีมีเป้าหมายเดียวกัน
ควรจะต้องด าเนินไปในทิศทางเดียวกันตามหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้  

๔)  หลักการธ ารงไว้ซึ่งสายงาน คือ สายการบังคับบัญชาจากระดับสูงมายังระดับ
ล่าง ตามหลักการมีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวและช่วยให้เกิดระเบียบในการส่งต่อข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างกัน  

๕) หลักการแบ่งงานกันท า คือ การแบ่งงานกันท าตามความถนัดท้ังนี้เพื่อให้
เป็นไป ตามหลักของการใช้ประโยชน์จากแรงงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจนได้รับผลผลิตเพิ่มขึ้น
เนื่องจาก การลดเวลาของการเรียนรู้งานให้น้อยลงและเพิ่มทักษะของการทางานให้สูงขึ้น  

๖)  หลักการเกี่ยวกับระเบียบวินัย ระเบียบวินัยในการทางานนั้นเกิดจากการ
ปฏิบัติ ตามข้อตกลง ท้ังนี้โดยมุ่งเน้นท่ีจะก่อให้เกิดความเคารพ เช่ือฟัง และทางานตามหน้าท่ีด้วย
ความต้ังใจ 
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๗)  หลักการถือประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งหลักการนี้ถือว่า 
ส่วนรวมย่อมส าคัญกว่าส่วนบุคคลเพื่อท่ีจะท าใหเ้กิดผลส าเร็จตามเป้าหมายของกลุ่มนั้น  

๘)  หลักการให้ประโยชน์ตอบแทน .การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนด้วยความ
ยุติธรรม และให้เกิดความพึงพอใจแก่ท้ัง ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างหรือบุคลากร  

๙)  หลักการรวมอ านาจไว้ส่วนกลาง ในการบริหารงานควรมีการรวมอ านาจไว้ท่ี
ศูนย์กลาง และเมื่อความรับผิดชอบได้ถูกมอบหมายให้แก่ ผู้บริหารแล้ว อ านาจหน้าท่ีจะต้อง
มอบหมายไปด้วย เพื่อให้สามารถควบคุมงานต่างๆขององค์การไว้ได้อย่างเหมาะสม  

๑๐) หลักความมีระเบียบเรียบร้อย โดยถือว่าทุกคนในองค์การจะต้องมีระเบียบ 
และรู้ต าแหน่งหน้าท่ี ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ รวมท้ังการก าหนดขอบเขตของงาน ท่ี
ชัดเจน  

๑๑) หลักความเสมอภาค ผู้บริหารต้องยึดหลักความยุติธรรมเป็นหลักปฏิบัติต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนท้ังนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งความจงรักภักดี และการอุทิศตนเพื่องาน  

๑๒) หลักมีความมั่นคงในงาน ผู้บริหารและคนงานต่างต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง เพื่อ
การเรียนรู้งาน การให้คนงานออกจากงานกลางคันย่อมเป็นการส้ินเปลือง ดังนั้นผู้บริหารท่ีดีควรให้
เวลาในการเรียนรู้งานเพื่อลดปัญหาด้านการปรับตัวของคนงาน  

๑๓) หลักความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยผู้บังคับบัญชาควรท่ีจะเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติ
ได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของตนเองในการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขององค์การ จะ ท าให้ผู้
ปฏิบัติรู้สึกถึงความมีส่วนร่วม ความเป็นเจ้าขององค์การ และรับผิดชอบต่อผลงาน เป็นต้น  

๑๔) หลักความสามัคคี ซึ่งเน้นถึงการทางานท่ีเป็นกลุ่มและความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน จะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้การทางานเป็นคณะทางาน และสมาชิกทุกคนสามารถปฏิบัติงานสู่
เป้าหมายร่วมกันให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ๖๐  

จากหลักการของฟาโยล์ พบว่า หลักการส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นให้ความส าคัญเกี่ยวกับ 
การรวมอ านาจและการแบ่งหน้าท่ีตามความช านาญเฉพาะด้าน รวมท้ังการปฏิบัติงานโดยใช้ท่ีดีท่ีสุด 
ซึ่งเป็นหลักการและแนวทางท่ีมีความเหมาะสมกับสถานการณ์จากในอดีตจนถึงปัจจุบัน 

๓.๒ ผลงานของกูลิค ลูเธอร์และเออร์วิค (Gulick, Luther., & Lyndall F. Urwick) 
กูลิคและเออร์วิคได้มุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างขององค์การโดยท้ังสองท่าน ได้เสนอหลักการใน
การจัดโครงสร้างขององค์การท่ีผู้บริหารควรน ามาใช้ คือ หลักการเกี่ยวกับการแบ่งงานกันท า การ
ประสานงานการจัดแผนกงานโดยอาศัยเกณฑ์การแบ่งงานตามวัตถุประสงค์ กระบวนการ บุคลากร 
สถานท่ีและหลักการเกี่ยวกับหน่วยช่วยอ านวยการท่ีเรียกว่า โพสคอร์บ๖๑ (POSDCoRB Model).ซึ่ง
ย่อมาจาก Planning (การวางแผน) Organizing (การจัดองค์การ) Staffing (การจัดคนเข้าท างาน) 
Directing (การอ านวยการ) Coordinating (การประสานงาน) Reporting (การรายงาน) และ
Budgeting (งบประมาณ) กล่าวคือ ในผลงานของกูลิคและเออร์วิค ได้มีการแจกแจงเกี่ยวกับข้อดีและ

                                                             
๖๐Gatewood, Robert D., Taylor, Robert. & Ferrell, O.C., Management: Comprehension 

Analysis and Application, (New Jersey: Richard D. Irwin, 1995), pp. 40-41.   
๖๑นิรมล กิติกุล, องค์การและการจัดการ, หน้า ๓๒.   
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ข้อเสียท่ีเกี่ยวกับการใช้วิธีการแบ่งงาน และวิธีการประสานงานในองค์การตามวิธี ต่างๆการใช้
หน่วยงานหลักและหน่วยช่วยอ านวยการให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมท้ังการจัดช่วงการบังคับบัญชาท่ีดี
ท่ีสุดและประโยชน์ของการแบ่งงานตามความช านาญเฉพาะด้านอีกด้วย  ส่วนในด้านการจัดโครงสร้าง
ขององค์การเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เป็นการประกันถึง การมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ
องค์การ ดังนั้นจึงจะต้องมีการพัฒนากลไกท่ีจะเข้ามาช่วยให้บุคลากรเกิดความต้องการและเกิดความ
ต้ังใจท่ีจะทางานร่วมกันในการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การและเสนอแนะว่าควรจะต้องมีการให้
ความส าคัญกับหน้าท่ีการบริหารงานบุคคล เช่น การคัดเลือกพนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถ การท า
ใหบุ้คลากร มีความรู้สึกว่างานนั้นเป็นอาชีพอย่างหนึ่ง ซึ่งสามารถท่ีจะก้าวหน้าต่อไปได้ และการท าให้
พนักงานปฏิบัติงานอย่างเต็มใจ เป็นต้น  

๓.๓ ผลงานของ(James D. Mooney, & Alan C. Rieley) ได้ให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับโครงสร้างองค์การและหลักการของการจัดองค์การ นอกจากนี้ในด้านการจูงใจคนให้ปฏิบัติ
ตามวัตถุประสงค์ขององค์การนั้นท้ังมูนี่และเรลล่ี ได้กล่าวว่า ความมั่นคงขององค์การนั้นจะเกิดขึ้นได้
จากการที่ทุกคนในองค์การมีความมั่นคงและอยู่ในองค์การ ซึ่งมีโครงสร้างท่ีมั่นคง ซึ่งท่านท้ังสองให้
ข้อเสนอ๖๒ ดังนี้  

๓.๓.๑ การประสานงาน (Coordination) ในองค์การแบ่งงานกันท าตาม
หน้าท่ีโดยมีการประสานงานและร่วมมือกัน  

๓.๓.๒ หลักการสายการบังคับบัญชา (Hierarchy) เกี่ยวกับการจัดล าดับ
อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามสายการบังคับบัญชา  

๓.๓.๓ กระบวนการแบ่งแยกหน้าท่ี (Function Process) การแบ่งงานกัน
ท าตามความถนัดหรือความสามารถ  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ให้แนวความคิดทางการจัดการไว้ว่า ในการจัดการ
สมัยเดิมหรือยุคคลาสสิก จึงมีการก าหนดหลักการท่ีมีความเกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับการ
ประสานงาน ตลอดจนการแบ่งงานกันท าตาม ความช านาญเฉพาะด้าน ซึ่งหลักการต่างๆดังกล่าว
ข้างต้นนี้ยังเป็นท่ียอมรับและน ามาใช้กันอยู่ในปัจจุบัน หลักการที่ส าคัญ๖๓ ดังนี้ 

๑. หลักสกาลาร์ หรือสายการบังคับบัญชาเป็นการก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความ 
รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน และมีการแบ่งระดับของสายการบังคับบัญชาลดหล่ันกันลงมาจากบน สู่ล่าง 
ผู้ท่ีอยู่ในต าแหน่งท่ีสูงกว่าจะมีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบมากกว่าผู้อยู่ในต าแหน่งท่ีต่ ากว่า  

๒. หลักเอกภาพในการบังคับบัญชา หลักการนี้กล่าวว่าในการปฏิบัติหน้าท่ีหนึ่งหน้าท่ี
ใดนั้น ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ควรจะได้รับค าส่ังจากผู้บังคับบัญชา ๒ คนในเวลาเดียวกันเพื่อหลีกเล่ียงการ
ส่ังการหรือการปฏิบัติงานท่ีซ้ าซ้อน  

๓. หลักช่วงการบังคับบัญชา หลักการนี้กล่าวว่าผู้บังคับบัญชาคนหนึ่งจะสามารถบังคับ
บัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพควรจะมีผู้ใต้บังคับบัญชาจ านวนจ ากัด เนื่องจากเวลา และขอบเขต
ความสามารถในการควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชามีอยู่อย่างนั่นเอง  
                                                             

๖๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๓.   
๖๓มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, องค์การและการจัดการ, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๘), หน้า ๔๘-๔๙.   



๔๔ 

๔. หลักการเน้นท่ีจุดส าคัญ หลักการนี้กล่าวว่าผู้บริหารจะมีเวลาและสมรรถภาพส่วน 
บุคคลอย่างจ ากัด จึงควรละเว้นจากปัญหาการตัดสินใจในปัญหาประจ าวันแต่ควรเน้นตัดสินใจ เฉพาะ
ปัญหาท่ีส าคัญๆ โดยปล่อยให้การแก้ปัญหาประจ าวันเป็นหน้าท่ีของผู้บริหารระดับล่างแทน 

๕. หลักการจัดแบ่งแผนกงาน หลักการนี้กล่าวว่ากิจกรรมท่ีจะต้องด าเนินการให้บรรลุ 
วัตถุประสงค์ขององค์การ ดังนั้นกิจกรรมจึงควรได้รับการรวมกลุ่มเข้าไว้ด้วยกัน เรียกว่า แผนกงาน 
เพื่อการปฏิบัติและการประสานงานจนเกิดประสิทธิภาพ  

๖. หลักการเกี่ยวกับหน่วยงานหลักและหน่วยอ านวยการ หลักการนี้กล่าวว่าโครงสร้าง
ขององค์การควรจัดให้มี ๒ หน่วยงานคือหน่วยงานหลักท่ีจะต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อวัตถุประสงค์
ขององค์การ และหน่วยงานอ านวยการซึ่งท าหน้าท่ีในการใหค้ าปรึกษาแนะน าต่อหน่วยงานหลัก  

๗. หลักการเกี่ยวกับศูนย์ก าไร หลักการนี้กล่าวว่าในโครงสร้างองค์การควรให้แต่ละ
หน่วยงานมีนโยบาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และบุคลากรเป็นของตนเองรวมท้ังมีความรับผิดชอบต่อ
ผลก าไรและขาดทุนด้วย จะท าให้หน่วยงานเกิดความรู้สึกในการแข่งขันและท าให้ ผลก าไรของ
องค์การดีข้ึน  

๔. แนวความคิดทางการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร์  
จากแนวความคิดทางการจัดการสมัยด้ังเดิมได้มุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง

องค์การ และการออกแบบงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คนงานถูกมองว่าไม่ แตกต่างจาก
เครื่องจักร ผู้บริหารต้องการบรรลุวัตถุประสงค์สามารถได้โดยการให้ส่ิงจูงใจด้วยการเงิน ท าให้นัก
ทฤษฎีสมัยด้ังเดิมไม่ได้ให้ความส าคัญกับสภาวะแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา นอกจากนี้
พฤติกรรมของมนุษย์เองก็มีความสลับซับซ้อนและยากท่ีจะควบคุมได้ ดังนั้นในยุคต่อมาจึงมีนักทฤษฎี
ได้ให้ความสนใจและศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมศาสตร์ ในยุคนี้ได้มุ่งการศึกษาในปัญหาด้านการจูงใจ 
การท าให้คนงานยินยอมปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จการควบคุม เป็นต้น ส่วนปัจจัยด้าน
โครงสร้างองค์การได้ถูกให้ความส าคัญรองลงมา นอกจากนี้ภาวะ ท่ีองค์การไม่สามารถใช้ประโยชน์
จากเครื่องจักรได้เต็มก าลังการผลิต เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ าท าให้องค์การต้องหันไปผลิตสินค้าชนิด
อื่นเพิ่มข้ึน ซึ่งเมื่อประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ในสมัยนั้นท าให้ลักษณะของงานต่างจาก
สมัยยุคเดิมมาก โดยลักษณะงานสมัยใหม่นี้ต้องการความคิดสร้างสรรค์ในส่วนของบุคลากรมากขึ้น 
ด้วยเหตุนี้ จึงมีนักทฤษฎีองค์การหันมาให้ความสนใจท าการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมกันมาจน
กลายเป็น แนวความคิดเชิงพฤติกรรมศาสตร์ในเวลาต่อมา  

การศึกษาพฤติกรรมองค์การจะมีส่วนช่วยในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ซึ่ง
ท าได้หลายมิติ เช่น ศึกษาในมิติโครงสร้างองค์การ พฤติกรรมองค์การ วัฒนธรรมองค์การ ส่ิงแวดล้อม
องค์การหรือศกึษาในมิติเวลาไล่มาต้ังแต่ยุคคลาสสิกไปจนถึงยุคสมัยใหม่ แต่ในวันนี้จะศึกษาองค์การ
ในมิติของพฤติกรรมองค์การเป็นแนวทางการศึกษาท่ีได้รับความสนใจมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กลุ่ม
มนุษย์สัมพันธ์ สมมติฐานเบื้องต้นเช่ือว่าพฤติกรรมท่ีเหมือนกันไม่ได้มาจากความต้องการอย่า ง
เดียวกัน บางครั้งพฤติกรรมท่ีเหมือนกันอาจมาจากความต้องการ ท่ีแตกต่างกันก็ได้ พฤติกรรมท่ี
แตกต่างกันบางครั้งสะท้อนถึงความต้องการอย่างเดียวกัน หมายความว่า การจะพิจารณาถึง
พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การโดยดูท่ีการกระท าเพียงอย่างเดียวนั้นไม่อาจสะท้อนถึงความต้องการ ส่วน



๔๕ 

เชอร์เมอร์ฮอร์น (Schermerhorn)๖๔ ได้กล่าวว่า ในช่วงระหว่าง ค.ศ. ๑๙๒๐ เป็นยุคท่ีการจัดการได้
มุ่งเน้นถึงการให้ความส าคัญของทรัพยากรมนุษย์ ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในโรงงาน ซึ่งเป็นการมุ่งถึง
แนวความคิดทางการจัดการแนวพฤติกรรมศาสตร์ โดยการศึกษาท่ีมีช่ือเสียง คือการศึกษา ท่ี  
ฮอร์ทอน (Hawthorne Study) นอกจากนี้ยังมีการเสนอถึงทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ของ 
มาสโลว์ (Maslow’s Theory) ทฤษฎีของดรักกลาส แมกเกรเกอร์ (Douglas McGregor) คริส อาร์กี
ริส (Chris Argyris) เป็นต้น แนวความคิดทางการจัดการแนวพฤติกรรมศาสตร์ เป็นการมุ่งถึงการให้
ความสนใจ เกี่ยวกับบุคคลท่ีมีความต้องการท้ังทางด้านสังคม และตนเอง ท่ีมุ่งท่ีจะสร้างความพึง
พอใจท่ีได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อื่น มีปฏิกิริยาต่อแรงกดดัน ของผู้ร่วมงาน เป็นต้น 

ส าหรับแนวความคิดทางการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร์ มีแนวความคิดหลัก ดังนี้  

๔.๑ แนวความคิดทางการจัดการเชิงมนุษย์สัมพันธ์  
ในประเทศสหรัฐอเมริการะหว่าง ค.ศ.๑๙๒๐-๑๙๓๐ ในช่วงเวลาดังกล่าวมีความ

เปล่ียนแปลงเกิดขึ้นอย่างมาก เช่น การอพยพของคนจ านวนมากจากชนบทเข้าสู่ตัวเมือง มีการน า
เครื่องจักรกล มาใช้ในโรงงานแทนแรงงานคนมากขึ้น มีการแบ่งงานกันท าท้ังในระดับคนงานและ
ระดับบริหาร มีการก าหนดมาตรฐานของงาน เป็นต้น ซึ่งการเปล่ียนแปลงเหล่านี้ ท าให้เกิดความ
จ าเป็นท่ีจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันและการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด ท าให้นักทฤษฎีในยุคนี้เกิด
ความคิดเห็นขัดแย้งกับหลักการของนักทฤษฎีสมัยเดิมท่ีมุ่งเน้นการทางานและการแสวงหาผลก าไร
สูงสุด เพราะแนวคิดดังกล่าวจะน าไปสู่สภาวะของการแข่งขันกัน อย่างรุนแรงท าให้เกิดความขัดแย้ง
กัน และแนวคิดดังกล่าวไม่ได้ต้ังอยู่บนพื้นฐานของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและไม่สอดคล้องกับสภาวะ
แวดล้อมท่ีเปล่ียนไป 

๑. ผลงานของนิสิตการทดลองแห่งเมืองฮอร์ธอร์นเอลตัน เมโย (Elton Mayo) เป็น
ผู้ท่ีมีความคิดเห็น ท่ีขัดแย้งกับนักทฤษฎียุคด้ังเดิม จากผลการทดลองแห่ง เมืองฮอร์ธ อร์น.
(Hawthorne. Study) ท่ีโรงงานในบริษัทเวสเทิร์น อิเลคทริค (Western Electric) ระหว่าง ค.ศ. 
๑๙๒๗-๑๙๓๒ เป็นผลงานท่ีน าไปสู่แนวคิดใหม่ ท่ีเรียกว่า แนวความคิด ทางการจัดการเชิงมนุษย์
สัมพันธ์ แนวความคิดเชิงมนุษย์สัมพันธ์นั้นแตกต่างไปจากแนวความคิดของแนวเดิม คือ แม้จะมีการ
เน้นการจัดระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างคนงานกับต าแหน่งต่างๆในองค์การ เหมือนกับยุคด้ังเดิมก็
ตามแต่ได้ให้ความส าคัญ กับคนมากกว่าด้านการจัดระเบียบความสัมพันธ์ต าแหน่ง 

๑) การศึกษาด้านทัศนคติ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมของ
มนุษย์ท่ีอยู่ภายใต้ข้อจ ากัดของโครงสร้างองค์การท่ีให้ความสนใจศึกษาตัวแปรท่ีมีผลกับต่อประพฤติ
กรรมของมนุษย์ จากนั้นจึงทาความเข้าใจเกี่ยวกับตัวแปรเหล่านั้น ซึ่งพบว่าพฤติกรรมของมนุษย์ จะ
เกิดมาจากภายในตัวของมนุษย์เองมากกว่าเกิดมาจากสภาวะแวดล้อมภายนอก ดังนั้นนักทฤษฎี
มนุษย์สัมพันธ์ จึงเห็นว่าวิธีการควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ให้ได้ผลจะต้องท าให้เกิดมาจากจิตใจ
มากกว่าการให้รางวัลและการลงโทษท่ีสามารถน ามาใช้ควบคุมได้เพียงบางส่วนเท่านั้น 

                                                             
๖๔Schermerhorn, John R., Hunt, Management, 7th ed., (New York: John Wiley & Son, 

2002), p. 97.   



๔๖ 

๒) การเน้นภาวะผู้น านักทฤษฎียุคมนุษย์สัมพันธ์เสนอว่าการท่ีจะจูงใจให้มนุษย์
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การได้นั้นไม่สามารถ ท่ีจะใช้
วิธีการควบคุมจากภายนอกได้ จึงได้มีการเสนอวิธีการตามหลักของจิตวิทยาสังคมขึ้น ดังนั้นจึงได้มี
การมุ่งเน้นในด้านของรูปแบบภาวะผู้น าท่ีเป็นประชาธิปไตย การให้พนักงาน มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจและการออกแบบงานเพื่อให้เป็นที่สนใจของผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

๓) การหาวิธีการทางานท่ีดีท่ีสุด นักทฤษฎียุคมนุษย์สัมพันธ์เสนอว่าในการ
ปฏิบัติงานนั้นจะมีวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการจัดโครงสร้างความสัมพันธ์ของงานและคนเสมอ แต่โครงสร้าง
นั้นจะต้องยึดหลักการความมีอิสระของมนุษย์และต้องยึดหลักการภายในตัวมนุษย์เองเป็นเครื่องมือใน
การจูงใจให้คนทางานเพื่อไม่ให้มนุษย์เกิดความขัดแย้งขึ้นในจิตใจ และทางานได้อย่างเต็ม
ความสามารถ  

จากแนวความคิดเชิงมนุษย์สัมพันธ์ที่น ามากล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมของมนุษย์
ท่ีแสดงออกมานั้นจะเกิดมาจากภายในตัวของมนุษย์เองมากกว่าเกิดมาจากสภาวะแวดล้อมภายนอก 
การควบคุมพฤติกรรมมนุษย์ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นสามารถท่ีจะใช้ตัวเงินและหรือ
ความก้าวหน้าในอาชีพมาใช้เป็นเครื่องมือได้ นอกจากนี้การท่ีจะจูงใจให้มนุษย์ปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์นั้นควรจะได้ มีการมุ่งเน้นในด้านของรูปแบบภาวะผู้น าท่ี
เป็นประชาธิปไตยให้พนักงานมีส่วนร่วม ในการตัดสินใจ และจะต้องยึดหลักการความมีอิสระของ
มนุษย์เป็นเครื่องมือในการจูงใจให้คนทางานอย่างเต็มความสามารถอีกด้วย 

๔.๒. แนวความคิดทางการจัดการเชิงสังคมศาสตร์  
ผลงานของ(Mary P. Follett) ผลงานฟอลเล็ตท่ีส าคัญ คือ การน าเสนอหลักการ

เกี่ยวกับการประสานงาน.ได้แก่ หลักการประสานงานโดยตรงระหว่างผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับความ
รับผิดชอบหลักการประสานงาน ต้ังแต่ระยะเริ่มต้นของงาน หลักการประสานงานในลักษณะ
แลกเปล่ียนข้อมูลกันและกัน 

๔.๓ แนวความคิดทางการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร์  
๑. ผลงานของ Abraham H. Maslow ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ 

(Maslow’s Theory) หรือทฤษฎีล าดับความต้องการ (The Hierarchy of Needs Theory) เป็น
ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจท่ีเช่ือว่าการตอบสนอง ความต้องการจะสามารถจูงใจคนให้ต้ังใจทางานหรือ
อาจกล่าวได้ว่า พฤติกรรมของบุคคลเป็นผลมาจากการได้รับการตอบสนองตามความต้องการนั่นคือ 
ใช้ความต้องการของบุคลากร เป็นเครื่องแรงจูงใจให้ขยันทางานส าหรับความต้องการของมนุษย์มี ๕ 
ขั้น๖๕ดังนี้ 

๑) ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการ
ด้านพื้นฐานของมนุษย์ท่ีมนุษย์มีความต้องการได้รับการตอบสนองก่อนความต้องการอื่นๆ ได้แก่ 
อาหาร ท่ีอยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค  

๒) ความต้องการความมั่นคง (Safety Needs)เป็นความต้องการเกี่ยวกับความ
มั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
                                                             

๖๕สมคิด บางโม, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: วิทยพัฒน์, ๒๕๔๑), หน้า ๑๘๖-๑๘๗.   



๔๗ 

๓) ความต้องการความรักหรือการติดต่อสัมพันธ์ (Social Needs) เป็นความ 
ต้องการจะมีเพื่อน ความต้องการเป็นท่ียอมรับของกลุ่ม เป็นต้น  

๔) ความต้องการการยกย่องนับถือ (Esteem Needs) เป็นความต้องการท่ีเป็น 
ความรู้สึกภายใน เช่น ความต้องการได้รับการเล่ือนต าแหน่งงาน เป็นต้น 

๕) ความต้องการสมหวังในชีวิต (Self-Actualization Needs) เป็นความ
ต้องการ บรรลุถึงส่ิงท่ีตนเองสามารถจะเป็นคือความประสบความส าเร็จในชีวิตอย่างสมบูรณ์ความ
ต้องการ ในขั้นนี้จะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการใน ๔ ขั้นแรกได้รับการตอบสนองแล้วเท่านั้น 

๒. ผลงานของดรักกลาส แมกเกรเกอร์ (Douglas McGregor) ผลงานของ 
แมกเกรเกอร์ นักทฤษฎีเชิงพฤติกรรมศาสตร์ได้เสนอทฤษฎีท่ีส าคัญ คือ ทฤษฎี x และ ทฤษฎี y โดย
เเมกเกรเกอร์เห็นว่าองค์การในสมัยเดิมท่ีมุ่งเน้นการแบ่งงานกันท าตามความช านาญเฉพาะด้าน มีการ
รวมอ านาจในการตัดสินใจ การติดต่อส่ือสารจากเบื้องบน สู่เบื้องล่าง และเน้นกฎระเบียบในการกา
กับความประพฤติของคนโดยเคร่งครัด ซึ่งแมกเกรเกอร์ ให้ช่ือก ากับของนักทฤษฎีเดิมว่าทฤษฎี x เช่ือ
ว่าคนมีความเกียจคร้านไม่ชอบทางานทะเยอทะยานน้อยหลีกเล่ียงความรับผิดชอบ ขาดความคิด
สร้างสรรค์และมีแรงจูงใจเพียงเพื่อสนองความต้องการของตนทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง
เท่านั้น ซึ่ง McGregor ได้เสนอแนะทัศนะท่ีมีต่อลักษณะของคนอีกอย่างหนึ่งแตกต่างออกไปจาก
ทฤษฎี x เรียกว่า ทฤษฎี y โดยมีสมมติฐานว่าคนถูกจูงใจด้วยความต้องการอย่างอื่นนอกจากความอยู่
รอดได้ คนสามารถส่ังการและมีความคิดริเริ่มด้วยตัวเขาเองได้ และสามารถสนุกกับงานได้ ตามทฤษฎี
นี้องค์การท่ีมีลักษณะการทางานแบบทฤษฎี y จะมีประสิทธิภาพสูงกว่า ด้ังนั้นองค์การจึงควรเน้นการ
บริหารแบบมีส่วนรวมการเพิ่มงานและความรับผิดชอบ และการบริหารโดยใช้เป้าหมาย๖๖ 

๓. ผลงานของคริส อาร์กีริส (Chris Argyris) อาร์กีริส๖๗ ได้มีแนวคิดและเผยแพร่
ทฤษฎีพัฒนาการด้านบุคลิกภาพโดยมีความเช่ือว่าบุคลิหลักษณะของคนค่อยๆพัฒนาจากวัยเด็กท่ีไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ต้องอาศัยผู้อื่นจนเติบโต สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เริ่มมีความคิดและ
ต้องการอิสระในวัยผู้ใหญ่สนใจ ส่ิงต่างๆในวงกว้างชอบท่ีจะท ากิจกรรมต่างๆเพิ่มขึ้น ชอบจะเป็นผู้น า
มีพฤติกรรมท่ีปรับเปล่ียนได้ เป็นต้น ซึ่งอาร์กีริสเห็นว่าการใช้ระเบียบเป็นเครื่องมือในการบังคับมนุษย์
และใช้วิธีการ ควบคุมอย่างใกล้ชิดนั้น จะเป็นการขัดขวางพัฒนาการของมนุษย์ท่ีจะพัฒนาไปเป็น
บุคลิกภาพท่ีสมบูรณ์ 

๔.๔ แนวความคิดทางการจัดการสมัยใหม่  
จากแนวความคิดของการจัดการแนวเดิมท่ีมีจุดเด่นท่ีได้มุ่งเน้นโครงสร้างท่ีเป็นทางการท่ี

มีการก าหนดกฎระเบียบวินัยท่ีเคร่งครัดในการใช้อ านาจหน้าท่ีท่ีมีลักษณะของการรวมอ านาจและการ
ด าเนินการตามหลักการของความมีเหตุผล โดยมีสมมติฐานว่ามนุษย์เป็นคนเกียจคร้านไม่ชอบทางาน
และจ าเป็นต้องใช้วิธีการควบคุมพฤติกรรมมนุษย์โดยใกล้ชิดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อองค์การ ส่วนแนวความคิดทางการจัดการแนวมนุษย์สัมพันธ์และพฤติกรรมศาสตร์นั้นก็มีจุดเด่นท่ี

                                                             
๖๖สุภาพร พิศาลบุตร, การพัฒนาองค์การ, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฎ

สวนดุสิต, ๒๕๔๙), หน้า ๔๐-๔๑.   
๖๗อ้างแล้ว, หน้า ๔๒.   



๔๘ 

ได้มุ่งเน้นในการให้ความส าคัญในตัวคน โครงสร้างองค์การแบบไม่เป็นทางการ เน้นความสัมพันธ์
ระหว่างคนในองค์การและมีสมมติฐานว่ามนุษย์เป็นคนรักงาน มีความขยัน และความรับผิดชอบ  
ไม่จ าเป็นจะต้องท าการควบคุมพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด ส าหรับแนวความคิดของนักทฤษฎีสมัยใหม่ได้
วิจารณ์ว่าแนวความคิดทางการจัดการแนวพฤติกรรมศาสตร์ท่ีเสนอส่ิงท่ีขัดแย้งกับความเป็นจ ริง 
เนื่องจากโครงสร้างองค์การท่ีเป็นทางการ และการใช้ส่ิงจูงใจทางเศรษฐกิจเป็นส่ิงจ าเป็น จากหลักการ
ของนักทฤษฎีแนวเดิมเกี่ยวกับการแบ่งงานกันท าตามความช านาญเฉพาะด้านและการเน้นการมี
มาตรฐาน ของการปฏิบัติงานได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า สามารถท าให้สังคมก้าวหน้าและมนุษย์มีความ
เป็นอยู่ ท่ีดีขึ้น จึงไม่เห็นด้วยท่ีจะมีการท้ิงแนวความคิดยุคเดิม ส าหรับแนวความคิดทางการจัดการ
สมัยใหม่ประกอบด้วยแนวความคิดทางการจัดการเชิงปริมาณ แนวความคิดเชิงระบบ และแนวคิดเชิง
สถานการณ์๖๘  ดังนี้ 

๑. แนวความคิดทางการจัดการเชิงปริมาณ  
แนวความคิดของการจัดการเชิงปริมาณมีจุดก่อก าเนิดในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี ๒ ท่ีได้

น านักวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาและอังกฤษมาให้ทางานร่วมกันเป็นทีมเรียกว่า “Operation 
Research Group” เพื่อใหค้ าปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาในการรบ ทีมนักวิทยาศาสตร์ดังกล่าวได้รับปัญหา 
เช่น จะวางปืนใหญ่ต าแหน่งใดท่ีจะดีท่ีสุด จึงมีการใช้ประสบการณ์และความรู้ในการแก้สมการของ
ปัญหา โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ คือ การสังเกตอย่างเป็นระบบของพฤติกรรม ท่ีท าการศึกษา
การสร้างตัวแบบจ าลองเพื่อนาข้อเสนอท่ีจะได้รับมาสร้างตัวแบบจ าลอง เพื่อประโยชน์ของการ
พยากรณ์การเปล่ียนแปลง จากนั้นจึงท าการอนุมานจากตัวแบบจ าลอง ว่าจะมีพฤติกรรมอย่างไป
อย่างไรและท าการทดสอบตัวแบบจ าลองเพื่อศึกษาพฤติกรรม ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามการพยากรณ์ใน
ตัวแบบจ าลองหรือไม่ หลังจากนั้นแนวคิดการจัดการเชิงปริมาณมาใช้กันในบริษัทต่างๆ จึงได้รับความ
นิยม ในการน าเอามาใช้ในการแก้ปัญหาของระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น๖๙ 

จากแนวความคิดเชิงระบบสามารถสรุปหลักการ ตลอดจนแนวความคิดเชิงระบบท่ี
ส าคัญ๗๐ ดังนี้  

๑) ระบบทุกระบบประกอบไปด้วยระบบย่อยในทุกระบบจะมีระบบย่อยหรือ
ส่วนประกอบอย่างน้อยสองส่วนขึ้นไปและส่วนต่างๆจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 

๒) การเน้นท่ีองค์รวมของทุกระบบ การเน้นท่ีองค์รวมของทุกระบบจะให้ผลรวมท่ี
มากกว่าการเน้นท่ีแต่ละส่วนประกอบของระบบแล้วน ามารวมกัน  

๓) การเป็นท้ังระบบปิดและระบบเปิด การมององค์การว่าเป็นระบบเปิดเป็นส่ิงส าคัญ 
เพราะจะท าให้องค์การสามารถท่ีจะสนองตอบให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม ส่วนระบบปิดซึ่ง
โดยท่ัวไปจะเป็นระบบท่ีท าหน้าท่ีใดด้านหนึ่งและไม่เกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมโดยตรง  

                                                             
๖๘มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, องค์การและการจัดการ, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัย

สุโขทัย ธรรมาธิราช, ๒๕๔๘), หน้า ๖๘.   
๖๙เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๙.   
๗๐Stoner, James AF, Management, (New Jersey: Prentice-Hall, 1978), pp. 53-54.   



๔๙ 

๔) ขอบเขตส้ินสุดของระบบ ระบบทุกระบบจะสามารถแบ่งแยกประเภทของระบบว่า
เป็นระบบเปิดหรือระบบปิดเส้นกั้นแบ่งขอบเขตของระบบนี้ถ้าเป็นของระบบเปิดจะเปิดรับปัจจัยจาก
สภาวะแวดล้อมภายนอกเข้ามาและนาปัจจัยภายในออกสู่สภาวะแวดล้อมภายนอกได้  

๕) ความล้มเหลวของระบบปิด การเป็นระบบปิดนั้นมีแนวโน้มท่ีจะล้มเหลวได้ง่ายกว่า 
ระบบเปิดเนื่องจากปิดตัวเองจากสภาวะแวดล้อมภายนอก ส าหรับระบบเปิดนั้นมีแนวโน้มท่ีจะอยู่รอด
ได้ดีกว่า เนื่องจากการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา 

๖) การใช้ข้อมูลป้อนกลับ ระบบเปิดนั้นต้องการข้อมูลป้อนกลับเข้าสู่ระบบเพื่อน า 
ข้อมูลนั้นมาใช้เพื่อปรับตัวให้ด าเนินอยู่ต่อไปได้ การส่งข้อมูลป้อนกลับเข้าสู่ระบบ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
กระบวนการต่างๆของระบบหรือข้อมูลท่ีเกี่ยวกับปัจจัยท่ีนาออกจากระบบ เป็นต้น  

๗) มีการจัดล าดับขั้นของระบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบใดก็ตามจะมีล าดับขั้นท่ีประกอบไป
ด้วยระบบย่อยซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อกัน ในขณะท่ีองค์การจะประกอบไปด้วยระบบย่อยนั้นก็เป็น 
ระบบย่อยของระบบท่ีใหญ่กว่าด้วย เช่น หน่วยงานต่างๆเป็นระบบย่อยขององค์การนั่นเอง 

๒. แนวความคิดเชิงสถานการณ์  
ความส าคัญของสภาวะแวดล้อมในฐานะท่ีเป็นปัจจัยน าเข้าท่ี ผู้บริหารจะต้องพิจารณา 

ในการแก้ปัญหาของความซับซ้อน ซึ่งตัวแปรเกี่ยวกับปัจจัยของสภาวะแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อองค์การ 
ในปัจจุบันท าให้เกิดแนวความคิดเชิงสถานการณ์ขึ้นมา โดยแนวความคิดเชิงสถานการณ์นั้นจะยึด
ปรัชญาของแนวความคิดเชิงระบบมาเป็นพื้นฐาน แต่มีความก้าวหน้ากว่าแนวความคิดเชิงระบบอีกขั้น
หนึ่ง คือ แนวความคิดเชิงสถานการณ์พยายามท่ีจะท าใหเ้กิด ความสอดคล้องเข้ากันได้ระหว่างสภาวะ
แวดล้อมกับโครงสร้างขององค์การ นักทฤษฎีตามแนวความคิดเชิงสถานการณ์ กล่าวว่า โครงสร้าง
ขององค์การท่ีดีท่ีสุดนั้นจะขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมขององค์การ กล่าวคือ จะไม่มีโครงสร้างองค์การ
ใดจะสามารถน ามาใช้ได้กับองค์การในทุกสถานการณ์ ตามแนวความคิดนี้เห็นว่า ในบางกรณี
โครงสร้างองค์การในลักษณะท่ีเป็นระบบเปิด หรือโครงสร้างองค์การท่ีไม่เป็นพิธีการ ซึ่งโครงสร้างใน
ลักษณะนี้จะมีความยืดหยุ่นก็อาจใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ได้  

แต่ในบางกรณีโครงสร้างองค์การท่ีเป็นระบบปิดหรือโครงสร้างองค์การท่ีเป็นพิธีการ 
และไม่ยืดหยุ่นก็สามารถก็น ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้เช่นกัน นอกจากนี้ในองค์การหนึ่ง 
องค์การใดอาจจะก าหนดโครงการสร้างองค์การแบบหนึ่งมาใช้กับหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใด และ
ก าหนดโครงสร้างอีกแบบหนึ่งมาใช้กับหน่วยงานอื่นๆ ในองค์การเดียวกันนั้นก็ได้ เช่น อาจก าหนด
โครงสร้างองค์การแบบเป็นพิธีการมาใช้กับหน่วยการผลิต และองค์การโครงสร้างแบบไม่เป็นพิธีการ
มาใช้กับหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีด้านการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความมีประสิทธิผล
ขององค์การตามแนวความคิดของนักทฤษฎีเชิงสถานการณ์นั้น จะขึ้นอยู่กับความสอดคล้องและเข้า
กันได้ระหว่างโครงสร้างองค์การกับสภาวะแวดล้อมภายนอกองค์การนั่นเอง ส าหรับแนวความคิดเชิง
สถานการณ์ ท่ีส าคัญมีดังนี้ 

๒.๑ ผลงานของโจแอน วูดวาร์ด (Joan Woodward)  
จากผลงานการวิจัยของวูดวาร์ด สามารถสรุปได้ว่าการออกแบบโครงสร้างองค์การ จะมี

ความแตกต่างกันออกไปตามสภาวะแวดล้อมท่ีเข้ามากระทบ เช่น จากเทคโนโลยีท่ีแต่ละองค์การ 
หรือองค์การผู้ผลิตแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ใช้ เช่น ในสภาวะแวดล้อมท่ีเทคโนโลยี ท่ีเป็นการผลิตตาม



๕๐ 

กระบวนการท่ีมีวิธีการทางานยุ่งยากซับซ้อนนั้นจะมีสายการบังคับบัญชาหลายระดับ ในขณะท่ี
สภาวะแวดล้อมเทคโนโลยีท่ีเป็นการผลิตตามค าส่ังนั้น สายการบังคับบัญชาจะส้ันกว่า ดังนั้น
โครงสร้างขององค์การในสภาวะแวดล้อมเทคโนโลยีแบบการผลิตตามกระบวนการ จึงมีลักษณะท่ีเป็น
โครงสร้างแบบสูง ส่วนโครงสร้างองค์การในสภาวะแวดล้อม ท่ีองค์การต้องใช้เทคโนโลยีในการผลิต
ตามค าส่ังของลูกค้านั้น ควรจะมีลักษณะเป็นโครงสร้างแบบแบนราบ 

๒.๒ ผลงานของลอร์เร็นซ์และลอร์ช (Lawrence, P.R., & Lorsch, J.W.)  
Lawrence และ Lorsch, ได้กล่าวว่า แนวความคิดเชิงสถานการณ์ต่อการจัดการ พบว่า

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง ขององค์การกับการประสานงานของบุคลากรจะมีความสัมพันธ์อย่าง
ใกล้ชิด ซึ่งจากทฤษฎีการจัดการแนวใหม่ท่ียึดแนวความคิดเชิงระบบกับแนวความคิดเชิงสถานการณ์ 
เพื่อให้ผู้บริหารสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการได้นั้น จะต้องมีการวิเคราะห์ถึงปัญหาต่างๆใน
เชิงระบบว่าปัจจัยต่างๆนั้นมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และจะต้องตระหนักถึงความสอดคล้องระหว่าง
องค์การกับสภาวะแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นด้านของการออกแบบโครงสร้างองค์การหรือวิธีการ ในการ
จัดการต่างๆ กล่าวคือ จะไม่มีวิธีท่ีดีท่ีสุดในการจัดการแต่การจัดการนั้นขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมของ
องค์การเสมอ ในการพัฒนาแนวความคิดทางการจัดการท่ีเกิดขึ้นนั้น จะมีลักษณะเป็นวิวัฒนาการ
ต้ังแต่แนวความคิดทางการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ จากนั้นจึงเป็นแนวความคิดเชิงกระบวนการ
แนวความคิดเชิงพฤติกรรมศาสตร์ แนวความคิดเชิงระบบ และแนวความคิดเชิงสถานการณ์ จากการ
ท่ีเกิดการพัฒนาแนวความคิดต่างๆท่ีเพิ่มขึ้นนี้ ท าให้ไม่มีแนวความคิดใดจะเป็นท่ียอมรับท่ีจะเป็น
แนวความคิดท่ีมีประสิทธิผลมากท่ีสุด ดังนั้นการน าแนวคิดทางการจัดการใดมาใช้กับองค์การ 
ผู้บริหารควรจะต้องพิจารณาถึงสภาวะแวดล้อมขององค์การท่ีเป็นสถานการณ์องค์การเผชิญอยู่มา
พิจารณาด้วย 

จากท่ีให้ทฤษฎีท่ีเน้นการสัมพันธ์ระหว่างความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมท่ีองค์การ
เผชิญอยู่กับการออกแบบโครงสร้างภายในองค์การ ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมท่ีส าคัญ คือ
ตลาด เศรษฐกิจ และวิทยาศาสตร์ ส่วนโครงสร้างภายในองค์การอาจเป็นการแบ่งแยกงาน 
(Differentiation) หรือการรวมงาน (Integration) ในองค์การนั้นเพื่อให้การประสานงานดีขึ้น๗๑ 

๓. แนวความคิดทางการจัดการยุคโลกาภิวัตน์  
การจัดการยุคโลกาภิวัตน์เป็นการจัดการท่ีองค์การต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อมทางการแข่งขันท่ี
รุนแรง.เช่น.การเปล่ียนแปลงด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงในด้านทัศนคติ.และ
พฤติกรรมของลูกค้า .การเปล่ียนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ เป็นต้น ซึ่งผู้บริหารขององค์การ
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด โดยมุ่งพยายามในการก าหนดกล
ยุทธ์ให้กับองค์การเพื่อสามารถด ารงอยู่ได้ในขณะท่ีมีความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน รวมท้ังสามารถ
สร้างผลก าไรและความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน จากการเปล่ียนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์นี้ ท าให้
ลักษณะของการจัดการท่ีองค์การต้องมุ่งเน้นถึงการปรับตัว ท่ีมีการให้การยอมรับและปรับปรุง การ
ด าเนินงานท่ีมีความสอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์ โดยผู้บริหารต้องค านึงถึงขอบเขตของการด าเนิน
ธุรกิจในตลาดระดับโลกท่ีในปัจจุบันมีการขยายขอบเขตท่ีกว้างขวางกว่าตลาดในประเทศ 

                                                             
๗๑สุภาพร พิศาลบุตร, การพัฒนาองค์การ, อ้างแล้ว, หน้า ๔๒.   



๕๑ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ให้แนวความคิดทางการจัดการไว้ว่าจาก
แนวความคิดทางการจัดการยุคโลกาภิวัตน์นี้จะให้มุ่งให้ความส าคัญกับ การด าเนินงานและปฏิบัติท่ี
ถูกต้อง โดยน าไปสู่ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันจากการสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในขณะท่ีสามารถลดต้นทุนการผลิตและราคาลงได้
อย่างต่อเนื่อง และท่ีส าคัญคือการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันท่ีเหนือกว่าคู่แข่ง จึงเป็น
เป้าหมายท่ีส าคัญของแนวความคิดทางการจัดการยุคนี้ แนวความคิดทางการจัดการยุคโลกาภิวัตน์ท่ี
สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน มีแนวทางส าหรับแนวความคิดทางการจัดการยุคโลกา 
ภิวัตน์๗๒ ดังนี้ 

๑. การควบคุมคุณภาพองค์การท่ีจาหน่ายผลิตภัณฑ์ในตลาดระดับโลกมีความ
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญในด้านคุณภาพ(Quality) ของผลิตภัณฑ์.ซึ่งเป็นองค์ประกอบ ของความ
ได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน โดยเฉพาะการได้รับการยอมรับในมาตรฐานด้านคุณภาพระดับโลกจะต้อง
ได้รับประกาศนียบัตรISO9000จากองค์กรก าหนดมาตรฐานโลก (International Organization For 
Standardization) มาตรฐาน ISO นี้จะถือเป็นการรับประกันด้านคุณภาพกับผลิตภัณฑ์ขององค์การ
ดังนั้นองค์การจะต้องท าการปรับปรุงและพัฒนาท้ังใน ด้านกระบวนการด าเนินงาน ด้านโครงสร้าง 
ความรับผิดชอบ และทรัพยากรเพื่อให้เกิดคุณภาพและจะต้องผ่านการตรวจสอบและประเมินจากจาก
ภายนอกอีกด้วย 

๒.  การควบคุมคุณภาพโดยรวม ตามแนวความคิดของการควบคุมคุณภาพโดยรวม 
(Total Quality Management) เป็นการด าเนินการท่ีเน้นการควบคุมคุณภาพท่ัวท้ังองค์การ เพื่อให้
บุคลากรทุกระดับเกิดการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทางานทุกด้านอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง
รวมท้ังสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเช่ือมโยงการ
ปฏิบัติการต่างๆท่ีมีกระบวนการท่ีขนานกันไว้จะท าให้สามารถทราบปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นได้ ก่อนท่ีจะ
สายเกินแก้ไข 

๓.  การรื้อปรับระบบ ผลจากการปรับปรุงคุณภาพหรือวิธีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
ดังกล่าวข้างต้น ตามวิธีการของญี่ปุ่นเป็นการปรับปรุงแบบค่อยเป็นค่อยไปทีละขั้นตอน อย่างไรก็ตาม 
แนวความคิดทางการจัดการของการรื้อปรับระบบ (Re-Engineering) จะเป็นการปรับปรุงคุณภาพ
แบบทาท้ังระบบในครั้งเดียว ดังนั้นการปรับปรุงท่ีเห็นผลส าเร็จได้ องค์การจะต้องดึงแนวคิดและวิธี
ปฏิบัติออกมาจากกฎเกณฑ์และข้อสมมติฐานท่ีเก่าแก่และล้าสมัย รวมท้ังท าการก าหนดคิดใหม่ทุก
กระบวนการและท้ังระบบ ต้ังแต่การแสวงหาข้อมูล การวางแผน การพัฒนาบุคลากร การควบคุม 
การประเมินผลงาน เป็นต้น 
 ผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ท่ีผู้บริหารต้องปรับตัวโดยการใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูล 
สารสนเทศและเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดท่ีท าให้การติดต่อส่ือสาร และการแสวงหาข้อมูล 
ข่าวสารท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้องค์การสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็ว ซึ่งเป็นปัจจัยมีผลต่อการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน ส่วนในด้านการสร้างความเข้าใจ
ในกฎและกติกาของประชาคมโลก รวมท้ังระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีมี

                                                             
๗๒มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, องค์การและการจัดการ, อ้างแล้ว, หน้า ๘๐-๘๓.   



๕๒ 

ความส าคัญต่อการแข่งขัน โดยเฉพาะการแก้ไขกฎหมายเพื่อการตอบสนองระบบการค้าเสรี และ
สามารถน าองค์การไปอยู่ในสภาวะแวดล้อมใหม่ได้อย่างเหมาะสม และมีการปรับเปล่ียนบทบาทของ
ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง รวมท้ังบุคลากรผู้ปฏิบัติทุกๆคนในองค์การก็เป็นปัจจัยท่ีมี
ความส าคัญต่อการด าเนินงานในยุคของการแข่งขันที่เกิดข้ึนจากกระแสโลกาภิวัตน์อีกด้วย โดยการท า
ใหอ้งค์การมีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนจากบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ การน าความรู้ 
และความสามารถท่ีโดดเด่นมาใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้รับ การพัฒนาและเรียนรู้เพื่อการปรับปรุงผลงานของตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ รวมท้ังองค์การควรมุ่งท าให้บุคลากรมีการทางานแบบทีมงาน ด้วยการใช้ภาวะผู้น าในการ
บริหารระดับต่างๆและมุ่งการจูงใจแบบเน้นผลงานเพื่อการปรับตัวสู่อนาคต เป็นต้น 

ขั้นตอนการบริหารงาน  
ขั้นตอนของการบริหารงานนั้นประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต 

หรือผลงานท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการแปรรูปปัจจัยน าเข้า ด้วยวิธีการ หรือเทคนิคด าเนินการต่างๆ 
๑. ปัจจัยน าเข้า (Input) หรือท่ีมักจะเรียกกันว่า ทรัพยากรในการบริหารนั้นเป็นปัจจัย

ส าคัญในโครงสร้างของการบริหารงาน โดยท่ีอาจเป็นท่ีรู้จักกันในนามของ 4M ซึ่งประกอบด้วย
องค์ประกอบส าคัญได้แก่ คน (Man) คือ ผู้ปฏิบัติงานขององค์การนั้นๆ เงิน (Money) ใช้ส าหรับเป็น
ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ วัสดุส่ิงของ (Materials) หมายถึง อุปกรณ์เครื่องใช้ 
เครื่องมือต่างๆ รวมท้ังอาคารสถานท่ี และการจัดการ (Management) หมายถึงความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการ ปัจจัยในการบริหารท้ัง ๔ ประเภทนี้เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการจัดการเนื่องจากประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของการจัดการขึ้นอยู่กับความพร้อมและคุณภาพของปัจจัยดังกล่าว ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็นการกล่าวถึงปัจจัยน าเข้าขององค์การท่ีไม่หวังผลก าไร แต่เน้นกระบวนการทางาน และผลงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ  

๒. กระบวนการบริหาร (Process) หมายถึง กิจกรรม หรือ หน้าท่ีของผู้บริหารในการ
ด าเนินงาน เช่น การวางแผนต่างๆจ าเป็นต้องมีกิจกรรมหลายๆอย่างมาเกี่ยวข้อง เช่น การรวบรวม
ข้อมูลการด าเนินงานท่ีผ่านมา การวิเคราะห์สภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้น การก าหนดแนวทางต่างๆเพื่อการ
แก้ไขและพัฒนาให้ผลงานบรรลุผลได้ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ ซึ่งในขั้นตอนเหล่านี้ผู้บริหารจ าเป็นจะต้อง
มีทักษะ และใช้เทคนิคหลายอย่างดังจะได้กล่าวต่อไป  

๓. ผลผลิต (Output) หมายถึง ผลจากการด าเนินงานผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีออกมา
จากกระบวนการของระบบซึ่งเป็นส่ิงท่ีส าคัญ ผลผลิตจะต้องถูกประเมินจากลูกค้าหรือผู้บริโภค และ
ส่งข้อมูลย้อนกลับเข้าสู่ตัวระบบ 

๔. ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) หมายถึง ข้อมูลท่ีได้จากการประเมินผลของการ
ด าเนินการ ซึ่งผู้บริหารสามารถน าไปปรับปรุงแก้ไขการทางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

สรุปแนวคิดจากดังกล่าวข้างต้นได้กล่าวไว้ว่า การจัดการ หมายถึง การท าความเจริญ 
การเปล่ียนแปลงในทางเจริญขึ้น การคล่ีคลายไปในทางดี หรือ ศิลปะในการใช้คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ 
ขององค์การและนอกองค์การเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ มีองค์ประกอบท่ี
ส าคัญ (๑) การจัดการเป็นศิลปะในการใช้คนทางาน (๒) การจัดการต้องอาศัย ปัจจัย พื้นฐาน คือ คน 
เงิน และวัสดุอุปกรณ์ (๓) การจัดการเป็นการด าเนินงานของกลุ่มคน ขณะเดียวกัน การจัดการมิได้



๕๓ 

หมายถึงการเพิ่มขึ้นปริมาณสินค้าหรือรายได้ของประชาชนเท่านั้น แต่หมายความรวมไปถึงการเพิ่ม
ความพึงพอใจและเพิ่มความสุขของประชาชนด้วย ซึ่ งการพัฒนาหากได้นาหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา มาประยุกต์ใช้แล้ว ก็ย่อมท าให้การพัฒนานั้นดีมากขึ้นและส่งผลต่อไปยังการพัฒนา
สังคม และประเทศชาติ สืบไป 
 
ตารางที่ ๒.๑๐ แนวความคิดทางการจัดการ 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
Schermerhorn, John R., Hunt, James G., & 
Osborn, Richard N. 
(2000, p. 155)  

แ น ว ค ว า ม คิ ด ท า ง ก า ร จั ด ก า ร เ ชิ ง
วิทยาศาสตร์  

๑. การหาวิธีท่ีดีท่ีสุด ผู้บริหารจะต้องท า
การสังเกตและรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ  

๒. การคัดเลือกคนงาน โดยใช้หลักเกณฑ์
ทางวิทยาศาสตร์  

๓. การจัดให้มีการ จูงใจด้านการเงิน 
เพื่อให้เกิดผลงานท่ีดีท่ีสุด  

๔. การแยกฝ่ายบริหารออกจากฝ่ายปฏิบัติ 
เป็นการแบ่งหน้าท่ีระหว่าง ฝ่ายจัดการและ
ฝ่ายปฏิบัติออกจากกัน  

นิรมล กิติกุล 
(๒๕๔๙, หน้า ๓๔)  

มีการลดการสูญเปล่าในการเคล่ือนไหว
และลดความเหนื่อยและให้ความสนใจการ
ปรับปรุงสวัสดิการของคนงาน  

เสนาะ ติเยาว์ 
(๒๕๔๖, หน้า ๔๘)  

แนวความคิดการจัดองค์กรระบบราชการ  
ตามแนวคิดของ แมกซ์ เว เบอร์  (Max 

Weber) จะต้องมีการก าหนดหน้าท่ีแยกจาก
กันตามความช านาญเฉพาะด้าน จากการ
ก าหนดขอบเขตของงานแต่ละงานอย่างชัดเจน 
และก าหนดอ านาจหน้าท่ีเพื่อท่ีจะปฏิบัติงาน
นั้นได้  

 

 

 

 

 



๕๔ 

ตารางที่ ๒.๑๐ (ต่อ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(๒๕๔๘, หน้า ๔๘-๔๙)  

การจัดการสมัยเดิมหรือยุคคลาสสิก จึงมี
การก าหนดหลักการ ท่ีมีความเกี่ยวข้องและ
ความสัมพันธ์กับการประสานงาน ตลอดจนการ
แบ่งงานกันท าตาม ความช านาญเฉพาะด้าน  

Gatewood, Robert D., Taylor, Robert & 
Ferrell, O.C.,  
(1995, pp. 40-41)  

แ น ว ค ว า ม คิ ด ท า ง ก า ร จั ด ก า ร เ ชิ ง
กระบวนการ หลักการบริหารงานของ อองรี 
ฟาโยล์ ดังนี้  

๑. อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ เป็น
ส่ิงท่ีแยกจากกันมิได้  

๒. มีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว  
๓. มี จุดมุ่ งหมายร่ วมกัน  มี เป้ าหมาย

เดียวกันด าเนินไปในทิศทางเดียวกันตามหน้าท่ี
ท่ีก าหนดไว้  

๔. ธ ารงไว้ซึ่งสายงาน  
๕. แบ่งงานกันท าตามความถนัด  
๖. ระเบียบวินัยในการทางานเกิดจากการ

ปฏิบัติตามข้อตกลง  
๗.  ถื อประ โยชน์ ส่ วนรวม เหนือกว่ า

ประโยชน์ส่วนตัว  
๘. ให้ประโยชน์ตอบแทน ด้วยความ

ยุติธรรม  
๙. รวมอ านาจไว้ส่วนกลาง  
๑๐. ทุกคนในองค์การจะต้องมีระเบียบ 

และรู้ต าแหน่งหน้าท่ี ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลในองค์การ เป็นต้น  

สมคิด บางโม  
(๒๕๔๑, หน้า ๑๘๖-๑๘๗)  

เครื่องแรงจูงใจให้ขยันทางานส าหรับ
มนุษย์มี ๕ ขั้น  

๑. ความต้องการทางด้านร่างกาย  
๒) ความต้องการความมั่นคง  
๓.) ความต้องการความรักหรือการติดต่อ

สัมพันธ์  
๔) ความต้องการการยกย่องนับถือ  
๕) ความต้องการสมหวังในชีวิต  



๕๕ 

ตารางที่ ๒.๑๐ (ต่อ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
สุภาพร พิศาลบุตร 
(๒๕๔๙, หน้า ๔๐-๔๑).  

ทฤษฎีแมกเกรเกอร์ คือ ทฤษฎี x และ 
ทฤษฎี y ทฤษฎี.x.เช่ือว่าคนมีความเกียจคร้าน
ไม่ชอบทางาน ทฤษฎี.Y โดยมีสมมติฐานว่าคน
ถูกจูงใจด้วยความต้องการอย่างอื่นนอกจาก
ความอยู่รอดได้  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(๒๕๔๘, หน้า ๖๘)  

แนวความคิดทางการจัดการเชิงปริมาณ 
เป็นแนวคิดการสังเกตอย่างเป็นระบบของ
พฤติกรรม.การสร้ าง ตัวแบบจ าลอง เพื่ อ
ประโยชน์การเปล่ียนแปลง อนุมานจากตัว
แบบจ าลองท าการทดสอบตัวแบบจ าลองเพื่อ
ศึกษาพฤติกรรม ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามการ
พยากรณ์ในตัวแบบจ าลองหรือไม่  

Stoner, James AF 
(1978, pp. 53-54) 

แนวความคิดเชิงระบบ  
๑. ระบบทุกระบบประกอบไปด้วยระบบ

ย่อยอย่างน้อยสองส่วนขึ้นไปและส่วนต่างๆจะ
มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  

๒. การเน้นท่ีองค์รวมของทุกระบบ เป็น
ต้น  

 
๒.๓.๔ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการ  
จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ได้มีนักวิชาการได้

ให้คานิยาม ความหมาย แนวทาง หลักการ และรูปแบบทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้  
๑. ความหมายของการบริหารจัดการทั่วไป  
ในการศึกษาความหมายของการบริหารและการบริหารจัดการ ควรทาความเข้าใจ

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารเป็นเบ้ืองต้นก่อน กล่าวคือ สืบเนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ซึ่งหมายถึง 
มนุษย์โดยธรรมชาติย่อมอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ไม่อยู่อย่างโดยเด่ียว แต่อาจมีข้อยกเว้นน้อยมากท่ีมนุษย์
อยู่โดดเด่ียวตามลาพัง เช่น ฤษี การอยู่รวมกันเป็นก ลุ่มของมนุษย์อาจมีได้หลายลักษณะและเรียก
ต่างกัน เป็นต้นว่า ครอบครัว (family) เผ่าพันธุ์ (tribe) ชุมชน (community) สังคม (society) และ
ประเทศ (country) เมื่อมนุษย์อยู่รวมกันเป็นกลุ่มย่อมเป็นธรรมชาติอีกท่ีในแต่ละกลุ่มจะต้องมี “ผู้น า
กลุ่ม” รวมท้ังมี “แนวทางหรือวิธีการควบคุมดูแลกันภายในกลุ่ม” เพื่อให้เกิดความสุขและความสงบ
เรียบร้อย สภาพเช่นนี้ได้มีวิวัฒนาการตลอดมา โดยผู้น ากลุ่มขนาดใหญ่ เช่น ในระดับประเทศของ
ภาครัฐ ในปัจจุบันอาจเรียกว่า “ผู้บริหาร” ขณะท่ีการควบคุมดูแลกันภายในกลุ่มนั้น เรียกว่า การ



๕๖ 

บริหาร (administration) หรือการบริหารราชการ (public administration) การบริหารเป็นศาสตร์ 
เพราะมีทฤษฎีและหลักการมากมายในการบริหารท่ีน ามาทดลองได้พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริง การน าไปใช้
ให้ได้ผลหรือไม่นั้นเป็นศิลป์ คือผู้น าไปใช้ต้องมีศิลปะ การบริหารยังอาจ หมายถึง การวางแผน 
(Planning) การด าเนินงานตามแผน (Execution) ซึ่งประกอบด้วยการแบ่งงาน (Sharing) การ
ร่วมมือ (Participating) การประสานงานกัน (Co ordinations) และการประมวลผล (Evaluation) 
และต้องอาศัยบุคคล (Man)  เงิน ทุน (Money)  อุปกรณ์ ต่างๆ(Material)  และการจัดการ 
(Management) และควรนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องมือในการสร้างความมั่นคง
ทางจิตใจ๗๓ 

ด้วยเหตุผลเช่นนี้ มนุษย์จึงไม่อาจหลีกเล่ียงจากการบริหารหรือการบริหารราชการได้
ง่ายและท าใหก้ล่าวได้อย่างมั่นใจว่า “ท่ีใดมีประเทศท่ีนั่นย่อมมีการบริหาร” ค าว่า“การบริหาร” นั้น 
นอกจากใช้ค าภาษาอังกฤษว่า “Administration” ยังมีคาอีกคาหนึ่งท่ีใช้แทนกันได้ คือ ค าว่า
“Management”  ซึ่ ง เป็นค า ท่ีมี ความหมาย เหมื อนกันแ ต่ทางวิ ชาการจะ เ ลือกใ ช้ ค าว่ า
“Administration” ก็ด้วยเหตุผล ๒ ประการ คือเหตุผลประการแรก เมื่อไม่ต้องการใช้ค าว่า
“ผู้จัดการ” ซึ่งมีความหมายแคบจ ากัดลงไปว่าเป็นผู้บริหารงานขององค์การแห่งใดแห่งหนึ่งหรือ
หน่วยงานในหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น ดังนั้น เมื่อพูดถึงการบริหารงานโดยท่ัวๆ ไปหรือการบริหาร
ราชการ จึงนิยมใช้ค าว่า “Administration” ซึ่งได้แก่กระบวนการจัดการระบบและการแก้ไขปัญหา
โดยใช้แนวทางบวก (Positive Approach) เพื่อให้สังคมได้รับผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรม การจัดระบบ
ต้องอาศัยโครงสร้างทางการเมืองและทางการศึกษาเข้ามาเป็นตัวแปร โดยอาศัยองค์ประกอบหรือ
ปัจจัยต่างๆท่ีจ าเป็นต่อการบริหารและวิธีการปฏิบัติ ตลอดจนหมายถึงการท าให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้
อาศัยบุคคลอื่นๆ๗๔ ซึ่งต้องมีองค์ประกอบส าคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การโดยมีหลักการ 
ดังนี้ 

๑. ต้องมีองค์การ (Organization) และองค์การนั้นต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์
(Objective) อันแน่ชัด  

๒. ต้องมีคนทางานร่วมกัน คนเป็นส่วนส าคัญในการบริหารหรือการทางาน 
๓. ต้องมีทรัพยากรในการบริหาร ซึ่งนอกจากคน (Man) แล้วจะต้องมีทรัพยากรอื่นๆ ท่ี

ส าคัญ ได้แก่เงิน (Money) วัสดุ (Material) ในการทางาน 

                                                             
๗๓วีระ อาพันสุข, พุทธธรรมกับการบริหารบุคคล, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: เอราวัณการ

พิมพ์, ๒๕๒๖), หน้า ๑-๑๐.   
๗๔ชุบ กาญจนประกร , หลักรัฐประศาสนสาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐประศาสนสตร์ 

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, ๒๕๑๐), หน้า ๑๐ -๑๒.   



๕๗ 

๔. ต้องมีการจัดการในการบริหารหรือการทางานเพื่อให้การทางานเป็นไปโดยราบรื่น
และบรรลุวัตถุประสงค์๗๕ 

๑) บุคคลต้ังแต่ ๒ คนขึ้นไป  
๒) ต้องมีการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน  
๓) ต้องมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการกระท าร่วมกันเด่นชัด  
๔) วัตถุประสงค์นั้นๆต้องตรงกันในหมู่บุคคลผู้ร่วมกระท าการ 
ผู้วิจัยเห็นว่า “การบริหาร” คือ การใช้ศาสตร์และศิลปะการน าเอาทรัพยากรการบริหาร 

(Administrative Resource) มาประกอบ ตามกระบวนการบริหาร (Process of Administration) 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นว่าการบริหารมีลักษณะเด่นเป็นสากล
อยู่หลายประการ คือ  

๑. การบริหารย่อมมีวัตถุประสงค์  
๒. การบริหารอาศัยปัจจัยบุคคลเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญ 
๓. การบริหารต้องใช้ทรัพยากรการบริหารเป็นองค์กอบพื้นฐาน  
๔. การบริหารมีลักษณะการด าเนินการเป็นกระบวนการ  
๕. การบริหารเป็นการด าเนินการร่วมกันของกลุ่มบุคคล  
๖. การบริหารอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจของบุคคล ฉะนั้น จึงต้องอาศัยความร่วมใจ

(Collective Mind) เพื่อให้เกิดความร่วมมือของกลุ่ม (Group Cooperation) อันจะน าไปสู่พลัง
รวมกลุ่ม (Group Effort) ในอันท่ีจะท าให้ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์  

๗. การบริหารมีลักษณะการร่วมมือกันด าเนินการอย่างมีเหตุผล  
๘. การบริหารมีลักษณะเป็นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้  
๙. การบริหารไม่มีตัวตน (Intangible) แต่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์๗๖ 
นอกจากนั้นแล้ว “การบริหาร” ยังเป็นกระบวนการของการวางแผนการจัดองค์การและ

ส่ังการควบคุมกากับ ความพยายามของสมาชิกขององค์การและใช้ทรัพยากรอื่นๆ เพื่อความส าเร็จใน
เป้าหมายขององค์การท่ีก าหนดไว้๗๗ 

ลักษณะท่ีส าคัญของการบริหาร การบริหารมีลักษณะส าคัญ ๘ ประการ ดังนี้  
๑. การบริหารเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่ง มิใช่บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ถ้า

จะกล่าวถึงบุคคลผู้ท าหน้าท่ีบริหารนั้นก็เรียกว่าผู้บริหาร  
๒. การบริหารเป็นงานท่ีจุดหมายท้ังนี้หมายความว่า ในการบริหารงานนั้นจ าเป็นต้องมี

การก าหนดวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายไว้ก่อน ไม่ว่าจะก าหนดไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ก็ตามส่วนการ
บริหารนั้นจะเป็นแนวทางในการด าเนินงานให้ส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย 
                                                             

๗๕ประทาน คงฤทธ์ิศึกษากร, สุขาภิบาลในฐานะปกครองตนเอง, (กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์, ๒๕๓๙), หน้า ๑๗๖.   

๗๖สมพงษ์ เกษมสิน, การบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๘, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช , 
๒๕๒๖), หน้า ๔๑.   

๗๗สมยศ นาวีการ, การบริหารเชิงกลยุทธ์, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์บรรณกิจ, 
๒๕๔๔), หน้า ๗๘.   



๕๘ 

๓. การบริหารเป็นแนวทางส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อสังคมภายในและภายนอกองค์กรดังเช่น 
ถ้าผู้บริหารต้องการจะปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก็อาจได้โดยการจัดหาเครื่องจักร
เครื่องมืออันทันสมัยมาใช้จัดการฝึกอบรมคนงานให้มีความสามารถยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อองค์กร
และผู้ปฏิบัติงานด้วย ตัวอย่างผลกระทบต่อสังคมภายนอกเป็นต้นว่า ถ้าองค์กรนั้นๆ มีนโยบายท่ีจะ
ท าประโยชน์ต่อสังคม เช่น ส่งเสริมการศึกษาในชุมชนโดยให้ทุนการศึกษาหรือบริจาคเงินก่อสร้าง
โรงเรียนก็นับว่าองค์กรนั้นมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมภายนอกองค์กรหรือองค์กรบางแห่งอาจไม่น าพาต่อ
ความเดือดร้อนร าคาญ ซึ่งองค์กรของตนก่อขึ้น เช่น ส่ิงเหล่านี้ย่อมเป็นผลของการบริหารอันมีอิทธิพล
ต่อชีวิตมนุษย์และส่ิงแวดล้อม 

๔. การบริหารเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสามารถของกลุ่มคน ธุรกิจก่อตั้งขึ้นเพื่อด าเนินการ
ให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์โดยกลุ่มคน มิใช่เป็นความสามารถของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพียง
บุคคลเดียวเท่านั้น ท้ังนี้ เพราะว่าคนเราย่อมมีขอบเขตความสามารถกาจัด ท้ังด้านก าลังกาย ก าลัง
สมองและเวลา จึงจาต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากบุคคลมาช่วยกัน 

๕. การบริหารจะได้รับผลส าเร็จด้วยดีก็แต่โดยการร่วมแรงร่วมใจของบุคคลอื่นๆ
นอกเหนือไปจากเจ้าของธุรกิจท้ังนี้ เนื่องจากบรรดาเจ้าของ เช่ น ผู้ถือหุ้นอาจไม่มีเวลาหรือ
ความสามารถในการบริหารจึงต้องจัดหาผู้อื่นท่ีมีความสามารถในการบริหารจึงต้องจัดหาผู้อื่นท่ีมี
ความสามารถในการบริหารให้มาบริหารในองค์กร  

๖. การบริหารจะด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ก็แต่โดยการใช้ความรู้ความช านาญ
และการฝึกฝนอบรมทางด้านบริหารมาโดยเฉพาะ จึงเป็นท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปว่าการบริหารเป็น
วิชาชีพอย่างหนึ่ง ผู้บริหารโดยเฉพาะผู้บริหารสูงสุดไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคในการปฏิบัติ
โดยตรง แต่ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความช านาญในการบริหาร อันได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ 
ฯลฯ  

๗. การบริหารเป็นส่ิงท่ีไม่มีตัวตนไม่สามารถมองเห็นได้ แต่ส่ิงท่ีจะแสดงให้เห็นว่าการ
บริหารด าเนินไปอย่างไร ได้ผลดีหรือไม่เพียงใดนั้นก็คือผลงาน เพราะว่าผลงานจะเป็นเครื่องวัด
ความสามารถทางการบริหาร  

๘. เจ้าของธุรกิจไม่จ าเป็นต้องท าหน้าท่ีผู้บริหารเสียเองโดยท่ัวไปแล้ว(ยกเว้นองค์กร
ขนาดเล็ก) คณะผู้บริหารมักจะเป็นกลุ่มบุคคลอื่นๆ ท่ีมีความสามารถทางการบริหารท าหน้าท่ีในนาม
ของเจ้าของธุรกิจ  

จากความหมายดังกล่าวท่ีนักวิชาการได้ให้ไว้แสดงให้เห็นว่าการบริหารมีลักษณะท่ี
ส าคัญ คือ การบริหารต้องใช้ท้ังศาสตร์และศิลป์ในการท่ีจะร่วมมือการท ากิจการขององค์กรให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ โดยใช้กระบวนการท่ีมีลักษณะการด าเนินงานซึ่งสืบเนื่องและใช้ทรัพยากรท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการจัดการเพื่อให้เกิดความส าเร็จจากความหมายของการบริหาร
จัดการท่ัวไปและผลการศึกษาของนักวิชาการต่างๆผู้วิจัยประมวลได้ว่า ความหมายของการบริหาร
จัดการท่ัวไป มีความหมายท่ีเกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ ดังตาราง ๒.๑๑  ดังนี้ 
 
 
 



๕๙ 

ตารางที่ ๒.๑๑ ความหมายของการบริหารจัดการท่ัวไป 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
วีระ  อาพันสุข  
(๒๕๒๖, หน้า ๑–๑๐)  

๑ . ต้ อ ง อ า ศั ย บุ ค ค ล  ( Man)  เ งิ น ทุ น 
(Money) อุปกรณ์ต่างๆ (Material) และการ
จัดการ (Management)  

๒. น าหลักธรรมน ามาเป็นเครื่องมือ  
๓. การร่วมมือ (Participating)  

ชุบ  กาญจนประกร  
(๒๕๐๖, หน้า ๑๐ –๑๒)  

๑. กระบวนการจัดการระบบและการแก้ไข
ปัญหา  

๒. การจัดระบบต้องอาศัยโครงสร้างทาง
การเมืองและทางการศึกษา  

๓. การท าให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้อาศัย
บุคคลอื่นๆ 

ประทาน  คงฤทธิ์ศึกษากร  
(๒๕๓๙, หน้า ๑๗๖)  

๑. การก าหนดวัตถุประสงค์อันแน่ชัด  
๒. มีคนทางานร่วมกัน  
๓. มีทรัพยากรอื่นๆ ท่ีส าคัญ ได้แก่ ๔M 
๔. มีการจัดการในการบริหารหรือการทา

งาน 
สมพงษ์  เกษมสิน  
(๒๕๒๖, หน้า ๔๑)  

๑. การบริหารย่อมมีวัตถุประสงค์  
๒. การบริหารอาศัยปัจจัยบุคคล  
๓. การด าเนินการเป็นกระบวนการ  
๔. การบริหารอาศัยความร่วมมือ  
๕.การตรวจสอบผลการปฏิบั ติงานกับ

วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้  
สมยศ นาวีการ  
(๒๕๔๔, หน้า ๗๘)  

๑. กระบวนการของการวางแผนการจัด
องค์การ  

๒. ส่ังการควบคุมกากับ  
๓.  ใ ช้ทรัพ ย ากร เพื่ อ คว ามส า เ ร็ จ ใน

เป้าหมายขององค์การ  
 
๒. ความหมายของการบริหารการจัดการทางตะวันตก  
การบริหารโดยท่ัวไป จะมีลักษณะเป็นกระบวนวิธีหรือเป็นการก าหนดขั้นตอนในการ

ปฏิบัติงานหรือเป็นล าดับรายการในการบริหาร คือ ในการบริหารจะต้องมีล าดับรายการก่อนหลังว่า
จะต้องท าส่ิงใดก่อนและต่อๆ ไปจะท าอะไร ซึ่งจัดไว้ว่าหลักเกณฑ์ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
(scientific Management) กระบวนการบริหารจะก าหนดขอบเขตและหน้าท่ีตามขั้นตอนต่างๆไว้



๖๐ 

อย่างชัดเจน ซึ่งนักบริหาร นักวิชาการ ตลอดจนนักการศึกษาได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการ
บริหารไว้ ดังนี้  

การบวนการบริหารของกูลิค และเออร์วิค (Gulick &Urwick) ได้เสนอกระบวนการ
บริหารไว้ ๗ ประการ ซึ่งเรียกย่อๆ ว่า “POSDCoRB” โดยมีกระบวนการบริหาร ดังนี้ 

(๑) การวางแผน (Planning) หมายถึง การคิดเลือกหาทางท่ีดีท่ีสุดในการใช้ทรัพยากรท่ี
มีอย่างประหยัดให้ได้ผลคุ้มค่าท่ีสุด โดยด าเนินการตามข้ันตอนอย่างมีแบบแผนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  

(๒) การจัดหน่วยงาน (Organizing) หมายถึง การจัดโครงสร้างอ านาจหน้าท่ีการแบ่ง
ส่วนงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  

(๓) การจัดตัวบุคคล (Staffing) หมายถึงการบริหารด้านบุคลากรอัน ได้แก่ การจัด
อัตราก าลัง การสรรหา การรักษาสภาพการทางานการควบคุมการปฏิบัติงาน  

(๔) การอ านวยการ (Direction) หมายถึง การด าเนินการในการตัดสินใจและการส่ังการ
ในกิจกรรมต่างๆให้ด าเนินไปอย่างมีระเบียบแบบแผน ท้ังในลักษณะท่ัวๆ ไปและในลักษณะเฉพาะ
ตลอดจนการให้คาแนะน า 

(๕) การประสานงาน (Co-ordination) หมายถึง การร่วมมือกันในการปฏิบัติงานใน
ส่วนต่างๆให้ประสานงานสอดคล้องและกลมกลืนกัน  

(๖) การรายงาน (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้
ผู้บริหารและสมาชิกของหน่วยงาน ได้ทราบความเคล่ือนไหวและความก้าวหน้าของกิจการใน
หน่วยงาน  

(๗) การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การควบคุมการใช้จ่ายเงินให้รอบคอบและ
รัดกุม รวมถึงการจัดสรรงบประมาณการท าบัญชี๗๘  

การบวนการบริหารงานตามแนวของเดมมิ่ง (Deming) คือ แบบ PDCA ดังนี้  
(๑) การวางแผน (plan - P)  
(๒) การปฏิบัติตามแผน (do -D)  
(๓) การตรวจสอบ (check - C)  
(๔) การปฏิบัติ (action - A) 
กระบวนการบริหารงานท้ัง ๔ ขั้นตอนจะต้องปฏิบัติต่อเนื่องกันไปไม่ส้ินสุดซึ่งเขียนได้ว่า

(plan-do-check-act) PDCA ซึ่งเสมือนกับเป็นวงจรอันหนึ่งเรียกว่า วงจรเดมมิ่ง (the deming 
cycle) วงจรหรือวงล้อ (PDCA) เป็นเครื่องมือการบริหารอย่างต่อเนื่องในการติดตามพัฒนาให้บรรลุ
เป้าหมาย โดยวงจรเดมมิ่งหรือ PDCA เป็นการบวนการหนึ่ง ซึ่งสามารถท่ีจะน ามาใช้ได้เป็นอย่างดีใน
การควบคุมคุณภาพหรือการบริหารคุณภาพ๗๙ 

                                                             
๗๘สุพจน์ พันธ์ชูเพชร.“การศึกษากระบวนการบริหารงานของผู้อานวยการสามัญศึกษาจังหวัด”,

รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๓๘), หน้า ๑๒-๑๓.   
๗๙สมเดช สีแสง. คู่มือการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ , 

(ชัยนาท: อมรการพิมพ์, ๒๕๔๔), หน้า ๑๙๘-๑๙๙.   



๖๑ 

การบริหารเชิงพฤติกรรมศาสตร์ (behavioral science) ของเวเบอร์(Weber) ได้
อธิบายการบริหารงานองค์การในรูปแบบอุดมคติว่า องค์ประกอบของการบริหารระบบราชการจะต้อง
มีลักษณะส าคัญๆ ดังนี้ 

(๑) องค์การก าหนดสายงานการบังคับบัญชาชัดเจน (hierarchy) ผู้มีอ านาจสูงสุดมี
อ านาจส่ังการผู้ใต้บังคับบัญชา  

(๒) องค์การก าหนดต าแหน่งและอ านาจหน้าท่ี (authority) แต่ละคนในองค์การจะมี
ต าแหน่งและอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้อย่างชัดเจน  

(๓) มีกฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน (rules and regulations) เพื่อก าหนด
วิธีการทางานและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน  

(๔) มีการแบ่งงานกันตามความช านาญเฉพาะด้าน (division of work) ท าให้เกิดการ
บรรจุบุคคลากรเฉพาะด้าน และเกิดการรวมกลุ่มบุคคลท่ีปฏิบัติงานคล้ายคลึงกัน  

(๕) มีระบบการจูงใจการทางานโดยการก าหนดอัตราเงินเดือนตามต าแหน่งและ
ระยะเวลาในการทางาน 

(๖) มีระบบความสัมพันธ์ภายในองค์การอย่างเป็นทางการ ไม่มีการติดต่อกันเป็นส่วนตัว
หรือข้ามสายงานการบังคับบัญชา  

(๗) ใช้ระบบคุณธรรมในการบริหารงานมีเหตุผลในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาท้ังนี้อาศัย
กรอบ กฎเกณฑ์ท่ีวางไว้เป็นลายลักษณ์อักษร๘๐  

กระบวนการบริหารของ คิมบรอท และ นันเนอรี่ (Kimbrough & Nunnery) ได้เสนอ
หลักการบริหารการศึกษาแบบประชาธิปไตย ๕ ประการ ดังนี้  

(๑) สนับสนุนให้แต่ละคนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆทางการศึกษา  
(๒) ยอมรับว่าภาวะผู้น าเป็นงานของทุกคน และเป็นการกระตุ้นให้คนแสดงภาวะผู้น าท่ี

สอดคล้องกับผลประโยชน์ความต้องการและความสามารถ  
(๓) อ านวยการให้บุคคล ได้วางแผนร่วมกันแลกเปล่ียนประสบการณ์กันและร่วมกัน

ประเมินผลส าเร็จของงาน  
(๔) ด าเนินการให้การตัดสินใจ มีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในองค์การอยู่ในความ

รับผิดชอบของคณะบุคคลมากกว่าความรับผิดชอบของบุคคลเพียงคนเดียว  
(๕) จัดองค์การให้มีความคล่องตัว เพื่อให้การปรับตัวสนองกับการเปล่ียนแปลง 

กระบวนการบริหารของฟาโยล (Fayol) นักวิชาการเหมืองแร่ชาวฝรั่งเศสเป็นต้นก าเนิด
ในการเสนอองค์ประกอบมูลฐานของการบริหารแบบกระบวนการ โดยได้อธิบายกระบวนการ
บริหารงานประกอบด้วยขั้นตอนการบริหารไว้ ๕ ประการคือ 

(๑) วางแผน (to plan) หมายถึง การวางแผนปฏิบัติงานล่วงหน้า 
(๒) จัดหน่วยงาน (to organize) หมายถึง การรวบรวมเครื่องมือ วัสดุ และก าลัง 
(๓) บังคับบัญชา (to command) หมายถึงการส่ังงาน ควบคุม บังคับบัญชาให้บุคคล

ปฏิบัติงานตามหน้าท่ี  

                                                             
๘๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๐๐.   



๖๒ 

(๔) ประสานงาน (to coordinate) หมายถึง การประสานกิจกรรมต่างๆของหน่วยงาน
ใหด้ าเนินไปตามเป้าหมาย  

(๕) ควบคุม (to control) หมายถึง การควบคุมดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์๘๑ 

กระบวนการบริหารของ ที เกรกก์ (T. Gregg) รายการของกระบวนการตามความเห็น
ของนักบริหารท้ังหลายท่ีได้แยกไว้ถึง ๓๕ รายการ แล้วน ามาวิเคราะห์และประมวลกระบวนการ
บริหาร ใหม่ โดยแบ่งกระบวนการบริหารได้ ๗ ประการ คือ 

(๑) การตัดสินใจส่ังการ(decision-making) เป็นหัวใจของกระบวนการบริหารงาน  
(๒) การวางแผน (planning) มีความส าคัญต่อการบริหารทุกประการ ถ้าขาดการ

วางแผนกิจกรรมนั้น จะไม่สามารถด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
(๓) การจัดองค์การ (organizing) คือ การกระท าให้ เกิดความมีระเบียบในการ

ปฏิบัติงานก าหนดอ านาจหน้าท่ีและต าแหน่งต่างๆอย่างชัดเจน  
(๔) การติดต่อส่ือสาร (communication) เป็นกระบวนการส่งข่าวสาร ค าส่ังค าอธิบาย ฯลฯ 

จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง จากหน่วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งจะต้องชัดเจนได้
ใจความก่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน  

(๕) การใช้อิทธิพลกระตุ้นให้บุคลากรทางาน( influencing) ในหน่วยงานทุกชนิด
จ าเป็นต้องมีระบบควบคุมบังคับบัญชา เพื่อให้กิจกรรมต่างๆด าเนินไปอย่างราบรื่น โดยการปฏิบัติ
ตามค าส่ังรวมท้ังกระตุ้นให้ผู้น างานปฏิบัติอย่างเต็มท่ี  

(๖) การประสานงาน (coordinating) เป็นความร่วมมือระหว่างบุคคลต่อบุคคลหรือ
หน่วยงานต่อหน่วยงาน มีการติดต่อสัมพันธ์กันช่วยเหลือกันในด้านบุคคลและทรัพยากรอื่นๆ 

(๗) การประเมินผล (evaluation) คือ การตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระยะอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย๘๒ 

กระบวนการบริหารของเซียส์ (Sears) ได้รายงานการบริหารตามความเห็นชอบของนัก
บริหารท้ังหลายได้แยกไว้ถึง ๓๕ รายการแล้วน ามาวิเคราะห์และประมวลกระบวนการบริหารใหม่ 
โดยแบ่งกระบวนการบริหารไว้ ๓ ประการ คือ 

(๑) การวางแผน หรือการวางโครงการ (planning)  
(๒) การจัดองค์การ (organizing) โดยก าหนดอ านาจหน้าท่ีของแต่ละต าแหน่งไว้อย่าง

แน่นอนและรัดกุม  
(๓) การวินิจฉัยส่ังการ คือ การมอบหมายงาน (directing) ๘๓ 
กระบวนการบริหารของธงชัย สันติวงษ์ ได้สรุปหน้าท่ีในการบริหาร (management 

Functions) ท่ีเหมาะสมท่ีสุดและเป็นท่ีนิยมกัน คือ การใช้วิธีรวมกิจกรรมหรืองานบริหาร ต่างๆ 
ไว้ภายใต้หัวข้อดังนี้ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทางานการส่ังการและการควบคุม 
ดังนี้ 
                                                             

๘๑เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑.   
๘๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๓.   
๘๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๔.   



๖๓ 

(๑) การวางแผน (planning)  
(๒) การจัดองค์การ (organizing)  
(๓) การจัดคนเข้าทางาน(staffing)  
(๔) การส่ังการ (direction)  
(๕) การควบคุม (controlling) ๘๔ 
กระบวนการบริหาร ของสมาคมผู้บริหารการศึกษาแห่งสหรัฐอเมริกา (American 

Association of School Administrator) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารไว้ ๕ ประการ 
คือ  

(๑) การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผนหรือโครงการส าหรับการปฏิบัติงาน
ในอนาคตให้ตรงเป้าหมายท่ีต้องการ โดยก าหนดงานท่ีจะท า วิธีการและวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆ ไว้
ล่วงหน้า 

(๒) การแสวงหาและก าหนดตัวบุคคลและอุปกรณ์ (allocation) หมายถึง การแสวงหา
ก าหนดตัวบุคคล และวัสดุทุกชนิดท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานตามแผน  

(๓) การเสริมก าลังบ ารุง (stimulation) หมายถึง การบ ารุงขวัญ กระตุ้นและส่งเสริมให้
บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผลงานดีท้ังปริมาณและคุณภาพ  

(๔) การประสานงาน (co- ordination) การจัดให้ ผู้แทนของหน่วยงานย่อยทุก
หน่วยงานพบปะปรึกษาหารือกัน เพื่อให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือทราบเรื่องการปฏิบัติงานของ
ผู้อื่นและเพื่อให้งานสัมพันธ์ไม่ขัดแย้งกัน โดยยึดเป้าหมายขององค์การเป็นหลัก  

(๕) การประเมินผลงาน (evaluation) หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระยะ
ให้ทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาท่ีเกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางแก้ไขทุกระยะและการประเมินผลขั้น
สุดท้าย เพื่อเปรียบเทียบผลงานกับผลงานท่ีควรจะได้ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ต้ังแต่ต้นเพื่อวางแผนใหม่
ส าหรับการปฏิบัติงานในอนาคต๘๕ 

จากความหมายของการบริหารการจัดการทางตะวันตกและผลการศึกษาของนักวิชาการ
ต่างๆผู้วิจัยประมวลได้ว่า ความหมายของการบริหารการจัดการทางตะวันตก มีความหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
สามารถสรุปได้ ดังตาราง ๒.๑๒ ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
                                                             

๘๔ธงชัย  สันติวงษ์, องค์กรและการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ไทยวัฒนา
พานิช, ๒๕๔๒), หน้า ๖๗–๗๔.   

๘๕อ้างแล้ว, หน้า ๑๒ -๑๓.   



๖๔ 

ตารางที่ ๒.๑๒ ความหมายของการบริหารการจัดการทางตะวันตก 
 

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

การบริหารการจัดการ หมายถึง 
๑.  เ ลือกหาทาง ท่ี ดี ท่ี สุดในการ ใ ช้

ทรัพยากร  
๒. การจัดอัตราก าลัง การสรรหา การ

รักษาสภาพการทางานการควบคุมการ
ปฏิบัติงาน  

๓. การร่วมมือกันในการปฏิบัติงาน  
๔. รายงานผลการปฏิบั ติงานของ

หน่วยงานให้ ผู้บริหารและสมาชิกของ
หน่วยงาน  

สมเดช สีแสง  
(๒๕๔๔, หน้า ๑๙๘-๑๙๙)  

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

ธงชัย สันติวงษ์  
(๒๕๔๒, หน้า ๖๗–๗๔) 

๑. การวางแผน  
๒. การจัดองค์การ  
๓. การจัดคนเข้าทางาน 
๔. การส่ังการ  
๕. การควบคุม 

 
๓. ความหมายของการบริหารการจัดการในทางพระพุทธศาสนา  

นักวิชาการทางพระพุทธศาสนาได้ให้ความหมายของการบริหารกิจการไว้ ดังนี้  
การบริหาร หมายถึง ศิลปะแห่งการทางานให้ส าเร็จโดยอาศัยผู้อื่นและนักบริหารมี

หน้าท่ีวางแผน จัดองค์กร แต่งต้ังบุคคลอ านวยการ และควบคุมทรัพยากรต่างๆเพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปในทางเดียวกันเพื่อสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ ส่วนความหมายของการบริหารในทางธรรม คือ วิธีการ
บริหารต่างๆท่ีใช้กันท่ัวไปพอสรุปได้ ๓ ลักษณะ แต่ท่ีดีท่ีสุดคือ แบบถือธรรมหรือหลักการเป็นส าคัญ
โดยยึดเอาความส าเร็จเป็นพื้นฐานท าใหง้านส าเร็จไม่เอาความขัดแย้งส่วนตัวมาเกี่ยวข้องและยินดีรับ
คาแนะน าจากทุกฝ่าย เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสแสดงความสามารถจะได้ท้ังน้ าใจคนและผลของงานวิธีนี้
เรียกว่า “ธรรมาธิปไตย” คือใช้ท้ังพระเดชและพระคุณ๘๖ เป็นการด าเนินไปได้แห่งกิจการท่ีกระท า

                                                             
๘๖พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) , คุณธรรมส าหรับนักบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๒, 

(กรุงเทพมหานคร: บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๑), หน้า ๒ -๓.   



๖๕ 

ด้วยปัญญา กระท าด้วยความหวังและต้องทาเพื่อสังคมหรือน้อยท่ีสุดทาเพื่อตัวเอง ต้องมีการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้วยสติปัญญา๘๗ เป็นการปฏิบัติเพื่อพัฒนาตน และพัฒนางาน การพัฒนา
ตนต้องรู้เท่าทัน ความโลภ ความโกรธ และความหลง ส าคัญต้องมีสติ๘๘ 

การจัดการเชิงพุทธ (Buddhist management) ถือว่าเป็นสาขาหรือวิชาเอกแขนงหนึ่ง
ของสาขาวิชาการจัดการ (Management) ท่ีเป็นการจัดประมวลความรู้ระหว่างศาสตร์ ๒ ศาสตร์เข้า
มาบูรณาการด้วยกัน กล่าวคือเป็นการน าเอาศาสตร์แห่งการจัดการ (Management Science) และ
พุทธศาสตร์ (Buddhist Studies) มาผสมผสานเป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อน าเอาศาสตร์ ๒ ศาสตร์เข้ามา
บูรณาการเข้าด้วยกันจึงได้จัดให้มีองค์ความรู้ส าหรับสาขาวิชานี้ออกเป็น ๒ แนวทางกล่าว คือ  

แนวทางท่ี ๑ เป็นการศึกษาความรู้การจัดการท่ัวไปตามแนวพระพุทธศาสนามีรายวิชา
เหล่านี้เป็นอาทิ ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ตามแนว
พระพุทธศาสนา การจัดการพฤติกรรมของมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนา การควบคุมทางการ
จัดการตามแนวพระพุทธศาสนา การพัฒนาประสิทธิภาพการทางานตามแนวพระพุทธศาสนาและ
มนุษย์สัมพันธ์กับการจัดการเชิงพุทธ  

แนวทางท่ี ๒ เป็นการศึกษาความรู้เรื่องของการจัดกิจการพระพุทธศาสนาโดยยึดถือ
ตามหลักท่ีมหาเถรสมาคมท่ีเป็นองค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ประกาศใช้ประกอบด้วยองค์การ
ทางพระพุทธศาสนา ๖ องค์การ ได้แก่ การปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ 
การสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห์๘๙ 

จะเห็นได้ว่า ความเห็นของนักวิการทางพระพุทธศาสนาในเรื่องการบริหารนั้นเหมือนกับ
นักวิชาการท่ัวไปให้ไว้ แต่ในทางพระพุทธศาสนาจะเน้นการน าธรรมมาใช้ร่วมและเสริมในการบริหาร  
สรุปว่าการบริหาร ต้องใช้ท้ังศาสตร์และศิลป์ในการท่ีจะร่วมมือกันท ากิจการขององค์กรให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ โดยใช้กระบวนการด าเนินงานซึ่งสืบเนื่องและใช้ทรัพยากรท่ีเหมาะสมและ มี
ประสิทธิภาพในการจัดการเพื่อให้เกิดความส าเร็จการบริหารแบบใหม่ไม่ได้ยกเลิกการใช้ทฤษฎีหรือ
หลักการในยุคการจัดการแบบวิทยาศาสตร์หรือยุคการบริหารแบบมนุษยสัมพันธ์แต่กลับน าเอา
หลักการและทฤษฎีเหล่านนั้นมาท าการทดลองและวิจัยเพิ่มเติม ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง เกิด
ความรู้และความคิดท่ีชัดเจนขึ้น ส่วนนักวิชาการทางพระพุทธศาสนามีความเห็นในเรื่องการบริหาร

                                                             
๘๗พุทธทาสภิกขุ, การบริหารธุรกิจแบบพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: เคล็ดไทย, มปป.), หน้า ๙-๑๒.   
๘๘สุลักษณ์ ศิวรักษ์, การบริหารงานแบบพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทส่องสยาม จ ากัด, ๒๕๓๘), 

หน้า ๘, ๑๕.   
๘๙ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม และคณะ, ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ, พิมพ์ครั้งที่ ๑, 

(กรุงเทพ มหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๑๘-๑๙.   



๖๖ 

เหมือนกับนักวิชาการท่ัวไป ต่างกันท่ีว่าทางพระพุทธศาสนาจะเน้นการน าธรรมะมาใช้ร่วมและ
ส่งเสริมในการบริหาร๙๐ 

การบริหาร บางครั้งเรียกว่า การบริหารจัดการ หมายถึง การด าเนินงานหรือการ
ปฏิบัติงานใดๆ ของหน่วยงานของรัฐ และ/หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ถ้าเป็นหน่วยงานภาคเอกชน 
หมายถึงของหน่วยงาน หรือบุคคล) ท่ีเกี่ยวข้องกับคน ส่ิงของและหน่วยงาน โดยครอบคลุมเรื่องต่างๆ
เช่น (๑) การบริหารนโยบาย (Policy) (๒) การบริหารอ านาจหน้าท่ี (Authority) (๓) การบริหาร
คุณธรรม (Morality) (๔) การบริหารที่เกี่ยวข้องกับสังคม (Society) (๕) การวางแผน (Planning) (๖) 
การจัดองค์การ (Organizing) (๗) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Staffing) (๘) การอ านวยการ 
(Directing) (๙) การประสานงาน (Coordinating) (๑๐) การรายงาน (Reporting) และ (๑๑) 
การงบประมาณ (Budgeting) เช่นนี้ เป็นการน า “กระบวนการบริหาร” หรือ “ปัจจัยท่ีมีส่วนส าคัญ
ต่อการบริหาร” ท่ีเรียกว่า แพ็มส์-โพสคอร์บ (PAMS-POSDCoRB) แต่ละตัวมาเป็นแนวทางในการให้
ความหมาย 

พร้อมกันนี้ อาจให้ความหมายได้อีกว่า การบริหาร หมายถึง การด าเนินงานหรือการ
ปฏิบัติงานใดๆ ของหน่วยงานของรัฐและ/หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ท่ีเกี่ยวข้องกับคน ส่ิงของและ
หน่วยงาน โดยครอบคลุมเรื่องต่างๆเช่น  

(๑) การบริหารคน (Man)  
(๒) การบริหารเงิน (Money) 
(๓) การบริหารวัสดุอุปกรณ์ (Material)  
(๔) การบริหารงานท่ัวไป (Management)  
(๕) การบริหารการให้บริการประชาชน (Market) 
(๖) การบริหารคุณธรรม (Morality)  
(๗) การบริหารข้อมูลข่าวสาร (Message)  
(๘) การบริหารเวลา (Minute)  
(๙) และการบริหารการวัดผล (Measurement)  

เช่นนี้ เป็นการน า “ปัจจัยท่ีมีส่วนส าคัญต่อการบริหาร” ท่ีเรียกว่า 9M แต่ละตัวมาเป็น
แนวทางในการให้ความหมาย 

การให้ความหมายท้ัง ๒ ตัวอย่างท่ีผ่านมานี้ เป็นการน าหลักวิชาการด้านการบริหาร คือ 
“กระบวนการบริหาร” และ “ปัจจัยท่ีมีส่วนส าคัญต่อการบริหาร” มาใช้เป็นแนวทางหรือกรอบ

                                                             
๙๐สัมฤทธ์ิ ท่าเหล็กเจริญ, ปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล: ศึกษา

กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดปทุมธานี, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๖), หน้า 
๑๔๐.   



๖๗ 

แนวคิดในการให้ความหมายซึ่งน่าจะมีส่วนท าให้การให้ความหมายคาว่าการบริหารเช่นนี้ครอบคลุม
เนื้อหาสาระส าคัญท่ีเกี่ยวกับการบริหาร ชัดเจน เข้าใจได้ง่าย เป็นวิชาการ และมีกรอบแนวคิดด้วย 
นอกจาก ๒ ตัวอย่างนี้แล้ว ยังอาจน าปัจจัยอื่นมาใช้เป็นแนวทางในการให้ความหมายได้อีก เป็นต้นว่า  

3M ซึ่งประกอบด้วย การบริหารคน (Man) การบริหารเงิน (Money) และการ
บริหารงานท่ัวไป (Management) และ “๕ ป” ซึ่งประกอบด้วย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด 
ประสานงาน และประชาสัมพันธ์ 

กระบวนการบริหารตามท่ีกล่าวข้างต้น จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้บริหารองค์กรจะต้องทราบ
ท้ังนี้ เพื่อจะได้บริหารงานหลักธรรมาภิบาล เป็นกระบวนการบริหารท่ีว่าด้วยการสร้างระบบบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี ซึ่งเป็นการบริหารท่ีเน้นลึกถึงรายละเอียด ท้ังนี้ เพื่อส่งเสริมและ
ผลักดันองค์กรได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีในการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมให้มีประสิทธิภาพ
ตามหลักกฎหมายและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีส่วนร่วมรับผิดชอบในระบบบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคม  

ส่วนค าว่าการจัดการ (management) นิยมใช้ในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซึ่งมี
วัตถุประสงค์ในการจัดต้ังเพื่อมุ่งแสวงหาก าไร (profits) หรือก าไรสูงสุด (maximum profits) ส าหรับ
ผลประโยชน์ท่ีจะตกแก่สาธารณะถือเป็นวัตถุประสงค์รองหรือเป็นผลพลอยได้ (by product) เมื่อ
เป็นเช่นนี้ จึงแตกต่างจากวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังหน่วยงานภาครัฐท่ีจัดต้ังขึ้นเพื่อให้บริการ
สาธารณะท้ังหลาย (public services) แก่ประชาชน การบริหารภาครัฐทุกวันนี้หรืออาจเรียกว่า การ
บริหารจัดการ (management administration) เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจมากขึ้น เช่น การน าแนวคิด
ผู้บริหารสูงสุด (Chief Executive Officer) หรือ ซีอีโอ (CEO) มาปรับใช้ในวงราชการ การบริหาร
ราชการด้วยความรวดเร็ว การลดพิธีการท่ีไม่จ าเป็น การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ และการจูงใจ
ด้วยการให้รางวัลตอบแทน เป็นต้น นอกเหนือจากการท่ีภาครัฐได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนหรือภาค
ธุรกิจเข้ามารับสัมปทานจากภาครัฐ เช่น ให้สัมปทานโทรศัพท์มือถือ การขนส่ง เหล้า บุหรี่ อย่างไรก็ดี 
ภาคธุรกิจก็ได้ทาประโยชน์ให้แก่สาธารณะหรือประชาชนได้เช่นกัน เช่น จัดโครงการคืนก าไรให้สังคม
ด้วยการลดราคาสินค้า ขายสินค้าราคาถูก หรือการบริจาคเงินช่วยเหลือสังคม เป็นต้น  

จากความหมายของการบริหารการจัดการในทางพระพุทธศาสนาและผลการศึกษาของ
นักวิชาการต่างๆผู้วิจัยประมวลได้ว่า ความหมายของการบริหารการจัดการในทางพระพุทธศาสนา  
มีความหมายท่ีเกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ ดังตาราง ๒.๑๓ ดังนี้ 
 
 
 
 
 



๖๘ 

ตารางที่ ๒.๑๓ ความหมายของการบริหารการจัดการในทางพระพุทธศาสนา 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร  ธมฺม จิ ตฺ โต) 
(๒๕๔๑, หน้า ๒–๓)  

ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร จั ด ก า ร ใ น ท า ง
พระพุทธศาสนา หมายถึง 

๑ .  เ พื่ อ ใ ห้ ทุ ก ค น มี โ อ ก า ส แ ส ด ง
ความสามารถ  

๒. มีหลักธรรมาธิปไตย ถือธรรมหรือ
หลักการเป็นส าคัญโดยยึดเอาความส าเร็จเป็น
พื้นฐานท าให้งานส าเร็จ 

พุทธทาสภิกขุ  
(มปป., หน้า ๙-๑๒)  

๑. การด าเนินไปได้แห่งกิจการท่ีกระท าด้วย
ปัญญา  

๒. ต้องทาเพื่อสังคมหรือน้อยท่ีสุดทาเพื่อ
ตัวเอง  

๓. ต้องมีการป้องกันและแก้ ไขปัญหา
อุปสรรค  

สุลักษณ์ ศิวรักษ์  
(๒๕๓๘, หน้า ๘ -๑๕)  

๑. การปฏิบัติเพื่อพัฒนาตน  
๒. พัฒนางาน  
๓. การพัฒนาตนต้องรู้เท่าทัน ความโลภ 

ความโกรธ และความหลง  
ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม และคณะ  
(๒๕๕๕, หน้า ๑๘ -๑๙)  

๑. การน าเอาศาสตร์แห่งการจัดการและ
พุทธศาสตร์ มาผสมผสานเป็นเนื้อเดียวกัน  

๒. การจัดการพฤติกรรมของมนุษย์ตามแนว
พระพุทธ ศาสนา  

๓. มนุษย์สัมพันธ์กับการจัดการเชิงพุทธ  
 

๔. พุทธวิธีการบริหารจัดการ  

จุดก าเนิดองค์กรตามแนวพระพุทธศาสนาเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมา 
สัมพุทธเจ้าแล้ว มีด าริท่ีจะเผยแผ่พระสัจธรรมแก่เวไนยสัตว์ จึงทรงดาริถึงอาจารย์คือ อาฬารดาบส 
และอุทกดาบส เมื่อรู้ว่าท่านท้ังสอง ได้เสียชีวิตแล้ว พระพุทธองค์จึงได้เสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ มี
พระอัญญาโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามและพระอัสสชิ ท่ีอาศัยอยู่ป่าอิสิปตน
มฤคทายวัน เขตกรุงพาราณสี เมื่อเสด็จไปถึงทรงแสดงธรรมช่ือว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โปรดท่าน
เหล่านั้น พอจบพระธรรมเทศนา พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรมว่า “ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความ
เกิดขึ้นเป็นธรรมดา ส่ิงท้ังปวงนั้น มีความดับไปเป็นธรรมดา” และทูลขอบรรพชาอุปสมบทในวันขึ้น 
๑๕ ค่า เดือน ๘ เรียกว่า วันอาสาฬหบูชา ซึ่งเป็นวันท่ีพระรัตนไตรครบ ๓ ประการ คือพระพุทธ พระ



๖๙ 

ธรรมและพระสงฆ์ จึงนับได้ว่า พระอัญญาโกณฑัญญะ  เป็นพระสงฆ์องค์แรกท่ีเกิดขึ้นใน
พระพุทธศาสนา ส่วนอีก ๔ คนท่ีเหลือ พระพุทธเจ้าทรงส่ังสอนอบรมจนได้ดวงตาเห็นธรรมและบรรลุ
อรหันต์ผลในเวลาต่อมา พระพุทธองค์ทรงประทานการบรรพชาด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาโดยตรัสว่า 
“เธอท้ังหลายจงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว เธอท้ังหลายจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อท า
ท่ีสุดทุกข์ โดยชอบเถิด” ด้วยพระด ารัสนี้ ท าให้พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก 

จากประเด็นท่ีกล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่าวันอาสาฬหบูชานั้นเป็นจุดก าเนิดองค์การ 
พระพุทธศาสนาขึ้นอย่างสมบูรณ์ โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้น าหรือผู้บริหารองค์การ และพระสงฆ์สาวก
เป็นสมาชิก ซึ่งได้ร่วมแรงร่วมใจกันทางานเพื่อขับเคล่ือนองค์การให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไว้คือ 
การประกาศพระธรรมวินัย ต่อมาพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมแก่ยสะกุลบุตร และสหายของยสะ 
อีก ๔ คน คือ วิมละ สุพาหุ ปุณณชิ ควัมปติ ซึ่งเป็นบุตรของเศรษฐีในกรุงพาราณสีนั้นเอง เมื่อ ๔ คน
นี้ได้รับการบรรพชาแล้ว สหายอีก ๕๐ คน ของพระยสะท่ีเป็นชาวชนบททราบข่าวแล้วมีความคิดว่า 
ธรรมวินัยและการบรรพชาท่ียสะกุลบุตรโกนผมและนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนไปบวชเป็น
บรรพชิตนั้น คงจะไม่ต่ าทรามเป็นแน่ จึงได้พากันเดินทางมาหาพระยสะ และได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า 
รับฟังธรรมเทศนาจนได้ดวงตาเห็นธรรมและส าเร็จอรหันต์ผลในเวลาต่อมาท าให้องค์การพระพุทธ 
ศาสนามีสมาชิกเพิ่มมากข้ึน รวมมีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลก ๖๑ รูป เมื่อพระสงฆ์สาวกมีจ านวนมาก
พอสมควรแล้ว จึงมีพระด ารัสท่ีจะส่งพระสาวกออกไปปฏิบัติหน้าท่ีคือ การประกาศเผยแผ่พระพุทธ 
ศาสนาโดยได้ตรัสรับส่ังกับภิกษุท้ังหลายว่า “ดูก่อน ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอจงจาริกไป เพื่อประโยชน์
สุขแก่ชนจ านวนมากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ 
จงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้น มีความงามในท่ามกลางและมีความงามในท่ีสุด จงประกาศ
พรหมจรรย์ พร้อมท้ังอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วน”๙๑ พระด ารัสนี้นับว่าเป็นนโยบาย
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์การพระพุทธศาสนาในกาลต่อมาเมื่อมีผู้เล่ือมใสใคร่จะบวชพระ
พุทธองค์ก็จะทรงประทานการบวชให้ด้วยพระองค์เองเรียกว่า “เอหิภิกขุอุป สัมปทา” และได้ท าการ
ส่ังสอนพระสาวกในช้ันต้นจนได้บรรลุคุณธรรมเป็นพระอริยบุคคลพร้อมกับได้ส่งพระสาวกเหล่านั้น
ออกประกาศเผยแผ่พระศาสนายังท่ีต่างๆ 

ซึ่งจะได้เห็นว่าการบริหารองค์การในขณะนั้นทุกอย่างขึ้นตรงต่อพระพุทธเจ้า ฉะนั้น 
การประพฤติปฏิบัติหน้าท่ีของพระสาวกท้ังหลายจึงยึดถือปฏิบัติตามพระพุทธองค์เท่านั้น เนื่องจากใน
กาลนั้นพระพุทธองค์ยังไม่ได้บัญญัติพระวินัยเพื่อเป็นเครื่องมือในการปกครองคณะสงฆ์ดังนั้น 
โครงสร้างองค์การพระพุทธศาสนาในช่วงระยะต้นของพุทธกาลนั้นจึงมีลักษณะเรียบง่าย ซึ่งสามารถ
แสดงเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้ 

                                                             
๙๑วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐.   



๗๐ 

 
 

แผนภาพที่ ๒.๒ โครงสร้างองค์กรสงฆ์สมัยพุทธกาล 
 

๑. การบัญญัติพระธรรมวินัย  
พระธรรมวินัย เป็นค าท่ีใช้เรียกพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล ซึ่ง เป็นค าประสม 

มาจากค าว่าธรรม+วินัย พระธรรมคือความจริงของส่ิงท้ังหลาย เป็นเรื่องธรรมดามีอยู่แล้วในธรรมชาติ 
ไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดหรือไม่เกิด มันก็มีอยู่อย่างนั้นเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติ เมื่อพระพุทธเจ้า
ค้นพบธรรมนั้นแล้วก็ทรงน ามาเผยแผ่เพื่อเกิดประโยชน์แก่หมู่มนุษย์ จากนั้นก็อาศัยหลักความจริงท่ีมี
อยู่ในธรรมชาติซึ่งเป็นเรื่องของกฎแห่งเหตุปัจจัยนั้นมาจัดต้ังวางเป็นระบบระเบียบในหมู่มนุษย์
เรียกว่า วินัย๙๒ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สิกขาบทหรือศีล ในคัมภีร์สมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระ
วินัยปิฎก อธิบายความหมายของค าว่าวินัยไว้ว่า “พระวินัยอันบัณฑิตผู้รู้อรรถแห่งวินัยท้ังหลาย  
กล่าวว่า วินัย เพราะมีนัยต่างๆ เพราะมีนัยพิเศษและเพราะฝึกกายและวาจา” 

ดังนั้นจึงสามารถแยกความหมาย วินัย ออกเป็น ๓ นัย คือ๙๓ 
๑) วินัย หมายถึง นัยต่างๆ(วิวิธ+นย) เพราะมีปาติโมกข์ ๒ คือ ภิกขุปาติโมกข์และ

ภิกขุนีปาติโมกข์ มีวิภังค์ ๒ คือ ภิกขุวิภังค์และภิกขุนีวิภังค์และมีอาบัติ ๗ กอง  
๒) วินัย หมายถึง นัยพิเศษ (วิเสส+นย) เพราะมีพระอนุบัญญัติเพิ่มเติมให้สิกขาบทท่ี

ทรงบัญญัติไว้แล้วมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น หรือผ่อนผันให้เหมาะสมแก่การกระท าความผิดหรือการ
ล่วงละเมดิ  

๓) วินัย หมายถึง กฎหรือข้อบังคับส าหรับฝึกอบรมกายและวาจา เพราะเป็นเครื่อง
ป้องกันการประพฤติไม่เหมาะสมทางกายและวาจา 

                                                             
๙๒พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), วินัยเรื่องที่ใหญ่กว่าที่คิด, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท

สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๓๘), หน้า ๒-๓.   
๙๓แสวง อุดมศรี , เรียบเรียง , พระวินัยปิฎก ๑ ว่าด้วยมหาวิภังค์หรือภิกขุนีวิภังค์ , 

(กรุงเทพมหานคร: บริษัทประยูรวงศ์ จ ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๖-๗.   



๗๑ 

ค าว่าวินัย นั้นมีค าท่ีเป็นไวพจน์หรือค าท่ีเขียนต่างกัน แต่ความหมายเหมือนกันหรือ
ใกล้เคียงกันมาก มี ๓ ค า คือ ศีล สิกขาบท และ พระบัญญัติ ซึ่งมีความหมายเดียวกันคือ เป็นข้อท่ี
พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาและการปกครอง โดยเฉพาะในหมู่
พระสงฆ์ ในช่วงแรกของการก่อตั้งองค์การพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้ายังไม่ได้บัญญัติ พระวินัยท้ังท่ี
เป็นปาฏิโมกข์และอภิสมาจารพระภิกษุเมื่อเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็ถือปฏิบัติตามรูปแบบ  
ท่ีเป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้า มีท้ังธรรมและวินัย ค าส่ังและค าสอนอยู่ด้วยกัน ซึ่งจัดเป็นจารีตศีล
เรียกว่า โอวาทปาติโมกข์ มีใจความส าคัญ ดังนี้ 

“การไม่ท าบาปท้ังปวง  
การท ากุศลให้ถึงพร้อม  
การท าจิตของตนให้ผ่องแผ้ว  
นี้คือค าสอนของพระพุทธเจ้าท้ังหลาย  
ความอดทน ความอดกล้ันเป็นตบะอย่างยิ่ง  
พระพุทธเจ้าท้ังหลายตรัสว่า นิพพานเป็นบรมธรรม  
ผู้ท าร้ายผู้อื่น ไม่ช่ือว่าเป็นบรรพชิต  
ผู้เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ช่ือว่าเป็นสมณะ  
การไม่กล่าวร้ายผู้อื่น การไม่เบียดเบียนผู้อื่น  
ความส ารวมในพระปาติโมกข์  
ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร  
การอยู่ในเสนาสนะท่ีสงัด  
การประกอบความเพียรในอธิจิต  
นี้คือค าสอนของพระพุทธเจ้าท้ังหลาย”๙๔ 

ต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาเจริญเติบโตขึ้นได้มีผู้ศรัทธาเข้ามาบวชเป็นจ านวนมาก ท าให้
สังคมสงฆ์มีความหลากหลาย เป็นเหตุให้มีการประพฤติแตกต่างกันออกไป ตามฐานะและความเช่ือ
ของแต่ละท้องถิ่น ชนบทท่ีตนอาศัยอยู่ การประพฤติผิดท้ังท่ีเจตนาและไม่เจตนา จึงเกิดมีขึ้น อันเป็น
เหตุให้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปกครองและให้การศึกษาแก่
พระภิกษุโดยแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ 

๑) อาทิพรหมจริยกาสิกขา หมายถึง หลักการศึกษาในฝ่ายบทบัญญัติหรือข้อปฏิบัติอัน
เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ท่ีพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเป็นพุทธอาณาเพื่อป้องกันความประพฤติ
เสียหายและวางโทษแก่ผู้ล่วงละเมิดโดยปรับอาบัติหนักบ้าง เบาบ้างและมีการสวดทุกกึ่งเดือน 
เรียกว่า พระปาติโมกข์  

๒) อภิสมาจาริกาสิกขา หมายถึง หลักการศึกษาอบรมในฝ่ายขนบธรรมเนียมเกี่ยวกับ
มารยาทและความเป็นอยู่ท่ีดีงาม ส าหรับชักน าความประพฤติ ความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ให้ดีงาม  
มีคุณค่า น่าเล่ือมใสศรัทธามากยิ่งขึ้น 
                                                             

๙๔ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๘๓/๙๐-๙๑.   



๗๒ 

การบัญญัติพระวินัยนั้น พระพุทธองค์ทรงค านึงถึงเหตุปัจจัยต่างๆ ท่ีเป็นองค์ประกอบ
หลัก ดังท่ีพระพุทธองค์ ทรงตรัสกับพระสารีบุตรเมื่อครั้งพระสารีได้ทูลขอร้อง ให้ทรงบัญญัติวินัยหรือ
สิกขาบท และแสดงปาติโมกข์แก่พระสาวก อันจะเหตุให้พรหมจรรย์ ด ารงอยู่ได้นาน ซึ่งพระพุทธองค์
ทรงตรัสว่า เวลาและเหตุท่ีจะทรงบัญญัติสิกขาบทนั้น จะต้องประกอบไปด้วยปัจจัย ๕ ประการ คือ  

(๑) สังคมสงฆ์ต้ังได้เป็นเวลานานพอสมควร  
(๒) สังคมสงฆ์ขยายตัวใหญ่ขึ้น  
(๓) มีผลประโยชน์เกิดมากขึ้น  
(๔) มีผู้ทรงความรู้มากขึ้น  
(๕) มีผู้ประพฤติผิดให้เป็นที่เส่ือมเสีย๙๕ 
ฉะนั้น จะเห็นได้ว่าการที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติวินัยนั้น พระองค์ไม่ได้บัญญัติล่วงหน้า

เหมือนกับการบัญญัติกฎหมายหรือกฎระเบียบขององค์การโดยท่ัวไป แต่ทรงค านึงถึงกาลเวลาและ
ความเหมาะสมของเหตุการณ์เป็นหลักและพุทธวิธีในการบัญญัติสิกขาบทนั้นประกอบด้วย  

(๑) เมื่อมีเรื่องไม่ดีไม่งามเกิดขึ้น ทรงรับส่ังให้ประชุมสงฆ์  
(๒) ตรัสถามภิกษุผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น  
(๓) ทรงต าหนิภิกษุท่ีก่อเรื่อง  
(๔) ช้ีโทษแห่งการล่วงละเมิด  
(๕) แสดงอานิสงส์แห่งการสารวมระวัง  
(๖) บัญญัติสิกขาบทให้ภิกษุถือปฏิบัติตาม 
๒. ลักษณะการปกครององค์กรพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล  
ในช่วงระยะกาล ๔๕ ปี ท่ีพระพุทธเจ้าทรงพระชนมาชีพบ าเพ็ญพุทธกิจอยู่นั้น ท าให้

การปกครององค์การพระพุทธศาสนามีวิวัฒนาการท่ีเจริญขึ้นตามล าดับกาล โดยเฉพาะองค์กรคณะ
สงฆ์ เมื่อพระสาวก ๖๐ รูปแรก ออกประกาศพระพุทธศาสนาปรากฏว่ามีผู้มีศรัทธาเล่ือมใสจะขอบวช
ด้วยจ านวนมาก พระสงฆ์สาวกได้นากุลบุตรเหล่านั้น มาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อท่ีจะให้พระองค์ทรง
บรรพชาให้พระสาวกเหล่านั้นต่างได้รับความลาบากในการเดินทาง เพราะการคมนาคมยังไม่สะดวก 
ท าให้งานเผยแผ่เป็นไปอย่างล่าช้า พระพุทธองค์ทรงค านึงถึงเหตุเหล่านี้ จึงทรงอนุญาตให้พระสาวก
ผู้ใหญ่ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นพระอุปัชฌาย์ให้การบรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรท่ีมีศรัทธาด้วยวิธี 
“ติสรณคมนูปสัมปทาหรือไตรสรณคมน์” และให้การปกครองดูแลกันเองในกลุ่ม  

การท่ีพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระสาวกเป็นพระอุปัชฌาย์ให้การบรรพชาแก่กุลบุตร
ผู้มีศรัทธาท่ัวไปนั้นเป็นการมอบอ านาจบางประการให้พระสาวกได้ปกครองกัน ในลักษณะของ
อุปัชฌาย์ปกครองสัทธิวิหาริกและอาจารย์ปกครองอันเตวาสิกของตน โดยพระพุทธองค์ทรงแสดง

                                                             
๙๕วิ.มหา. (ไทย) ๑/๒๑/๑๓.   



๗๓ 

หลักการของพระศาสนาท่ีเรียกว่า “โอวาทปาฏิโมกข์” เพื่อเป็นหลักการบริหารปกครองของ
พระพุทธศาสนาและการด าเนินชีวิตร่วมกันของพระสาวก  

ในกาลนี้ พระพุทธองค์ทรงด าเนินการปกครองและบริหารจัดการให้การศึกษาแก่พระ
สาวกด้วยตัวพระองค์เองและมอบหน้า ท่ีให้พระอุปัชฌาย์ ดูแลบ้างเพราะลักษณะของงาน
พระพุทธศาสนานั้น ได้มุ่งเน้นไปในด้านการประกาศเผยแผ่หลักค าสอนของพระพุทธองค์เป็นส่วนมาก 
พระภิกษุในพระพุทธศาสนามีสถานะเป็นอนาคาริกท่ีเร่ร่อนไปตามท่ีต่างๆเพื่อประกาศหลักค าสอน
ของพระพุทธเจ้า ไม่มีท่ีอยู่เป็นหลักแหล่งอาศัยบิณฑบาตเล้ียงชีพ จึงท าให้พระพุทธศาสนาเผยแผ่ไป
อย่างรวดเร็วและเข้าถึงประชาชนได้อย่างท่ัวถึง  

ต่อมาพระพุทธเจ้าทรงมีพระพุทธานุญาต ให้ภิกษุท าการอุปสมบทแก่สตรีท่ีประสงค์จะ
บวชเป็นนางภิกษุณี อันสืบเนื่องมาจากการร้องขอของพระนางมหาปชาบดีโคตรมี และมีพระอานนท์
เป็นผู้ทูลช่วยเหลือให้ได้รับการอุปสมบท พระนางมหาปชาบดีโคตรมี จึงได้เป็นภิกษุณีรูปแรกใน
พระพุทธศาสนา เป็นการบวชด้วยการรับครุธรรม ๘ ประการ จากพระพุทธองค์และต่อมาก็บวชให้แก่
เหล่าบริวารของพระนางมหาปชาบดีโคตมี  ท าให้มีพุทธบริษัทเป็น ๔ ฝ่าย ท าให้รูปลักษณ์การ
ปกครององค์การในช่วงระยะกาลนี้เป็นงานด้านการปกครองเพื่อให้การศึกษาและการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเสียเป็นส่วนมาก 

เมื่อทรงอนุญาตการบวชให้เป็นกิจของสงฆ์หรือมอบหมายความเป็นใหญ่ให้สงฆ์อย่าง
เต็มท่ีแล้ว พระองค์ก็ทรงงดการอุปสมบทให้แก่ใครๆ ทรงท าหน้าท่ีส่ังสอนและดูแลภายในองค์การ
พระพุทธศาสนาโดยท่ัวไปมาถึงตอนนี้จะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์ทรงมีพระพุทธประสงค์ท่ีจะให้สงฆ์
ปกครองกันเองอย่างแน่นอน โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นหลักหรือเป็นใหญ่ ในการปกครองไม่ทรง
ปรารถนาให้พระเถระรูปหนึ่งรูปใดมีอ านาจหน้าท่ีในการปกครอง ดังปัจฉิมโอวาทท่ีทรงตรัสกับ พระ
อานนท์ก่อนท่ีจะพระปรินิพพานว่า “อานนท์ พระธรรมวินัยใด ท่ีเราแสดงและบัญญัติไว้ เมื่อเรา
ล่วงลับไปแล้ว พระธรรมและวินัยนั้นแหละ จักเป็นพระศาสดาของเธอท้ังหลาย”๙๖ เป็นต้น  

เพราะฉะนั้น มาถึงช่วงปลายๆ สมัยพุทธกาล พระพุทธองค์จึงได้ทรงมอบภาระการ
บริหารการปกครองให้แก่คณะสงฆ์เป็นผู้ปกครองกันเองโดยยึดหลักพระธรรมวินัยเป็นใหญ่ในการ
ปกครอง ดังนั้น เมื่อแสดงรูปลักษณ์การปกครององค์การพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล จึงสามารถ
เขียนเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้ 
 

                                                             
๙๖ที.ม. (ไทย) ๑๐/ ๒๑๖/๑๖๔.   



๗๔ 

 
 

แผนภาพที่ ๒.๓ โครงสร้างการปกครององค์กรสมัยพุทธกาล๙๗ 
 

 
๓. การบริหารองค์กรพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล  
เมื่อพระพุทธองค์ทรงเห็นว่ามีพระสงฆ์สาวกและพุทธสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก 

งานของพระพุทธศาสนาเป็นไปอย่างกว้างขวาง สังคมพุทธกลายเป็นสังคมท่ีมีขนาดใหญ่ สมควรท่ีจะ
มอบหมายภาระให้คณะสงฆ์ช่วยบริหาร เพื่อเป็นการปูพื้นฐานการบริหารให้แก่คณะสงฆ์ พระพุทธ
องค์จึงได้ทรงยกเลิกการบวชด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาและไตรสรณคมน์แล้วทรงอนุญาตให้พระภิกษุท า
การบวชให้ผู้ท่ีมีศรัทธาต้องการบวชในพระพุทธศาสนาได้ด้วยวิธี “ญัตติจตุตถกรรมวาจา” และได้น า
วิธีการบวชแบบไตรสรณคมน์ไปใช้กับการบวชของสามเณรแทน ซึ่งมีพุทธวิธีมอบหมายภาระหน้าท่ี
และความรับผิดชอบ ดังนี้  

๑. การแบ่งงานกันท า 
การท่ีมนุษย์เข้ามาร่วมกันทางานในรูปขององค์การ และต้องการจะด าเนินการ ให้

ประสบความส าเร็จบรรลุถึงเป้าหมายท่ีวางไว้ได้นั้นจะต้องมีการแบ่งหน้าท่ีและมอบหมายงานให้
เหมาะสมกับบุคคลในลักษณะของการมอบหมายงานให้ท าตามความถนัดและความรู้ความสามารถ
ของแต่ละบุคคล หรือกลุ่มบุคคล๙๘ หากได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้แล้ว การปฏิบัติงานก็มี
                                                             

๙๗ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๖/๑๔๖.   
๙๘พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์และชลิดา ศรมณี รศ., หลักการจัดองค์การและการจัดการ, พิมพ์ครั้งที่ ๕, 

(กรุงเทพมหานคร: ห.จ.ก.แสงจันทร์การพิมพ์, ๒๕๓๑), หน้า ๑๙๗.   



๗๕ 

โอกาสประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เมื่อน าหลักการนี้ มาวิเคราะห์ลักษณะการแบ่ง
งานในองค์กรคณะสงฆ์สมัยพุทธกาลแล้วจะเห็นได้ว่า พระพุทธองค์ก็ทรงมีพุทธวิธีการจัดแบ่งงาน  
ในองค์ องค์การสมัยพุทธกาลซึ่งมีลักษณะคล้ายๆ กันกับการจัดแบ่งงานขององค์การในปัจจุบัน 
โดยเฉพาะลักษณะงานท่ีพระพุทธองค์ทรงจัดแบ่งให้คณะสงฆ์สมัยพุทธกาลนั้นสามารถพิจารณาได้ ๓ 
ลักษณะ คือ 

๑) ลักษณะท่ีเป็นงานหลักคือเป็นงานท่ีมีการด าเนินการอยู่เป็นประจ าในองค์การ
พระพุทธศาสนาซึ่งสามารถแยกได้เป็น ๔ ประเภท คือ  

(๑) งานด้านการปกครอง เป็นงานท่ีจะต้องด าเนินการเพื่อให้เกิด ความเรียบร้อยดี
งามในองค์การ อันประกอบไปด้วยงานท่ีเกี่ยวกับส่ิงต่อไปนี้คือ การรับบุคคล เข้าเป็นสมาชิกองค์กร
คณะสงฆ์ การบัญญัติพระธรรมวินัย การวางระเบียบการลงโทษการตัดสินอธิกรณ์ การส่งเสริมความ
สามัคคีและการท าสังฆกรรมประเภทต่างๆ 

(๒) งานด้านการให้การศึกษา เป็นการส่งเสริมให้พุทธบริษัทได้รับประโยชน์ในส่วน
ของตน ด้วยการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาท่ีเป็นไปตามกระบวนการหรือ ตาม ล าดับขั้นของ
การศึกษา๙๙ มีการจัดสภาพการณ์ท่ีเอื้ออ านวยต่อการศึกษาของภิกษุและคฤหัสถ์ เช่น การแต่งต้ังผู้ให้
การอบรมศึกษาหรือแสดงธรรม การให้ถืออุปัชฌาย์และอาจารย์การให้ถือนิสัยสัทธิวิหาริกวัตรและ
อันเตวาสิกวัตรเป็นต้น  

(๓) งานด้านการเผยแผ่ศาสนา เป็นการประกาศเผยแผ่หลักธรรม ค าสอนของ
พระพุทธเจ้า ด้วยการส่งเสริมให้มีการศึกษาและการปฏิบัติ๑๐๐ เช่น การส่งเสริมงานด้านการเผยแผ่
การจัดส่งบุคคลไปทางานด้านการเผยแผ่ยังท่ีต่างๆและการตรวจเย่ียมแนะน าวิธีการเผยแผ่เป็นต้น  

(๔) งานด้านสาธารณูปการ คือ การดูแล นวกรรม การก่อสร้างเสนาสนะท่ีอยู่อาศัย
และการใช้คนวัดให้ทางาน๑๐๑ เป็นต้น 

๒) ลักษณะงานท่ีจัดเป็นแผนก (Department) ด้วยการพิจารณาลักษณะงานท่ีเกิดขึ้น
ในองค์กรคณะสงฆ์ เมื่อเห็นว่ามีกิจกรรมท่ีเหมือนกันก็จัดไว้ด้วยกันเป็นหมวดหมู่ของงาน ซึ่งลักษณะ
งานเช่นนี้ในองค์กรคณะสงฆ์ได้แก่ การสมมติแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีท าการแทนสงฆ์ให้เป็นผู้มีหน้าท่ีอย่างใด
อย่างหนึ่งตามแต่สงฆ์จะเห็นสมควรด้วยกิจนั้นๆ ท่ีเกิดขึ้นในองค์กรคณะสงฆ์ เพราะการท่ีคนมาอยู่
ร่วมกันเป็นคณะ ย่อมมีกิจการอันเป็นกลางท่ีเรียกว่าเป็นของคณะเกิดขึ้น คณะนั้นต้องจัดคนในคณะ
ให้รับหน้าท่ีทากิจการนั้นเป็นแผนกๆ๑๐๒ 

การแต่งต้ังสมมติผู้ท าการแทนสงฆ์คือ การมีมติร่วมกันหรือการยอมรับร่วมกัน โดยการ
ท่ีประชุมสงฆ์ตกลงมอบหมายหรือแต่งต้ังภิกษุให้ทากิจหรือเป็นเจ้าหน้าท่ีในเรื่องอย่างใดอย่างหนึ่ง๑๐๓ 

                                                             
๙๙ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๗๔/๗๘.   
๑๐๐วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐.   
๑๐๑วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๙๔-๓๒๓/๘๙-๑๕๐.   
๑๐๒สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, วินัยมุข (เล่ม ๓) หลักสูตรนักธรรมชั้นเอก, 

พิมพ์ครั้งที่ ๒๘, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๕๓-๗๒.   
๑๐๓พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) , พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ , พิมพ์ครั้งที่ ๙, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๓๐๑.   



๗๖ 

เพื่อท่ีจะด าเนินการแทนคณะสงฆ์ตามท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีนั้นๆ เป็นการแบ่งงานตามกิจท่ีมีขึ้นใน
สงฆ์หรือหมู่คณะนั้นๆ โดยอาศัยความรู้ความสามารถของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ ด าเนินการ
ร่วมกัน ด้วยการมอบหมายงานแก่บุคคลท่ีเห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม พระภิกษุรูปเดียวแต่เป็นผู้มี
ความรู้และความสามารถอาจได้รับการแต่งต้ังให้ท าหน้าท่ีหลายๆ อย่างพร้อมกันก็ได้ โดยประเภท
ของผู้ท าการแทนสงฆ์ ตามพระพุทธองค์ทรงมีพุทธานุญาตไว้มี ดังนี้ 

(๑) เจ้าอธิการแห่งจีวร ประกอบไปด้วยผู้ท าหน้าท่ีเกี่ยวกับส่ิงต่อไปนี้คือ ผู้รับจีวร 
เรียกว่า จีวรปฏคคาหกะ ผู้เก็บจีวร เรียกว่า จีวรนิคหกะ ผู้แจกจีวร เรียกว่า จีวรภาชกะ ภิกษุรูปเดียว
อาจท าหน้าท่ีท้ัง ๓ ประการก็ได้ โดยการสมมติในคราวเดียวกัน  

(๒) เจ้าอธิการแห่งอาหาร ประกอบไปด้วยผู้ท าหน้าท่ีเกี่ยวกับส่ิงต่อไปนี้คือ เป็นผู้
แจกภัตร เรียกว่า ภัตตุเทสกะ เป็นผู้แจกยาคู เรียกว่า ยาคุภาชกะ เป็นผู้แจกผลไม้ เรียกว่า ผลภาช
กะ เป็นผู้แจกของขบเค้ียว เรียกว่า ขัชชภาชกะ  

(๓) เจ้าอธิการแห่งเสนาสนะ ประกอบไปด้วยผู้ท าหน้าท่ีเกี่ยวกับส่ิงต่อไปนี้ คือ เป็น
ผู้มีหน้าท่ีแจกเสนาสนะ เรียกว่า เสนาสนคาหาปกะ เป็นผู้แต่งต้ังเสนาสนะ เรียกว่าเสนาสนปัญญาป
กะ ภิกษุรูปเดียวอาจรับท้ัง ๒ หน้าท่ีได้  

(๔) เจ้าอธิการแห่งอาราม ประกอบไปด้วยผู้ท าหน้าท่ีเกี่ยวกับส่ิงต่อไปนี้คือ มีหน้าท่ี
เป็นผู้ใช้คนท าการวัดเรียกว่าอารามิกเปสกะผู้มีหน้าท่ีใช้สามเณรเรียกว่า สามเณรเปสกะ เป็นผู้มี
หน้าท่ีดู นวถกรรม เรียกว่า นวกัมมิกะ  

การแต่งต้ังสมมติพระภิกษุเพื่อท าหน้าท่ีแทนสงฆ์ในสังฆกรรมต่างๆพระพุทธเจ้าทรง
วางหลักการก าหนดคุณสมบัติไว้แตกต่างกันตามแต่ละชนิด โดยหลักกว้างๆ นั้น จะต้องเป็นผู้มี
คุณสมบัติ คือ เว้นจากอคติ ๔ และเป็นผู้ฉลาดและรู้จักกิจนั้นๆ เป็นอย่างดี๑๐๔ จึงจะได้รับ การแต่งต้ัง
จากสงฆ์ให้ทาหน้าตามกิจท่ีเกิดมีนั้นๆ 

๓) ลักษณะงานท่ีต้องอาศัยความช านาญเฉพาะด้าน ซึ่งเป็นการจัดแบ่งงานให้สมาชิกใน
องค์การเพื่อปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความถนัดและความสามารถส่วนบุ คคลเป็นหลัก ซึ่งใน
องค์การคณะสงฆ์ตรงกับลักษณะงานในต าแหน่ง “เอตทัคคะ”๑๐๕ ท่ีพระพุทธองค์ทรงแต่งต้ังให้แก่
พระสาวกในฐานะท่ีเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมในด้านนั้นๆ เป็นการเฉพาะ เช่น พระ
สารีบุตรเป็นผู้มีปัญญามากทรงแต่งต้ังเป็นเลิศกว่าภิกษุท้ังปวง ในด้านมีปัญญาและยังได้ช่ือว่าเป็น
พระธรรมเสนาบดี ส่วนพระโมคคัลลานะ เป็นผู้มีฤทธิ์มาก ก็ได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุ
ท้ังหลายในด้านมีฤทธิ์ท างานช่วยในด้านการปกครองสงฆ์ เป็นต้น ต าแหน่งเหล่านี้ในระยะกาลแรกๆ 
มีไม่มากนัก แต่เมื่อพระพุทธองค์ทรงเห็นว่ามีความส าคัญต่อพระสาวกและเหล่าพุทธบริษัท จึงได้ทรง 

                                                             
๑๐๔วิ.ม. (ไทย) ๕/๓๔๒/๒๐๓.   
๑๐๕องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๐/๑๘๘-๒๓๔/๒๕-๓๐.   



๗๗ 

แต่งต้ังให้ท้ังพุทธบริษัท ๔ ท่ีมีความรู้ความสามารถแต่ละด้านท่ีแตกต่างกัน เพื่อเป็นการ
ใหก้ าลังใจและส่งเสริมการปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างของพุทธบริษัทรุ่นหลังๆ  

การแบ่งงานในองค์การพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล จึงมีลักษณะงานท่ีแบ่งออกเป็น 
๓ ประเภท คือ งานท่ีมีการปฏิบัติอยู่เป็นประจ าการจัดงานเป็นแผนก และการแบ่งงานตาม ความ
ช านาญเฉพาะด้าน ตามกิจการขององค์การพระพุทธศาสนาในสมัยนั้น ซึ่งมอบภารหน้าท่ีหลักให้ 
คณะสงฆ์เป็นผู้ดูแล โดยสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้ 

แผนภาพที่ ๒.๔ โครงสร้างการมอบหน้าท่ีในองค์กรในสมัยพุทธกาล๑๐๖ 
 

๒. อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ  
อ านาจหน้าท่ีในทางพระพุทธศาสนานั้น พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธอ านาจท่ีไม่เกิดจาก

พระธรรมวินัย แต่ให้การยอมรับอ านาจท่ีมาจากหน้าท่ี มีศรัทธา เห็นคุณค่าของหลักธรรม ค าสอนนั้น 
และปฏิบัติตามด้วยความเคารพ เช่น กุลบุตรท่ีเข้ามาบวชเป็นสมาชิกของคณะสงฆ์ ล้วนเกิดจาก
ศรัทธาท่ีประกอบด้วยปัญญา เมื่อปฏิบัติตนจนเห็นประโยชน์ในพระพุทธศาสนาแล้ว จึงน าไปส่ังสอน
คนอื่นต่อไป  

การมอบอ านาจหน้าท่ีในองค์การพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาลนั้น เริ่มจากท่ีพระพุทธ
องค์ทรงส่งพระสาวกออกประกาศพระพุทธศาสนา ปรากฏว่ามีกุลบุตรต้องการบวชเป็นจ านวนมาก
และเมื่อมีผู้ต้องการจะบวชพระสาวกก็จะน ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อบวชให้ ซึ่งเป็นความล าบากแก่
พระสาวกและผู้ท่ีต้องการจะบวช พระพุทธองค์จึงทรงประทานอนุญาตให้พระสาวกเป็นพระอุปัชณาย์ 
บวชกุลบุตรที่มีศรัทธาในท้องถิ่นและชนบทท่ีห่างไกลนั้นๆ ได้ โดยไม่ต้องน ามาเฝ้าพระองค์ ด้วย 

                                                             
๑๐๖พระยุทธนา รมณียธมฺโม, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์การจัดองค์กรคณะสงฆ์สมัยพุทธกาล”, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๖๐.   



๗๘ 

วิธีการบวชแบบ “ติสรณคมนูปสัมปทา”๑๐๗ เมื่อพระสาวกรูปใดได้รับมอบหมายหน้าท่ี
แล้ว ก็จะได้สิทธิในการกระท าหรือในการตัดสินใจในส่ิงต่างๆภายในขอบเขตหน้าท่ีท่ีตนได้รับมอบ ซึ่ง
เป็นบ่อเกิดของอ านาจตามมาคือ มีอ านาจในการพิจารณาความดีความชอบหรือมีความสามารถท า
การลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 

ส่วนความรับผิดชอบนั้น จะเห็นได้จากท่ีพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระสาวก ผู้ท่ีมี
คุณสมบัติท่ีเหมาะสมเป็นอุปัชฌาย์ให้การบวชแก่กุลบุตรแล้ว เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาในการปกครองจึง
ทรงให้พระสาวกหรือภิกษุนั้นถืออุปัชฌาย์อันเป็นข้อปฏิบัติระหว่างอุปัชฌาย์และสัทธิวิหาริกจะพึ ง
ปฏิบัติต่อกัน เรียกว่า อุปัชฌายวัตรและสัทธิวิหาริกวัตร 

การท่ีพระพุทธองค์ทรงอนุญาต ให้มีการถืออุปัชฌาย์วัตรและสัทธิวิหาริกวัตรดังกล่าวนี้ 
ถ้าพิจารณาให้ลึกซึ้งก็จะเห็นได้ว่า พระพุทธองค์ทรงมีพระประสงค์จะมอบหน้าท่ีในการปกครอง
พระสงฆ์ในเบ้ืองต้นให้เป็นภาระโดยตรงของพระอุปัชฌาย์จะต้องรับผิดชอบ เพราะพระอุปัชฌาย์แต่
ละรูปนั้นเปรียบเสมือนเป็นบิดาบังเกิดเกล้าทีให้ก าเนิดแก่บุตรผู้เป็นสัทธิวิหาริก ดังนั้น การอบรมพร่ า
สอนให้บุตรได้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบจึงเป็นภาระเบื้องต้นของผู้เป็นบิดามารดาท่ีจะต้องรับผิดชอบ
ด้วยสามัญสานึกของผู้ให้ก าเนิด๑๐๘ จะเห็นได้ว่าหน้าท่ีและความรับผิดชอบจะต้องมีความสัมพันธ์กัน
จึงจะท าใหก้ารปฏิบัติงานนั้นส าเร็จและเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม 

หลักการมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบในองค์การพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล
นั้น พระพุทธองค์ทรงประทานหลักการท่ีเป็นระเบียบการเพื่อใช้ในการสรรหา การคัดเลือกและการ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความยุติธรรมตามหลักพระธรรมวินัย โดยพิจารณาแล้วสามารถสรุปได้ ๓ 
ประการ คือ ๑) หลักพระวินัย คือ การแต่งต้ังสมมติด้วยการถือเอาอายุพรรษาเป็นเครื่องมือก าหนด 
เพื่อให้พระภิกษุผู้ได้รับการแต่งต้ังสมมติได้ท าหน้าท่ีอย่างสมบูรณ์ เพราะผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังจะ
ประกอบไปด้วยภาวะท่ีสามารถปกครองตนเองและสมารถปกครองคนอื่น ๒) หลักพระธรรม คือ การ
แต่งต้ังสมมติพระภิกษุเพื่อท าการแทนสงฆ์ โดยถือเอาความสามารถเป็นหลักในการแต่งต้ังมอบหมาย
หน้าท่ีใหด้ าเนินการในกิจนั้นๆ ท้ังนี้เพราะเหตุท่ีว่า พระภิกษุบางรูปถึงจะมีพรรษาตามท่ีก าหนดแล้ว 
แต่อาจจะเป็นผู้มีอุปนิสัยในด้านอื่นไม่ตรงกับหน้าท่ีนั้นๆ หรืออาจเป็นผู้ท่ีไร้ความสามารถเป็นผู้โง่เขลา
ไม่ฉลาดในกิจท่ีได้รับการแต่งต้ัง ดังนั้น จึงต้องอาศัยหลักความสามารถเป็นเครื่องก าหนดคุณสมบัติ
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีว่างไว้ เช่น การแต่งต้ังพระ
โมคคัลลานะและพระสารีบุตรเป็นอัครสาวกซ้ายขวา เป็นต้น ๓) หลักพระธรรมวินัยรวมกัน คือ การ
แต่งต้ังสมมติพระภิกษุเป็นเจ้าหน้าท่ีท าการแทนสงฆ์โดยยึดหลักพระธรรมวินัยเป็นการถือเอาอายุ

                                                             
๑๐๗วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๔/๔๒.  ย 
๑๐๘แสวง อุดมศรี, การปกครองคณะสงฆ์ไทย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๓๙.   



๗๙ 

พรรษาและความสามารถเป็นเครื่องในการก าหนดคุณสมบัติเพื่อแต่งต้ังสมมติ ซึ่งผู้ท่ีรับการแต่งต้ัง
อาจจะเป็นผู้ท่ีมีพรรษามากหรือพรรษาน้อยก็ได้ 

กาลหนึ่งมีพระภิกษุได้ถกเถียงกันเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวท าให้ความนี้ทราบถึง
พระพุทธเจ้า พระพุทธองค์จึงได้ทรงรับส่ังเป็นอนุบัญญัติกับภิกษุท้ังหลายว่า “ภิกษุท้ังหลาย เรา
อนุญาตให้ภิกษุรูปเดียวซึ่งเป็นผู้ฉลาดสามารถใช้สามเณร ๒ รูปให้อุปัฏฐากได้หรืออนุญาตให้ใช้
สามเณรเท่าท่ีสามารถจะตักเตือนพร่ าสอนให้อุปัฏฐากได้”๑๐๙ ดังนั้น ลักษณะการจัดสายการบังคับ
บัญชาในองค์การพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาลโดยเฉพาะสายการบังคับบัญชาของคณะสงฆ์สามารถ
แสดงเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้ 

 

 
แผนภาพที่ ๒.๕ สายการบังคับบัญชาของคณะสงฆ์ในองค์กรสมัยพุทธกาล๑๑๐ 

 
สรุปความว่า องค์การพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาลนั้นได้ก่อก าเนิดขึ้น โดยพระพุทธเจ้า 

ต่อมาเมื่อองค์การมีความเจริญเติบโตขึ้น พระพุทธองค์จึงทรงบัญญัติพระธรรมวินัยเพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารปกครอง และให้การศึกษาแก่สมาชิกภายในองค์การให้โอกาสในการพัฒนาตนเอง 
เพื่อให้ได้บรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา โดยมีพระธรรมวินัยครอบคลุมการด าเนินชีวิต
ทุกอย่าง เริ่มต้ังแต่ก าหนดคุณสมบัติ สิทธิหน้าท่ี และวิธีการรับสมาชิกใหม่เข้ามาสู่องค์การและคณะ
สงฆ์ การดูแลสมาชิกใหม่ การแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีท าการสงฆ์และรวมถึงระเบียบเกี่ยวกับการแสวงหา 
การจัดท า การเก็บรักษาและการแบ่งสรรปัจจัย ๔ เป็นต้น๑๑๑ ท้ังหมดนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใช้
พุทธวิธีการติดต่อส่ือสารเพื่อสร้างความเข้าใจ ช้ีแจงวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ 
                                                             

๑๐๙วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๐๕/๑๖๘.   
๑๑๐พระธรรมปิฎก(ป.อ. ปยุตฺโต) , พุทธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ , พิมพ์ครั้งที่ ๑๐, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์บริษัทสหธรรม จ ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๔๔๘-๔๔๙.   
๑๑๑ผศ.ดร.ทองใบ สุดชารี, ทฤษฎีองค์การ: วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและการประยุกต์, พิมพ์ครั้งที่ 

๒, (ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ: สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี, ๒๕๔๒), หน้า ๖.   



๘๐ 

เพื่อประสานงานสมาชิกภายในองค์การให้ด าเนินงานไปทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์
ขององค์การพระพุทธศาสนาท่ีได้วางไว้ 

จากพุทธวิธีการบริหารจัดการและผลการศึกษาของนักวิชาการต่างๆผู้วิจัยประมวลได้ว่า 
พุทธวิธีการบริหารจัดการมีความหมายท่ีเกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ ดังตาราง ๒.๑๔ ดังนี้ 
 
ตารางที่ ๒.๑๔ พุทธวิธีการบริหารจัดการ 
 

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

๑. จัดต้ังวางเป็นระบบระเบียบในหมู่มนุษย์  
๒. ความจริงท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ  
๓. กฎแห่งเหตุปัจจัย  

แสวง อุดมศรี  
(๒๕๔๖, หน้า ๖-๗)  

๑. ภิกขุปาติโมกข์และภิกขุนีปาติโมกข์  
๒. เพิ่มเติมให้สิกขาบทท่ีทรงบัญญัติไว้แล้วมี
ความรัดกุมมากยิ่งขึ้น  
๓. ให้เหมาะสมแก่การกระท าความผิดหรือการ
ล่วงละเมิด  
๔. กฎหรือข้อบังคับส าหรับฝึกอบรมกายและ
วาจา  

พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์  
(๒๕๓๑, หน้า ๑๙๗)  

๑. ร่วมกันทางานในรูปขององค์การ  
๒. การแบ่งหน้ า ท่ีและมอบหมายงานให้
เหมาะสมกับบุคคล  
๓. ท าตามความถนัดและความรู้ความสามารถ  

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  
(๒๕๓๘, หน้า ๕๓-๗๒)  

๑. การสมมติแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีท าการแทนสงฆ์  
๒. จัดคนในคณะให้รับหน้าท่ีท ากิจการนั้นเป็น
แผนกๆ  

แสวง อุดมศรี  
(๒๕๔๖, หน้า ๓๙)  
 

๑. การอบรมพร่าสอนให้ได้ประพฤติดี  
๒. จะต้องรับผิดชอบด้วยสามัญส านึกของผู้ให้
ก าเนิด 

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

๑. ให้โอกาสในการพัฒนาตนเอง  
๒. มีพระธรรมวินัยครอบคลุมการด าเนินชีวิต  
๓. ก าหนดคุณสมบัติ สิทธิหน้าท่ี  
๔. การแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีท าการสงฆ์และรวมถึง
ระเบียบ  

 
 
 



๘๑ 

๒.๔ ข้อมูลสภาพท่ัวไปของคณะสงฆ์และสภานักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 
 

การเผยแผ่หลักพระพุทธธรรมค าสอน  ถือว่าเป็นหน้า ท่ีโดยตรงของพระสงฆ์   
เพื่อปลูกฝังอบรมให้พุทธศาสนิกชนเป็นคนดี มีศีลธรรมและประพฤติดีปฏิบัติชอบนั้น อบรมส่ังสอน
ประชาชนให้เกิดศรัทธาเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา และต้ังอยู่ในสัมมาปฏิบัติเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ ส่ังสอนให้ผู้เรียนบังเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมก่อให้เกิดความเล่ือมใสศรัทธา 
และต้ังตนอยู่ในสัมมาปฏิบัติเพราะว่าพระพุทธศาสนาท่ียังประโยชน์สุขให้เกิดข้ึนกับ  มวลมนุษยชาติ 
การพัฒนาศักยภาพของคณะสงฆ์เพื่อให้องค์กรคณะสงฆ์เข้มแข็งมีประสิทธิภาพในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนานั้น พระเมธีธรรมมาภรณ์ ได้ให้ทัศนคติว่า “คณะสงฆ์และองค์กรของชาวพุทธต้อง
เริ่มคิดว่า เราจะใช้ส่ือให้เป็นประโยชน์เพื่อต่อต้านส่ิงท่ีเป็นปฏิปักษ์กับวัฒนธรรมไทย และค่านิยม
แบบพุทธได้อย่างไร ทางคณะสงฆ์นั้นต้องคงจะต้องรุกทางส่ือให้มากยิ่งขึ้น ถึงเวลาแล้วที่คณะสงฆ์ต้อง
มีโฆษกคณะสงฆ์หรือโฆษกมหาเถรสมาคมท่ีเป็นพระสงฆ์ เพื่อช่วยช้ีแนะแก้ไขสถานการณ์
พระพุทธศาสนาเมื่อมีคนมาย่ ายี  โดยเผยแผ่ทางส่ือสารเวลาปัญหามากระทบก็สามารถแก้ไขได้๑๑๒ 

ฉะนั้น พระสงฆ์ควรตระหนักในการเผยแผ่ค าสอนของพระพุทธศาสนา โดยยึดหลักวัตถุ
ประสงฆ์ ๓ ประการ คือ 

๑. ทิฎฐธรรมิกกัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์ในชาตินี้ 
๒. สัมปรายิกกัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์ในชาติหน้า 
๓.ปรมัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานและในส่วนงานการเผยแผ่

คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ได้สนองนโยบายของคณะสงฆ์และรัฐบาลโดยก าหนดกฎเกณฑ์ให้คณะสงฆ์
ในจังหวัด ได้ยึดถือตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับ พ.ศ.๒๔๘๔ ท่ีก าหนดหน้าท่ีของเจ้าคณะพระ
สังฆาธิการและพระสงฆ์เกี่ยวกับการเผยแผ่ไว้ คือ๑๑๓ 

๑. อบรมภิกษุสามเณรให้มีสมณสัญญาและอบรมในเรื่องจรรยามารยาท  ตลอดถึงการ
ปฏิบติัอันเกี่ยวกับพิธีหรือแบบอย่างต่าง ๆ 

๒. อบรมการท าวัตรสวดมนต์ให้เป็นไปโดยมีระเบียบเรียบร้อย 
๓. หาอุบายวิธีให้ได้ยินได้ฟังโอวาท ค าส่ังสอน หรือค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ 
๔. แนะน าค าส่ังสอนอบรมประชาชนให้เข้าใจในศาสนพิธีและการปฏิบัติ 
๕. เทศนาส่ังสอนประชาชนให้ต้ังอยู่ในศีลธรรมและให้ได้ยินได้ฟังเรื่องเกี่ยวกับพระ 

ศาสนาได้ถูกต้อง 
๖. หาอุบายวิธีสกัดกั้นสัทธรรมปฏิรูปมิให้เกิดข้ึนหรือบ าบัดท่ีเกิดขึ้นให้หมดไปโดยชอบ 

                                                             
๑๑๒พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์, หน้า ๒๙-๓๓. 
๑๑๓มานพ  พลไพรินทร์, คู่มือบริหารกิจการคณะสงฆ์ , (กรุงเทพมหานคร: หจก. ชุติมาการพิมพ์, 

พ.ศ.๒๕๓๒), หน้า ๒๗๒-๑๗๓. 



๘๒ 

๗. ขวนขวายเพื่อให้ศิษย์วัดมีความรู้ในเรื่องศาสนาและอบรมในทางศีลธรรมมีการไหว้
พระสวดมนต์ เป็นต้น 

๘. ขวนขวายจัดต้ังห้องสมุด เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาธรรมบาลี หรือเพื่อประโยชน์แก่
ประชาชน หรือขวนขวายจัดหาหนังสือเกี่ยวกับความรู้ท่ัวไปบ้าง เกี่ยวกับการไหว้พระสวดมนต์บ้าง 
เกี่ยวกับศีลธรรมบ้าง ท่ีเกี่ยวกับประวัติบ้าง เพื่อให้ผู้รักษาศีลฟังธรรมตามวัดต่างๆ ได้ท่องได้อ่านตาม
สมควรแก่สถานท่ีและโอกาส 

สภานักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี มีวิธีการด าเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยยึด
รูปแบบตามมติมหาเถรสมาคม และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เป็นหลัก โดยท่ีก าหนดการจัดให้มีการ
ฝึกอบรมพระนักเทศน์นักเผยแผ่แก่เจ้าคณะพระสังฆาธิการ ซึ่งมีแนวคิดในการเผยแผ่โดยภาพรวมคือ 
จะต้องให้หน้าท่ีรับผิดชอบด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามบทบัญญัติ มาตรา ๓๗/๓ แห่ง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่งเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  พ.ศ.๒๕๓๕  คือ 
มาตรา ๓๗/๓  เจ้าอาวาสวัดมีอ านาจหน้าท่ีเป็นธุระในการศึกษาอบรมและส่ังสอนพระธรรมวินัยแก่
บรรพชิตและคฤหัสถ์ได้จ าแนกการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอันเป็นอ านาจหน้าท่ีของเจ้าอาวาส  หรือผู้
รักษาการแทนเจ้าอาวาส จะต้องประพฤติ ปฏิบัติ จะต้องจัด  จะต้องท า อันเป็นภารกิจประจ า
ตลอดเวลาท่ีด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาส หรือรักษาการแทนเจ้าอาวาส แยกเป็น ๒ ประเด็น 

 ๑. เป็นธุระในการจัดการศึกษาธรรม  และส่ังสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิต 
๒. เป็นธุระในการอบรมและส่ังสอนแก่คฤหัสถ์๑๑๔ 
งานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ได้มีโครงการจัดอบรม

หลักสูตรพระนักเทศน์ นักเผยแผ่ แก่เจ้าคณะพระสังฆาธิการพระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ มุ่งเน้นท่ีความรู้ ความสามารถความเข้าใจในหลักการเผยแผ่แล้วน าไปปฏิบัติในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา โดยก าหนดสารัตถะท่ีเป็นนโยบายในการเผยแผ่ คือ 

๑. หลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูป 
มีความรู้ความเข้าใจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สามารถน าหลักธรรม และวิธีการไปประยุกต์ใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีรายละเอียดเกี่ยวกับขอบข่ายท่ีพระนักเผยแผ่
ต้องรู้ในหลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

๑.๑ นโยบายคณะสงฆ์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
๑.๒ หลักและหลักวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
๑.๓ ปัญหาและอุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
๑.๔ การตั้งหน่วยอบรมประชาชนต าบล (อ.ป.ต.) 

                                                             
๑๑๔สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง  วรปุญฺโญ), คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยเรื่องการคณะสงฆ์

และการศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์กรมการศาสนา,๒๕๔๐), หน้า ๑๓๔. 



๘๓ 

๑.๕ บทบาทพระสงฆ์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
๒. บทบาทพระสงฆ์กับงานพระธรรมทูต เพื่อให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีพระธรรมทูต ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ คือ 

๒.๑ หน้าท่ีของพระธรรมทูต 
๒.๒ ความส าคัญของพระธรรมทูต 
๒.๓ คุณสมบัติและลักษณะพระธรรมทูตท่ีพึงประสงฆ์ 
๒.๔ บทบาทพระธรรมทูตกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ 
๒.๕ บทบาทพระธรรมทูตกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่างประเทศ 

๓. พระสงฆ์กับการอบรมศีลธรรมแก่เยาวชน เพื่อให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปมี
ความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของพระสังฆาธิการในการอบรมศีลธรรมแก่เยาวชน เพื่อสร้างอนาคต
ท่ีดีของประเทศชาติต่อไป คือ 

๓.๑ หลักการ วิธี และกระบวนในการจัดอบรม 
๓.๒ กลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมอบรม 
๓.๓ บทบาทหน้าท่ีของพระสงฆ์ในการสอนศีลธรรมแก่เยาวชน 
๓.๔ ตัวอย่างการจัดโครงการอบรมศีลธรรมแก่เยาวชน 

๔. พระสงฆ์กับการใช้ส่ือในการสอน  เพื่อให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปมีความรู้
ความเข้าใจในการใช้ส่ือการสอนต่างๆและสามารถน าไปใช้ประกอบการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คือ 

๔.๑ ความหมายและความส าคัญของส่ือการสอน 
๔.๒ ประโยชน์ในการใช้ส่ือการสอน 
๔.๓ วิธีการใช้ส่ืออย่างมีประสิทธิภาพ  
๔.๔ พระสงฆ์กับประสิทธิภาพการใช้ส่ือการสอน 
๔.๕ พระสงฆ์กับการใช้ส่ือเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

๕. ส่ือสารมวลชนกับคณะสงฆ์  เพื่อให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปมีความรู้ความ
เข้าใจในการใช้ส่ือสารมวลชน เช่น ส่ิงพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น และตระหนักว่าส่ือสารมวลชนมี
บทบาทส าคัญในสังคมปัจจุบัน คือ 

๕.๑ ความส าคัญของส่ือมวลชน 
๕.๒ หลักการ และจรรยาบรรณของส่ือสารมวลชน 
๕.๓ พ.ร.บ. คล่ืนความถ่ีกับการพระศาสนา 
๕.๔ ชนิดและรูปแบบของส่ือสารมวลชน 



๘๔ 

๕.๕ บทบาทพระสงฆ์กับส่ือสารมวลชน 
๖. งานประชาสัมพันธ์คณะสงฆ์เพื่อให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปมีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับหลักและวิธีการประชา สัมพันธ์ และสามารถน าหลักการและวิธีการไปประยุกต์ใช้กับ
งานคณะสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ 

๖.๑ หลักและวิธีการประชาสัมพันธ์ 
๖.๒ องค์ประกอบของการประชาสัมพันธ์ 
๖.๓ ความส าคัญของการวางแผนประชาสัมพันธ์ 
๖.๔ การส่ือสารเพื่อประชาสัมพันธ์ 
๖.๕ แนวทางการประชาสัมพันธ์๑๑๕ 

จากศึกษาแนวคิดการเผยแผ่ ผู้วิจัยจึงได้สรุปสาระส าคัญได้ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ ๒.๑๕ แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ จังหวัดเพชรบุรี 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
พระเมธีธรรมาภรณ์ 
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 
(พ.ศ.๒๕๓๕, หน้า ๒๙-๓๓) 

๑. ส่ังสอนให้ผู้เรียนบังเกิดความเข้าใจ 
๒. เกิดความเล่ือมใส 
๓. ต้ังตนอยู่ในสัมมาปฏิบัติ 
๔. ยังประโยชน์สุขให้เกิดข้ึนกับมวลมนุษย์ 

มานพ  พลไพรินทร ์
(พ.ศ.๒๕๓๒, หน้า ๒๗๒-๒๗๓) 

๑. ประโยชน์ในชาตินี้ 
๒. ประโยชน์ในชาติหน้า 
๓. ประโยชน์อย่างยิ่งคือนิพพาน 

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 
(ช่วง วรปุญโญ) 
(พ.ศ.๒๕๔๐,หน้า ๑๓๔) 

๑.  เพื่อก่อให้เกิดความศรัทธาเช่ือถือ 
๒.   พระสงฆ์เป็นผู้มีสติปัญญารอบรู้วิชาการ 
๓.  ให้แก่ประชาชนท่ีมาปรึกษา 
๔.  ให้การศึกษาอบรมประชาชน 

ส านักงานเจ้าคณะภาค ๒ 
(พ.ศ.๒๕๔๖) 

๑. วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
๒. บทบาทพระสงฆ์กับงานพระธรรมทูต 
๓. พระสงฆ์กับการอบรมศีลธรรมเยาวชน 
๔. พระสงฆ์กับการใช้ส่ือในการสอน 
๕. ส่ือสารมวลชนกับคณะสงฆ์ 
๖. งานประชาสัมพันธ ์

                                                             
๑๑๕ส านักงานเจ้าคณะภาค ๒, เอกสารคู่มือโครงการอบรมหลักสูตรพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

รุ่นที่ ๒, ๒๕๔๖, (อัดส าเนา). 



๘๕ 

 
คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ได้ด าเนินนโยบายด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อน าหลักพุทธธรรมของพระพุทธศาสนา ไปประกาศแก่พุทธศาสนิกชน มีความแตกต่าง
ตามวิธีการของแต่ละท่าน มีเทคนิคและความสามารถด้านน าเสนอเผยแผ่ของแต่ละท่านไม่เหมือนกัน  
ผู้มีความรู้ความสามารถน าเสนอในแง่มุมท่ีละเอียด ลึกซึ้ง เข้าใจหลักธรรมได้โดยง่าย ท าให้สาธุชนเกิด
ศรัทธา เล่ือมใสในพระพุทธศาสนามากขึ้นท้ังนี้ ได้ยึดหลักการเผยแผ่  ๔  ประการ ตามความถนัดของ
ผู้น าแต่ละวัด หลักเผยแผ่ ๔ ประการ คือ 

๑. ด้านการเทศนาบรรยาย  พระพุทธศาสนาเป็นแหล่งแห่งวัฒนธรรมความดีงามคู่ชาติ
ไทยมาแต่โบราณ ระบบพุทธธรรมได้มีบทบาทช่วยจรรโลงจิตใจชาวไทยมาช้านาน ค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาจึงมีความหมายมากในการท่ีบัณฑิตชนท้ังหลายจะพึงน้อมน ามาเป็นแสงสว่างช่วยน า
ทางชีวิต น ามาช่วยแก้ไขสังคม พุทธธรรมเป็นร่มเงาของต้นไม้ใหญ่มีใบหนาให้ความร่มเย็นท่ีจะเป็นพัก
พึงของบุคคลผู้ก าลังเร่าร้อนด้วยความทุกข์ต่างๆพุทธธรรมได้ให้อาหารทางใจแก่ผู้เข้ามาพักพิงช่วย
อบรมให้ “ มีมโนธรรมดี ” ระบบศีลธรรมและวัฒนธรรม 

๒. ด้านการแสดงธรรมและปาฐกถาธรรม การแสดงธรรมช้ีแจงแสดงหลักธรรมของคณะ
สงฆ์จังหวัดเพชรบุรียึดหลักสัมมาปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ฟังรู้ข้อเท็จจริงในธรรมท่ีควรรู้ควรเห็น เป็นการช้ีน า
ให้ผู้ฟังเกิดความเล่ือมใสในศรัทธายอมรับเป็นหลักธรรมส าหรับยึดถือปฏิบัติในการด าเนินชีวิต การ
แสดงพระธรรมเทศนาในการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ การแสดงธรรมในวันธรรมะสวนะมีการยึด
เอาหลักค าสอนของพุทธธรรมและยึดหลักธรรมค าส่ังสอนขององค์ส าเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อให้
พุทธศาสนิกชนสามารถน าเอกาหลักค าสอนเหล่านี้ไปด าเนินชีวิตประจ าวัน เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมี
ความสันติสุข 

๓. ด้านการเขียนบทความ สุภาษิตต่างๆคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรีได้ยึดหลักการเผยแผ่
โดยวิธีการเขียนป้ายสุภาษิตติดตามต้นไม้ ตามอาคารศาลาวัด โดยได้รับการร่วมมือจากเจ้าคณะพระ
สังฆาธิการในเขตจังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้พุทธศาสนิกชนน าเอาหลักค าสอนไปใช้ได้จริง 

๔. ด้านการสัมโมทนียถา ให้หลักธรรมของศาสนาในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
พระพุทธศาสนามีแนวทางในการแก้ปัญหา คือความทุกข์อยู่ว่า เมื่อมีปัญหามีความทุกข์ ถ้าต้องการ
แก้ปัญหาให้ถูกจุดและได้ผล ต้องแก้ท่ีต้นตอต้นเหตุจึงจะได้ประโยชน์สามารถสลายปัญหาคือความ
ทุกข์ลงได้  หากแก้ไม่ถูกจุดท าไม่ถูกท่ีและเวลา ย่อมไม่ได้ผล ท้ังเสียเวลา เสียทรัพย์และยิ่งท าให้
ปัญหาขยายตัวออกไปไม่จบส้ิน เหตุแห่งปัญหาท้ังมวล ไม่ว่าเกี่ยวกับยาเสพติด เศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองเป็นต้น ล้วนเกิดมาจากบุคคลในชาติบ้านเมืองของเราละเลยไม่รักษาศีลเป็นเบื้องต้น พร้อม
ท้ังละเลยไม่ปฏิบัติธรรมคือไม่ท าหน้าท่ีของตนเองให้ถูกต้องตามหลักธรรม จึงพากันได้รับผลพวงดังท่ี
ปรากฏอยู่ในขณะนี้ 



๘๖ 

หลักการเผยแผ่ท้ัง ๔ ประการ ดังกล่าวนี้ คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรีได้ด าเนินการมา 
โดยตลอดตามความถนัดของเจ้าอาวาสแต่ละรูป หรือพระภิกษุในแต่ละวัด ซึ่งแนวทางในการเผยแผ่
ของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี นี้ จะมีรูปแบบการเผยแผ่ท่ีเป็นหลักประจ า  ๒ อย่าง คือ 

๑. การมีเทศน์ตามนิยมกาล คือ การแสดงธรรมในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ซึ่งมีการ
ประพฤติปฏิบัติธรรมของอุบาสกอุบาสิกาท่ีมารักษาศีลในวันธรรมสวนะ โดยพระภิกษุได้ผลัดเปล่ียน
กันแสดงธรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาต่างๆคือ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา
และวันอัฐมีบูชา ก็จะมีการแสดงธรรมตามกาลเป็นแบบบรรยายตามโอกาสท่ีได้มีกิจกรรมบ าเพ็ญกุศล
ต่าง ๆ 

๒. การมีเทศน์ในการท าบุญ งานมงคลและงานอวมงคล ซึ่งทางวัดได้ก าหนดให้มีการ
แสดงตามความเหมาะสมอยู่เสมอส าหรับงานมงคล เช่น งานบวช งานขึ้นบ้านใหม่ งานแต่ง งานวัน
คล้ายวันเกิด เป็นต้น เพื่อท่ีอุบาสกอุบาสิกา จะได้ฟังการเทศนาและบรรยายธรรม ส่วนงานอวมงคลท่ี
นิยมให้มีการแสดงธรรมนั้นเช่น งานฌาปนกิจศพ งานท าบุญอัฐิ ๗ วัน ๕๐ วัน ๑๐๐ วัน เป็นต้น 

สรุปได้ว่า คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ได้ด าเนินนโยบายด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
โดยได้รับความร่วมมือของเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกวัดในเขตจังหวัดเพชรบุรี โดยยึดหลักการดังนี้ 
คือ      

๑) เพื่อเผยแผ่ความรู้ความเข้าใจได้ถูกต้อง ในเรื่องการปฏิบัติ 
๒) เพื่อขจัดปัญหาในการขาดประสบการณ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
๓) เพื่อมีหลักการและแนวทางการเผยเผยท่ีชัดเจน 
๔) เพื่อให้มีองค์กรการเผยแพระพุทธศาสนาคือ สภานักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 

เพื่อให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการได้เผยแผ่ได้ทุกท่ีทุกเวลา ทุกสถานการณ์ 
 
สภาพการบริหารจัดการและปกครองของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรีในปัจจุบัน 

(มหานิกาย) 
สามารถแสดงรายละเอียดตามล าดับช้ันการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ได้ดังนี้ 
๑. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สกลมหาสังฆปรินายก  สมเด็จพระสังฆราช เป็น

ประมุข 
๒. กรรมการมหาเถรสมาคม 
๓. เจ้าคณะใหญ่หนกลาง สมเด็จพระพุทธชินวงษ์ วัดพิชัยญาติการาม 
๔. เจ้าคณะภาค ๑๕ พระพรหมเวที วัดพระปฐมเจดีย์ฯ 

                ๕. เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี พระวชิรธรรมคณี วัดหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี มีเขตการ
บริหารการปกครองระดับอ าเภอ ๘ อ าเภอ ระดับต าบล ๔๔ ต าบล ระดับวัด ๒๔๑ วัด ดังนี้๑๑๖ 

                                                             
๑๑๖ ส านักงานเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี , เอกสารประกอบการประชุมพระสังฆาธิการ

จังหวัดเพชรบุรีประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐, หน้า ๑๕-๒๑. 



๘๗ 

 ๑. คณะสงฆ์อ าเภอเมืองเพชรบุรี 
(๑) พระพิพิธพัชโรดม (วัดพระรูป) รองเจ้าคณะเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี 
(๒) พระครูวัชรสุวรรณาทร  ดร. (วัดใหญ่สุวรรณาราม) เจ้าคณะอ าเภอเมืองเพชรบุรี 
(๓) พระครูพิศาลวัชรกิจ (วัดนาพรหม) รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองเพชรบุรี 
(๔) พระครูวาทีวรวัตน์  ดร. (วัดมหาธาตุฯ) รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองเพชรบุรี 
มีเขตปกครองท้ังหมด ๑๔ ต าบล โดยมีเจ้าคณะต าบลปกครอง ดังนี้ 

 
ล าดับที่ ต าบล เจ้าคณะต าบล 

๑ คลองกระแชง เขต ๑ พระครูญาณเพชรรัตน์ ดร. 
๒ คลองกระแชง เขต ๒ พระครูปิยวัชราภรณ์ 
๓ คลองกระแชง เขต ๓ พระครูประโชติวชิรการ 
๔ ท่าราบ เขต ๑ พระมหาค ารณ รตนนาโถ 
๕ ท่าราบ เขต ๒ พระครูวินัยธรชุ่ม พุทธญาโณ 
๖ ท่าราบ-ช่องสะแก พระครูวัชรชัยธรรม 
๗ บ้านกุ่ม-ธงชัย พระครูอินทวชิราภรณ์ 
๘ ไร่ส้ม พระครูศรีธรรมรัตน์ 
๙ หัวสะพาน พระครูโสภิตวัชรากร 

๑๐ โพไร่หวาน พระครูสมุห์  อ านวย  ปภากโร 
๑๑ บางจาน-หนองโสน พระครูกิตติวัชราภรณ์ 
๑๒ โพธิ์พระ พระครูบวรโพธวิิโรจน ์
๑๓ นาพันสาม พระครูขันติวัชรคุณ 
๑๔ หาดเจ้าส าราญ พระครูปลัดมหาเถรานุวัตร 

 
มีวัดในเขตปกครอง จ านวน ๗๑ วัด ท่ีพักสงฆ์ ๑ แห่ง มีจ านวนพระสังฆาธิการและ

พระสงฆ์ท้ังหมด ๑,๓๕๓ รูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 

๒) คณะสงฆ์อ าเภอบ้านลาด 
(๑) พระครูปิยวัชรคุณ (วัดช่อม่วง) เจ้าคณะอ าเภอบ้านลาด 
(๒) พระครูไพศาลพัฒนานุกูล (วัดห้วยเสือ) รองเจ้าคณะอ าเภอบ้านลาด 
มีเขตปกครองท้ังหมด ๗ ต าบล โดยมีเจ้าคณะต าบลปกครอง ดังนี้ 

 
ล าดับที่ ต าบล เจ้าคณะต าบล 

๑ บ้านลาด พระครูวิกรมพัชรธรรม 
๒ ถ้ ารงค์ พระครูสุนทรวัชรกิจ ดร. 
๓ สมอพลือ พระครูโพธิกิจจาภรณ์ 
๔ ต าหรุ พระครูสุธรรมวชิรากร 
๕ บ้านทาน พระครูภัทรปุญญาคม 
๖ โรงเข้ พระครูวัชรธรรมนาถ 
๗ หนองกะป ุ พระครูวิรุฬญาณวัชร 

 
มีวัดในเขตปกครอง จ านวน ๓๕ วัด ท่ีพักสงฆ์ ๒ แห่ง มีจ านวนพระสังฆาธิการท้ังหมด 

๒๗๖ รูป 
๓) คณะสงฆ์อ าเภอเขาย้อย 
(๑) พระครูญาณวัชร์วิมล (วัดห้วยหลวง) เจ้าคณะอ าเภอเขาย้อย 
(๒) พระครูปัญญาพัชรศาสน์ (วัดเทพประชุมนิมิต) รองเจ้าคณะอ าเภอเขาย้อย 
มีเขตปกครองท้ังหมด ๖ ต าบล โดยมีเจ้าคณะต าบลปกครอง ดังนี้ 

 
ล าดับที่ ต าบล เจ้าคณะต าบล 

๑ เขาย้อย  พระปลัดวอน  วรธมฺโม รก.จต. 
๒ หนองชุมพล พระใบฎีกามานะ  สุเมธโส   
๓ ทับคาง พระครูจันทวชิรคุณ 
๔ บางเค็ม พระครูศรีวัชราภรณ์ 
๕ หนองปลาไหล พระครูโสภิตกิตติคุณ 
๖ ห้วยโรง พระครูวัชรวีรวงศ์ 
           

มีวัดในเขตปกครอง จ านวน ๓๐ วัด ท่ีพักสงฆ์ ๗ แห่ง มีจ านวนพระสังฆาธิการและ
พระสงฆ์ท้ังหมด ๒๓๖ รูป 

 
 
 
 



๘๙ 

๔) คณะสงฆ์อ าเภอบ้านแหลม 
พระครูพุทธรัตนภิบาล (วัดเขาตะเครา) เจ้าคณะอ าเภอบ้านแหลม 
มีเขตปกครองท้ังหมด ๕ ต าบล โดยมีเจ้าคณะต าบลปกครอง ดังนี้ 
 

 
ล าดับที่ ต าบล เจ้าคณะต าบล 

๑ บ้านแหลม พระครูสิริวชิรธรรม 
๒ บางครก พระมหาอโนทัย  พลวฑฺฒโก 
๓ บางตะบูน พระครูอาทรวัชรานุกิจ 
๔ บางขุนไทร เจ้าอธิการจรินทร์  ฐิโตภาโส 
๕ บางแก้ว-แหลมผักเบ้ีย พระครูบวรรัตนวงศ์ 
 

มีวัดในเขตปกครอง จ านวน ๒๘ วัด ท่ีพักสงฆ์ ๑ แห่ง มีจ านวนพระสังฆาธิการและ
พระสงฆ์ท้ังหมด ๒๒๑ รูป 

 
๕) คณะสงฆ์อ าเภอท่ายาง 
(๑) พระครูวัชรชลธรรม (วัดชลธาราม) เจ้าคณะอ าเภอท่ายาง 
(๒) พระครูวัชรินทขีลารักษ์ (วัดเข่ือนเพชร) รองเจ้าคณะอ าเภอท่ายาง 
มีเขตปกครองท้ังหมด ๖ ต าบล โดยมีเจ้าคณะต าบลปกครอง ดังนี้ 

 
ล าดับที่ ต าบล เจ้าคณะต าบล 

๑ หนองจอก  พระครูอุปถัมภ์วชิรกิจ 
๒ ท่ายาง-ท่าคอย พระครูสิริทัศนียคุณ 
๓ ท่าไม้รวก พระครูสิริพัชรศาสน์ 
๔ เขากระปุก-กลัดหลวง พระครูวัชรสารธรรม 
๕ วังไคร ้ พระครูพิทักษ์วัชรวงศ์ 
๖ ท่าแลง พระครูประสิทธิ์พัชรสาร 
 

มีวัดในเขตปกครอง จ านวน ๓๐ วัด ท่ีพักสงฆ์ ๔ แห่ง มีจ านวนพระสังฆาธิการและ
พระสงฆ์ท้ังหมด ๑๗๓ รูป 

 
 
 
 
 



๙๐ 

 ๖) คณะสงฆ์อ าเภอชะอ า 
พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวุฒิคุณ (วัดพลับพลาชัย) เจ้าคณะอ าเภอชะอ า 
มีเขตปกครองท้ังหมด ๔ ต าบล โดยมีเจ้าคณะต าบลปกครอง ดังนี้ 
 

ล าดับที่ ต าบล เจ้าคณะต าบล 
๑ ชะอ า  เขต  ๑ พระครูโอภาสวัชรธรรม 
๒ ชะอ า  เขต  ๒ พระครูมนญูสีลสังวร 
๓ เขาใหญ่ พระมหาประสาร  ชยนนฺโท  ปธ.๘ 
๔ หนองศาลา พระครูพิพัตนว์ชิรปัญญาวุฒ ิ

มีวัดในเขตปกครอง จ านวน ๒๓ วัด ท่ีพักสงฆ์ ๗ แห่ง มีจ านวนพระสังฆาธิการและ
พระสงฆ์ ท้ังหมด ๒๓๕ รูป 

 
๗) คณะสงฆ์อ าเภอแก่งกระจาน 
พระครูประจักษ์วัชรธรรม (วัดห้วยกวางจริง) เจ้าคณะอ าเภอแก่งกระจาน 
มีเขตปกครองท้ังหมด ๒ ต าบล โดยมีเจ้าคณะต าบลปกครอง ดังนี้ 

 
ล าดับที่ ต าบล เจ้าคณะต าบล 

๑ แก่งกระจาน พระครูอุวงศ์วัชรกิจ 
๒ วังจันทร ์ พระครูสถิตวัชรธรรม 
 

มีวัดในเขตปกครอง จ านวน ๑๒ วัด ท่ีพักสงฆ์ ๘ แห่ง มีจ านวนพระสังฆาธิการและ
พระสงฆ์ท้ังหมด  ๒๓๖ รูป 

 
๘) คณะสงฆ์อ าเภอหนองหญ้าปล้อง 
พระครูพิทักษ์วัชรกิจ (วัดหนองหญ้าปล้อง) เจ้าคณะอ าเภอหนองหญ้าปล้อง 
มีเขตปกครองท้ังหมด ๒ ต าบล โดยมีเจ้าคณะต าบลปกครอง ดังนี้ 

 
ล าดับที่ ต าบล เจ้าคณะต าบล 

๑ หนองหญ้าปล้อง เขต  ๑ พระครูวิบูลวัชรกิจ 
๒ หนองหญ้าปล้อง เขต  ๒ พระครูสุนทรวัชรการ 
 

มีวัดในเขตปกครอง จ านวน ๑๓ วัด ท่ีพักสงฆ์ ๔ แห่ง มีจ านวนพระสังฆาธิการและ
พระสงฆ์ท้ังหมด ๒๖๓ รูป 

การบริหารการปกครองของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรีสามารถแสดงเป็นแผนภาพ
ประกอบท่ี ๒.๓ ได้ดังนี้ 



๙๑ 

 
 

แผนภาพที่ ๒.๖ แสดงการบริหารการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี (มหานิกาย) 
 

จากการเผยแผ่ดังกล่าวจึงมีการรวมตัวกันขึ้นของคณะสงฆ์ นักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 
เพื่อให้การทางานด้านการเผยแผ่เป็นไปได้อย่างดีมีการประสานงานช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันในด้าน
ต่างๆ โดยก่อตั้งขึ้นในรูปแบบของสภา มีกฎ ข้อบังคับของสภาดังนี้ 

 
ข้อบังคับสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.๒๕๔๔ 
ตามมติของท่ีประชุมใหญ่  เมื่อวันท่ี  ๑๑  เดือน  กันยายน  พ.ศ.๒๕๔๔  ให้ถือใช้

ข้อบังคับฉบับนี้มีความดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑  ข้อบังคับฉบับนี้เรียกว่า  “ ข้อบังคับสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี  พ.ศ.

๒๕๔๔” 
ข้อ ๒  ข้อบังคับฉบับนี้ให้ถือใช้ต้ังแต่วันท่ี ๑๑ เดือนกันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๔  เป็นต้นไป 

 

 



๙๒ 

หมวด  ๑ชื่อ  และที่ต้ังส านักงาน 
ข้อ  ๓  ช่ือ  สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรีช่ือ  อักษรย่อว่า  ส.น.พ. 
ตราของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี  มีรูปลักษณะ  ดังนี้ 
(๑) อุณาโลม เปล่งรัศมี หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองของสภาฯและพระพุทธศาสนา 
(๒) ธรรมจักร  หมายถึง  การประกาศธรรมของพระพุทธเจ้าไปสู่พุทธบริษัท 
(๓) เพชรเปล่งประกายในธรรมจักร  หมายถึง  จังหวัดเพชรบุรี 
(๔) กวางคู่หมอบใต้ธรรมจักร  หมายถึง  ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน 
(๕) พุทธภาษิต  “ ธมฺมจารี  สุข  เสติ  ผู้ประพฤติธรรม  อยู่เป็นสุข”  อยู่ในล้อม 

ธรรมจักร 
(๖) ตัวหนังสือค าว่า  สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี  อยู่ในแถบริบบิ้น 
ข้อ  ๔  ท่ีต้ังส านักงาน  ส านักงานเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี 
หมวด  ๒หน้าท่ี  และวัตถุประสงค์ 

ข้อ  ๕  หน้าท่ี  สภาฯ  มีหน้าท่ี  ดังนี้ 
(๑) ส่งเสริมความก้าวหน้าให้แก่พระนักเผยแผ่  จังหวัดเพชรบุรี 
(๒) ปรับปรุงคุณภาพของพระนักเผยแผ่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
(๓) วางหลักการเผยแผ่ให้เป็นระบบ  เหมาะสมแก่สังคม  โดยยึดหลักธรรม 
ข้อ  ๖  วัตถุประสงค์  สภาฯ  มีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
(๑) เพื่อส่งเสริมศีลธรรม  จริยธรรม  จารีต  ประเพณี  และวัฒนธรรมไทย 
(๒) เพื่อให้ประชาชนเข้าใจหลักธรรมน าไปปฏิบัติ และประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้

อย่างถูกต้อง 
(๓) เพื่อสร้างเสริมภูมิปัญญาของชาวพุทธ  ให้เป็นศาสนทายาทท่ีดี 
(๔) เพื่อสร้างเสริมความสามัคคีของชนชาติให้เกิดความสงบสุข 
(๕) เพื่อเป็นส่ือสัมพันธ์ระหว่างพระนักเผยแผ่ในจังหวัดและต่างจังหวัด 
(๖) เพื่อปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาให้ด ารงอยู่คู่แผ่นดินไทย 

หมวด  ๓  ทุน  และการด าเนินงาน 
ข้อ  ๗  ทุน  สภาฯ  อาจได้ทุน  ดังนี้ 
(๑) เงินบ ารุงจากผู้มีจิตศรัทธาท่ัวไป 
(๒) เงินอุดหนุนจากคณะสงฆ์อ าเภอ  จังหวัด  กองทุน  มูลนิธิ  องค์กรต่างๆ 
(๓) ทรัพย์สินอื่นๆ  ท่ีมีผู้อุทิศให้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ 
(๔) ทุนอุปถัมภ์จากบรรพชิต  แลคฤหัสถ์ 
(๕) ทุนท่ีสภาฯ  จัดหามาโดยชอบธรรม 
ให้สภาฯ  วางระเบียบบริหารทุนไว้เป็นแนวทางปฏิบัติในโอกาสต่อไป 
ข้อ  ๘  การด าเนินงาน  สภาฯ  อาจด าเนินงาน  ดังนี้ 
(๑) จัดอบรมศีลธรรม   จริยธรรม   แก่เยาวชน   นักเรียน   นิสิต   นักศึกษาและ 

ประชาชนท่ัวไป 



๙๓ 

(๒) จัดแสดงธรรมตามสถานท่ีต่างๆ ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาวันส าคัญท่ีทาง 
ราชการก าหนด  หรือตามประเพณีนิยมท่ัวไป 

(๓) จัดการฝึกอบรมพระนักเผยแผ่รุ่นใหม่  
(๔) จัดกิจกรรมต่างๆท่ีเป็นประโยชน์แก่สังคม โดยไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยและกฎหมาย

ของบ้านเมือง 
หมวด  ๔  สมาชิก 
ข้อ  ๙  สมาชิก  สมาชิกสภาฯ  คือ 
(๑) พระธรรมทูตประจ าจังหวัด 
(๒) พระธรรมทูตประจ าอ าเภอ 
(๓) พระธรรมทูตเฉพาะกิจ 
(๔) พระนักเผยแผ่ประจ าจังหวัด 
(๕) พระนักเทศน์แม่แบบของกรมการศาสนา  และจังหวัดเพชรบุรี 
(๖) พระธรรมทายาท 
(๗) พระปริยัตินิเทศ 
(๘) พระจริยานิเทศ 
(๙) และผู้ท่ีมีความประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิก   โดยความเห็นชอบของเจ้าอาวาส

และของสภาฯ 
( ๑  ถึง  ๘  เป็นสมาชิกโดยต าแหน่ง ) 
สิทธิ  และหน้าท่ีของสมาชิก 
ข้อ  ๑๐  สิทธิของสมาชิก  มีดังนี้ 
(๑) เสนอข้อคิด  และลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมใหญ่ 
(๒) ได้รับการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่เป็นประธานกรรมการ หรือเป็นกรรมการ 

ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในข้อบังคับ 
(๓) ได้รับการส่งเสริมด้านวิชาการต่าง  ๆ  ของสภาฯ 
(๔) สิทธิอื่น ๆ ตามท่ีก าหนดในข้อบังคับ 
ข้อ  ๑๑  หน้าท่ีของสมาชิก  มีดังนี้ 
(๑) เข้าประชุมใหญ่สามัญประจ าปี/ประชุมใหญ่วิสามัญท่ีสภาแห่งนี้จัดให้มีข้ึน 
(๒) ปฏิบัติตามข้อบังคับของสภาฯ 
(๓) สอดส่องดูแลให้การสนับสนุนการด าเนินงานของสภาฯ 
(๔) ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการด าเนินการเพื่อการพัฒนาสภาฯ 
ข้อ  ๑๒  การเปล่ียนแปลงช่ือ  และท่ีอยู่  สมาชิกรูปใด  เปล่ียนแปลงช่ือ  หรือได้รับ

พระราชทานแต่งต้ังหรือเล่ือนสมณศักดิ์  ได้รับแต่งต้ังฐานานุกรม ย้ายท่ีอยู่  ต้องแจ้งให้สภาฯ  ทราบ 
การขาดจากสมาชิกภาพ 

ข้อ  ๑๓  การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพ  เพราะเหตุดังนี้ 
(๑) มรณภาพ 
(๒) พ้นจากความเป็นภิกษุ 



๙๔ 

(๓) ไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) คณะกรรมการมีมติให้ออก 
ข้อ  ๑๔  การลาออกจากสภาฯ  สมาชิกอาจขอลาออกจากสภาฯได้  โดยแสดงความ

จ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาเห็นชอบตาม
ข้อบังคับและอนุญาตแล้ว  จึงให้ถือว่าออกจากสภาฯได้  แล้วให้เสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ในคราวถัดไป  
ทราบด้วย 

ข้อ  ๑๕  การให้ออกจากสภาฯ สมาชิกอาจให้ถูกออกจากสภาฯ เพราะเหตุดังนี้ 
จงใจฝ่าฝืนข้อบังคับ  หรือระเบียบ  หรือมติของสภาฯ  หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์  หรือประพฤติตน
เป็นเหตุท าให้สภาฯ  ต้องเส่ือมเสียอย่างหนึ่งอย่างใด 

เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณา  ความผิดดังกล่าวข้างต้น  ได้ลงมติ
ให้สมาชิกออก  โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการด าเนินการท่ีเข้าประชุม  
ก็เป็นอันให้สมาชิกผู้นั้นถูกให้ออกจากสภาฯ  และแจ้งให้สมาชิกผู้นั้นทราบโดยมิชักช้า 

สมาชิกท่ีถูกให้ออกจากสภามีสิทธิอุทธรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่ภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่
วันท่ีทราบมติให้ออกจากสภาฯ  ค าวินิจฉัยของท่ีประชุมใหญ่ให้ถือเป็นอันยุติ 
 

 
                แผนภาพที่ ๒.๗ แสดงการบริหารงานสภานักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี  

 
 
 



๙๕ 

หมวด  ๕  การประชุมใหญ่  
ข้อ  ๑๖  การประชุมใหญ่สามัญ  ให้คณะผู้จัดต้ังสภาฯ  นัดสมาชิกมาประชุมกันเป็น

การประชุมใหญ่ครั้งแรกเพื่อเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ และมอบหมายการท่ังปวงให้คณะกรรมการ
ด าเนินการ 

การประชุมใหญ่สามัญครั้งต่อไป  ให้คณะกรรมการด าเนินการเรียกประชุมปีละครั้ง  
ภายใน  ๑๕๐  วัน  นับต้ังแต่วันก่อตั้งสภานี้ 

ข้อ  ๑๗  การประชุมใหญ่วิสามัญ  คณะกรรมการด าเนินการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
เมื่อใดก็ได้เมื่อมีเรื่องเร่งด่วนของสภาฯ  เกิดขึ้น  จะต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้า  แต่ไม่
เกิน  ๓๐  วัน 

หรือสมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกท้ังหมด  หรือไม่น้อยกว่า  
๕๐  รูป  ลงลายมือช่ือท าหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการด าเนินการสภาฯ  ให้เรียกประชุมใหญ่
วิสามัญเมื่อใดก็ได้และให้คณะกรรมการด าเนินการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่
วันท่ีรับค าร้อง 

ถ้าคณะกรรมการด าเนินการไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในก าหนดระยะเวลา
ดังกล่าว  ให้เจ้าคณะจังหวัดเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ในระยะเวลาท่ีเห็นสมควร 

ข้อ  ๑๘  การแจ้งก าหนดการวันประชุมใหญ่ทุกคราว  ให้สภาฯ  มีหนังสือแจ้งวัน  เวลา  
สถานท่ีและเรื่องท่ีจะประชุมให้บรรดาสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๗  วัน  แต่ถ้าการประชุมนั้น
เป็นการด่วนอาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร  ท้ังนี้ให้ประธานกรรมการ  หรือรองประธาน  หรือ
เลขานุการเป็นผู้ลงลายมือช่ือในหนังสือนั้น 

ข้อ  ๑๙  องค์ประชุมในการประชุมใหญ่  การประชุมใหญ่ของสภาฯ  ต้องมีสมาชิกมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกท้ังหมด หรือไม่น้อยกว่า  ๕๐  รูป 

ข้อ  ๒๐  การนัดประชุมใหญ่ครั้งท่ีสองของสภาฯ  ถ้าสมาชิกมาประชุมไม่คอบองค์
ประชุม  ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันท่ีนัดประชุมครั้งแรก  ในการ
ประชุมครั้งหลังนี้  ถ้ามิใช่การประชุมวิสามัญท่ีสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว  เมื่อมีสมาชิกมา
ประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกท้ังหมด  หรือไม่น้อยกว่า  ๓๐  รูปก็ให้ถือเป็นองค์
ประชุม  แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญท่ีสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม  เมื่อมีสมาชิกมาประชุมมี
จ านวน  ไม่ถึงท่ีจะเป็นองค์ประชุมตามท่ีได้กล่าวไว้ในข้อ  ๑๗  ก็ให้งดประชุม 

ข้อ  ๒๑  อ านาจหน้าท่ีของท่ีประชุมใหญ่  มีอ านาจหน้าท่ี  ดังนี้ 
(๑) พิจารณาวินิจฉัยปัญหาทุกอย่างท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจการของสภาฯ 
(๒) รับทราบเรื่องรับสมาชิกเขาใหม่  สมาชิกออกจากสภาฯ 
(๓) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการด าเนินการ 
(๔) รับทราบรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการ 
(๕) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
(๖) วางระเบียบจัดสวัสดิการเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของ

สภา 
 



๙๖ 

หมวด  ๖  คณะกรรมการด าเนินการ 
ข้อ  ๒๒  คณะกรรมการ  ให้สภาฯมีคณะกรรมการด าเนินการ  ๑๕  รูป  ให้ท่ีประชุม

ใหญ่เลือกต้ังจากสมาชิกขึ้นด ารงต าแหน่งประธานกรรมการหนึ่งรูป  และให้เลือกต้ังอีก  ๑๔  รูป  
เป็นกรรมการด าเนินการ 

ให้คณะกรรมการด าเนินการเลือกต้ังในระหว่างกันเองขึ้นด ารงต าแหน่งรองประธาน
กรรมการหนึ่งรูปหรือหลายรูป  เลขานุการหนึ่งรูป  เหรัญญิกหนึ่งรูป  นอกนั้นเป็นกรรมการ 

ห้ามมิให้ผู้ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือท าหน้าท่ีกรรมการด าเนินการ 
(๑) เคยถูกคณะกรรมการมีมติให้ออก 
(๒) เคยถูกผู้บังคับบัญชาส่ังให้พ้นจากต าแหน่งทางการปกครอง 
(๓) ขาดการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีเกิน  ๓  ครั้ง 
ข้อ  ๒๓  อ านาจหน้าท่ีของกรรมการด าเนินการแต่ละต าแหน่ง 
(ก)  ประธานกรรมการ  มีอ านาจหน้าท่ี  ดังนี้ 
(๑) เป็นประธานในท่ีประชุมใหญ่  และท่ีประชุมใหญ่คณะกรรมการด าเนินการและ

ควบคุมการประชุมดังกล่าวให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย 
(๒) ควบคุมดูแลการด าเนินงานท่ัวไปของสภาฯ  ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและอยู่ใน

วัตถุประสงค์ของสภาฯ 
(๓) ลงลายมือช่ือในเอกสารต่าง  ๆ  ในนามสภาฯ  ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
(๔) ด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใต้ข้อบังคับ

ระเบียบ  มติ  หรือค าส่ังของสภาฯ 
(ข) รองประธานกรรมการ  มีอ านาจหน้าท่ี  ดังนี้ 
(๑) ปฏิบัติหน้าท่ีในอ านาจหน้าท่ีของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ  เมื่อ

ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้  หรือเมื่อต าแหน่งประธานว่างลง 
(๒) ปฏิบัติการตามท่ีประธานกรรมการมอบหมายให้ 
(๓) ด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใต้ข้อบังคับ  

ระเบียบ  มติ  หรือค าส่ังของสภาฯ 
(ค) เลขานุการ  มีหน้าท่ี  ดังนี้ 
(๑) จัดท ารายงานการประชุมใหญ่  และรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ

ทุกครั้ง 
(๒) และรักษาเอกสาร  และรายงานการประชุมของสภาฯ  ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 
(๓) แจ้งนัดการประชุมไปยังบรรดาสมาชิกหรือกรรมการด าเนินการแล้วแต่กรณี 
(๔) ด าเนินการอื่นๆ  ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใต้ข้อบังคับ  

ระเบียบ  มติ  หรือค าส่ังของสภาฯ  และปฏิคม 
(ง) เหรัญญิก  มีหน้าท่ี  ดังนี้ 
(๑) ควบคุมดูแลการรับ – จ่าย  การเก็บรักษาเงิน  และทรัพย์สินของสภาฯ  ให้เป็นไป

โดยถูกต้องเรียบร้อย 



๙๗ 

(๒) ด าเนินการอื่นๆตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใต้ข้อบังคับ  
ระเบียบ  มติ  หรือค าส่ังของสภาฯ 
 

 
แผนภาพที่ ๒.๘ แสดงการจัดองค์กรของสภานักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี 
 
ข้อ  ๒๔  ก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ง  คณะกรรมการด าเนินการของสภาฯ  มีวาระอยู่

ในต าแหน่งคราวละ ๒ ปีนับแต่วันเลือกต้ัง  เมื่อครบก าหนด  หากยังไม่มีการเลือกต้ังคณะกรรมการ
ชุมใหม่  ก็ให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุมใหม่ 
แต่ต้องไม่เกิน ๙๐วัน  นับแต่วันครบวาระเป็นกรรมการด าเนินการของสภาฯ  กรรมการของสภาฯ  ซึ่ง
พ้นต าแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกต้ังได้อีกครั้ง 

ข้อ  ๒๕  การพ้นจากต าแหน่ง  กรรมการด าเนินการต้องพ้นจากต าแหน่ง  ดังนี้ 
(๑) ออกตามวาระ 
(๒) ลาออก  โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ  หรือลาออก

ต่อท่ีประชุมใหญ่ของสภาฯ 
(๓) ขาดสมาชิกภาพ  ตามความในข้อ  ๑๑ 
(๔) ท่ีประชุมใหญ่มีมติถอดถอนทั้งคณะ  หรือรายบุคคล 
(๕) ขาดประชุมคณะกรรมการด าเนินการติดต่อกัน  ๓  ครั้ง  โดยไม่มีเหตุอันควร 
ข้อ  ๒๖  ต าแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ  ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการ

ด าเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ  เว้นแต่เพราะเหตุตามความในข้อ  ๒๓ (๔)  ให้กรรมการ
ด าเนินการท่ียังด ารงต าแหน่งอยู่ประชุมด าเนินการต่อไป  จนกว่าจะมีการประชุมใหญ่  ซึ่งจะมีการ
เลือกตั้งกรรมการแทนในต าแหน่งท่ีว่างลง  แต่ถ้าในเวลาใดจ านวนกรรมการด าเนินการลดลงจนเหลือ
น้อยกว่าองค์ประชุมใหญ่กรรมการท่ีด ารงต าแหน่งอยู่จะประชุมด าเนินการใดๆ  ไม่ได้  นอกจากต้อง
นัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว 



๙๘ 

ในกรณีต าแหน่งกรรมการด าเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรค
ก่อนนั้นเป็นต าแหน่งประธานกรรมการ  หากไม่มีรองประธานกรรมการท าหน้าท่ีแทนและยังมิได้มี
การประชุมใหญ่เพื่อเลือกต้ังใหม่คณะกรรมด าเนินการอาจพิจารณาเลือกต้ังกรรมการด าเนินการอื่น
ขึ้นท าหน้าท่ีแทนช่ัวคราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ 

กรรมการด าเนินการซึ่งท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในต าแหน่งท่ีว่างให้อยู่ในต าแหน่ง
ได้เพียงเท่าก าหนดเวลาท่ีผู้ซึ่งตนแทนนั้น 

ข้อ  ๒๗  การประชุมและองค์ประชุม  ให้คณะกรรมการด าเนินการประชุมกันเมื่อมี
เรื่องส าคัญ  แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย 

ให้ประธานกรรมการ นัดเรียกประชุมคณะกรรมการด าเนินการได้  ในการประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ  ต้องมีกรรมการด าเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการด าเนินการท้ังหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อ  ๒๘  อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการด าเนินการ  คณะกรรมการด าเนินการมี
อ านาจหน้าท่ีด าเนินกิจการท้ังปวงของสภาฯ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และค าส่ังของ
สภาฯ  กับท้ังในทางจะท าให้เกิดความเจริญแก่สภาฯ  ทุกประการ  ซึ่งรวมท้ังในข้อต่อไปนี้ 

(๑) รับทราบเรื่องการรับสมาชิก  และสมาชิกออกจาสภาฯ  เสนอเรื่องเร่งด่วนของ
สมาชิกต่อท่ีประชุมใหญ่  ตลอดจนดูแลให้สมาชิก  ปฏิบัติการ ต่างๆ  ตามข้อบังคบ  ระเบียบ  มติ  
ค าส่ังของสภาฯ 

(๒) ก าหนดและด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ 
(๓) เสนอแผนงานประจ าปีให้ท่ีประชุมใหญ่อนุมัติ 
(๔) ก าหนดระเบียบต่างๆ ของสภาฯ 
(๕) จัดให้มีบรรดาทะเบียน  เอกสารต่างๆ และอุปกรณ์การด าเนินงานของสภาฯ  พร้อม

ท้ังดูแลรักษาให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 
(๖) พิจารณาด าเนินการแต่งต้ังและถอดถอนคณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการหรือ

คณะทางานเพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจการของสภาฯ 
(๗) พิจารณารายงานของคณะอนุกรรมการ  หรือคณะทางาน 
(๘) เชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกท่ีเห็นสมควรเป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ

ด าเนินการ 
(๙) พิจารณาด าเนินการต่างๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน  ดังระบุไว้ในทุนของสภาฯ 
ข้อ  ๒๙  คณะกรรมการด าเนินการอาจมีค าส่ังแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ หรือ

คณะท างาน ในกรณีจ าเป็นแก่การด าเนินการ  หนึ่งคณะ  หรือหลายคณะ  คณะละ  ๕  รูป  แต่ไม่
เกิน  ๗  รูป  โดยให้มีประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  เลขานุการ  เพื่อปฏิบัติงานของสภา
ฯ  โดยมีอ านาจหน้าท่ีตาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนดคณะอนุกรรมการ หรือคณะทางาน ต้อง
พ้นจากต าแหน่งหน้าท่ี  พร้อมกับคณะกรรมการด าเนินการซึ่งเป็นผู้แต่งต้ังขึ้นนั้น  หมดวาระลง  และ
อาจได้รับการแต่งต้ังอีกได้ประธานในท่ีประชุม 

ข้อ  ๓๐  ประธานในท่ีประชุม  ในการประชุมใหญ่  หรือการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม  ก็ให้



๙๙ 

รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมด้วย  
ก็ให้ท่ีประชุมเลือกต้ังกรรมการด าเนินการรูปหนึ่ง  ขึ้นเป็นประธานในท่ีประชุม  เฉพาะการประชุม
คราวนั้นในการประชุมคณะอนุกรรมการ  หรือคณะท างาน ให้ประธานของคณะกรรมการนั้นๆ  เป็น
ประธานในท่ีประชุม  ถ้าประธานไม่อยู่ในท่ีประชุม  ก็ให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการรูปหนึ่งเป็นประธาน
ในท่ีประชุม  เฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมใหญ่วิสามัญท่ีสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม  ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญ่ได้มี
มติถอดถอนคณะกรรมการด าเนินการ  ถ้ามีการร้องขอให้เปล่ียนตัวประธานในท่ีประชุม  ก็ให้กระท า
ได้โดยเลือกสมาชิกรูปใดรูปหนึ่ง  เป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะคราวนั้น  หรือจนเสร็จการประชุม
มติเลือกปรานในกรณีนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

การออกเสียงในท่ีประชุม 
ข้อ  ๓๑  การออกเสียง  สมาชิกรูปหนึ่งให้มีเสียงในการลงคะแนน  ออกเสียงในท่ี

ประชุมใหญ่และท่ีประชุม  สุดแต่กรณี  ได้เพียงรูปละหนึ่งเสียง  จะมอบให้ผู้อื่นมาแทนตนได้  แต่
ออกเสียงแทนตนไม่ได้ 

อนึ่ง  ถ้าปัญหาซึ่งท่ีประชุมใหญ่วินิจฉัยนั้น  ผู้ใดมีส่วนได้เสียเฉพาะตัว  ผู้นั้นจะออก
เสียงในเรื่องนั้นไม่ได้ 

การวินิจฉัยปัญหาต่าง  ๆ  ในท่ีประชุมใหญ่  หรือในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  
หรือในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการ  หรือในท่ีประชุมคณะทางาน ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก  ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมนั้น ๆ  ออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง  เป็นเสียงช้ีขาด 

เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้  ให้ถือไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกซึ่งมาประชุม 
(๑) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
(๒) การยุบเลิกสภาฯ 
รายงานการประชุม 
ข้อ  ๓๒  รายงานการประชุม  ในการประชุมใหญ่  การประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการหรือการประชุมคณะอนุกรรมการ  หรือการประชุมคณะท างาน ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลง
ลายมือช่ือพร้อมท้ังบันทึกเรื่องท่ีพิจารณาวินิจฉัยท้ังส้ิน  ไว้ในรายงานการประชุมและให้ประธานในท่ี
ประชุมนั้นๆ  ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ 

ท่ีปรึกษา 
ข้อ  ๓๓  ท่ีปรึกษา  คณะกรรมการด าเนินการอาจเชิญสมาชิก  หรือบุคคลภายนอกซึ่ง

ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถ  และเหมาะสมเป็นท่ีปรึกษาของสภาฯ  และผู้ซึ่งด ารงต าแหน่ง  
ต่อไปนี้  เป็นท่ีปรึกษาโดยต าแหน่งของสภาฯ 

(๑) เจ้าคณะจังหวัด  รองเจ้าคณะจังหวัด 
(๒) เจ้าคณะอ าเภอ  รองเจ้าคณะอ าเภอ  ทุกอ าเภอ 
(๓) เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด  เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด 
(๔) เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอ  เลขานุการรองเจ้าคณะอ าเภอ 
(๕) ประธานสภาครูสอนพระปริยัติธรรม  ทุกอ าเภอ 
 



๑๐๐ 

รายช่ือคณะกรรมการผู้จัดท าข้อบังคับของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 
พระครูสิริวัชรสาคร  วัดปากอ่าวบางตะบูน  ประธานกรรมการ 
พระครูปัญญาวัชราธร          วัดเขาปากช่อง   รองประธานฯรูปท่ี  ๑ 
พระครูพิพัฒน์วชิรปัญญาวุฒิ วัดนายาง   รองประธานฯรูปท่ี ๒ 
พระครูพิศาลวัชรกิจ  วัดนาพรม   เลขานุการ 
พระครูอนุกูลวชิรกิจ  วัดพระรูป   เหรัญญิก 
พระครูพัชรคุณาทร  วัดต้นสน   กรรมการ 
พระครูปิยวัชรคุณ  วัดช่อม่วง   กรรมการ 
พระครูวัชรชลธรรม  วัดชลธราราม   กรรมการ 
พระครูวัชรสารคุณ  วัดพระธาตุศิริชัย   กรรมการ 
พระครูปลัดสมจิตต์  ขนฺติโก วัดโพธิ์พระใน     กรรมการ 
พระใบฎีกาเสน่ห์  สิริวฑฺฒโน วัดหุบกะพง   กรรมการ 
พระอธิการสุรเชษฐ์ ปุญฺญโชโตวัดท่าไชยศิริ     กรรมการ 
พระอธิการอ าพล  อพโล วัดล้ินช้าง     กรรมการ 
พระมหาณรงค์  อาจาโร       วัดแก่งกระจาน     กรรมการ 
พระชะออม  ปุณฺณจนฺโท วัดยาง  (เขาย้อย)    กรรมการ 
พระสุธีวัชโรดม  วัดมหาธาตุวรวิหาร    กรรมการท่ีปรึกษา 
พระมหาสมศักดิ์  ปุณฺณโชโต  วัดมหาธาตุวรวิหาร   กรรมการท่ีปรึกษา 
นายภมร  พราหมณ์แก้ว สถาบนัราชภัฏเพชรบุรี    กรรมการท่ีปรึกษา 

 
๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

จากการวิจัยเรื่อง  “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่จังหวัด
เพชรบุรี”  ผู้วิจัยได้ท าการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  จากดุษฎีนิพนธ์  และรายงานการวิจัย  ดังนี้ 
 

๒.๖.๑ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา 
จากการค้นคว้างานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา ได้มีผู้ท าการศึกษาวิจัยไว้มากมาย 

ผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อประกอบการวิจัย ดังนี้ 
ฉัตรชัย ธรรมครบุ รี ไ ด้วิ จัย เรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทาง

พระพุทธศาสนาของโรงเรียนรางวัลพระราชทาน” ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ต้องอาศัย
หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน ๓ ประเด็น คือ การให้การศึกษา การฝึกอบรม แล้วน ามาบูรณาการ 
กับหลักพุทธศาสนา คือ หลักไตรสิกขาท่ีประกอบด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อให้การด าเนินงานของ
โรงเรียนรางวัลพระราชทานประสบความส าเร็จท้ัง ๖ ด้าน ประกอบด้วย ๑) คุณภาพนักเรียน ๒) การ
บริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ๓) การบริหารการจัดการ ๔) ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับ
ผู้ปกครองและชุมชน ๕) บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร ๖) ความดีเด่นของสถานศึกษา  



๑๐๑ 

การวิเคราะห์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนาของโรงเรียนรางวัลพระราชทาน มี 
๓ ด้าน ประกอบด้วย ๑) การให้การศึกษา โรงเรียนได้มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
บูรณาการการเรียนรู้กับทุกสาระวิชา มีระบบการประกันคุณภาพภายใน ๒) การฝึกอบรม โรงเรียนได้
ส่งเสริมกิจกรรมทักษะวิชาการ การประกวดโครงงาน จัดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๓) การพัฒนา โรงเรียนได้สนับสนุนพัฒนากิจกรรมต่างๆมีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนา มี ๓ ด้าน
ประกอบด้วย ๑) ศีล โรงเรียนได้ให้การฝึกอบรมคุณธรรม มีกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน  
๓) ปัญญา โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มี Best practice ของโรงเรียนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การบูรณาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาของโรงเรียนรางวัลพระราชทาน พบว่า โรงเรียนสามารถประสบความส าเร็จ
เป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานท่ียั่งยืนด้วยรูปแบบ CHATCHAI’S Model ได้แก่C : Creativity คือ 
การคิดสร้างสรรค์, H : Humanity คือ การมีมนุษยธรรม, A : Advancement คือ การสร้าง
ความก้าวหน้า, T : Team คือ การทางานเป็นทีม, C : Concentration คือ การเอาใจใส หรือสมาธิ, 
H : Hospitality คือ การสร้างความสะดวกสบาย, A : Aspiration คือ การมีความมุ่งมั่น, I : 
Intelligence คือ ความสามารถในสติปัญญา และ S : Sustainability คือ การพัฒนาอย่างยั่งยืน๑๑๗ 

มารศรี กลางประพันธ์ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณธรรมด้านความอดทน (ขันติ) ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี” ผลการวิจัยพบว่า ๑. ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญของปฏิสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรวิธีการฝึกประสบการณ์(กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม) ระดับความวิตกกังวล (ต่ าและ
สูง) และครั้งของการวัด (ระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะการติดตามผล) 
กล่าวคือ ผลของวิธีการฝึกประสบการณ์ท่ีมีต่อคะแนนเฉล่ียคุณธรรมด้านความอดทนทางใจและกาย
ไม่มีความแตกต่างไปตามระดับของความวิตกกังวลและครั้งของการวัด ๒. นักศึกษากลุ่มทดลองท่ี
ได้รับการฝึกประสบการณ์ตามแนวพุทธวิธีร่วมกับแนวคิดทางตะวันตกมีคะแนนเฉล่ียคุณธรรมด้าน
ความอดทนทางกายสูงกว่านักศึกษากลุ่มควบคุมท่ีได้รับการฝึกประสบการณ์ด้วยการสอนแบบ
บรรยาย (ระยะหลังการทดลอง) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ แต่ส าหรับคะแนนเฉล่ีย
คุณธรรมด้านความอดทนทางใจนั้น ไม่พบว่ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ ๓. นักศึกษากลุ่ม ท่ีมีความวิตกกังวลต่ ามีคะแนนเฉล่ียคุณธรรมด้าน
ความอดทนทางใจและกายสูงกว่านักศึกษากลุ่มท่ีมีความวิตกกังวลสูงอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .๐๕ ๔. นักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉล่ียคุณธรรมด้านความอดทนทางใจ
และกายในระยะหลังการทดลองสูงกว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ๑๑๘ 

                                                             
๑๑๗ฉัตรชัย ธรรมครบุรี, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของโรงเรียนรางวัล

พระราชทาน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗).   

๑๑๘มารศรี กลางประพันธ์, “การพัฒนาคุณธรรมด้านความอดทน (ขันติ) ของนักเรียนระดับปริญญาตรี, 
วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๘).   



๑๐๒ 

อรอนงค์ โรจน์วัฒนบูลย์ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาตัวแบบผู้น าเชิงนวัตกรรม” ผล
การศึกษาพบว่า บริบทภายนอกองค์การท่ีมีความเปล่ียนแปลงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการปรับ
ทิศทางและกลยุทธ์ในการน าองค์การ กดดันใหผู้้น ามุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมมากขึ้นเพื่อสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน บริบทภายในองค์การด้านวัฒนธรรมองค์การ
และบรรยากาศภายในองค์การมีผลกระทบต่อบทบาทของภาวะผู้น ารูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้
และระบบการจัดการความรู้ท่ีมีกระบวนการชัดเจน และใช้เทคโนโลยีในการสร้างคลังความรู้ การ
ส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นปัจจัยท่ีส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการพัฒนานวัตกรรม โครงสร้างองค์การท่ี
เหมาะสม คือ โครงสร้างองค์การแบบทีมงานข้ามสายงาน ระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีการ
บริหารคนเก่ง และมีระบบพี่เล้ียง มีการสอนงาน การมอบหมายงานโครงการ การมอบอ านาจเป็น
ระบบท่ีส่งผลเชิงบวกต่อแนวทางการพัฒนาผู้น าเชิงนวัตกรรม  

ผลจากการวิ เคราะห์ เปรียบเทียบกรณีศึกษาท้ังหมด ผู้วิ จัยน าเสนอ ตัวแบบ
องค์ประกอบคุณลักษณะของผู้น าเชิงนวัตกรรม และแนวทางการพัฒนาผู้น าเชิงนวัตกรรม อัน
ประกอบด้วยบริบทภายนอกและภายในองค์การท่ีมีผลต่อผู้น าเชิงนวัตกรรม และ องค์ประกอบ
คุณลักษณะของผู้น าเชิงนวัตกรรม มีองค์ประกอบท่ีส าคัญ ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านบุคลิกภาพ ๒) ด้าน
สมรรถนะ ๓) ด้านบทบาทหน้าท่ี ๔) ด้านลักษณะทางสังคม เป็นองค์ประกอบคุณลักษณะหลักของ
ผู้น าเชิงนวัตกรรม  

ข้อเสนอของการศึกษาครั้งนี้ คือ แนวทางการพัฒนาผู้น าในองค์การให้มีองค์ประกอบ
คุณลักษณะของผู้น าเชิงนวัตกรรม เพื่อพัฒนานวัตกรรมในองค์การ และการศึกษาต่อไปในอนาคต
เสนอใหม้ีการศึกษาปัจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลต่อองค์การนวัตกรรม และกระบวนการพัฒนาภาวะผู้น าเชิง
นวัตกรรม เพื่อความชัดเจนในการก าหนดนโยบายแนวทางในการพัฒนาผู้น าในองค์การทุกระดับ ให้
เกิดภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม๑๑๙ 

ณันศภรณ์ นิลอรุณ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของสานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา” ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ระบบการจัดการความรู้ของสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประกอบด้วย ระบบท่ีส าคัญ ๒ ระบบหลัก คือ ๑) ระบบท่ัวไปของการจัดการความรู้ ๒) ระบบเฉพาะ
ของการจัดการความรู้ โดยระบบท่ีออกแบบระบุความเป็นมาและความส าคัญ ความหมาย 
วัตถุประสงค์ หลักการ วิธีการด าเนินการ คาอธิบายประกอบ แนวทางและเงื่อนไขของการน าระบบไป
ใช้ได้รับการตรวจรับรองจากผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมีค าเฉล่ียความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์เหมาะสม
ท่ีสุด จากการทดลองมีผลการด าเนินการจัดการความรู้ในภาพรวมระดับมาก ค่าเฉล่ียของผลการ
ด าเนินการจัดการความรู้ระดับบุคคลอยู่ระหว่าง ๓.๓๓ –๔.๐๐ และมีค าเฉล่ียการผลการจัดการ
ความรู้ระดับกลุ่มและองค์กรอยู่ระหว่าง ๓.๓๓ –๓.๗๐ จากการเปรียบเทียบ พบว่า ค าเฉล่ียการ
ด าเนินงานตามระบบการจัดการความรู้หลักการทดลองท่ีมีค าสูงกว่าก่อนการทดลอง มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ ซึ่งระบบการจัดการความรู้ของสานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาดังกล่าวมีสาระส าคัญโดยสังเขป ดังนี้  

                                                             
๑๑๙อรอนงค์   โรจนฺวัฒนบูลย์, “การพัฒนาตัวแบบผู้นาเชิงนวัตกรรม”, วิทยานิพนธ์รัฐ

ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (คณะรัฐประศาสนศาสตร์: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๓).   



๑๐๓ 

๑.ระบบท่ัวไปของการจัดการความรู้มีองค์ประกอบย่อย ๕ ด้านได้แก่  ๑) ด้าน
สภาพแวดล้อม ๒) ด้านส่ิงท่ีน าเข้า ๓) ด้านกระบวนการ ๔) ด้านส่ิงท่ีส่งออก ๕) ด้านส่ิงท่ีย้อนกลับ ๒.
ระบบเฉพาะของการจัดการความรู้มีองค์ประกอบย่อย ๔ ด้านได้แก่ ๑) ด้านโครงสร้างการจัดการ
ความรู้ ๒) ด้านบุคลากรการจัดการความรู้ ๓) ด้านภารกิจการจัดการความรู้ และ ๔) ด้านเทคโนโลยี
การจัดการความรู้๑๒๐ 
 
ตารางที่ ๒.๑๖ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
 

นักวิจัย แนวคิดหลัก 
ฉัตรชัย ธรรมครบุรี 
(๒๕๕๗) 

โรงเรียนสามารถประสบความส าเร็จเป็น
โรงเรียนรางวัลพระราชทานท่ียังยืนด้วยรูปแบบ 
CHATCHAI’S Model ได้แก่ C : Creativity 
คือ การคิดสร้างสรรค์, H : Humanity คือ การ
มีมนุษยธรรม, A : Advancement คือ การ
สร้างความก้าวหน้า, T : Team คือ การทางาน
เป็นทีม, C : Concentration คือ การเอาใจใส่
หรือสมาธิ, H : Hospitality คือ การสร้าง
ความสะดวกสบาย, A : Aspiration คือ การมี
ความมุ่ งมั่น , I : Intelligence คือ 
ความสามารถในสติปัญญา  และ S : 
Sustainability คือ การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

มารศรี กลางประพันธ ์
(๒๕๔๘) 

ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญของ
ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง ตั ว แ ปรวิ ธี ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์(กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม) 
ระดับความวิตกกังวล (ต่ าและสูง) และครั้ง
ของการวัด (ระยะก่อนการทดลอง ระยะหลัง
การทดลอง และระยะการติดตามผล) 

 

 

 

 

 

                                                             
๑๒๐ณันศภรณ์ นิลอรุณ, “การพัฒนาระบบการจัดการความรู๎ของสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา”, 

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒).   



๑๐๔ 

ตารางที่ ๒.๑๖ (ต่อ) 

นักวิจัย แนวคิดหลัก 
อรอนงค โรจนวัฒนบูลย์ 
(๒๕๕๓) 

บ ริ บ ท ภ า ย น อ ก อ ง ค์ ก า ร ท่ี มี ค ว า ม
เปล่ียนแปลงมากขึ้นส่งผลกระทบต่อการปรับ
ทิศทางและกลยุทธ์ในการน าองค์การ กดดันให้
ผู้น ามุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมมากขึ้นเพื่อ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและการ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน บริบทภายในองค์การ
ด้านวัฒนธรรมองค์การและบรรยากาศภายใน
องค์การมีผลกระทบต่อบทบาทของภาวะผู้น า 

ณันศภรณ์  นิลอรุณ 
(๒๕๕๒) 

ระบบการจัดการความรู้ของสานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประกอบด้วย ระบบท่ีส าคัญ ๒ 
ระบบหลัก คือ ๑) ระบบท่ัวไปของการจัดการ
ความรู้ ๒) ระบบเฉพาะของการจัดการความรู้ 

๒.๖.๒ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับรูปแบบ 

จากการค้นคว้างานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษ์สามารถน าเสนอได้ได้ต่อไปนี้ 
พระราชปริยัติ (สฤษด์ิ ประธาตุ) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารงาน

วิชาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ผลการวิจัยพบว่า สภาพการด าเนินงาน
วิชาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีโครง สร้างการบริหารงานวิชาการ 
เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ท้ังในและต่างประเทศ แต่มีจุดเด่น คือ วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือมุ่งให้การศึกษา วิจัย ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการ
พระพุทธศาสนา และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีผลต่อการบริหารงานด้านอื่นๆ คือ ด้านการ
บริหารบุคลากรทางวิชาการ ท่ีต้องกระจายก าลังคนไปตามวิทยาเขตท่ัวประเทศ ท าให้แต่ละวิทยาเขต
ต้องเร่งสร้างบุคลากรท้ังในด้านปริมาณและคุณภาพ อีกท้ังต้องเสริมสร้างระบบการประสานงานและ
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัยให้รวดเร็วและท่ัวถึง ส าหรับด้านหลักสูตรและการวัดผล
ประเมินผลของมหาวิทยาลัยท่ีต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ได้พบว่ามีการจ ากัดให้จัด
หลักสูตรเฉพาะทาง จึงไม่สามารถด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยท่ัวๆ ไป 
จึงมีจุดอ่อนอยู่ตรงท่ีการจัดการเรียนการสอนยังอยู่ในระดับปริญญาตรีแทนการพัฒนาหลักสูตรใน
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในด้านพระพุทธศาสนาและการวัดประเมินผลท่ีกระจายไปตาม
วิทยาเขต ไม่มีการจัดการใหเ้ป็นระบบมาตรฐานของมหาวิทยาลัยได้ส าหรับการบริหารงานวิชาการท่ี
ได้รับผลจากมาตราต่างๆ ในพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารบุคลากร 
ท าให้มีจุดอ่อนท่ีจะต้องพัฒนาอย่างรีบด่วนคือ การเพิ่มพูนองค์ความรู้ในระดับปริญญาท่ีสูงขึ้น และ
ต าแหน่งทางวิชาการ เนื่องจากมาตราในหมวด ๒ ของพระราชบัญญัติได้เนื้อความของมหาวิทยาลัย
อื่นๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์ของสานักงานการอุดมศึกษา 



๑๐๕ 

ในส่วนของผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถามส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้แก่
ผู้บริหาร คณาจารย์นิสิต และแจกแบบสอบถาม พบว่า ๑) การบริหารงานวิชาการด้านโครงสร้างการ
บริหารงานวิชาการ มีข้อคิดเห็นให้มหาวิทยาลัยบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของหน่วยปฏิบัติท้ังใน
ส่วนกลางและส่วนท่ีเป็นเครือข่าย วิทยาเขต และจากบุคลากรทุกระดับ ๒) การบริหารงานวิชาการ
ด้านการบริหารบุคลากรทางวิชาการ มีข้อคิดเห็นใหม้หาวิทยาลัยเน้นการด าเนินการท่ีเกี่ยวข้อกับการ
สรรหา การพัฒนา และการส่งเสริมทางวิชาการให้กับอาจารย์ผู้สอนในด้านการวิจัย การเพิ่มวุฒิ
การศึกษาและการปรับต าแหน่งทางวิชาการ และเน้นการด าเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน
การสอนใหน้ิสิตได้พัฒนาคุณภาพท้ังด้านวิชาการและด้านจริยธรรม ๓) การบริหารงานวิชาการด้าน
หลักสูตรและการวัดผลประเมินผล มีข้อคิดเห็นให้มหาวิทยาลัยก าหนดเกณฑ์ท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ปรับปรุง การเสนอหลักสูตรให้ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์และสอดคล้องกับทิศทาง นโยบายของ
มหาวิทยาลัย แล้วแจ้งข่าวให้บุคลากรได้รับทราบอย่างท่ัวถึง ๔) การบริหารงานวิชาการด้านการ
บริหารงานวิชาการ มีข้อคิดเห็นใหม้หาวิทยาลัยจัดแผนปฏิบัติงานด้านวิชาการท่ีชัดเจนในรูปของแผน
ระยะส้ันและระยะยาว๑๒๑ 

พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศ (ปกานนท์ พิลาพันธ์) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหาร
จัดการสานักปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานของผู้น าชาวพุทธในประเทศอังกฤษ” ผลการวิจัยพบว่า ๑. สภาพ
ท่ัวไปของการบริหารจัดการการสอนกัมมัฏฐานของผู้น าชาวพุทธในประเทศอังกฤษท้ัง ๓ ด้าน คือ 
ด้านบริหารจัดการ ด้านสถานท่ีและด้านวิทยากร ไม่เพียงพอแก่ความต้องการ และการบริหารจัดการ
ยังขาดสภาพคล่องตัว เนื่องจากไม่มีทุนสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ในการทางาน
ขาดแคลนพระธรรมทูตท่ีมีความรู้ ความสามารถในด้านการสอนวิปัสสนากัมมัฏฐานและด้านภาษา 
อีกท้ังมีกฎหมายควบคุมการเข้าประเทศอังกฤษท่ีมีผลกระทบต่อการเข้าไปพานักในประเทศอังกฤษ
ส่วนรูปแบบท่ีควรพัฒนาคือ ด้านสถานท่ีให้มีความเป็นสัปปายะ ส าหรับจัดการกิจกรรมการสอน
กัมมัฏฐานให้เพียงพอ และให้มีความอบอุ่นเพียงพอ ด้านวิทยากร ควรมีความรู้ดี ความประพฤติดี 
และมีความสามารถนาหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้โดยอย่างเหมาะสมด้านการบริหารจัดการ ได้มี
การวางแผนงานระยะส้ันและระยะยาว ควรมีรูปแบบการบริหารท่ีชัดเจน รวมท้ังควรมี คู่มือการสอน
กัมมัฏฐานและอุปกรณ์ในการเผยแผ่ ๒. ผลการวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
สอนกัมมัฏฐานในประเทศอังกฤษ ควรมีการด าเนินการในลักษณะองค์การแห่งการเรียนรู้และการ
จัดการด้วยทฤษฎีระบบ (System theory) IPOFE มาเป็นแนวทางต้ังเป้าหมายการสอนหรือ
จุดประสงค์ของการสอนคือ ให้เกิดความงามท้ัง ๓ งามในเบื้องต้น อาทิกัลยาณังได้แก่ ศีล มัชเฌกัลยาณัง 
คือความสงบ (สมาธิ) และปริโยสาณกัลยาณัง คือความสว่าง (ปัญญา) มีเนื้อหาสาระการสอนคือ 
สมถะและวิปัสสนา เข้ากับหลักทฤษฎี คือ I= Input ผู้เข้ารับการสอน หรือเข้ารับการฝึกอบรม 
เนื้อหาการสอน P= Process คือกระบวนการฝึกด้วยกิจกรรมคือ ด้วยวิธีการสวดมนต์นาภาวนา เดิน
จงกรม นั่งสมาธิ และฟังธรรม ตลอดการสอบอารมณ์กัมมัฏฐาน O=Output ผลการศึกษาปฏิบัติธรรมผู้
ปฏิบัติเกิดความรู้สึกชอบช่ัวดี เข้าใจเรื่องบาปบุญคุณโทษ และ F= Feedback ผลสะท้อนกลับจาก
                                                             

๑๒๑พระราชปริยัติ (สฤษด์ิ ประธาตุ), “การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา , (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑). 



๑๐๖ 

การท่ี ผู้ปฏิบั ติไ ด้ประสบการณ์จากการปฏิบั ติธรรมและขยายประชาสัมพันธ์ ต่อไปยัง ผู้อื่น 
E=Environment และนาหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาวิทยากรด้านหลักสัปปุริสธรรม และการบริหาร
จัดการด้วยหลัก อปริหานิยธรรม ๗ ประการ๓.รูปแบบการพัฒนาบริหารจัดการการสอนกัมมัฏฐาน
ของผู้น าชาวพุทธในประเทศอังกฤษโดยสรุปรูปแบบด้านท้ัง ๓ คือ ๑) ด้านสถานท่ี วัดต้องมีสัปปายะ
ท้ัง ๗ (๑. ท่ีอยู ่เสนาสนะสัปปายะ ๒. โคจรคาม การเดินทางสะดวก ๓. การพูดคุย คือ ธัมมัสสวนสัป
ปายะ ๔. บุคคล คือ ปุคคลสัปปายะ ๕. โภชนะ คือ อาหารสัปปายะ ๖. ฤดู คือ อุตุสัปปายะ  
๗. อิริยาบถ) ตามหลักสัปปายะ ๒) ด้านวิทยากร ควรเป็นรูปแบบวิทยากรมีความรู้ดี ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ 
คือ มีความประพฤติดี มีความสามารถดี รู้เหตุแห่งการเกิดของสุขหรือทุกข์และผลท่ีจะเกิดจากเหตุ 
รู้จักตนเอง รู้จักประมาณ รู้จักกาละเทสะ รู้จักชุมชน และบุคคลท่ีเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วนากระบวน 
การพัฒนาเชิงระบบมาใช้ ๓) การบริหารจัดการท่ีดี ต้องมีการประชุมปรึกษาหารือกันเนืองๆ และมี
การวางแผนระยะส้ันและแผนระยะยาว ระยะ ๓ ปี ๕ ปี ๑๐ ปี ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗
ข้อเสนอแนะท่ีส าคัญพอสรุปได้ดังนี้ ผู้บริหารท่ีเห็นคุณค าเผยแผ่ธรรมะในต่างประเทศ ควรเพิ่มการ
สอนภาษาอังกฤษหรือภาษาถิ่นท่ีพระธรรมทูตจะไปอยู่ ควรวางแผนระยะเวลาในการฝึกอบรม หรือ
ก าหนดการปฏิบัติธรรมให้เหมาะสม ควรมีการส่ือสารถึงกันภายในวัดและส่งเสริมเมตตาธรรมสังคห
วัตถุธรรม จัดท าองค์ความรู้เพิ่มการฝึกอบรมส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษและอบรมส่งเสริมการ
แก้ปัญหาระหว่างสมาชิกในกลุ่มและควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการปฏิบัติธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง น าเสนอนโยบายไปยังหน่วยฝึกอบรมพระธรรมทูตให้มีความช านาญด้านการสอนวิปัสสนา
กัมมัฏฐานและภาษาใหม้ีความพร๎อมก่อนจะเผยแผ่ในต่างประเทศ๑๒๒ 

บัญชายุทธ นาคมุจลิน ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาศาสนาทายาทท่ีพึงประสงค์ใน
พระพุทธศาสนา” ผลการวิจัยพบว่า สภาพการพัฒนาศาสนทายาทในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
ขอนแกน่ เป็นการพัฒนาในลักษณะการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ซึ่งเป็นการศึกษารูปแบบพิเศษมี 
๓ แผนก คือ แผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญศึกษา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาด าเนิน
ไปตามนโยบายรัฐและมหาเถรสมาคม มีสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและกระทรวงศึกษาธิการ
คอยกากับดูแลด้านหลักสูตร ด้านการวัดผลประเมินผลและการจัดสรรงบประมาณ ส่วนการบริหาร
จัดการให้เป็นหน้าท่ีของเจ้าอาวาส ในการพัฒนาศาสนทายาทให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ต้องให้
ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะด้านวิชาการและการศึกษาเชิงพุทธโดยบูรณาการเข้ากับทฤษฎีไตรสิกขา
ของพระพุทธเจ้า ทฤษฎีแรงจูงใจและทฤษฎีบุคลิกภาพของนักจิตวิทยาสมัยใหม่ รูปแบบในการ
พัฒนาศาสนทายาทท่ีพึงประสงค์ในพระพุทธศาสนานั้น พบว่า นโยบายการจัดการศึกษายังขาดความ
เข้าใจในการน าทฤษฎีการศึกษาและทฤษฎีจิตวิทยามาใช้ในการสร้างแรงจูงใจสร้างความมุ่งท่ีจะศึกษา
ให้ส าเร็จการศึกษาแผนกธรรมและแผนกบาลีเป็นการศึกษาเฉพาะทางยัง ไม่บูรณาการกับศาสตร์
สมัยใหม ่การพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ใหศ้าสนทายาทเกิดการเรียนรู้และประพฤติคนตามหลัก
ศีลลาจารวัตรและการพัฒนาบุคลิกภาพยังไม่เป็นตามมาตรฐานท่ีสังคมจะยอมรับได้ จึงได้เสนอ

                                                             
๑๒๒พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศ (ปกานนท์พิลาพันธ์), “รูปแบบการบริหารจัดการสานักปฏิบัติธรรม

กัมมัฏฐานของผู้น าชาวพุทธในประเทศอังกฤษ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗).   



๑๐๗ 

รูปแบบพัฒนาใหมต่ามกระบวนการ PTCC Model มองผ่านระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๓๑๒๓ 

พระครูวินิฐศีลขันธ์ (ณรงค์ ฐิตวฑฺฒโน) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์
ตามหลักพุทธธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผลการวิ จัยพบว่า หลักพุทธธรรมใน
พระพุทธศาสนาส่วนมากเป็นหลักแห่งการพัฒนามนุษย์ โดยเฉพาะการพัฒนามนุษย์ให้พ้นจากบวง
แห่งทุกขพ์ระพุทธองค์ได้ทรงให้หลักอริยสัจ ๔ มาเป็นกรอบให้เกิดการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ ขณะท่ี
วิธีการหรือแนวทางนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงให้หลักมัชฌิมาปฏิปทาหรือมรรคมีองค์ ๘ มาเป็นเครื่อง
ช้ีน าทาง ท้ังนี้มรรคมีองค์ ๘ นั้นพระพุทธองค์ยังทรงย่อยให้เหลือเพียง ๓ ส่วนส าคัญท่ีจะสนับสนุน
เพื่อการพัฒนามนุษย์ซึ่งก็คือ “ไตรสิกขา” หรือหลักท่ีว่าด้วยแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติท่ี
เรียกว่า “ศีล” การหมั่นทาจิตใจเกิดความใสบริสุทธิ์สะอาด สงบนิ่ง ด้วยแนวทางแห่ง “สมาธิ” และ
สุดท้ายคือการเข้าถึงองค์ความรู้ท่ีท าใหเ้กิดความเข้าใจท่ีถูกต้องและสมบูรณ์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ฟันฝ่าทุกอุปสรรคปัญหาท่ีเรียกว่า “ปัญญา” ส าหรับทฤษฎีการพัฒนาทุนมนุษย์ในทางสากลส่วนใหญ่
ใหก้ารยอมรับแนวทางของ Leonard Nadler ท่ีมีการจัดชุดของกิจกรรมอย่างเป็นระบบประกอบด้วย
การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการฝึกอบรม การให้การศึกษาและการพัฒนาการตนเอง ซึ่งจากการศึกษา
สภาพการพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่าส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญในการ
พัฒนาในเรื่องศีลเนื่องจากเห็นในเชิงรูปธรรมมากกว่าส่วนเรื่องของสมาธิและด้านปัญญานั้นอาจจะมี
ข้อจ ากัดในหลายประเด็นจึงส่งผลใหก้ารพัฒนาในด้านนี้ไม่ค่อยมีการขับเคล่ือนหรือได้รับการตอบรับ
เท่าใดนัก ในส่วนของรูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธธรรม (ไตรสิกขา) ในองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้านศีลจะเน้นไปท่ีการพัฒนาพฤติกรรมทางกายและวาจาใน ๔ มิติตามหลักบริสุทธิ์ศีล ๔ 
ประการด้วย ๑) อาชีวปริสุทธิ หรือ การท ามาหาเล้ียงชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต หลีกไกลจากการ
ทุจริต ๒) อินทรีย์สังวร หรือ การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ทาง ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจให้มีการสารวม
ระวัง ๓) ปาฏิโมกขสังวร หรือ การอยู่ร่วมกันโดยยึดถือกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณวิชาชีพ 
ฯลฯ และ ๔) ปัจจยปจัจเวกขณะ หรือ การพัฒนาพฤตกรรมในการเสพ การบริโภคอย่างมีสติมีความ
พอดีและพอเพียง ขณะท่ีการพัฒนาด้านสมาธิถือเป็นการฝึกฝนพัฒนาจิตใจให้มีสมาธิ ประกอบด้วย 
๑) การพัฒนาคุณภาพของจิตใหดี้งามใหเ้ป็นจิตใจท่ีบริสุทธิ์ ประณีตและประเสริฐ ๒) การพัฒนาจิตใจ
ใหม้ีความเข้มแข็ง หนักแน่น มั่นคง แกล้วกล้าสามารถ ๓) การพัฒนาความสุขภาวะของจิตใจเป็นการ
พัฒนาสุขภาพจิตท่ีดี จิตท่ีมีความร าเริง สดช่ืน ปิติ และอิ่มเอมใจ ส าหรับการพัฒนาทุนมนุษย์ในขั้น
สูงสุดหรือด้านปัญญา ประกอบด้วย ๑) การพัฒนาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องลึกซึ้งและ
ชัดเจน ๒) การพัฒนาเพื่อช่วยใหด้ าเนินเข้าสู่วิถีชีวิตท่ีถูกต้องดีงาม และ ๓) การพัฒนาปัญญาขั้นสูงท่ี

                                                             
๑๒๓บัญชายุทธ นาคมุจลิน, “รูปแบบการพัฒนาศาสนาทายาทที่พึงประสงค์ในพระพุทธศาสนา”, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖).   



๑๐๘ 

จะเกิดจากความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเข้าถึงจนสามารถปรับตัว ปรับใจไปในทิศทางท่ีถูกต้อง 
และมีชีวิตท่ีเป็นอยูห่รือด ารงอยูด้่วยปัญญาท่ีแท้จริง๑๒๔ 
 
ตารางที่ ๒.๑๗ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบ  
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
พระราชปริยัติ (สฤษด์ิ ประธาตุ) 
(๒๕๕๑)  

 

ส ภ า พ ก า ร ด า เ นิ น ง า น วิ ช า ก า ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี
โครงสร้างการบริหารงานวิชาการ เช่นเดียวกับ
มหาวิทยาลัยต่างๆท้ังในและต่างประเทศ  

พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศ (ปกานนท์พิลาพันธ์) 
(๒๕๕๗) 

ด้านสถานท่ีให้มีความเป็นสัปปายะ ส าหรับ
จัดการกิจกรรมการสอนกัมมัฏฐานให้เพียงพอ 
และให้มีความอบอุ่นเพียงพอ ด้านวิทยากร ควรมี
ความรู้ดี ความประพฤติดี และมีความสามารถนา
หลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้โดยอย่างเหมาะสม
ด้านการบริหารจัดการ ได้มีการวางแผนงานระยะ
ส้ันและระยะยาว ควรมีรูปแบบการบริหารท่ี
ชัดเจน รวมท้ังควรมีคู่มือการสอนกัมมัฏฐานและ
อุปกรณ์ในการเผยแผ่ 

บัญชายุทธ นาคมุจลิน 
(๒๕๕๖) 

สภาพการพัฒนาศาสนทายาทในเขตปกครอง
คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น เป็นการพัฒนาในลักษณะ
การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ซึ่งเป็นการศึกษา
รูปแบบพิเศษมี ๓ แผนก คือ แผนกธรรม แผนกบาลี 
และแผนกสามัญศึกษา 

พระครูนิวิฐศีลขันธ์ (ณรงค์ฐิตวฑฺฒโน) 
(๒๕๕๖) 

หลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาส่วนมาก
เป็นหลักแห่งการพัฒนามนุษย์ โดยเฉพาะการ
พัฒนามนุษย์ให้พ้นจากบ่วงแห่งทุกข์พระพุทธองค์
ได้ทรงให้หลักอริยสัจ ๔ มาเป็นกรอบให้เกิดการ
แก้ไขปัญหาเชิงระบบ 

 

 

 

                                                             
๑๒๔พระครูนิวิฐศีลขันธ์ (ณรงค์ ฐิตวฑฺฒโน), “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ , (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗).   



๑๐๙ 

๒.๖.๓ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการปกครองคณะสงฆ์ 

ในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการมีการบริหารท่ีเป็นระบบและมีกฎมหาเถร
สมาคมรองรับ และในการคณะสงฆ์มีผู้วิจัยหลายท่านได้ท าการวิจัยการปกครองคณะสงฆ์ ตามท่ีผู้วิจัย
ได้ศึกษา และค้นคว้ามาพอสรุปได้ดังนี้ 

พระมหาวรัญชัย กลึ งโพธิ์   ไ ด้วิ จัย เรื่ อง  “การปกครองคณะสงฆ์ ไทยตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔” พบว่า การบริหารคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ พ.ศ.๒๔๔๘ เป็นการปกครองแบบ “สังฆสภา” แบ่งอ านาจในการบริหารออกเป็น ๓ ส่วน คือ 
สังฆสภา ท าหน้าท่ีเป็นนิติบัญญัติออกสังฆาณัติ, คณะสังฆมนตรี มีหน้าท่ีในการบริหาร, คณะวินัยธร 
มีหน้าท่ีพิจารณาอธิกรณ์ ซึ่งแต่ละฝ่ายได้แบ่งหน้าท่ีในการบริหารและรับผิดชอบโดยตรง สรุปได้ว่า 
การบริหารกิจการคณะสงฆ์นั้น ผู้บริหารท่ีส าคัญคือพระสังฆาธิการในระดับต่างๆ เป็นล าดับช้ัน ใน
งานบริหารและปฏิบัติงานนั้นพระสังฆาธิการในทุกระดับ ต้องช่วยกันขับเคล่ือนกิจการงานคณะสงฆ์
และประสานสัมพันธ์กันอย่างมีระบบระเบียบ มีความเคารพให้เกียรติกัน มีความสมัครสมานสามัคคี
แก่กัน มีการจูงใจและให้ขวัญก าลังใจ ต้องเสียสละเพื่อส่วนรวม ภายใต้พระธรรมวินัย พระสังฆาธิการ
มีหน้าท่ีในการปกครองและบริหารกิจการคณะสงฆ์ใหเ้ป็นไปด้วยความเรียบร้อย๑๒๕ 

 
ตารางที่ ๒.๑๘ แสดงสาระส าคัญของงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการปกครองคณะสงฆ์ 
 

นักวิจัย แนวคิดหลัก 
พระมหาวรัญชัย กลึงโพธิ์ 
(๒๕๓๙) 

การบริหารคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ.๒๔๔๘ เป็นการปกครองแบบ 
“สังฆสภา” ” แบ่งอ านาจในการบริหาร
ออกเป็น ๓ ส่วน คือ สังฆสภา ท าหน้าท่ีเป็นนิติ
บัญญัติออกสังฆาณัติ, คณะสังฆมนตรี มีหน้าท่ี
ในการบริหาร, คณะวินัยธร มีหน้าท่ีพิจารณา
อธิกรณ์ ซึ่ งแต่ละฝ่ายได้แบ่งหน้าท่ีในการ
บริหารและรับผิดชอบโดยตรง 

 
๒.๖.๓ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ 

ผู้วิจัยจะได้น าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์มาอ้างอิงเพื่อประโยชน์ในการศึกษาเป็นตัวอย่าง 
ตามล าดับขั้นตอนการวิจัย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

พระครูอุทัยกิจจารักษ์ สุจิณฺโณ ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการเผยแผ่ 
พระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองคณะสงฆ์” ผลการวิจัย พบว่า ๑) รูปแบบการบริหารกิจการคณะ 
สงฆ์มีการด าเนินการตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ ซึ่งภารกิจดังกล่าวบางประการก าหนด
                                                             

๑๒๕พระมหาวรัญชัย กลึงโพธ์ิ, “การปกครองคณะสงฆ์ไทยตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 
๒๔๘๔”, วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาควิชาประวัติศาสตร์, (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙). 



๑๑๐ 

ไว้ในระเบียบกฎมหาเถรสมาคม แต่บางประการคงเห็นไปตามจารีตประเพณีท่ีปฏิบัติสืบต่อมา ๒) 
การบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์กรคณะสงฆ์ภาค ๒ มีปัญหาท่ีชัดเจน องค์กร
สงฆ์มีบุคลากรไม่พอเพียงท่ีจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องและถ่องแท้ พระนักเผยแผ่ท่ีมี
ความรู้ ความเข้าใจในหลักพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องถ่องแท้มีจ านวนจ ากัด เห็นปัญหาในการเผย
แผ่ ท าใหพุ้ทธศาสนิกชนเกิดความสับสน ส าคัญผิด และเข้าใจคลาดเคล่ือนไปจากความเห็นจริงตาม
หลักพระพุทธศาสนา ๓) แบบการบริหารจัดการการเผยแผ่ขององค์กรปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ควรมี
อ านาจและหน้าท่ีท่ีส าคัญ กล่าวคือ เห็นศูนย์กลางในการประสานบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ในระดับภาคและระดับจังหวัด เพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบาย ข้อก าหนด ข้อบังคับ วัตถุประสงค์และอื่นๆ 
ตามท่ีองค์กรก าหนดและมอบหมาย จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือประกอบการเรียนการสอนและการ
เผยแผ่ และอ านวยความสะดวก และเห็นท่ีปรึกษาในการด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา และ
ส่งเสริมสนับสนุนการการพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ติดตามประเมินผลบุคลากรท่ีเผย
แผ่พระพุทธศาสนา และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานการเผยแผ่ และจัดหางบประมาณสนับสนุน 
ให้การอุปถัมภ์กิจกรรมและบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป๑๒๖ 

พระมหาไกรวรรณ ปุณขันธ์ ได้วิจัยเรื่อง “ผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสานักเรียน 
พระปริยัติธรรม” ผลการวิจัย พบว่า ๑. องค์ประกอบผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสานักเรียนพระ
ปริยัติธรรม ประกอบด้วยองค์ประกอบ ๕ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑) การวางแผนกลยุทธ์ ๒) ภาวะผู้น า
๓) วิสัยทัศน์ ๔) คุณธรรมจริยธรรมและ ๕) การบริหารองค์กร ๒. รูปแบบผู้น าเชิงกลยุทธ์ เห็น
รูปแบบท่ีประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีส าคัญ ๔ องค์ประกอบ ซึ่งมีความเป็นไปได้ถูกต้องเหมาะสม 
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย๑๒๗ 

พระมหาอ านาจปวฑฺฒโน ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระ
ปริยัติธรรม” ผลการวิจัย พบว่า ๑. สภาพการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมในปัจจุบันนี้ พระ
สังฆาธิการได้ด าเนินการพัฒนารูปแบบท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อการบูรณาการท่ีเหมาะสมกับ
การศึกษาพระปริยัติธรรม ให้มีความสอดคล้องตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ตลอดจนถึงกฎระเบียบ
ท่ีเกี่ยวข้องกับสานักเรียน เพื่อส่งเสริมการสร้างทรัพยากรบุคคล คือ พระภิกษุ สามเณร ผู้เป็นศาสน
ทายาท สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในอนาคต นอกจากนั้น ปัญหาอุปสรรคการจัดการเพื่อการบูรณาการ 
ท่ีไม่เหมาะสมกับการศึกษาพระปริยัติธรรมในปัจจุบันนี้ สาเหตุส าคัญมาจากวิสัยทัศน์ไม่ชัดเจน  
พันธกิจไม่เหมาะสม กระบวนการจัดการภายในส านักเรียนไม่ชัดเจน เช่น การบริหารบุคคล (Man) 
การบริหาร การเงิน (Money) การบริหารวัสดุอุปกรณ์ (Materials) และการจัดการ (Management) 
เป็นต้น ๒. การบูรณาการหลักพุทธธรรมส าหรับการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม ตามหลักการ
จัดการประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารบุคคล การอ านวยการ และการควบคุม 
เป็นต้น ตามหลักอิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา เป็นต้น ตามหลักสา

                                                             
๑๒๖พระครูอุทัยกิจจารักษ์ สุจิณโณ, “รูปแบบการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ

องค์กร ปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒”, ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุพาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๑๒๗พระมหาไกรวรรณ ปุณขันธ์, “ผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารส านักเรียนพระปริยัติธรรม”, ปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๒). 



๑๑๑ 

ราณียธรรม ๖ ประกอบด้วย เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม สาธารณโภคี สีล
สามัญญตา และทิฏฐิสามัญญตา เป็นต้น ๓. พบว่า ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าท่ีและนักเรียน มีความ
คิดเห็นต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนา
รูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม แต่ละด้านอยู่ในระดับปานกลาง คือ ตามหลักการ
จัดการประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารบุคคล การอ านวยการ และการควบคุม
เป็นต้น ตามหลักอิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา๑๒๘ 

สมคิด สกุลสถาปัตย์ ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงท่ีมี ประสิทธิผล
ในการปฏิรูปการศึกษาแบบยั่งยืน” ผลการวิจัย พบว่า ๑. องค์ประกอบของภาวะ ผู้น าการ
เปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิผล ประกอบด้วย การสร้างส่ือกลางท่ีมีศักยภาพการใช้ความฉลาดทาง 
อารมณ์เป็นฐาน การสร้างแรงบันดาลใจ การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล การกระตุ้นการใช้ปัญญา 
และการใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ส าหรับองค์ประกอบของการปฏิรูปการศึกษาแบบยั่งยืน 
ประกอบด้วย กระบวนการเปล่ียนแปลงสมดุลต่อเนื่อง เน้นผู้เรียน ปัจจัยน าเข้ามีพลังขับเคล่ือน 
ผลผลิตมีคุณภาพ ผลลัพธ์มีดุลยภาพ เชิงพลวัด บริบทเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้แบบพอเพียง ๒. 
รูปแบบภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิผลในการปฏิรูปการศึกษาแบบยั่งยืน เป็นความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุของพหุตัวแปรท่ีประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีส าคัญ ๑๑ องค์ประกอบ กล่าวคือ การสร้าง
ส่ือกลางท่ีมีศักยภาพ การใช้ความฉลาดทางอารมณ์เป็นฐาน การสร้างแรงบันดาลใจ การค านึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล การกระตุ้นการใช้ปัญญา และการใช้อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (ภาวะผู้น าการ
เปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิผล) ซึ่งมีอิทธิพลต่อปัจจัยน าเข้ามีพลังขับเคล่ือน กระบวนการเปล่ียนแปลง 
สมดุลต่อเนื่อง เน้นผู้เรียน ผลผลิตมีคุณภาพ ผลลัพธ์มีดุลยภาพเชิงพลวัด บริบทเหมาะสม เอื้อต่อการ 
เรียนรู้แบบพอเพียง (การปฏิรูปการศึกษาแบบยั่งยืน) ท้ังโดยทางตรงและทางอ้อม๑๒๙ 

พระมหาสหัส ฐิตสาโร ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาวิจัยการบริหารองค์กรคณะสงฆ์” 
ผลการวิจัย พบว่า การบริหารงานบุคคลในองค์กรคณะสงฆ์ การแต่งต้ังและถอดถอนเป็น อ านาจ
หน้าท่ีของบริหารช้ันต้นหรือผู้บริหารท่ีสูงกว่า ยังขาดการบริหารอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาไม่
ทันกับการเปล่ียนแปลง แต่การมอบอ านาจในการตัดสินใจยังขึ้นอยู่กับผู้บริหารทีมีล าดับช้ันสูงกว่า 
การจัดการบริหารในแต่ละวัดยังไม่เด่นชัด รวมท้ังการบริหารจัดกิจการคณะสงฆ์ในระดับต่างๆต้ังแต่
ระดับภาค จนถึงระดับวัดการปกครองมีการรวมศูนย์ และเป็นไปในการส่ังการจากบนลงล่าง 
การศึกษาของวัดและของคณะสงฆ์โดยรวมขาดระบบบริหารจัดการท่ีดีและไม่เป็นระบบ การเผยแผ่
ยังเป็นรูปแบบเดิมและขาดการปรับให้สอดคล้องกับยุคสมัย การบริหารงานสาธารณูปการ ก็ขาด
ระบบแบบแผนท่ีชัดเจนขาดระบบการจัดการท่ีดี การศึกษาสงเคราะห์ขาดการก าหนดรูปแบบการให้

                                                             
๑๒๘พระมหาอ านาจ ปวฑฺฒโน, “การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม”, ปริญญา

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๔๕๗). 

๑๒๙สมคิด สกุลสลาปัตย์, “รูปแบบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในการปฏิรูปการศึกษา
แบบยั่งยืน”, ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา , (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร , 
๒๕๔๒). 



๑๑๒ 

การสงเคราะห์ท่ีดี และไม่เป็นระบบและด้านการสาธารณสงเคราะห์มีรูปแบบและระบบท่ีดีต่อการให้
การอนุเคราะห์แก่ประชาชน๑๓๐ 

ณันศภรณ์ นิลอรุณ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา” ผลการวิจัย ระบบการจัดการความรู้ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประกอบด้วย 
ระบบท่ีส าคัญ ๒ ระบบหลัก คือ ๑) ระบบท่ัวไปของการจัดการความรู้ ๒) ระบบเฉพาะของการ
จัดการความรู้โดยระบบท่ีออกแบบระบุความเป็นมาและความส าคัญ ความหมาย วัตถุประสงค์ 
หลักการ วิธีการด าเนินการ คาอธิบายประกอบ แนวทางและเงื่อนไขของการน าระบบไปใช้ ได้รับการ
ตรวจสอบรับรองจากผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมาก
ท่ีสุด จากการทดลองมีผลการด าเนินการจัดการความรู้ในภาพรวมระดับมาก และมีค่าเฉล่ียผลการ
จัดการความรู้ระดับกลุ่มและองค์กร จากการเปรียบเทียบ พบว่า ค่าเฉล่ียการด าเนินงานตามระบบ
การจัดการความรู้หลังการทดลองมีค่าสูงกว่าก่อนการทดลอง มีความแตกต่างกันกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ ซึ่งระบบการจัดการความรู้ของสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาดังกล่าวมี
สาระส าคัญโดยสังเขป ดังนี้ ๑. ระบบท่ัวไปของการจัดการความรู้มีองค์ประกอบย่อย ๕ ด้านได้แก่ ๑) 
ด้านสภาพแวดล้อม ๒) ด้านส่ิงท่ีน าเข้า ๓) ด้านกระบวนการ ๔) ด้านส่ิงท่ีส่งออก และ ๕) ด้านส่ิงท่ี
ย้อนกลับ ๒. ระบบเฉพาะของการจัดการความรู้มีองค์ประกอบย่อย ๔ ด้านได้แก่ ๑) ด้านโครงสร้าง
การจัดการความรู้ ๒) ด้านบุคลากรการจัดการความรู้ ๓) ด้านภารกิจการจัดการความรู้ และ ๔) ด้าน
เทคโนโลยีการจัดการความรู้๑๓๑ 

จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ สรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๑๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             

๑๓๐พระมหาสหัส ฐิตสาโร, “การบริหารองค์กรคณะสงฆ์”, รายงานการวิจัย, (คณะครุศาสตร์, มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๑), หน้า ก.   

๑๓๑ณันศภรณ์ นิลอรุณ, “การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา”, 
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒). 



๑๑๓ 

ตารางที่ ๒.๑๙ สรุปงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ 
 

นักวิจัย แนวคิดหลัก 
พระครูอทัยกิจจารักษ์ สุจิณฺโณ 
(๒๕๕๗) 

พบว่า ๑) รูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์มี
การด าเนินการตามพ.ร.บ.สงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ๒) 
รูปแบบมีปัญหาท่ีชัดเจน ๓) รูปแบบเป็นศูนย์กลาง
ในการประสานในระดับภาคและระดับจังหวัด 
เพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบาย ข้อก าหนด ข้อบังคับ 
วัตถุประสงค์และอื่นๆ 

สมคิด สกุลสถาปัตย์ 
(๒๕๔๒ 

วิจัยเรื่อง “รูปแบบภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงท่ีมี
ประสิทธิผลในการปฏิรูปการศึกษาแบบยั่ งยืน ” 
ผลการวิจัยพบว่า๑. องค์ประกอบของ ภาวะผู้น าการ
เปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิผล ๒. รูปแบบภาวะผู้น าการ
เปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิผลในการปฏิรูปการศึกษา
แบบยั่งยืนเป็นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพหุตัวแปร
ท่ี ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ท่ี  ส า คั ญ  ๑ ๑ 
องค์ประกอบ 

ณันศภรณ์ นิลอรุณ 
(๒๕๕๒) 

การวิจัยเรื่อง “นโยบายและยุทธศาสตร์ทางการ
ศึกษาแบบมุ่ งอนาคตเพื่อเด็กและเยาวชนไทย” 
ผลการวิจัย พบว่า ใน ๑๐ ปีข้างหน้าจะต้องเผชิญ
ผลกระทบต่อสังคม แนวโน้มด้านส่ือเทคโนโลยี ท่ี
เปล่ียนโฉมหน้าการเรียนรู้จากห้องเรียนไปสู่โลกไร้
พรมแดน กระแสเศรษฐกิจเสรีท่ีมีผลต่อภาวะ การ
แข่งขันและการแย่งชิงเพื่อเข้าถึงความรู้  กระแส
ความก้าวหน้าทางวิทยาการท่ีส่งผลกระทบต่อการ
เร่งรัดให้การศึกษาต้องไล่ทันต่อความรู้และวิธีวิทยา
ใหม่ๆ กระแสการเมืองยุคใหม่ท่ามกลางสังคมพหุ
วัฒนธรรมท่ีหนีไม่พ้นซึ่งความขัดแย้ง และการเรียน
ร้องสิทธิทางสังคม ในชุมชน ชาติพันธุ์ต่างๆแนวโน้ม
วิกฤตทางจริยธรรมคุณธรรม รวมถึงความอ่อนแอของ
สถาบันครอบครัว ท่ีมีผลต่อการอบรมเล้ียงดู และการ
ใช้ชีวิตของเด็กและเยาวชน ซึ่งท้ั งหมดนี้ยังส่งผล
สืบเนื่องเช่ืองโยงไปกับปัญหาวิกฤตเยาวชน เรื่องการ
ใช้ชีวิตเส่ียงเป็นต้น 

 
 



๑๑๔ 

๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี” 
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิ จัยก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 
(Conceptual Framework) ดังแสดงในแผนภาพที่ ๒.๗ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

รูปแบบการพัฒนาการบริหาร
จัดการสภาพระนักเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์
จังหวัดเพชรบุรี ตามหลัก 4 M 

๑. ด้านบุคคล (Man) 
๒. ด้านงบประมาณ (Money)  
๓. ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material)  
๔. ด้านการบริหารจัดการ 

(Management) 
 

 
สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการ 
สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 

โดยใช้หลักการ  SWOT ในการบริหาร
จัดการ 

แนวคิดเก่ียวกับเทศนาวิธี 
๑. สันทัสสนา คือ ช้ีแจงให้ชุดเจนแจ่มแจ้ง 
๒. สมาทปนา คือ จูงใจให้ปฏิบัติตาม 
๓. สมุตเตชนา คือ ปลุกใจให้แกล้วกล้า 
๔. สัมปหังสนา คือ ชโลมใจให้ร่าเริง 
 

แนวคิดเก่ียวกับหน้าที่สภา- 
พระนักเผยแผ่มี ๓ ด้าน 

๑. ส่งเสริมความก้าวหน้าให้แก่พระนักเผย
แผ่จังหวัดเพชรบุรี 

๒. ปรับปรุงคุณภาพของพระนักเผยแผ่ให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓. วางหลักการเผยแผ่ใหเ้ป็นระบบ  
เหมาะสมแก่สังคม 

 



 

บทที่ ๓ 

วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
 

 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี” 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒ ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๕ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่  จังหวัดเพชรบุรี” 
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยท าการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Analysis) และการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants)  จากนั้นน ามาสังเคราะห์เป็น
รูปแบบเบื้องต้น ก่อนท่ีจะน าเสนอการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพื่อพัฒนา
รูปแบบให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ท่ีใช้การ
ศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) 

 
๓.๒ ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง และผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 

ก. กำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
๑. ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key Informant) แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มคือ 
กลุ่มท่ี ๑ กลุ่มคณะกรรมการสภา จ านวน ๖ รูป  ประกอบด้วย  ประธานสภาและ

คณะกรรมการสภาพระนักเผยแผ่  จังหวัดเพชรบุรี 
กลุ่มท่ี ๒ กลุ่มพระนักเผยแผ่ จ านวน ๖ รูป  ประกอบด้วย  เจ้าคณะอ าเภอ  เจ้าคณะ

ต าบล  เจ้าอาวาส และสมาชิกสภาพระนักเผยแผ่  จังหวัดเพชรบุรี 
กลุ่มท่ี ๓ กลุ่มข้าราชการ จ านวน ๖ คน  ประกอบด้วย  ผู้อ านวยการส านักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี ผู้อ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  จังหวัด
เพชรบุรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี 

 
 



๑๑๖ 

 

ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ : ผู้มีบทบำทส ำคัญในกำรพัฒนำรูปแบบสภำพระนักเผยแผ่ 
กลุ่มที่ ๑ กลุ่มคณะกรรมกำรสภำ จ ำนวน ๖ รูป  ได้แก่ 

๑. พระวชิรธรรมคณี  เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดหนองจอก 
   ต าบลหนองจอก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

๒. พระพิพิธพัชโรดม  รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดพระรูป 
   ต าบลช่องสะแก อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

๓. พระครูวัชรสุวรรณาทร,ดร. เจ้าคณะอ าเภอเมืองเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดใหญ่- 
สุวรรณาราม ต าบลท่าราบ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

๔. พระครูพิศาลวัชรกิจ  รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดนาพรหม 
    ต าบลนาพันสาม อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

๕. พระครูวาทีวรวัฒน์,ดร  รองจ้าคณะอ าเภอเมืองเพชรบุรี วัดมหาธาตุวรวิหาร  
   ต าบลคลองกระแซง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

๖. พระวิสุทธิวรกิจ  เจ้าอาวาสวัดคงคาราม ต าบลคลองกระแซง อ าเภอเมือง  
   จังหวัดเพชรบุรี 
กลุ่มที่ ๒ กลุ่มพระนักเผยแผ่ จ ำนวน ๖ รูป ได้แก่ 

๑. พระครูประโชติวชิรการ เจ้าคณะต าบลคลองกระแซง เขต ๓ ต าบลคลองกระแซง  
   อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

๒. พระมหาไชยพร อิทฺธิวโร,ดร. เจ้าอาวาสวัดสระบัว ต าบลคลองกระแซง อ าเภอเมือง  
   จังหวัดเพชรบุรี 

 ๓. พระครูวัชรธรรมคุณ  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธา ต าบลบางแก้ว  
อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

 ๔. พระครูวัชรชลธรรม  เจ้าคณะอ าเภอท่ายาง เจ้าอาวาสวัดชลธราราม  
   ต าบลท่าคอย อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  

 ๕. พระครูพิพัฒน์วชิรปัญญาวุฒิ   เจ้าคณะต าบลหนองศาลา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
 ๖. พระครูสุนทรวัชรการ  เจ้าอาวาสวัดล้ินช้าง ต าบลยางน้ ากลัดเหนือ  

   อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 
กลุ่มที่ ๓ กลุ่มข้ำรำชกำร จ ำนวน ๖ คน  ได้แก่ 

๑. นายสาธิต  เกียรติ์สุพิมล ผู้อ านวยการส านักงานพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี 
   ต าบลช่องสะแก อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

๒. นายจ าลอง  นุ่นสวน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนาพรม 
   ต าบลนาพันสาม อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

๓. นายทองร่วง  เอมโอษฐ           ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์-ศิลปะปูนปั้น) 
พ.ศ.๒๕๕๔  อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุร ี

๔. นายบวร  จันทร์วงศ์  ข้าราชการบ านาญ ต าบลหนองปลาไหล  
อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 

 



๑๑๗ 

 

๕. นางสาวอัมพร  น้ าจันทร์เจริญ       ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนหาดเจ้าส าราญ 
                                                   ต าบลหาดเจ้าส าราญ อ าเภอเมือง                                   

                                                             จังหวัดเพชรบุรี 
               ๖. นางสาวบุปผา  เรืองพุ่ม       ผู้อ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งเทศไทย            
                                                             จังหวัดเพชรบุรี  
 
 ๒. ผู้เชี่ยวชำญในกำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ (Focus Group Discussion) ได้แก่ 
  
           ๑. พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร.           อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ภาควิชา          
                                                             รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช   
                                                             วิทยาลัย 
 ๒. พระมหาสมศักดิ์  ปุณฺณโชโต, ดร.    เจ้าอาวาสวัดพระพุทธไสธ์ยาสน์ 
 ๓. พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวุฒิคุณ  เจ้าคณะอ าเภอชะอ า เจ้าอาวาสวัดพลับพลาชัย  

จังหวัดเพชรบุรี 
 ๔. พระครูสมุห์สัดใจ  อภิปุณฺโณ   เจ้าอาวาสวัดโพธิ์พระนอก อ าเภอเมืองเพชรบุรี  

จังหวัดเพชรบุรี 
 ๕. พระปลัดระพิน  พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร.   อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ภาควิชา

รัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

 ๖. ผศ.ดร.รัฐพล  เย็นใจมา อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ภาควิชา
รัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

 ๗. รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา   
                                                              ภาควิชารัฐศาสตร์ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการท่ัวไป 

    ๘. ศ.ดร.บุญทัน  ดอกไธสง ผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต 
(นานาชาติ)  

 ๙.  อาจารย์ ดร.ประเสริฐ  ธิลาว       อาจารย์ประจ าหลักสูตร์บัณฑิตศึกษา 
  ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา 
  จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
 
   ๑๐. ผศ.ดร.พิเชฐ  ท่ังโต อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา       
  ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
 รวม ๑๐ รูป/คน 

ข. กำรวิจัยเชิงปริมำณ 



๑๑๘ 

 

๑) ประชำกร (Population) ได้แก่ พระสงฆ์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดเพชรบุรี 
ซึ่งมีจ านวน ๒,๘๐๑ รูป๑ 

๒) กลุ่มตัวอย่ำง (Sample) ได้แก่ พระสงฆ์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดเพชรบุรี 
ซึ่งมีจ านวน ๓๕๐ รูป ท่ีได้จากสูตรของ Taro Yamane ซึ่งใช้ระดับความเช่ือมั่นท่ี ๐.๐๕ ดังนี้ 
 

 
 

โดย N =  จ านวนประชากรท้ังหมด 
 e = ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ 
 n = จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

              ประชากรท้ังหมด ๒,๘๐๑ รูป เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 

เพราะฉะนั้นจ านวนกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ ๓๕๐ รูป 
วิธีกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำง (Sampling) การสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้หลักการสุ่มแบบแบ่งช้ัน 

ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็นสัดส่วน โดยพิจารณาจากจ านวนประชากร เพื่อให้ได้

ข้อมูลมีลักษณะกระจาย ให้สัมพันธ์กับสัดส่วนของประชากร โดยท าการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified 
random sampling) โดยใช้ อ าเภอ เป็นระดับในการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างเป็นสัดส่วนโดยใช้สูตร 
ดังนี้ 

 
จ านวนตัวอย่างในแต่ละช้ัน = จ านวนตัวอย่างท้ังหมด × จ านวนประชากรในแต่ละช้ัน 
          จ านวนประชากรท้ังหมด 

จากสูตรจะได้ประชากรท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างในแต่ละช้ันของ พระสงฆ์ ในพื ้นท่ีืเขตปกครอง
คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี รวม ๒,๘๐๑   รูป รายละเอียดดังตารางท่ี ๓.๑ 
ตำรำงที่ ๓.๑  จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของพระสงฆ์ ในพื้นท่ีเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัด

เพชรบุรี ในแต่ละอ าเภอ 

                                                             
๑ส ำนักงำนเลขำนุกำรเจ้ำคณะจังหวัดเพชรบุรี, สถิติจ ำนวนพระสังฆำธิกำรของคณะสงฆ์เพชรบุรี , 

(เพชรบุรี: ส ำนักงำนเลขำนุกำรเจ้ำคณะจังหวัดเพชรบุรี, ๒๕๕๙), หน้ำ ๑.   
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๑๑๙ 

 

อ ำเภอคณะสงฆ์ จ ำนวนประชำกร (รูป) จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง (รูป) 
   
อ าเภอเมืองเพชร ๗๓๘ ๙๒ 
อ าเภอบ้านลาด ๓๘๓ ๔๘ 
อ าเภอเขาย้อย ๒๕๗ ๓๒ 
อ าเภอบ้านแหลม ๔๐๘ ๕๑ 
อ าเภอท่ายาง ๔๐๔ ๕๐ 
อ าเภอชะอ า ๓๓๖ ๔๒ 
อ าเภอหนองหญ้าปล้อง ๑๓๕ ๑๗ 
อ าเภอแก่งกระจาน ๑๔๐ ๑๘ 

รวม ๒,๘๐๑ ๓๕๐ 
 
๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 

ก. เคร่ืองมือกำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
๓.๓.๑ ขั้นตอนกำรสร้ำงเคร่ืองมือ 
การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
๑) ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบการพัฒนาการ

บริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่  จังหวัดเพชรบุรี  จากเอกสาร และผลงานการวิจัยท่ีเคยมี
ผู้ด าเนินการวิจัยเอาไว้ 

๒) ก าหนดกรอบแนวคิด ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
๓) ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยขอค าปรึกษาจากอาจารย์ท่ี

ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
๔) สร้างเครื่องมือ 
๕) น าเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และผู้เช่ียวชาญ  เพื่อ

ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
๖) น าเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรท่ีมีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรท่ีจะด าเนินการวิจัยเพื่อหาสัมประสิทธิ์ความเท่ียงตรงของเครื่องมือ 
๗) ปรับปรุงแก้ไข 
๘) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และน าไปใช้จริงเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม

ตัวอย่าง 

  

ข. เคร่ืองมือกำรวิจัยเชิงปริมำณ 

 ๓.๓.๒ ลักษณะของเคร่ืองมือ 



๑๒๐ 

 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่  แบบสัมภาษณ์ ( Interview) และแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นจากแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ 
จังหวัดเพชรบุรี  

ก. แบบสัมภำษณ์ ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth 
Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structured Interview) ประเด็นท่ีเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ 
จังหวัดเพชรบุรี เป็นลักษณะค าถามแบบปลายเปิดเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกตรงตามวัตถุ ประสงค์ของ
การวิจัย 
 ข. แบบสอบถำม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น ๕  ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษานักธรรม และวุฒิการศึกษาบาลี ซึ่งเป็นแบบสอบถาม
แบบเลือกตอบ (Check List) 

ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระนัก
เผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี ในเทศนาวิธี มี ๔ ด้าน ได้แก่  

 ๑. สันทัสสนา คือ ช้ีแจงเรื่องท่ีทรงสอนให้เห็นชัด 
 ๒. สมาทปนา คือ ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ 
 ๓. สมุตเตชนา คือ เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า 
 ๔. สัมปหังสนา คือ ปลอบชโลมใจให้สดช่ืนร่าเริง 
ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระนัก

เผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี ในหน้าท่ีของสภาพระนักเผยแผ่ ได้แก่ 
๑. ส่งเสริมความก้าวหน้าให้แก่พระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี 

 ๒. ปรับปรุงคุณภาพของพระนักเผยแผ่ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๓. วางหลักการเผยแผ่ให้เป็นระบบ เหมาะสมแก่สังคม โดยยึดหลักธรรม 
ตอนที่ ๔ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระนัก

เผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี ในหลักการบริหารจัดการ 4M ได้แก่ 
๑. ด้านบุคคล (Man)   
๒. ด้านงบประมาณ (Money)  
๓. ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material)  

 ๔. ด้านการบริหารจัดการ (Management) 
 ตอนที่ ๕  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการสภา

พระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open Ended Question) 
 ๓.๓.๓ กำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือ 
 ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑) ขอค าแนะน าจากอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และผู้เช่ียวชาญ ตรวจสอบเครื่องมือท่ี
สร้างไว้ 



๑๒๑ 

 

 ๒) หาความเท่ียงตรง (Validity) โดยการน าแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีสร้างเสร็จ 
เสนอประธานและกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพื่อขอความเห็นชอบและน าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 
แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม จ านวน ๕ ท่าน ประกอบด้วย 

๑). รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร ต าแหน่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒). ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต กระสังข์ ต าแหน่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓). พระปลัดระพิน  พุทฺธิสาโร,ดร. ต าแหน่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๔). อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว  ต าแหน่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ภาควิชา
รัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๕). ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติวุฒิ  หมั่นมี ต าแหน่งเลขานุการระดับบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เพื่อพิจารณาท้ังในด้านเนื้อหาสาระ และโครงสร้างของค าถาม รูปแบบของแบบสอบถาม 
ตลอดจนภาษาท่ีใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC)๒ ได้ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง ๐.๘๐ ถึง ๑.๐๐  
 ๓) หาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability)  
 น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try-Out) กับพระสงฆ์ท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย จ านวน ๓๐ รูป เพื่อหาความเช่ือมั่นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟ่า
(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)๓ ได้ค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ ๐.๙๑๖ 
 ๔) น าแบบสอบถามท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพื่อ
ขอความเห็นชอบ และจัดพิมพ์แบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการวิจัย 
 
๓.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลตามข้ันตอน ดังนี้ 
              กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  
  ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยใช้วิธีการในการเก็บข้อมูลโดย 
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ซึ่งบันทึกสัมภาษณ์โดยการจดบันทึกและบันทึกโดยเทป 
  กำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ (Focus Group Discussion)  
  จัดสนทนากลุ่มเฉพาะ เพื่อหาข้อเสนอแนะถึงรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภา
พระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญท่ีไม่ใช่กลุ่มผู้ถูกสัมภาษณ์

                                                             
๒ เรื่องเดียวกัน, หน้ำ ๒๔๓ - ๒๔๔. 
๓Cronbach, Lee J. Essentials of psychological testing, 4th ed., (New York : Harper & 

Row), 1971. 



๑๒๒ 

 

เชิงลึก  จ านวน ๑๒ รูป/คน ในวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยการบันทึกเสียง  และจดบันทึก 
 
                กำรวิจัยเชิงปริมำณ 
  ๑) ผู้วิจัยขอหนังสือเข้าเก็บข้อมูลจากผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตร ดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๒) ผู้วิจัยส่งหนังสือเพื่อประสานงานให้เก็บข้อมูลกับทางสถานท่ีท่ีท าการวิจัยในจังหวัด
เพชรบุรี 
  ๓) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามเข้าเก็บข้อมูลจ านวน  ๓๕๐  ชุด  ด้วยตนเอง  กันยายน – 
สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
  
๓.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

๓.๕.๑ กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ 

การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี 
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะท าการจัดจ าแนกข้อมูลตามประเด็นท่ีก าหนดไว้ใน
โครงสร้างของแบบสัมภาษณ์ จากนั้นจะท าการสังเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับหัวข้อวิจัย แล้วท า
การวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เข้าเนื้อหาประกอบบริบท (Context Content Analysis)  
และใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  ภายนอก  (SWOT  Analysis) 

๓.๕.๒ กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ 

ผู้วิจัยจัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ซึ่งผู้วิจัยก าหนดสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ๑) สถิติพรรณนำ (Descriptive Statistics) ส าหรับอธิบายปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามใช้สถิติความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) และใช้ค่าสถิติค่าเฉล่ีย 
(Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)  



 
บทที่ ๔ 

ผลการวิจัย 
 

การศึกษาเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 
มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑. ศึกษาสภาพทั่วไปในการจัดสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี ๒. ศึกษาปัจจัย
ท่ีส่งผลต่อรูปแบบการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี และ ๓. เพื่อน าเสนอแนวทาง
ในการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี 

ผู้วิจัยเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่างการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการท าวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Analysis) 
กับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depthInterview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) และการใช้
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
จากแบบสอบถาม (Questionnaire) ผลวิจัยมีดังนี้ 

๔.๑ ผลการศึกษาสภาพท่ัวไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่  จังหวัด
เพชรบุรี 

๔.๒ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัด
เพชรบุรี 

๔.๓ น าเสนอแนวทางการพัฒนารูปแบการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ 
จังหวัดเพชรบุรี 

๔.๔ องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๒๔ 
 

๔.๑ สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี 
จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก พบว่า สภาพระนักเผยแผ่ 

จังหวัดเพชรบุรี มีจัดแบ่งดังนี้ 

๔.๑.๑ สภาพทั่วไปเก่ียวกับบุคลากร 

มีจุดแข็ง (Strength) ดังนี้ 
ด้านบุคลากรของสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี โดยการพิจารณาถึงจุดแข็ง 

(S=Strengths) ผู้วิจัยวิเคราะห์ถึงจุดแข็งสภาพการจัดสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี และผลจาก
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในจังหวัดเพชรบุรี พบว่ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ตามสภาพแล้ว สภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรีมีนโยบายในการส่งเสริมให้พระนัก
เผยแผ่พัฒนาวิธีการเผยแผ่อยู่ตลอดเวลา๑ 

๒. สภาพระนักเผยแผ่ท าบริหารจัดการด้านบุคลากรของสภาพระนักเผยแผ่ โดยรูปแบบ
คณะกรรมการบริหารของสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรีด้วยตนเอง๒ 

๓. พระสงฆ์มีการปฏิบัติท่ีชัดเจนตามแบบโบราณ เช่น มีการท่องมนต์บทต่างๆ ได้ครบ
สูตร มีการเจริญพระพุทธมนต์ได้ชัดเจนเป็นท่ียอมรับของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และได้รับการยก
ย่องจากทุกฝ่าย๓ 

๔. การบริหารด้านยุทธศาสตร์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิ งรุกของพระสงฆ์ไทย 
ปัจจุบันมีเป้าหมายเพื่อเผยแผ่หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา รวมท้ังการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมแก่พุทธศาสนิกชน๔ 

๕. ผู้บริหารมีอ านาจในการบริหารจัดการได้ และคณะสงฆ์มีความสามารถในการท าการ
เผยแผ่๕ 

๖. มีบุคลลากรในสภาพระนักเผยแพร่ ท่ีมีความสามารถอยู่มาก๖  

๗. สมาชิกสภาพระนักเผยแผ่เป็นพระสังฆาธิการ มีต าแหน่งทางการปกครองสงฆ์ มีคณะสงฆ์ 
จังหวัดเพชรบุรีรับรอง๗ 

                                                         
๑สัมภาษณ์ พระวชิรธรรมคณี (ผ่อง สุวีโร ป.ธ.๕), เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี, ๓ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒สัมภาษณ์ พระพิพิธพัชโรดม (อ านวย อินฺทวณฺโณ), รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดพระ

รูป, ๙ กันยายน ๒๕๖๑. 
๓สัมภาษณ์ พระวิสุทธิวรกิจ (เสน่ห์ ธมฺมร สี), เจ้าอาวาสวัดคงคารามวรวิหาร ผอ.มจร.นวบ.เพชรบุรี, 

๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๔สัมภาษณ์ พระครูวัชรสุวรรณาทร ดร. (ลูกชุบ ธมฺมโชโต), เจ้าคณะอ าเภอเมืองเพชรบุรี ประธาน

หลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ นวบ. เพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดใหญ่สุวรรณา, ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๕สัมภาษณ์ พระครูพิศาลวัชรกิจ (เชาวลิต มหาปญฺโญ), รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองเพชรบุรี เจ้าอาวาส

วัดนาพรม, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๖สัมภาษณ์ พระครูสุนทรวัชรการ (อ าพล อพโล), เจ้าคณะต าบลหนองหญ้าปล้อง เขต ๓ เจ้าอาวาส

วัดลิ้นช้าง, ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๗สัมภาษณ์ พระครูอนุวงศ์วัชรกิจ (ณรงค์ อาจาโร), เจ้าคณะต าบลแก่งกระจาน เจ้าอาวาสวัดถ้ าเสือ, 

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 



๑๒๕ 
 

๘. พระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรีมีการสอนศีลธรรมในสถานศึกษาต่างๆ๘ คณะสงฆ์มี
ความต้ังใจท่ีจะท างานด้านการเผยแผ่ 

๙. พระสงฆ์ท่ีท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดเพชรบุรี ยังมีความรู้ความสามารถ
ในการเผยแผ่อยู่มาก๙ บุคลากรของสภาพระนักเผยแผ่มีระบบการบริหารจัดการอย่างเป็นเอกภาพ๑๐ 

๑๐. สภาพระนักเผยแผ่เป็นท่ีรู้จักในสังคมชาวพุทธ และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นท่ีศรัทธา
เล่ือมใสของพุทธศาสนิกชน๑๑ 

สรุปได้ว่า สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี มีพระสงฆ์ท่ีความรู้ความสามารถในการท า
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นจ านวนมาก มีวัดในจังหวัดเพชรบุรีมีเพียงพอกับพุทธศาสนิกชนท่ี
ต้องการบ าเพ็ญกุศลต่าง ๆ พุทธศาสนิกชนมีความศรัทธาเล่ือมใส และให้การสนับสนุนพระสงฆ์ท่ีท า
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระสงฆ์มีการท่องบทสวดมนต์สูตรต่าง ๆ ไว้ได้ดี มีการเจริญพระพุทธ
มนต์กันอย่างสม่ าเสมอ พระสงฆ์มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชนในสถานการศึกษาต่าง ๆ 
ในจังหวัดเพชรบุรี  คณะสงฆ์มีความต้ังใจท างานด้านการเผยแผ่ ฯ บริหารจัดการโดยคณะ
กรรมการบริหารของสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกของสภา 
จ านวน ๑๑๕ รูป โดยมีประธาน ๑ รูป ท่ีปรึกษาประธาน ๑ รูป รองประธาน ๒ รูป เลขา ๑ รูป 
เหรัญญิก ๑ รูป กรรมการบริหารอีก ๑๐ รวม ๑๖ รูป มีวาระการบริจัดการสภาวาระละ ๒ ปี เมื่อพ้น
วาระแล้วก็สามารถได้รับการคัดเลือกด ารงต าแหน่งต่อไปได้อีก 

มีการส่งพระนักเผยแผ่ของสภาท าการเผยแผ่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
จังหวัดเพชรบุรี การสอนศีลธรรมในสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดเพชรบุรี จัดการอบรมพระนักเผยแผ่ฯ และ
พระนักเทศประจ าจังหวัดเพชรบุร ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
๘สัมภาษณ์ พระครูพิพัฒน์วชิรปัญญาวุฒิ, เจ้าคณะต าบลหนองศาลา เจ้าอาวาสวัดนายาง, ๒๖ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๙สัมภาษณ์ นายสาธิต เกียรต์ิสุพิมล, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดเพชรบุรี , ๒๑ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๐สัมภาษณ์ นางสาวอัมพร น้ าจันทร์เจริญ, ครูช านาญพิเศษโรงเรียนหาดเจ้าส าราญ (พรหมานุกูล), 

๑๘ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๑สัมภาษณ์ นางสาวบุปผา เรืองพุ่ม, ผู้อ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัด

เพชรบุรี, ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๒๖ 
 

ตารางที่ ๔.๑ สรุปสภาพทั่วไปด้านบุคลากรในด้านจุดแข็ง (S= Strengths) 
 

สรุปประเด็นส าคัญ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน  รายชื่อผู้ให้ข้อมูล 

๑. บุคลากรเพียงพอ ๖ ๑, ๒, ๓, ๖, ๙, ๑๐ 
๒. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการ

ท าการเผยแผ่ 

๓ ๖, ๙, ๑๐ 

๓. คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนให้การ
สนับสนุนพระท่ีท าการเผยแผ่เป็นอย่างดี 

๔ ๑, ๓, ๗, ๑๑ 

๔. มีสภาพระนักเผยแผ่คอยบริหารจัดการ
ด้วยตนเอง 

๑ ๑, ๒ 

๕. พระสงฆ์มีการปฏิบัติชัดเจน เช่น การ
สวดมนต์บทต่างๆได้ครบสูตร 

๑ ๓ 

๖. พระนักเผยแผ่ส่วนมากเป็นพระสังฆาธิ
การ มีต าแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ 

๑ ๖ 

 
มีจุดอ่อน (Weakness) ดังนี้ 
๑. ผู้บริหารของสภาพระนักเผยแผ่มีเวลาน้อย ขาดความคล่องตัวส่วนมากเป็นผู้ปกครอง

สงฆ์ระดับสูง และมีอายุมาก ขาดการสร้างนักเผยแผ่รุ่นใหม่๑๒ 

๒. ปัจจุบันพระสงฆ์บวชแล้วอยู่จ าพรรษาลดน้อยลง ระดับการศึกษาของพระสงฆ์
ส่วนมากจบแค่ภาคบังคับพระนักเผยแผ่ท่ีศึกษาในระดับอุดมศึกษายังมีจ านวนน้อย๑๓ 

๓. ประธานสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี ด ารงต าแหน่งส าคัญหลายต าแหน่ง  
เป็นสาเหตุให้มีเวลาในการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ได้น้อยลง๑๔   

๔. สมาชิกของสภาพระนักเผยแผ่แต่ละรูป มีภาระมาก มีงานคณะสงฆ์รับผิดชอบหลาย
อย่าง ขาดการวางแผนงานท่ีเป็นระบบ๑๕ 

๔. สภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี ยังไม่มีส านักงานเป็นของตนเอง ต้องเปล่ียน
สถานท่ีท่ีท าการประธานของสภา๑๖ 

                                                         
๑๒สัมภาษณ์ พระครูวัชรชลธรรม, เจ้าคณะอ าเภอท่ายาง เจ้าอาวาสวัดชลธาราม, ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๑๓สัมภาษณ์ พระครูพิศาลวัชรกิจ (เชาวลิต มหาปญฺโญ), รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองเพชรบุรี เจ้าอาวาส

วัดนาพรม, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๑๔สัมภาษณ์ พระครูวาทีวรวัฒน์, ดร. (กล้า วีรรตโน), รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองเพชรบุรี ผู้ช่วยเจ้า

อาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร, ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๑๕สัมภาษณ์ พระครูสุนทรวัชรการ (อ าพล อพโล), เจ้าคณะต าบลหนองหญ้าปล้อง เขต ๒ เจ้าอาวาส

วัดลิ้นช้าง, ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๒๗ 
 

๕. ขาดการยกย่องวัดและพระนักเผยแผ่ท่ีท าการเผยแผ่อย่างเป็นรูปธรรม พระนักเผย
แผ่ขาดขวัญและก าลังใจจากสภาพระนักเผยแผ่๑๗ 

สรุปได้ว่า สภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรีมีจุดอ่อน คือ การประธานของสภาพระ
นักเผยแผ่เป็นผู้ปกครองระดับสูง มีเวลาให้สภาพระนักเผยแผ่น้อย สมาชิกของสภาพระนักเผยแผ่
ส่วนมากเป็นพระสังฆาธิการ และงานคณะสงฆ์ท่ีต้องรับผิดชอบหลายอย่าง ท าให้การเผยแผ่ได้ผลน้อย 
พระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรีขาดส านักงานของสภาพระนักเผยแผ่ ขาดขวัญและก าลังใจจากสภา
พระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี อย่างเป็นรูปธรรม 
 
ตารางที่ ๔.๒ สรุปสภาพทั่วไปด้านบุคลากร ในด้านจุดอ่อน (Weakness) 
 

สรุปประเด็นส าคัญ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน  รายชื่อผู้ให้ข้อมูล 

๑. ประธานสภาพระนักเผยแผ่มีต าแหน่ง
ทางการปกครองสูง มีอายุมากเวลาในการ
บริหารน้อย 

๒ ๑๒, ๑๘ 

๒. พระนักเผยแผ่มีภาระงานทางคณะสงฆ์
มาก มีงานคณะสงฆ์รับผิดชอบมาก 

๒ ๑๔, ๑๕ 

๓. พระนักเผยแผ่ ขาดขวัญและก าลังใจ 
ขาดพระนักเผยแผ่รุ่นใหม่ 

๑ ๑๗ 

๔. ปัจจุบันพระสงฆ์บวชแล้วอยู่จ าพรรษา
มีจ านวนลดลง 

๑ ๕ 

๕. ระดับการศึกษาของพระสงฆ์ส่วนมาก
จบแค่ภาคบังคับ 

๑ ๖ 

๖. ขาดการยกย่องพระนักเผยแผ่ท่ีท าการ
เผยแผ่ท่ีเป็นรูปธรรม 

๑ ๑๓ 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                 
๑๖สัมภาษณ์ พระครูประโชติวชิรากร (ศิริพงษ์ ปภสฺสโร), เจ้าคณะต าบลคลองกระแชง เขต ๓  

เจ้าอาวาสวัดข่อย, ๙ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๗สัมภาษณ์ พระครูวัชรธรรมคุณ (วิเชียร กลฺยาณธมฺโม), เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธา, ๔ กันยายน 

๒๕๖๑. 



๑๒๘ 
 

มีโอกาส (Opportunity) ดังนี้ 
๑. คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรีได้รับความร่วมมือจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ

ไทย จังหวัดเพชรบุรี ให้เวลาท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาฟรีหลายรายการด้วยกัน อาทิเช่น 
รายการใจสบาย กายเป็นสุข เป็นการบรรยายธรรมโดยสมาชิกของสภาพระนักเผยแผ่

สลับกันบรรยาย (๔๕ รูป) 
รายการธรรมะยามเช้า เป็นการบรรยายธรรมโดยผู้บริหารของสภาพระนักเผยแผ่ 

จังหวัดเพชรบุรี 
รายการสนทนาธรรมน าชีวติ (รายการสด) ออกอากาศทุกวันจันทร์ มีพระสงฆ์ของสภา

พระนักเผยแผ่ฯ เป็นผู้ด าเนินรายการ 
รายการเท่ียววัดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ออกอากาศทุกวันศุกร์ โดยคณะสงฆ์ของสภาพระ

นักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี 
รายการท าธรรมะก่อนนอน ออกอากาศทุกวัน / ๓ นาที โดยสมาชิกสภาพระนักเผยแผ่

จังหวัดเพชรบุรี๑๘ 

๒. พระสงฆ์มีโอกาสได้ท าการแสดงธรรมในสถานศึกษาต่าง ๆ ทางโรงเรียนได้น า
นักเรียนมาศึกษาเรียนรู้วิชาทางพระพุทธศาสนาในวัดมีการจัดค่ายคุณธรรมต่าง ๆ ในวัด และมี
พระสงฆ์เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เยาวชน และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเข้าจัดกิจกรรมภายในวัด๑๙ 

๓. ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมฟังการบรรยายธรรมหน้าเสาธง และได้อาราธนาพระสงฆ์
ท่ีท าหน้าท่ีเผยแผ่ให้บรรยายธรรม พระสงฆ์ได้รับอาราธนาจากทางเรือนจ าประจ าจังหวัดให้บรรยาย
ธรรมและสอนวิชาธรรมศึกษาแก่นักโทษในเรือนจ าด้วย๒๐ 

๔. พระสงฆ์ท่ีท าการเผยแผ่ ได้เข้ารับการอบรมจากคณะสงฆ์ส่วนกลางเพื่อเพิ่มความรู้
ความเข้าใจยิ่งขึ้น พุทธศาสนิกชนจังหวัดเพชรบุรี นิยมฟังเทศน์คาถาและเทศน์มหาชาติเรื่องพระ
เวสสันดรกันเป็นประจ า พระสงฆ์ท่ีเป็นพระนักเผยแผ่ได้มีโอกาสท าการเผยแผ่ (เทศน์) อย่าง
ต่อเนื่อง๒๑ 

๕. สถาบันการศึกษาต่าง ๆ และหน่วยงานราชการต่าง ๆ มีความต้องการให้พระสงฆ์เข้า
ไปท าการสอนศีลธรรม และท าการบรรยายธรรม บางครั้งก็มาก 

                                                         
๑๘สัมภาษณ์พระพิพิชวัชโรดม (อ านวย อินฺทวณฺโณ), รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดพระรูป, 

๙ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๙สัมภาษณ์ พระครูพิศาลวัชรกิจ (เชาวลิต มหาปญฺโญ), รองเจ้าคณะอ าเภอเมือง เพชรบุรี เจ้าอาวาส  

วัดนาพรม, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๒๐สัมภาษณ์ พระครูสุนทรวัชรการ (อ าพล อพโล), เจ้าคณะต าบลหนองหญ้าปล้อง เขต ๒ เจ้าอาวาส  

วัดลิ้นช้าง, ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๑สัมภาษณ์ นางสาวบุปผา เรืองพุ่ม, ผู้อ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัด

เพชรบุรี, ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๒๙ 
 

 จัดกิจกรรมในวัดและฟังธรรมในวัด๒๒  ในปัจจุบันก็มีชาวต่างชาติ นักท่องเท่ียวเข้าวัด
มาฝึกปฏิบัติธรรมกันมากขึ้น 

๖. พระสงฆ์มีกลุ่มเป้าหมายท่ีเหนียวแน่น และชัดเจนในการเผยแผ่มีมหาวิทยาลัยสงฆ์ 
(มจร.-มมร) ท้ัง ๒ ฝ่าย จัดต้ังอยู่ในวัดในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อผลิตบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้มี
คุณภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา๒๓ 

สรุปได้ว่า พระสงฆ์ในจังหวัดเพชรบุรี ได้รับโอกาสจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี ให้เวลาท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (ฟรี) หลายรายการด้วยกัน 
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการต่างๆ มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมให้
นักเรียนและเจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานของหน่วยงานนั้น พุทธศาสนิกชนนิยมฟังเทศน์มหาชาติ เรื่องพระ
เวสสันดรและมีการเทศน์มหาชาติตลอดท้ังบ้าน วัด โรงเรียน ราชการ พระสงฆ์มีโอกาสได้ท าการเผย
แผ่อย่างเต็มท่ี มหาวิทยาลัยสงฆ์ท้ัง ๒ ฝ่ายได้เปิดท าการสอนและถวายความรู้ให้แก่พระสงฆ์ได้ท าการ
เผยแผ่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของการเผยแผ่ 

 
ตารางที่ ๔.๓ สภาพทั่วไปด้านบุคลากร มีโอกาส (Opportunity) 
 

สรุปประเด็นส าคัญ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน  รายชื่อผู้ให้ข้อมูล 

๑. พระสงฆ์มีโอกาสท าการเผยแผ่มาก ๔ ๒, ๖, ๙, ๑๗ 
๒. พระศาสนิกชนยังมีศรัทธาพระสงฆ์ท่ีท า

การเผยแผ่เป็นจ านวนมาก 
๒ ๙, ๑๗ 

๓. พระสงฆ์ท าการเผยแผ่ตามสถานท่ีต่างๆ 
และเทศน์มหาชาติเป็นประจ า พุทธศาสนิกชน
ให้การสนับสนุนการเผยแผ่ของพระสงฆ์จังหวัด
เพชรบุรี 

๓ ๑๐, ๑๖, ๑๗ 

๔. คณะสงฆ์ได้รับการความร่วมมือจาก
สถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดเพชรบุรี 

๑ ๒ 

๕. พระสงฆ์มี โอกาสได้แสดงธรรมใน
สถานท่ีต่างๆ 

๑ ๖ 

๖. มีกิจกรรมฟังธรรมหน้าเสาธงโดยพระ
นักเผยแผ่มีส่วนร่วม 

๑ ๙ 

 

                                                         
๒๒สัมภาษณ์ นางทองร่วง เอมโอฐ, ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๔ สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์ศิลปิน

ปูนปั้น) จังหวัดเพชรบุรี, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๓สัมภาษณ์ พระครูประโชติวชิรากร (ศิริพงศ์ ปภสฺสโร), เจ้าคณะต าบลคลองกระแซง เขต ๓ เจ้า

อาวาสวัดข่อย, ๙ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๓๐ 
 

อุปสรรค (Threats) มีดังนี้ 
๑. ทรัพยากรบุคคลท่ีมีจ านวนลดลงอย่างต่อเนื่อง พระบวชระยะส้ันไม่อยู่จ าพรรษา 

ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงการปกครอง การเมืองต่างๆ ๒๔ ขาดความร่วมจากพระสงฆ์บางรูป การ
ปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธศาสนาเริ่มคลาดเคล่ือนไปจากเดิม๒๕ 

๒. พระสงฆ์ส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักใช้เทคโนโลยีทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ 
อินเตอร์เน็ต มาใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๒๖ 

๓. พระสงฆ์ผู้ท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีความรู้ด้านพุทธธรรมน้อย ไม่ลึกซึ้งในพุทธ
ธรรม ตัวผู้ฟังเองก็ขาดวิจารณญาณในการรับฟัง ท าให้เกิดความเข้าใจ คลาดเคล่ือนและปฏิบัติไม่ตรง
ตามหลักพุทธธรรม๒๗ 

๔. พระสงฆ์ท่ีท าการเผยแผ่ทางอากาศ เช่น รายการวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
เรื่องวิทยุชุมชนก็ตาม บางครั้งตัวผู้เผยแผ่ไม่คุ้นเคยกับเจ้าหน้าท่ีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
ไม่ฝึกซ้อมให้เกิดความช านาญ๒๘ 

๕. สมาชิกสภาพระนักเผยแผ่ ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง แผนการ
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ สภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไม่สามารถควบคุมศรัทธาได้ ๒๙

เทคโนโลยีการเผยแผ่ยังไม่เพียงพอต่อความเจริญเติบโต ของโลกยุค ๔.๐ การเปล่ียนแปลง 
อย่างรวดเร็วของโลก หากพระนักเผยแผ่ขาดความรู้ในการใช้เทคโนโลยี การเผยแผ่ก็จะได้รับผล
น้อย๓๐ 

๖. การเดินทางของพระนักเผยแผ่ในถิ่นธุระกันดาร ไม่มีหน่วยงานรับรองและอ านวย
ความสะดวกท่ีแน่นอน พระสงฆ์หรือบุคลากรท่ีท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบางครั้งขาดแรงจูงใจ 
ขาดการกระตุ้นการมีการคณะสงฆ์มากท าให้ขาดจิตอาสา๓๑ 

                                                         
๒๔สัมภาษณ์ พระวชิรธรรมคณี (ผ่อง สุวีโร), เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดหนองจอก, ๓ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๕สัมภาษณ์ พระพิพัชโรดม (อ านวย อินฺทวณฺโณ), รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดพระรูป, 

๙ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๖สัมภาษณ์ พระครูวัชรสุวรรณาทร, ดร., เจ้าคณะอ าเภอเมืองเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดใหญ่สุวรรณา , 

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๒๗สัมภาษณ์ พระครูพิศาลวัชรกิจ (เชาวลิต มหาปญฺโญ) , รองเจ้าคณะอ าเภอเมือง เพชรบุรี  

เจ้าอาวาสวัดนาพรม, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๒๘สัมภาษณ์ พระมหาไชยพร อิทธิวโร, ดร., เจ้าอาวาสวัดสระบัว, ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๙สัมภาษณ์ พระครูสุนทรวัชรการ (อ าพล อพโล), เจ้าคณะต าบลหนองหญ้าปล้อง เขต ๒ เจ้าอาวาส

วัดลิ้นช้าง, ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๐สัมภาษณ์ พระครูประโชติวชิรากร , เจ้าคณะต าบลคลองกระแซง เขต ๓ เจ้าอาวาสวัดข่อย, ๙ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๑สัมภาษณ์ พระครูพิพัฒน์วชิรปัญญาวุฒิ, เจ้าคณะต าบลหนองศาลา เจ้าอาวาสวัดนายาง , ๒๖ 

กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๓๑ 
 

๗. พระนักเผยแผ่ขาดทักษะการใช้เศรษฐกิจพอเพียง ท าให้ประชาชนสนใจเรื่องปากท้อง
ของตนมากกว่าพุทธศาสนา การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อม สังคม การเมือง การ
ปกครอง การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ภาวการณ์ขาดแคลนของประชาชน๓๒ 

๘. พระนักเผยแผ่ไม่ได้เป็นองค์กรท่ีมีกฎหมายรองรับชัดเจน หรือให้การสนับสนุนในการ
ท าการเผยแผ่ พระสงฆ์ท่ีท าการเผยแผ่ส่วนมากต้องช่วยเหลือตัวเอง บางครั้งมีเงื่อนไขทางการ
ปกครองท าให้พระเผยแผ่ไม่สามารถท าการเผยแผ่ได้เต็มท่ี การเปล่ียนแปลงทางการเมืองมีผลกระทบ
ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่พอสมควร๓๓ 

๙. การเปล่ียนแปลงทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี คนหันมานับถือส่ิงอื่น การปฏิบัติตาม
หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาลดน้อยลง เพราะสภาพเศรษฐกิจ ประชาชนต้องหารายได้จุนเจือ
ครอบครัว ความเจริญทางด้านการส่ือสารและมีข้อมูลท่ีบิดเบือนความเป็นจริงต่อพระสงฆ์  และ
พระพุทธศาสนาเป็นผลกระทบต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและศรัทธาความเล่ือมใส ความเจริญ
ของลัทธิและศาสนาอื่น๓๔ 

๑๐. พุทธศาสนิกชนมีความคิดเห็นแตกต่างกับวัด ประชาชนยึดติดกับพิธีกรรม
วัฒนธรรม ประเพณีในอดีตอยู่มาก ไม่ยอมรับวัฒนธรรมประเพณีท่ีเกิดขึ้นใหม่ สังคมชนบทอิงอาศัย
การอยู่ร่วมกันฉันพี่น้อง อยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะมีวัดและพระสงฆ์เป็นจุดศูนย์กลาง๓๕ ต่อกับสังคม
เมืองและวัฒนาท่ีมีการแข่งขันชิงดีชิงเด่นกัน มีวัตถุเป็นตัวชี้วัด๓๕ 

สรุปได้ว่า พระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรีมีพบอุปสรรคด้านบุคลากร ในปัจจุบันมีจ านวน
การบวชลดลง ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงทางการเมืองการปกครอง ขาดความช านาญด้านการใช้
เทคโนโลยีในการท าการเผยแผ่ในยุคปัจจุบันความรู้ด้านเครื่องมือส่ือสารต่าง ๆ ท่ีช่วยในการเผยแผ่ 
การไม่คุ้นเคยกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ขาดการวางแผนงานอย่างต่อเนื่อง พระนักเผยแผ่เป็นองค์กรท่ีไม่มี
กฎหมายรองรับท่ีชัดเจน หรือได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างจริงจัง พระสงฆ์ท่ีท าการเผยแผ่ต้อง
ช่วยเหลือตนเอง 
 
 
 
                                                         

๓๒สัมภาษณ์  พระครูวัชรธรรมคุณ, เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธา ต าบลบางแก้ว อ าเภอบ้านแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี, ๘ กันยายน ๒๕๖๑. 

๓๓สัมภาษณ์ นายสาธิต เกียรต์ิสุพิมล, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดเพชรบุรี , ๒๑ 
กันยายน ๒๕๖๑. 

๓๔สัมภาษณ์ นายจ าลอง นุ่มสวน, ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาการ), ๒ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑. 

๓๕สัมภาษณ์ นายทองร่วง เอมโอษฐ, ศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๔ สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์-ศิลปะปูน
ปั้น), ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๓๒ 
 

ตารางที่ ๔.๔ สภาพทั่วไปด้านบุคลากร ในด้านอุปสรรค (Threats) 
 

สรุปประเด็นส าคัญ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน  รายชื่อผู้ให้ข้อมูล 

๑. การเปล่ียนแปลงการเมืองและการ
ปกครอง การเป ล่ียนแปลงด้านประเพณี 
วัฒนธรรม 

๔ ๒, ๑๐, ๑๓, ๑๔ 

๒. ความรู้ความช านาญในด้านการใช้
เทคโนโลยีและส่ือต่างๆ ในยุคสังคมก้มหน้า 

๓ ๔, ๘, ๑๐ 

๓. ภาวะทางด้านเศรษฐกิจ ประชาชน 
ขาดรายได้ การหันไปพึ่ง ส่ิงอื่นมากกว่าพึ่ง
หลักธรรมค าส่ังสอน 

๒ ๑๓, ๑๔ 

๔. ทรัพยากรบุคลากรลดลงอย่างต่อเนื่อง 
พระบวชระยะส้ัน ไม่อยู่จ าพรรษา 

๑ ๑ 

๕. พระนักเผยแผ่ขาดการทบทวนด้าน
พุทธธรรม 

๑ ๖ 

๖. พระสงฆ์ท าการเผยแผ่ทางอากาศ 
บางครั้งไม่คุ้นเคยกับเจ้าหน้าท่ี ไม่ได้ฝึกซ้อมให้
ช านาญ 

๑ ๘ 

๗. การเดินทางของพระนักเผยแผ่ในถิ่นธุร
กันดาร ไม่มีหน่วยงานรองรับท่ีแน่นอน 

๑ ๑๒ 

 



๑๓๖ 
 

ปัจจัยแวดล้อมภายใน 
 

ปัจจัยแวดล้อมภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๑ สรุปด้านบุคลากร สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 
 

แนวทางการพัฒนา 
๑. จัดการฝึกอบรมถวายความรู้ให้แก่พระนักเผยแผ่ ด้านการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เกิด

ความรู้ความช านาญ และหาเวทีให้ลงภาคสนามอย่างเป็นรูปธรรม 

๒. ผลิตพระนักเผยแผ่รุ่นใหม่ท่ีมีจิตอาสาในการท าการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา และส่งเสริมให้
มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป 

๓. ประธานสภา พระนักเผยแผ่ฯ และคณะกรรมการบริหารสภาพระนักเผยแผ่ ควรมีภาระงาน
ทางคณะสงฆ์น้อย และด ารงต าแหน่งคราวละ ๒ ปี ไม่ควรด ารงต าแหน่งต่อเนื่องเกิน ๒ สมัย 

๔. ส่งเสริมสนับสนุนให้พระนักเผยแผ่มีการศึกษาท่ีสูงขึ้นทั้งภาษาบาลี และขั้นอุดมศึกษา 

จุดแข็ง 
(Strength) 

๑. สภาพระนักเผย
แผ่จังหวัด
เพชรบุรี มี
บุคลากรเพียงพอ 

๒. บุคลากรมี
ความรู้
ความสามารถ
ในการท าการ
เผยแผ่ 

๓. พระนักเผยแผ่
เป็นท่ีศรัทธา
เล่ือมใสของ
พุทธ-ศาสนิกชน 

จุดอ่อน 
(Weakness) 

๑. พระนักเผยแผ่
ส่วนมาก 

๒. ศึกษาแค่ภาคบังคับ
ในช้ันของนักธรรม 
ขาดการเรียนรู้
วิชาการช้ันสูง 

๓. มีภาระงานท่ี
รับผิดชอบมาก    
มีงานคณะสงฆ์
ต้องรับผิดชอบ
หลายอย่าง  

๔. ขาดบุคลากรรุ่นใหม่ 
ขาดขวัญและ
ก าลังใจ 

โอกาส 
(Opportunity) 
๑. สถาบันการศึก

ษาต้องการให้
พระสงฆ์เข้าไป
ท าการเผยแผ่  

๒. พุทธศาสนิกชน
มีศรัทธาต่อ
พระสงฆ์ท่ีท า
การเผยแผ่ฯ 
เป็นจ านวนมาก 

๓. สถานีวิทยุให้
การสนับสนุน
พระนักแผยแผ่
จังหวัดเพชรบุรี 

อุปสรรค 
(Threats) 

๑. การเปล่ียนแปลง
ทางการเมือง การ
ปกครอง ประเพณี
วัฒนธรรม 

๒. ประชาชนมี
รายได้น้อย ต้อง
หันไปพึ่งส่ิง
ศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ 
ตามความเช่ือ 
เนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ า 



๑๓๗ 
 

๔.๑.๒ สภาพทั่วไปเก่ียวกับงบประมาณ 
มีจุดแข็ง (Strength) ดังนี ้
ด้านงบประมาณของสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี โดยการพิจารณาถึงจุดแข็ง    

(S-Strength) ผู้วิจัยวิเคราะห์ถึงจุดแข็งสภาพการจัดสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรีและผลจาก
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในจังหวัดเพชรบุรี พบว่ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. พระนักเผยแผ่ร่วมกันบริจาคให้การสนับสนุนและร่วมกัน ทอดผ้าป่าในวันคล้ายวัน
เกิดของสภาพระนักเผยแผ่ทุกวันท่ี ๑๑ กันยายน ของทุกปีและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนสนับสนุน
ให้สภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรีในโอกาสบ าเพ็ญกุศลต่างๆ เช่น งานฌาปนกิจศพ การจัดให้มี
เทศน์มหาชาติเรื่องพระเวสสันดรชาดก สมทบทุนของสภาพระนักเผยแผ่๓๖ 

๒. เจ้าคณะพระสังฆาธิการในจังหวัดเพชรบุรีมีร่วมบริจาคให้การสนับสนุนการจัดต้ัง
กองทุนเผยแผ่ของสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี ปัจจุบันมีเงินฝากธนาคารเป็นทุนสนับสนุนสภา 
๔ ล้านเศษ และได้จัดซื้อพันธบัตรธนาคารเพื่อน าดอกผลมาบริหารสภาพระนักเผยแผ่จังหวัด
เพชรบุรี๓๗ 

๓. สมาชิกสภาพระนักเผยแผ่ มีการระดมทุนเพื่อใช้บริหารจัดการงานของสภาพระนัก
เผยแผ่ มีงบประมาณพอจะบริหารและขับเคล่ือนงานสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรีให้ด าเนินไป
ได้อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดต้ังเป็นกองทุนของสภาและฝากไว้กับธนาคาร มีคณะกรรมการฝ่าย
การเงินดูแลและควบคุมการเบิกจ่ายของสภาพระนักเผยแผ่อย่างชัดเจน๓๘ 

๔. พระนักเผยแผ่ท าการประชาสัมพันธ์ตามวัดของตน เวลามีกิจกรรมการบ าเพ็ญกุศล
ต่างๆ และวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันนักขัตฤกษ์และเทศกาลต่าง ๆ เชิญชวนให้พุทธศาสนิกชน
ร่วมบริจาคสมทบทุนเข้าสภาพระนักเผยแผ่ จนมีงบประมาณพอท่ีจะบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่
จังหวัดเพชรบุรีได้ คล้ายวันเกิดของสภาพระนักเผยแผ่ร่วมกันทอดผ้าป่าและบริจาคสมทบทุนทุกปี ๓๙ 

๕. ความสามัคคีและความเสียสละของพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี  ท าให้เกิด
งบประมาณและมีทุนไว้บริหารจัดการกิจกรรมการเผยแผ่ของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี และ
พุทธศาสนิกชนเห็นความส าคัญของการเผยแผ่ร่วมบริจาคสมทบทุนตามก าลังศรัทธา คณะกรรมการ
ฝ่ายการเงินจัดซื้อสลากธนาคารออมสิน และพันธบัตรเพื่อให้เกิดผลก าไรและน ามาบริหารจัดการสภา
พระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี๔๐ 

                                                         
๓๖สัมภาษณ์ พระพิพิธพัชโรดม (อ านวย อินฺทวณฺโณ), รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดพระ

รูป, ๙ กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๗สัมภาษณ์ พระวิสุทธิวรกิจ (เสน่ห์ ธมฺมร สี), เจ้าอาวาสวัดคงคารามวรวิหาร ผู้อ านวยการหน่วยวิทย

บริการ มจร. เพชรบุรี, ๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๘สัมภาษณ์ พระครูประโชติวชิรากร (ศิริพงษ์ ปภสฺสโร), เจ้าคณะต าบลคลองกระแซง เขต ๓ เจ้า

อาวาสวัดข่อย, ๙ กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๙สัมภาษณ์ พระครูอนุวงศ์วัชรกิจ, เจ้าคณะต าบลแก่งกระจาน เจ้าอาวาสวัดถ้ าเสือ ๓๑ ตุลาคม 

๒๕๖๑. 
๔๐สัมภาษณ์ นายบวร จันทร์วงศ์, ข้าราชการบ านาญ อดีตผู้อ านวยการ ส านักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดเพชรบุรี, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๓๘ 
 

๖. พระนักเผยแผ่มีวิธีการจัดหางบประมาณมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสภาฯ ด้วยตนเอง 
โดยไม่อาศัยงบประมาณจากภาครัฐ เข้าใจในการจัดสรรเงินให้มีทุนเพิ่มขึ้นทุกปี และด าเนินการฝาก
ไว้กับธนาคารเพื่อความมั่นคงต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดใกล้เคียง๔๑ 

สรุปได้ว่า พระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกันบริจาคให้การสนับสนุน ด้วยการ
ทอดผ้าป่าบ้าง บริจาคเป็นการส่วนตัวบ้าง เชิญชวนและท าการประชาสัมพันธ์ให้พุทธศาสนิกชนและ
คณะสงฆ์ คณะอื่นร่วมบริจาคสมทบทุนด้วย และมีความสามัคคีพร้อมใจกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อหา
ทุนในการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้าและมีความมั่นคงด ารงอยู่แห่ง
พระธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ความต้ังมั่นและ เล่ือมใส
ศรัทธาต่อพุทธศาสนิกชน ประชาชน เยาวชน ความสามัคคีของคณะพระนักเผยแผ่และ
พุทธศาสนิกชนในจังหวัดเพชรบุรี และผู้มีศรัทธาท่ัวไปร่วม  บริจาคสมทบทุน วันเกิดเป็นกองทุน
ส าหรับดูแลและน ามาซึ่งการบริหารจัดการงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสภาพระนักเผยแผ่ 
จังหวัดเพชรบุรี  โดยการต้ังกองทุนฝากไว้กับธนาคารและจัดซื้อสลากการกุศลธนาคารออมสินและ
จัดซื้อพันธบัตรกับธนาคารเพื่อน าดอกผลก าไรมาบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี   
ให้เกิดความมั่นคงถาวรในบวรพระพุทธศาสนาต่อไป 

การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการระดมทุนหรือหารายได้
เพื่อสมทบทุนสภาพระนักเผยแผ่ เช่น การจัดให้มีเทศน์มหาชาติเรื่องพระเวสสันดรชาดก  
การประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พระสังฆาธิการและพุทธศาสนิกชนท่ัวไปเห็นความส าคัญของการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดเพชรบุรีได้ตระหนักถึงความมั่นคงของสภาพระนักเผยแผ่ร่วมกัน
รับผิดชอบในการจัดต้ังทุน สมทบทุนของสภาพระนักเผยแผ่ให้มีทุนไว้บริหารงานด้านการเผยแผ่  
จนในปัจจุบันสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี มีทุนในการบริหารสภาฯ  ฝากไว้กับธนาคาร
ประมาณส่ีล้านเศษ มีคณะกรรมการฝ่ายการเงินร่วมกันบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี น าเฉพาะดอกผลมาใช้จ่ายเท่านั้น และร่วมกันทอดผ้าป่า
สมทบทุนทุกวันท่ี ๑๑ กันยายน ของทุกปี (วันเกิดของสภาพระนักเผยแผ่ฯ) อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
และยังได้รับการบริจาคจากการบ าเพ็ญกุศลต่าง ๆ ของพุทธศาสนิกชน เช่น งานฌาปนกิจศพ งาน
อุปสมบท และงานมงคลต่างๆ ท่ีพุทธศาสนิกชนจัดขึ้นในโอกาสส าคัญต่าง ๆ ของตนและครอบครัว 
 
 
 
 

                                                         
๔๑สัมภาษณ์ นางสาวอัมพร น้ าจันทร์เจริญ, ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนหาดเจ้าส าราญ (พรหมานุกูล), 

๑๔ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๓๙ 
 

ตารางที่ ๔.๕ สภาพทั่วไปเกี่ยวกับงบประมาณ ในด้านจุดแข็ง (S-strengts) 
 

สรุปประเด็นส าคัญ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน  รายชื่อผู้ให้ข้อมูล 

๑. มีงบประมาณโดยการฝากไว้กับธนาคาร 
และพั น ธบั ต รและพระ สั ง ฆ าธิ ก า รและ
พุทธศาสนิกชนร่วมบริจาค 

๕ ๓, ๑๐, ๑๑, ๑๕, ๑๖ 

๒. มีงบประมาณเพียงพอในการบริหาร
จัดการเผยแผ่ 

๔ ๒, ๑๐, ๑๑, ๑๕ 

๓. มีการ จัด ต้ัง ทุน  สมทบทุนเพื่ อการ
บริหารจัดการของสภาพระนักเผยแผ่ 

๓ ๓, ๑๐, ๑๕ 

๔. มีการร่วมทอดผ้าป่าโดยพระนักเผยแผ่
ทุกวันท่ี ๑๑ กันยายน ของทุกปี 

๑ ๒ 

๕. พระสังฆาธิการร่วมกันบริจาคให้การ
สนับสนุนจัดต้ังกองทุนเผยแผ่ 

๑ ๓ 

๖. พระนักเผยแผ่ท าการประชาสัมพันธ์
ตามวัดของตน 

๑ ๑๒ 

 

๔.๑.๒ สภาพทั่วไปเก่ียวกับงบประมาณ 

มีจุดอ่อน (Weakness) ดังนี้ 
๑. งานเผยแผ่หากใช้งบประมาณเฉพาะกลุ่มหรือสภาพระนักเผยแผ่สักวันคงจะหมดงบ 

หากไม่มีงบสนับสนุนจากภาครัฐและส านักงานพระพุทธศาสนาจัดสรรงบประมาณมาให้ ย่อมขาด
เสถียรภาพทางการเงินได้และจะท าให้ขาดความคล่องตัวในการด าเนินการของสภาพระนักเผยแผ่ 

๒. การก าหนดนโยบาย การวางแผน ระบบข้อมูลและเครื่องมือ ปัญหาท่ีพบอยู่ในระดับ
มาก คือระบบข้อมูล ซึ่งต้องเกี่ยวข้องต้ังแต่การจัดท าค าของบประมาณ การอนุมัติและการบริหาร
งบประมาณในปัจจุบัน สภาพระนักเผยแผ่ไม่มีฐานข้อมูลรวม ขาดการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
ขาดผู้พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง ผู้ปฏิบัติยังขาดความช านาญ และผู้บริหารยังไม่ให้ความส าคัญในการ
ด าเนินการเรื่องงบประมาณของสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดลพบุรี๔๒ 

                                                         
๔๒สัมภาษณ์ พระครูวัชรสุวรรณาทร (ลูกชุบ ธมฺมโชโต), ดร., เจ้าคณะอ าเภอเมืองเพชรบุรี เจ้าอาวาส

วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๔๐ 
 

๓. การท่ีรอดอกผลจากการที่ฝากธนาคารและการซื้อพันธบัตรธนาคารยังไม่เพียงพอต่อ
ต่อการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ให้มั่นคงได้ ล าพังออกเบ้ียเงินฝากในปัจจุบันต่ ามาก ดอกผลท่ี
ได้จากการฝากธนาคารขึ้นอยู่กับเงินต้นทุน ต้นทุนน้อยดอกเบี้ยก็ได้น้อยไม่พอน ามาบริหาร มีงบฝาก
ไว้นิ่งๆ โดยไม่น ามาใช้จ่ายบ้างรอเฉพาะดอกเบี้ยและการปันผลจากการซื้อสลากรัฐบาลยังเป็น
ความหวังท่ีเลือนลางมาก สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี ยังไม่มีท่ีมาของงบประมาณท่ีชัดเจน รอ
งบจากพระนักเผยแผ่ด้วยกันและมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเป็นบางรายยังน้อยไป ต้องมีแหล่งทุนเพื่อน า
งบประมาณมาบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ให้มีความมั่นคง๔๓ 

๔. ขาดงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ งบประมาณการเผยแผ่ไม่มีการจัดสรรจาก
รัฐบาลมาทุกยุคทุกสมัย พระท่ีท าการเผยแผ่ต้องเสียสละด้วยตนเอง งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็น
งานส าคัญท่ีสุด คณะสงฆ์ก็ดี รัฐบาลก็ดี มอบหมายงานหรือองค์กร ๖ ด้าน ๑ ใน ๖ ด้านนี้มีงานเผย
แผ่อยู่ด้วยแต่ไม่มีงบประมาณให้ท าการเผยแผ่ ถึงให้ก็น้อยมากไม่เพียงพอต่อพระท่ีท าการเผยแผ่  
แม้แต่เงื่อนไขในการขอเสาเสมาธรรมจักรในการท าวัตรด้านการเผยแผ่ ผู้เสนอขอความดีความชอบ
ด้านนี้นอกจากมีผลงานอื่นท่ีเด่นและชัดเจนแล้ว เรื่องงบประมาณเผยแผ่ต้องเป็นงบส่วนตัวเองไม่
เกี่ยวกับการบริจาค หมายความว่า พระท่ีท างานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องใช้งบส่วนตัวของ
ท่านเอง๔๔ 

๕. งบประมาณเป็นปัญหาใหญ่ส าหรับพระนักเผยแผ่ท่ีไม่มีรายได้ประจ า ท างานด้วยใจ
ด้วยจิตอาสาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ไม่มีงบประมาณไม่มีผลตอบแทน พระนักเผยแผ่ส่วนมาก
ท าด้วยความสมัครใจ ใช้งบประมาณส่วนตัวและพระนักเผยแผ่เป็นผู้มีรายได้น้อย บางครั้งก็หมดงบ
อยู่อย่างประหยดั บางครั้งส านักงานพระพุทธศาสนาได้งบมาจากส่วนกลางพอลงมาถึงระดับล่างเหลือ
ถึงพระนักเผยแผ่เพียงนิดหน่อย ยังไม่มีงบประมาณสนับสนุนพระท่ีท าการเผยแผ่อย่างจริงจัง ปล่อย
ให้พระนักเผยแผ่ด้ินรนด้วยตนเอง๔๕ 

๖. ไม่น างบประมาณท่ีมีอยู่ของสภาพระนักเผยแผ่ออกมาบริหารจัดการในการเผยแผ่ มี
แต่จัดเก็บงบประมาณไว้มุ่งสงเคราะห์คนตาย ไม่ได้น างบท่ีมีอยู่แล้วมาบริหารจัดการเผยแผ่ให้เป็น
รูปธรรม หรือเกิดศรัทธามุ่งเพียงการได้ดอกผลก าไรจากการฝากและการซื้อพันธบัตร ท าให้สภาพระ
นักเผยแผ่ขาดความสภาพคล่องตัวเนื่องจากงบประมาณท่ีมีอยู่และไม่ได้น ามาใช้ตรงตามวัตถุประสงค์
ของการจัดต้ังกองทุนมีเงินฝากเป็นหลักค้ าประกันว่าสภาพระนักเผยแผ่มีเงินกองทุนในการท าการเผย

                                                         
๔๓สัมภาษณ์ พระครูวัชรชลธรรม, เจ้าคณะต าบลอ าเภอท่ายาง เจ้าอาวาสวัดชลธาราม, ๓๑ ตุลาคม 

๒๕๖๑. 
๔๔สัมภาษณ์ พระครูวาทีวรวัฒน์ (กล้า วีรรตโน), ดร., รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองเพชรบุรี ผู้ช่วยเจ้า

อาวาสพระอารามหลวง วัดมหาธาตุวรวิหาร, ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๔๕สัมภาษณ์ พระมหาไชยพร อิทธิวโร, ดร., เจ้าอาวาสวัดสระบัว จังหวัดเพชรบุรี , ๑๑ กันยายน 

๒๕๖๑. 



๑๔๑ 
 

แผ่จ านวนหลักล้าน แต่ เงิน ในการบริหาร จัดการและสนับสนุนพระสงฆ์ ท่ีท าการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาจริง ๆ ยังไม่เพียงพอกับการด าเนินการเผยแผ่๔๖ 

๗. งบประมาณของสภาพระนักเผยแผ่มีได้เพราะการเสียสละของพระนักเผยแผ่
พระพุทธศาสนาก็จริงอยู่ แต่งบประมาณก็ถูกฝากนิ่งไว้กับธนาคารจะท าการเผยแผ่แต่ละครั้งพระนัก
เผยแผ่ต้องใช้งบประมาณหรือทุนของตนเอง งานจึงจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้จะท างานก็ต้องเสีย
ทรัพย์ของตน ต้องลงทุนด้วยตนเอง ท าให้พระนักเผยแผ่บางรูปท่านเกิดความท้อ เพราะขาดความ
สภาพคล่อง ไม่มีงบประมาณในการบริหารค่ารถ ค่าเดินทางของพระนักเผยแผ่ ไม่มีงบสนับสนุนท่าน
ท างานเผยแผ่ด้วยจิตอาสาใจพัฒนาจริง ๆ และพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่านเป็นผู้รายได้น้อย  
เข้าหลักท่ีว่าเงินมีงานมาเงินหมดงานสะดุด ไม่มีงบส าหรับใช้อุปกรณ์ช่วยท าการเผยแผ่ให้ดีและมี
ประสิทธิภาพได้๔๗ 

๘. งบประมาณของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี จัดเก็บไว้กับธนาคารเป็นเงินตาย 
จัดฝากเป็นกองทุนจะใช้ได้เฉพาะดอกเบ้ียและผลแบ่งปันจากก าไร ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการท าการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา มีเงินทุนส่ีล้านเศษ ดอกผลได้ไม่กี่บาท ยังไม่เพียงพอต่อการท าการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเข้าหลักท่ีว่า “เช้าชามเย็นชาม” ขาดความมั่นคงทางการเงิน งบประมาณเป็นปัจจัยท่ี
ส าคัญในกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่า บ้าน วัด ราชการ ต้องใช้งบประมาณในการบริหารจัดการท้ังนั้น  
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะสัมฤทธิ์ผลดังวัตถุประสงค์ของสภาพระนักเผยแผ่ต้องมีงบประมาณใน
การท าการเผยแผ่เป็นจ านวนมาก ถึงแม้จะมีงบประมาณฝากไว้กับธนาคารจ านวนหนึ่งซึ่งไม่มากนัก 
แต่ก็ยังเป็นจุดอ่อนของสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรีอยู่ หากไม่มีงบประมาณสนับสนุนจาก
ภาครัฐ งานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็ยังมีจุดอ่อน๔๘ 

๙. สภาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา จังหวัดเพชรบุรี ไม่ได้เป็นองค์กรท่ีมีกฎหมาย
รองรับให้สามารถของบประมาณสนับสนุนได้ การท่ีสภาพระนักเผยแผ่จัดหางบประมาณกันเอง 
ในกลุ่มคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ยังเป็นส่วนน้อยยังไม่เพียงพอต่อการท าการเผยแผ่
ในอนาคตท่ีต้องมีการแข่งขันในทุกด้าน การเผยแผ่ในอดีตอยู่กับวัด อยู่กับคัมภีร์ซึ่งไม่ต้องใช้
งบประมาณก็ท าการเผยแผ่ได้ส าเร็จ แต่ในปัจจุบันมีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณมาสนับสนุนใน

                                                         
๔๖สัมภาษณ์ พระครูสุนทรวัชรการ (อ าพล อพโล), เจ้าคณะต าบลหนองหญ้าปล้อง เขต ๒  

เจ้าอาวาสวัดลิ้นช้าง, ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๔๗สัมภาษณ์ พระครูพิพัฒน์วชิรปัญญาวุฒิ, เจ้าคณะต าบลหนองศาลา เจ้าอาวาสวัดนายาง , ๒๖ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๔๘สัมภาษณ์ พระครูวัชรธรรมคุณ (วิเชียร กลฺยาณธมฺโม), เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธา ต าบลบางแก้ว 

อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี, ๔ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๔๒ 
 

การท าการเผยแผ่ให้น่าสนใจและสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของสภาพระนักเผยแผ่ต้องมีงบประมาณ
เพียงพอ๔๙ 

๑๐. ท่ีมาของงบประมาณสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี มีจ านวนจ ากัดและมี
ปริมาณท่ีแคบยังไม่ เป็นท่ีรู้ จักของบุคคลท่ัวไป ยังอยู่ ในกลุ่มพระสงฆ์ ท่ีท าการเผยแผ่และ
พุทธศาสนิกชนผู้ใกล้ชิดพระนักเผยแผ่ ยังไม่ทราบถึงสังคมภายนอก การระดมทุนเพื่อหางบประมาณ
มาใช้จ่ายในการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ มีขอบเขตจ ากัด งบประมาณท่ีมีอยู่ของสภาพระนัก
เผยแผ่ก็มีจ านวนจ ากัด ดอกผล ยังไม่สามารถน ามาบริหารจัดการให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
จังหวัดเพชรบุรี เกิดความคล่องตัวได้ 

๑๑. งบประมาณหรือทุนของสภาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา จังหวัดเพชรบุรี  
มีจ านวนจ ากัดซึ่งเกิดจากความเสียสละของพระนักเผยแผ่ในจังหวัดเพชรบุรี การใช้งบประมาณยังไม่
ตรงต่อวัตถุประสงค์ท่ีสมาชิกสภาพระนักเผยแผ่ได้ร่วมกันบริจาคหรือจัดต้ังทุนของสภา การน าเงินไป
เก็บไว้เฉย ๆดูเหมือนเป็นความมั่นคงว่าสภาพระนักเผยแผ่มีทุนส ารองสภาพระนักเผยแผ่สามารถ 
อยู่ได้ ท่ีจริงแล้วการท่ีน าเงินไปฝากเก็บไว้เฉยรอแต่ดอกผลแล้วน ามาบริหารจัดการคงต้องใช้เวลา  
นานมาก หากไม่น าเงินต้นออกมาใช้จ่ายบ้างงานของสภาพระนักเผยแผ่อาจจะขาดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องเพราะไม่มีทุนท่ีเพียงพอ เป็นภาระแก่พระนักเผยแผ่ท่ีต้องแบกรับภาระมากไปต้องออกทุนเอง 
อาจท าให้พระนักเผยแผ่เกิดความท้อและหมดก าลังใจในการท าการเผยแผ่ได้ เมื่อเงินหยุดงานก็หยุด
ด้วยเช่นกัน๕๐ 

สรุปได้ว่า พระนักเผยแผ่ของสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรีมีงบประมาณส่วนหนึ่ง
ท่ีฝากไว้เพื่อบริหารจัดการงานของสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรีให้เกิดความคล่องตัว ซึ่งเกิดจาก
การเสียสละจากสมาชิกสภาพระนักเผยแผ่และผู้มีจิตศรัทธาแต่ก็ยังมาในจ านวนท่ีน้อยอยู่มีโอกาส
หมดได้เช่นกัน การน าเงินฝากธนาคารเพื่อน าดอกผลมาบริหารจัดการเผยแผ่ ยังเพียงพอกับงานการ
เผยแผ่ท่ีพระนักเผยแผ่ต้องลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
การน าเอาเฉพาะดอกผลมาใช้ในการบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องใช้งบประมาณเป็น
จ านวนมาก และสภาพระนักเผยแผ่ยังไม่เป็นท่ีรองรับของสังคมในวงกว้างยังมีประชาชนรู้จักไม่มาก 
ยังไม่สามารถท าให้เป็นองค์กรท่ีมีกฎหมายรองรับ เพื่อการของบประมาณจากภาครัฐมาให้การ
สนับสนุนการท าการเผยแผ่ให้มั่นคงถาวรได้ การต้ังกองทุนท่ีมีต้นทุนต่ า ดอกเบี้ยก็น้อยไปด้วย ไม่
สามารถน ามาบริหารจัดการงานของสภาพระนักเผยแผ่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ 

                                                         
๔๙สัมภาษณ์ นายสาธิต เกียรต์ิสุพิมล, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี , ๒๑ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๕๐สัมภาษณ์ นายทองร่วม เอมโอษฐ, ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์- 

ศิลปะปูนปั้น), ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๔๓ 
 

การเงินของสภาพระนักเผยแผ่หากมีอยู่จ านวนจ ากัดแล้ว งานการเผยแผ่อาจจะล้มเหลวได้เช่นกัน มี
เงินฝากธนาคารเพื่อรอดอกเบ้ียแล้วน ามาบริหารจัดการและท าการพัฒนาสภาพระนักเผยแผ่นั้นยังไม่
เพียงพอ หากไม่มีการน าเงินต้นมาใช้บ้าง ก็จะเป็นพระกับพระนักเผยแผ่ของจังหวัดเพชรบุรี  

งบประมาณเป็นปัจจัยท่ีส าคัญในการท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เรียกว่า “เงินมีงาน
เดิน เงินหมดงานหยุด” การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันต้องอาศัยเทคโนโลยีและเครื่องมือ
ส่ือสารต่างๆ เข้ามาช่วยในการท าการเผยแผ่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ล าพังใช้การเทศน์และสอน
ศีลธรรมอย่างอดีตคงจะประสบความส าเร็จยาก เงินจึงเป็นปัจจัยส าคัญไม่จะท าการใดขาดเงินแล้ว
ย่อมไม่ประสบความส าเร็จ การท่ีสภาพระนักเผยแผ่น าเงินไปฝากธนาคารไว้เฉย ๆ เพื่อหวังได้
ดอกเบี้ยมาบริหารยังไม่เพียงพอต่องานของสภาพระนักเผยแผ่ท่ีจะต้องด าเนินการให้เป็นรูปธรรม 
ท่ีมาของงบประมาณส่วนมากเป็นการเสียสละของพระนักเผยแผ่และผู้มีจิตศรัทธาบางท่าน ยังไม่
ครอบคลุมไปยังบุคคลอื่น หน่วยงานอื่น ยังอยู่ในขอบเขตจ ากัดเฉพาะกลุ่มย่อยๆ ยังไม่กระจายออก
ไปสู่ภายนอก สังคมในบางส่วนยังไม่รับทราบถึงความจ าเป็นของการต้องใช้งบประมาณในการท าการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา และยังไม่มีงบประมาณจากส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้การ
สนับสนุนการท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี ทราบกันเฉพาะ
ในกลุ่มพระสังฆาธิการในจังหวัดเพชรบุรี จึงไม่สามารถหางบประมาณจากภายนอกมาบริหารจัดการ
ของสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรีได้  การจะท างานด้านการเผยแผ่ให้สัมฤทธิ์ผลต้องมี
งบประมาณเพียงพอและต่อเนื่อง ภาวะเศรษฐกิจตกต่ ายิ่งหางบประมาณสนับสนุนยากยิ่งขึ้น 
การเมืองการปกครองก็มีผลกระทบต่อการสรรหางบประมาณมาท าการเผยแผ่ ล าพังสภาและสมาชิก
ของสภาพระนักเผยแผ่อย่างเดียวคงจะหาทุนมาใช้จ่ายงานพระพุทธศาสนาส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของการเผยแผ่ คงไม่ใช่เรื่องง่ายนัก ถ้าสภาพระนักเผยแผ่มีเงินทุนอันจ ากัดการเผยแผ่ก็อาจจะสดุดได้ 
และการใช้งบประมาณหรือทุนของสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรีต้องใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์
ของสภาพระนักเผยแผ่ด้วย จึงจะประคับประคองงบประมาณของสภาให้มีมาบริหารงานให้เดินหน้า
ต่อไปได้เช่นกัน รวมความว่างบประมาณของสภายังมีจ านวนจ ากัดยังไม่มั่นคงพอต่อการท าการเผยแผ่ 
ตารางที่ ๔.๖ สภาพทั่วไปเกี่ยวกับงบประมาณ ในด้านจุดอ่อน (Weakness) 
 

สรุปประเด็นส าคัญ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน  รายชื่อผู้ให้ข้อมูล 

๑. สถานะทางการเงินของสภาพระนัก
เผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี ยังมีจ านวนจ ากัด 

๕ ๙, ๑๒, ๑๓, ๑๖, ๑๙ 

๒. การใช้งบประมาณของสภาพระนัก
เ ผ ย แ ผ่ ยั ง ไ ม่ ชั ด เ จ น แ ล ะ ต ร ง ต่ อ
วัตถุประสงค์ของสภาท่ีต้ังไว้ 

๕ ๕, ๙, ๑๒, ๑๓, ๑๙ 



๑๔๔ 
 

๓. พระนักเผยแผ่ต้องออกทุนด้วย
ตน เองยั ง ไม่มี หน่ วยงานของรั ฐและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดสรรงบประมาณให้ 

๘ ๔, ๗, ๘, ๑๒, ๑๓,  
๑๔, ๑๖, ๑๙ 

๔. การก าหนดนโยบายไม่ชัดเจน ๑ ๔ 
๕. ยังไม่มีท่ีมาของบประมาณท่ีชัดเจน ๑ ๕ 
๖. นักเผยแผ่มีรายได้น้อยท างานด้วย

จิตอาสา ไม่มีผลตอบแทนและต้องเสียสละ
ด้วยตนเอง 

๑ ๘ 

 
๔.๑.๒ สภาพทั่วไปเก่ียวกับงบประมาณ 

มีโอกาส (Opportunity) ดังนี้ 
๑. พระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี รวมตัวกันจัดต้ังสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 

ขึ้นมาต้ัง ๑๑ กันยายน ๒๕๔๔ ในยุคท่ีพระธรรมรัตนดิลก บุญรวม มีอารีย์ วัดมหาธาตุวรวิหารเป็น
เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี สมาชิกของสภาพระนักเผยแผ่ส่วนมากเป็นพระสังฆาธิการ ระดับวัดต้ังแต่
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสถึงเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีเป็นสมาชิกของสภาและได้ร่วมใจกันจัดต้ังกองทุนโดยการ
ทอดผ้าป่าและสมาชิกของสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรีร่วมกันบริจาคจัดต้ังทุนขึ้น มีการ
ทอดผ้าป่าและบริจาคสมทบทุนของสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรีในวันครบรอบวันเกิดของสภา 
๑๑ กันยายน ของทุกปีมีมากบ้างน้อยบ้าง ตามก าลังศรัทธา ปัจจุมีเงินฝากธนาคารเป็นเงินของสภา
พระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรีประมาณส่ีล้านเศษ๕๑  

๒. การถ่ายทอดทางอากาศโดยเฉพาะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
จังหวัดเพชรบุรี ต้ังอยู่ในพื้นท่ีวัดเขาบันไดอิฐและวัดโพธิ์กรุ และมีวัดเขาบันไดอิฐเป็นผู้อุปถัมภ์ต้ังแต่
เริ่มก่อตั้งสถานีวิทยุมาถึงปัจจุบัน สถานีวิทยุได้แบ่งปันเวลาออกอากาศให้พระสงฆ์ในจังหวัดเพชรบุรี
ได้ท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี คล่ืน 
F.M. ๙๕ MHZ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สภาพระนักเผยแผ่ได้มีโอกาสไปบรรยายธรรม จัดรายการธรรมะ
หลายรายการด้วยกัน๕๒ 

๓. พระนักเผยแผ่ในจังหวัดเพชรบุรี ได้ร่วมกันบริจาคสนับสนุนสภาพระนักเผยแผ่ และ
ได้เชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนร่วมบริจาคสมทบทุนด้วย เวลาท่ีมีงานฌาปนกิจศพ งานบุญประเพณี

                                                         
๕๑สัมภาษณ์ พระวชิรธรรมคณี (ผ่อง สุวีโร), เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดหนองจอก , ๓ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๕๒สัมภาษณ์ พระพิพิธวัชโรดม (อ านวย อินฺทวณฺโณ), รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัด 

พระรูป ประธานสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี, ๙ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๔๕ 
 

ต่าง ๆ ท่ีมีการประชาสัมพันธ์ให้พระสังฆาธิการและพุทธศาสนิกชนเห็นความส าคัญของการท่ีต้องมี
ทุนไว้ใช้จ่ายเกี่ยวกับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งขึ้นไป มีพุทธศาสนิกชนท่ีเห็นความส าคัญ
ของการเผยแผ่ร่วมบริจาคมากบ้างน้อยบ้างตามก าลังศรัทธา บางครั้งก็จัดให้มีเทศน์มหาชาติ เรื่อง
พระเวสสันดรชาดก จังหวัดเพชรบุรีนิยมมีเทศน์หรือฟังเทศน์มหาชาติกันมาก ถึงขนาดว่า บุญ ๓อย่าง
นี้ต้องท าให้ครบ ๑ บุญท่ีได้บวช ๒. บุญท่ีได้เป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ๓. บุญท่ีได้เป็นเจ้าภาพเทศน์
มหาชาติหรือฟังคาถาให้ครบ ๑,๐๐๐ พระคาถาในวันเดียวจนจบ ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีจึงนิยม
มีเทศน์มหาชาติกัน ส่วนปัจจัยท่ีได้จากการมีเทศน์น าไปสร้างศาสนวัตถุตามวัดท่ีใกล้บ้านของตน หรือ
วัดท่ีตนเคารพนับถือ บางครั้งก็มอบให้สภาพระนักเผยแผ่บ้างเหมือนกัน๕๓ 

๔. สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี มีโอกาสได้แสดงออก มีสถานีวิทยุประชาชนใน
จังหวัดเพชรบุรีนิยมฟังเทศน์ วัดต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรีนิยมจัดให้มีเทศน์มหาชาติ เรื่องพระ
เวสสันดรชาดกและได้งบประมาณมาบริหารจัดการวัดและสภาพระนักเผยแผ่ด้วย นอกจากนั้นมี
โอกาสได้น าการเผยแผ่แล้วยังมีโอกาสได้งบประมาณมาบริหารจัดการ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของสภาพตลอดถึงการท่ีต้องมีงบประมาณไว้ใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการสภาพระนักเผย
แผ่จังหวัดเพชรบุรี ให้มีคุณภาพและสัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น งานฌาปนกิจศพในจังหวัดเพชรบุรี นิยมมอบทุน
ให้บ้าน วัด โรงเรียน ราชการ (บวร.)๕๔  

๕. การจัดค่ายคุณธรรมร่วมกับโรงเรียนและหน่วยงานราชการ หรือการให้มีเทศน์และ
เชิญชวนเยาวชนพุทธศาสนิกชนมาร่วมฟัง วัด โรงเรียน ราชการร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ท าให้
ได้มาซึ่งงบประมาณและเกิดจากความสามัคคีระหว่างบ้านวัด โรงเรียน ราชการ และยังมีโอกาสท า
การเผยแผ่พระธรรมหลักค าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เข้าสู่จิตใจเยาวชน 
พุทธศาสนิกชนประชาชนท่ัวไปด้วย ยังประหยัดงบประมาณและได้งานร่วมกันทุกฝ่าย สภาพระนัก
เผยแผ่จังหวัดเพชรบุรีมีโอกาสได้เผยแผ่ด้วยและมีโอกาสหางบประมาณสนับสนุนงานของสภาพระนัก
เผยแผ่พระพุทธศาสนา จังหวัดเพชรบุรีด้วย๕๕ 

๖. การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดกิจกรรมร่วมกัน เช่น ชมรมผู้สูงอายุ , 
กลุ่มแม่บ้าน ข้าราชการและสถาบันการศึกษาต่างๆ การท าแผนงานและการเขียนโครงการเสนอขอ
งบประมาณจากภาครัฐ เอกชนและพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา และสภาพระนัก
เผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี การที่สถานีวิทยุกระจายเสยีงแห่งประเทศไทย จัดสรรเวลาออกอากาศให้พระ

                                                         
๕๓สัมภาษณ์ พระวิสุทธิวรกิจ (เสน่ห์ ธมฺมร สี), เจ้าอาวาสวัดพระอารามหลวง วัดคงคารามวรวิหาร 

ผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการ มจร. เพชรบุรี, ๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๕๔สัมภาษณ์ พระครูวัชรชลธรรม, เจ้าคณะอ าเภอท่ายาง เจ้าอาวาสวัดชลธาราม อ าเภอท่ายาง 

จังหวัดเพชรบุรี, ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๕๕สัมภาษณ์ พระครูพิศาลวัชรกิจ ( เชาวลิต มหาปญฺโญ) , รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองเพชรบุรี  

เจ้าอาวาสวัดนาพรม เลขานุการสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุร, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑. 



๑๔๖ 
 

ท่ีท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน เป็นโอกาสของพระนักเผยแผ่และสภา
พระนักเผยแผ่ท่ีไม่ส้ินเปลืองเรื่องงบประมาณในการเผยแผ่ทางอากาศส่วนหนึ่ง๕๖ 

๗. งานเผยแผ่เป็นงานหลักของพระสงฆ์ทุกรูปท่ีเข้ามาสู่พุทธศาสนานี้ พระพุทธศาสนา
ท่ีเข้ามาสู่ประเทศไทย เพราะการเผยแผ่พระสงฆ์ในอดีต ประเทศไทยจึงมีประชาชนนับถือศาสนา
พุทธเป็นศาสนาประจ าชาติ ประชาชนหรือพุทธศาสนิกชนให้ความเคารพเล่ือมใสศรัทธา 
พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงผนวช และประกาศเป็นพุทธมามกะและทรงพระบรมราชนูปถัมภ์
และให้การคุ้มครองพระพุทธศาสนา ทรงต้ังนิยภัตตให้พระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นค่าอาหาร
ส าหรับพระท่ีท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (เงินเดือนพระ) พระนักเผยแผ่ในถิ่นธุรกันดาร ได้อาศัย
นิยภัตต์ท่ีพระเจ้าแผ่นดินพระราชทานให้ด าเนินการเผยแผ่๕๗ 

๘. สร้างระบบบริหารจัดการ ท่ีมีองค์ประกอบท่ีน่าเช่ือถือและสามารถพัฒนาได้ 
พุทธศาสนิกชนมีความศรัทธาเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว สร้างการมีแนวทางการร่วมของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องให้
มีบทบาทหน้าท่ี การขับเคล่ือนและหาวิธีการหางบประมาณเพิ่มจากทุนเดินท่ีมีอยู่ให้มีทุนมากยิ่งขึ้น 
การประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้ทราบถึงการท าการเผยแผ่พุทธศาสนา ของสภาพระนักเผยแผ่ 
จังหวัดเพชรบุรี ทางเคเบ้ิลทีวี อินเตอร์เน็ต และส่ือออนไลน์ต่างๆ เป็นวิธีการท่ีท าให้สภาพระนักเผย
แผ่มีทุนในการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นและสัมฤทธิ์ผล การสอดแทรกเวลาแสดงธรรม บรรยายธรรม 
ปาฐกถาอภิปราย เรื่องการบริหารงบประมาณและความส าเร็จของการท่ีต้องมางบประมาณในการ
บริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี๕๘ 

๙. การปลูกฝังคุณธรรม ด้านมีจิตอาสาให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมการเสียสละร่วมกันการ
มีน้ าใจซึ่งกันและกันในการพัฒนางบประมาณ การรวมตัวกันอย่างเป็นเอกภาพไม่ต่างคนต่างท า หรือ
ผู้ใดมีความสามารถท าได้ก็ท าไป ผู้ท่ีไม่อยากท าก็วางเฉยไม่รับรู้อะไรท้ังส้ิน โอกาสในการท่ีหา
งบประมาณมาสนับสนุนงานของสภาพระนักเผยแผ่คงจะยาก ถ้ารวมตัวกันได้งบประมาณก็จะตามมา
เป็นรูปธรรม ตรงตามหลักการบริหาร มีคนมีเงินมีวัสดุ มีการบริหาร การรวมตัวกันจึงเป็นส่ิงส าคัญ
และเรียกร้องหรือต่อรองในการเสนอของบประมาณจากภาครัฐมาให้การสนับสนุนตลอด ถึงเรียกร้อง
ให้มีกฎหมายรองรับของสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรีได้๕๙ 

                                                         
๕๖สัมภาษณ์ พระครูวาทีวรวัฒน์ (กล้า วีรรตโน), ดร., รองเจ้าคณะอ าเภอเมือง เพชรบุรี ผู้ช่วย 

เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดมหาธาตุวรวิหาร, ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๕๗สัมภาษณ์ พระมหาไชยพร อิทธิวโร, ดร., เจ้าอาวาสวัดสระบัว จังหวัดเพชรบุรี, ๑๑ กันยายน 

๒๕๖๑. 
๕๘สัมภาษณ์ พระครูสุนทรวัชรการ (อ าพล อพโล), เจ้าคณะต าบลหนองหญ้าปล้องเขต ๒ เจ้าอาวาส

วัดลิ้นช้าง, ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๕๙สัมภาษณ์ พระครูอนุวงศ์วัชรกิจ (ณรงค์ อาจาโร), เจ้าคณะต าบลแก่งกระจาน เจ้าอาวาสวัดถ้ าเสือ 

อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี, ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 



๑๔๗ 
 

๑๐. พระนักเผยแผ่ของสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรีมีโอกาสได้บรรยายธรรมทาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย โดยการจัดสรรเวลาให้ฟรี พระนักเผยแผ่ในจังหวัดเพชรบุรี
ไม่ต้องเช่าเวลาสถานีเหมือนพระสงฆ์ท่ีท าการเผยแผ่ในจังหวัดอื่น เป็นโอกาสดีของพระนักเผยแผ่  
ไม่ต้องใช้งบประมาณในการเช่าเวลาของสถานีวิทยุ และยังมีโอกาสประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางสภา
พระนักเผยแผ่อีกด้วยเป็นช่องทางประหยัด งบประมาณของสภาพระนักเผยแผ่ได้ส่วนหนึ่งการจัดค่าย
คุณธรรมก็เป็นโอกาสของพระนักเผยแผ่เช่นกัน ผู้ปกครองมาพบเห็นว่า การท างานในลักษณะนี้ต้อง
ใช้งบประมาณพอสมควร อาจจะระดมทุนทรัพย์มาให้การสนับสนุนของสภาต่อไป๖๐ 

๑๑. ปัจจุบันระบบการส่ือสาร สารสนเทศสะดวกรวดเร็ว ง่ายต่อการเข้าถึงในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ส่ือและเทคโนโลยีทันสมัยในการพัฒนาส่ือสร้างสรรค์ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 
สถาบันการศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีท่ีให้การร่วมมือในการขับเคล่ือนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
ช่องทางในการหาทุนสนับสนุนการบริหารจัดการงานของสภาพระนักเผยแผ่ นอกพระนักเผยแผ่จะได้
เวลาออกอากาศฟรีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้ว ตามวัดและตามหมู่บ้านใน
จังหวัดเพชรบุรีมีหอกระจายข่าวและได้เปิดรับสัญญาณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
จังหวัดเพชรบุรี เป็นประจ า เป็นส่วนหนึ่งของการเผยแผ่ของพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี๖๑ 

๑๒. มีต้นทุนทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย โดยมีศาสนสถานท่ีเป็นแหล่งการศึกษาทาง
โบราณคดี ประเพณี วิถี ชีวิตชุมชนท่ีเกี่ยวข้องกับทางพระพุทธศาสนา  ความเล่ือมใสของ
พุทธศาสนิกชนท่ีมีต่อพระสงห์ด้วยความศรัทธา เล่ือมใส พระสงฆ์มีความสามารถแสดงธรรมให้
พุทธศาสนิกชนเกิดความรู้ความเข้าใจและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีวัดมีพระเป็นจ านวนมาก 
พุทธศาสนิกชนส่วนมากยังเล่ือมใสศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาเคารพในพระสงฆ์และบ ารุงด้วยปัจจัยส่ี
ต่อพระสงฆ์สามเณร สละปัจจัยบ ารุงวัดอารามบูรณปฏิสังขรณ์ ศาสนสถานทางพุทธศาสนาอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดถึงให้ความอุปถัมภ์ต่อพระสงฆ์ท่ีท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วย๖๒ฃ 

๑๓. การเผยแผ่ของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรียังโชคดีกว่าพระสงฆ์อีกหลายจังหวัดในการ
ท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่ีไม่ต้องใช้งบประมาณมาก คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ได้รับเวลา
ออกอากาศฟรีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่จัดต้ังสถานีวิทยุเป็น
ต้นมาถึงปัจจุบัน และมีการรวมตัวกันจัดต้ังสภาพระนักเผยแผ่ซึ่งเป็นคณะสงฆ์จังหวัดเดียวในประเทศ
ไทยท่ีมีสภาพระนักเผยแผ่ ซึ่งในเขตกรุงเทพฯ แค่ศูนย์หรือการเผยแผ่ทางพุทธศาสนา เช่น ศูนย์การ

                                                         
๖๐สัมภาษณ์ พระครูพิพัฒน์วชิรปัญญาวุฒิ, เจ้าคณะต าบลหนองศาลา เจ้าอาวาสวัดนายาง อ าเภอ

ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี, ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑. 
๖๑สัมภาษณ์ พระครูวัชรธรรมคุณ (วิเชียร กลฺยาณธมฺโม), เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธา ต าบลบางแก้ว 

อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี, ๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๖๒สัมภาษณ์ นางสาวอัมพร น้ าจันทร์เจริญ, ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนหาดเจ้าส าราญ (พรหมานุกูล), ๑๔ 

กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๔๘ 
 

เผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดประยุรวงศาวาส ยังไม่เคยปรากฏว่ามี
สภาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา เหมือนจังหวัดเพชรบุรี และท่ีส าคัญนอกจากก่อต้ังโดยพระสงฆ์
นักเผยแผ่ในจังหวัดเพชรบุรีแล้ว ยังใช้ทุนและหาทุนจัดต้ังด้วยตนเอง๖๓ 

๑๔. จังหวัดเพชรบุรี ในอดีตท่ีผ่านมามีค าขวัญประจ าจังหวัดว่า “เพชรบุรี เมืองพระ 
ธรรมะครองใจ” แม้ปัจจุบัน “แม้ปัจจุบัน “เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้ าศิลปะ แดน
ธรรมะทะเลงาม” บ่งบอกว่าประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีมีความศรัทธาเล่ือมใสต่อพระพุทธศาสนา
เป็นอย่างมาก มีวัดเป็นจ านวนมาก และมีศิลปะสวยสดงดงามไม่แพ้วัดในจังหวัดอื่น พระสงฆ์หลายวัด
เป็นช่างไม้และได้ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาช่างให้ศิษย์หลายท่านตลอดถึงการสวดมนต์พระสงฆ์ใน
จังหวัดเพชรบุรี สวดมนต์สูตรต่าง ๆ ได้อย่างแม่นย า การเทศน์มีการเทศน์ส านวนเมืองเพชรบุรีและ
เคยสืบทอดเป็นภาษาหนังสือมาแล้วเหมือนกัน๖๔ 

สรุปได้ว่า พระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรีมีความสามัคคีรวมตัวกันจัดต้ังสภาพระนักเผย
แผ่ด้วยตัวเอง ต้ังแต่วันท่ี ๑๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นต้นมา ในขณะท่ีพระธรรมรัตนดิลก 
(บุญรวม มีอารีย์) ด ารงต าแหน่งเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี และมีพระครูสิริวัชรสาคร (บุญส่ง) อดีตเจ้า
อาวาสวัดปากอ่าว อดีตเจ้าคณะต าบลบางตะบูน เป็นประธานสภาพระนักเผยแผ่รูปแรก และมี
คณะกรรมการบริหารสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี จ านวน ๑๕ รูป โดยการรวมเอาพระ
นักเทศน์ประจ าจังหวัดพระนักเทศน์ต้นแบบ, พระธรรมทูต , พระจริยนิเทศน์, พระปริยัตินิเทศน์, 
พระครูสอนพระปริยัติปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด จ านวน ๑๑๕ รูปสมาชิกของสภาพระนักเผยแผ่
จังหวัดเพชรบุรี ส่วนมากเป็นพระสังฆาธิการต้ังแต่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสขึ้นไปถึงเจ้าคณะจังหวัดและได้
ร่วมกันจัดต้ังกองทุนของสภาพระนักเผยแผ่ไว้บริหารจัดการงานของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัด
เพชรบุรี มีการทอดผ้าป่าทุกวันท่ี ๑๑ กันยายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันจัดต้ังสภาพระนักเผยแผ่ 
จังหวัดเพชรบุรี และได้ฝากไว้กับธนาคาร ซึ่งในปัจจุบันมีเงินทุนจากการเสียสละของพระนักเผยแผ่
และผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสมทบทุนเป็นจ านวนเงินส่ีล้านเศษ ซึ่งยังไม่เพียงกับการบริหารจัดการของ
สภาพระนักเผยแผ่ฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ 

พระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรีได้รับความเมตตาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี คล่ืน FM. ๙๕.๗๕ MHZ จัดสรรเวลาให้พระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา
จังหวัดเพชรบุรี ได้ท าการเผยแผ่ออกอากาศฟรีหลายรายการด้วยกัน เช่น รายการธรรมใจสบายกาย
เป็นสุข รายการธรรมยามเช้า, รายการสนทนาธรรมน าชีวิต, รายการเท่ียววัดทุกวันจันทร์-ศุกร์,
รายการธรรมะก่อนนอน พระนักเผยแผ่ของสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรีได้ท าการเผยแผ่ทาง

                                                         
๖๓สัมภาษณ์ นางสาวบุปผา เรืองพุ่ม, ผู้อ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัด

เพชรบุรี, ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๖๔สัมภาษณ์ นายทองร่วม เอมโอษฐ์, ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์ – 

ศิลปะปูนปั้น), ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๔๙ 
 

อากาศเป็นประจ าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ท้ังส้ินท าให้พระนักเผยแผ่ในจังหวัดเพชรบุรี มีโอกาสท า
การเผยแผ่หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องและเข้าถึงประชาชน ท่ีเปิดเครื่องรับฟัง
วิทยุจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและจังหวัดเพชรบุรีในเขตชานเมืองหรือตามหมู่บ้าน
ต่าง ๆ มีหอกระจายข่าวและรับสัญญาณจากสถานีวิทยุกระจายเสียง จังหวัดเพชรบุรีเป็นหลัก 
ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีในยามเช้าจะได้รับการบรรยายธรรมการแสดงธรรมจากพระนักเผยแผ่
จังหวัดเพชรบุรีเป็นประจ าทุกวัน เวลามีงานประจ าปี ประเพณีต่าง ๆ งานบ าเพ็ญกุศลต่าง ๆ มีการ
บริจาคสมทบทุนให้สภาพระนักเผยแผ่บ้างตามก าลังศรัทธา บางครั้งก็มีการจัดให้มีเทศน์มหาชาติเรื่อง
พระเวสสันดรชาดก เพื่อหางบประมาณในการบริหารจัดการเสนาสนะและหาทุนในการจัดสร้างหรือ
ซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้ใช้เป็นของสาธารณะตามหมู่บ้าน วัด โรงเรียน โรงพยาบาลประจ าต าบล (รพ.สต) 
ในจังหวัดเพชรบุรีนิยมมีการเทศน์มหาชาติเป็นโอกาสให้พระสงฆ์ได้ท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วย 
เป็นโอกาสให้พระนักเผยแผ่ได้หางบประมาณได้ด้วย โดยท่ีไม่ต้องรอของบประมาณจากรัฐและสภา
พระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรียังไม่อยู่ในฐานะท่ีมีกฎหมายรองรับท่ีสามารถของงบประมาณจาก
ภาครัฐมาบริหารจัดการได้ พระนักเผยแผ่มีความจ าเป็นท่ีต้องดูแลและช่วยเหลือตนเองด้วยการ
เสียสละของพระนักเยผแผ่และผู้มีจิตศรัทธา พระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี มีโอกาสได้แสดงออกและ
ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ให้เข้าถึงพุทธศาสนิกชนและประชาชน การจัดกิจกรรมเข้า
ค่ายคุณธรรมต่าง ๆ ร่วมกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการท่ีได้จัดขึ้น ท าให้พระสงฆ์ได้ท า
การเผยแผ่โดยไม่ส้ินเปลืองงบประมาณมากนัก มีการประสานงานกับหน่วยงานราชการและชมรม
ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลท่ีต้องการอาหารใจมากกว่าอาหารทางกาย เป็นการสร้างความมั่นคงและ
ศรัทธาเล่ือมใสตัววัดพระพุทธศาสนา ท าให้บ้าน วัด ราชการเป็นหนึ่งเดียวกันสมกับค าว่า “บวร” 
เป็นแนวทางสร้างสันติสุขในหมู่พุทธศาสนิกชนและประชาชน พระนักเผยแผ่มีเวทีท่ีจะแสดงธรรม
อย่างเต็มความรู้ความสามารถของตน 

การสร้างระบบการบริหารท่ีมีองค์ประกอบท่ีน่าศรัทธาเล่ือมใสและสามารถพัฒนาไ ด้
พุทธศาสนิกชนมีศรัทธาเป็นทุนเดิม สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องให้มีบทบาทหน้าท่ี  
การขับเคล่ือนและหาวิธีการงบประมาณสมทบทุนให้มากยิ่งขึ้นการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอก
ได้ทราบถึงการท าการเผยแผ่ทางเคเบิลทีวี อินเตอร์เน็ตและส่ือออนไลนต์ต่าง ๆ เป็นวิธีการท่ีท าให้
สภาพระนักเผยแผ่มีทุนในการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นและสัมฤทธิ์ผล การปลูกฝังคุณธรรมด้านจิตอาสา
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรู้จักเสียสละและมีน้ าใจซึ่งกันและกันในการพัฒนาและการสรรหา
งบประมาณ การร่วมแรงร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียว ไม่ใช่ต่างคนต่างท าต่างคนต่างคิด หรือผู้ใดมีความรู้
ความสามารถก็ท าตามความรู้ความสามารถของตน ผู้ใดไม่อยากท าก็วางเฉยไม่รู้ร้อนรู้หนาวหรือรับรู้
ใด ๆ ท้ังส้ิน โอกาสในการท่ีจะหางบประมาณมาสนับสนุนคงจะยาก การรวมตัวกันเป็นรูปธรรมก็
สามารถหางบประมาณได้ มีบุคคลท่ีมีความสามัคคี เงิน วัสดุและการบริหารตามหลักวิชาการบริหาร
ตามมาอย่างแน่นอน ระบบการส่ือสารสารสนเทศง่ายต่อการเข้าถึงประชาชน และสะดวกต่อการท า
การเผยแผ่ทางหนึ่ง จังหวัดเพชรบุรีโชคดีท่ีมีสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี ให้เวลา



๑๕๐ 
 

ออกอากาศแก่พระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรีฟรี เป็นโอกาสในการบริหารจัดการงบประมาณให้
เพียงพอต่อการเผยแผ่ได้ระดับหนึ่ง และมีต้นทุนทางวัฒนธรรมประเพณีหลากหลาย สมกับค าขวัญ
ประจ าจังหวัดว่า “เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้ าศิลปะ แดนธรรมะทะเลงาม” 
ตารางที่ ๔.๗ สภาพทั่วไปเกี่ยวกับงบประมาณ ในด้านมีโอกาส (Opportunity) 
 

สรุปประเด็นส าคัญ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน  รายชื่อผู้ให้ข้อมูล 

๑. ทุนมีจ านวนจ ากัดแต่สามารถท าการเผย
แผ่ได้เพราะได้เวลาฟรีจากสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี  และการจัด
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

๗ ๕, ๗, ๘, ๑๑, ๑๖, ๑๗, ๑๙ 

๒. พระนักเผยแผ่มีโอกาสสรรหางบประมาณ 
ในการท าการเผยแผ่ได้ด้วยความศรัทธาเล่ือมใส
จากพุทธศาสนิกชน 

๖ ๒, ๓, ๕, ๙, ๑๑, ๑๒ 

๓. ทุนส่วนมากเกิดขึ้นจากการเสียสละของ
พระนักเผยแผ่และผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสมทบทุน 

๕ ๕, ๖, ๑๒, ๑๓, ๑๙ 

๔. มีการถ่ายทอดทางสถานี ๑ ๒, ๓ 
๕. พุทธศาสนิกชนเห็นความส าคัญท่ีจะต้องมี

ทุนเพื่อท าการเผยแผ่ 
๑ ๒ 

๖. มีการจัดค่ายคุณธรรมร่วมกับโรงเรียนและ
หน่วยงานราชการ 

๑ ๖ 

๗. มีการขับเคล่ือนในการหางบประมาณเพื่อ
ท าการเผยแผ่ 

๑ ๘ 

๔.๑.๒ สภาพทั่วไปเก่ียวกับงบประมาณ 

มีอุปสรรค (Therats) ดังนี้ 
๑. งบประมาณเป็นเรื่องส าคัญในการบริหารจัดการไม่ว่าจะท าการใด ถ้าไม่มี

งบประมาณแล้วก็ท างานนั้นให้ส าเร็จได้ยาก โดยเฉพาะเกี่ยวคณะสงฆ์และยิ่งหางบประมาณยาก 
นอกจากศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ภาครัฐจะสนับสนุนงบแต่ละครั้งต้องดูรายละเอียดของโครงสร้าง
นั้นก่อนว่าสมควรอนุมัติหรือไม่ ถ้าโครงการไม่พึงประสงค์ก็ไม่อนุมัติหากเป็นโครงการท่ีรัฐได้
ประโยชน์โดยตรงก็ต้องมีเงื่อนไขตามแบบฉบับของทางรัฐบาลก าหนดขึ้น การเสนอของบประมาณมา
สนับสนุนกิจการงานของคณะสงฆ์ก็อยู่ไม่กี่อย่างและงบประมาณรวมมีจ านวนจ ากัดและไม่มาก บาง
โครงการคณะสงฆ์ต้องช่วยเหลือตัวเองต้ังหลายโครงการ เช่น โครงการช่วยวัดมีการรับบริจาคจาก
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พระสังฆาธิการโดยขอนิยภัตต์จากพระสังฆาธิการ ๑ เดือน พระก็ยังต้องบริจาคช่วยเหลือกันเองจะ
หวังพึ่งงบประมาณจากภาครัฐโดยตรงคงจะยาก ต้องอาศัยการเสียสละของพระสังฆาธิการท่ีมีจิต
สาธารณะและศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนท่ีเห็นความส าคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ดังสภา
พระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรีได้ช่วยตัวเอง๖๕ 

๒. งานคณะสงฆ์ท่ีต้องปฏิบัติตามมีเป็นจ านวนมากโดยภาพรวมมี ๖ ด้านด้วยกันและยัง
แยกย่อยออกอีกแต่ละด้านอีกหลายอย่างเช่นกัน งานเผยแผ่เป็นงานหลักของพระพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทยได้ด้วยการเผยแผ่ของพระสงฆ์องค์อรหันต์ในอดีตน ามาเผยแผ่ยัง
สุวรรณภูมิเมื่อครั้งพระโสณะกับพระอุตตระและคณะรวม ๑๘ รูป อาศัยพ่อค้าทางเรือส าเภามาขึ้นท่ี
จังหวัดนครปฐม พระพุทธศาสนาจึง ต้ังมั่นในประเทศไทยตราบเท่าทุกวันนี้  งานเผยแผ่
พระพุทธศาสนาท่ีท าการเผยแผ่โดยพระสงฆ์ท่ีท่านเสียสละท้ังด้านกายทุน ทรัพย์ส่วนตัวท่าน 
โดยเฉพาะพระนักเผยแผ่ในจังหวัดเพชรบุรีได้รวมพลังแห่งความสามัคคีกันจัดต้ังสภาพระนักเผยแผ่
จังหวัดเพชรบุรีขึ้น และร่วมกันบริหารจัดการ ยังไม่มีกฎหมายรองรับมีงบประมาณจากภาครัฐมาให้
การสนับสนุนต่อสภาพระนักเผยแผ่โดยตรง การจัดสรรหางบประมาณยังอยู่ในกลุ่มพระสังฆาธิการ 
จังหวัดเพชรบุรีอยู่ ยังไม่สามารถออกนอกพื้นท่ี การรับบริจาคยังไม่ทราบถึงบุคคลภายนอกมากนัก๖๖ 

๓. พระสงฆ์ส่วนมากยังเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุนไม่เป็น ความ
ไม่คุ้นเคยกับการท่ีต้องของบประมาณจากภาครัฐ นอกจากวัดใหญ่ท่ีต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวน
มาก วัดท่ีอยู่ต่างจังหวัดส่วนมากเป็นงบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธาจะท าอะไรอาศัยบอกบุญแก่
พุทธศาสนิกชนท่ีท่านรู้จักและคุ้นเคยนับถือท่าน ขึ้นอยู่กับบุญบารมีของแต่ละรูป การท าการเผยแผ่ก็
เช่นกันขึ้นอยู่กับบารมีของพระนักเผยแผ่เช่นกัน มีบารมีแต่ละรูปก็ส่ังสมบางรูปบารมีหางบประมาณ
บางรูปบารมียังน้อยอยู่ ก็หางบประมาณได้น้อยมาก สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี ก็คล้ายผู้มี
บารมีน้อยจึงยังไม่สามารถท าให้มีกฎหมายรองรับและสามารถด าเนินการของงบประม าณจาก
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและเสนอของบประมาณจากภาครัฐได้  การท่ีขาดงบประมาณ
สนับสนุนงานของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรีให้มีความมั่นคงได้ยาก งบประมาณเป็นกลไกท่ี
ส าคัญในการขับเคล่ือนงานของสภาให้สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้๖๗ 

๔. งบประมาณของสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรียังไม่พอเพียงกับความต้องการ
ใช้และบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่อย่างแท้จริง  งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดกับความจ าเป็น 

                                                         
๖๕สัมภาษณ์ พระวชิรธรรมคณี (ผ่อง สุวีโร), เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดหนองจอก จังหวัด

เพชรบุรี, ๓ กันยายน ๒๕๖๑. 
๖๖สัมภาษณ์ พระวิสุทธิวรกิจ (เสน่ห์ ธมฺมร สี), เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดคงคารามวรวิหาร 

ผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดเพชรบุรี, ๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๖๗สัมภาษณ์ พระครูวัชรสุวรรณาทร (ลูกชุบ ธมฺมโชโต), ดร., เจ้าคณะอ าเภอเมือง เพชรบุรี เจ้า

อาวาสวัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๕๒ 
 

ในการท าการเผยแผ่ท่ีต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก ล าพังพระนักเผยแผ่เองก็มีการงานท่ีต้องท าและ
ต้องใช้ทุนทรัพย์ก็มากพอแล้ว ท่านยังต้องมารับภาระในการออกทุนด้วยตนเอง เกรงว่างานเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในจังหวัดเพชรบุรีจะขาดความคล่องตัวหรืออาจจะสะดุดได้ ยิ่งอยู่ในช่วงเศรษฐกิจไม่
ดียิ่งท าให้มีปัญหาเรื่องค่าด าเนินการมากกว่าเศรษฐกิจไม่ฝืดเคือง การเปิดรับบริจาคศรัทธาจากผู้มีจิต
ศรัทธา ปัจจุบันผู้มีจิตศรัทธาไม่ค่อยมีรายได้กลายเป็นผู้มีรายได้น้อย หรือส่วนหนึ่งเป็นผู้สูงอายุต้อง
ดูแลตัวเองและครอบครัว๖๘ 

๕. ไม่มีงบประมาณให้การสนับสนุนงานขอสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี จาก
ภาครัฐเลย งบประมาณท่ีมีอยู่เกิดจากการเสียสละของพระสังฆาธิการในจังหวัดเพชรบุรี เท่านั้น การ
เสนอของบประมาณจากภาครัฐและเอกชน ต้องมีโครงการท่ีชัดเจนผ่านการตรวจสอบคุณภาพของ
งานและสถานภาพทางการบัญชีรับ- จ่ายช้ีแจงการปฏิบัติงานของสภาพระนักเผยแผ่แนบด้วย ส าหรับ
พระนักเผยแผ่หรือพระสงฆ์ท่ัวไปไม่ถนัดในการท าบัญชีเป็นทุนเดิม ก็ต้องอาศัยนักการบั ญชีมา
ช่วยงานก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างนักการบัญชี๖๙ ไม่น างบประมาณท่ีมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อการบริหารจัดการของสภาพระนักเผยแผ่ มีแต่จะจัดเก็บงบประมาณไว้คิดดอกเบี้ย และสงเคราะห์
คนเสียชีวิตเท่านั้น ขัดต่อหลักการเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
รัชกาลท่ี ๙ ทรงพระราชทานไว้๗๐ 

๖. การจัดสรรงบประมาณเป็นส่ิงท่ีส าคัญ หากจัดสรรงบประมาณไม่เป็นถึงจะมี
งบประมาณมากสักเท่าไรก็อาจท าให้งบประมาณหมดลงได้ งานทุกอย่างไม่ว่างานเล็กงานใหญ่ต้องใช้
งบประมาณกันท้ังส้ิน กองทัพต้องมีเสบียงฉันใด งานต้องมีงบประมาณฉันนั้น งานจะเดินหน้าและ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้เงินต้องดีและมีการบริหารจัดการท่ีดีมีระบบตามหลักวิชาการ
งานการเผยแผ่ก็จะด าเนินการไปได้ด้วยดี มีประสิทธิภาพ ถึงแม้การระดมทุนทุกเท่าไร หากไม่มีการ
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ก็เหมือนขาดงบประมาณอยู่ดี งบประมาณท่ีมีอยู่แล้วต้องน า
ออกมาบริหารจัดการให้เป็นระบบ๗๑ 

๗. งบประมาณไม่น ามาบริหารจัดการให้เป็นระบบแล้วก็จะท าให้งานของสภาพระนัก
เผยแผ่ ได้รับการพัฒนาอย่างจริงจัง การปล่อยให้พระนักเผยแผ่ต้องลงทุนในการเดินทางด้วยตนเอง 

                                                         
๖๘สัมภาษณ์ พระครูวัชรชลธรรม, เจ้าคณะอ าเภอท่ายาง เจ้าอาวาส วัดชลธราราม(ท่าซิก) จังหวัด

เพชรบุรี, ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๖๙สัมภาษณ์ พระมหาไชยพร อิทธิวโร, ดร., เจ้าอาวาสวัดสระบัว จังหวัดเพชรบุรี , ๑๑ กันยายน 

๒๕๖๑. 
๗๐สัมภาษณ์ พระครูสุนทรวัชรการ (อ าพล อพโล), เจ้าคณะต าบลหนองหญ้าปล้องเขต ๒ เจ้าอาวาส

วัดลิ้นช้าง, ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๗๑สัมภาษณ์ พระครูอนุวงศ์วัชรกิจ (ณรงค์ อาจาโร) เจ้าคณะต าบลแก่งกระจาน เจ้าอาวาสวัดถ้ าเสือ 

อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 



๑๕๓ 
 

เช่น การออกค่าน้ ามันรถเองถ้าเป็นบางครั้งบางคราวพอจะไหวแต่ถ้าต้องจ่ายเองทุกครั้งก็ล าบาก
ส าหรับพระผู้ท่ีท าหน้าท่ีเผยแผ่ นอกจากต้องใช้สมองและแรงกายท างานแล้วยังต้องออกทุนในการท า
การเผยแผ่ทุกครั้งจะท าให้พระท่ีท างานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขาดขวัญและก าลังใจ สุดท้าย
ก็ล้มเลิกความต้ังใจท่ีจะท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ต้องมีงบประมาณเป็นค่ายานพาหนะส าหรับ
พระนักเผยแผ่ท่ีอุทิศก าลังกาย สติปัญญาท างานให้สภาฯ และศาสนาด้วยไม่ปล่อยให้ท่านด้ินรนและ
ต่อสู้อยู่ตามล าพังผู้ท่ีท างานเท่านั้น๗๒ 

๘. ยังไม่ได้น างบประมาณมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อสภาพระนักเผยแผ่ 
จังหวัดเพชรบุรี มีเงินไม่ใช้เงินให้ส าเร็จประโยชน์สมเจตนารมณ์ท่ีก าหนดไว้แต่เดิม หมดหรือไม่พอ
อย่างไรก็สรรหามาใช้ใหม่จะได้มีงบประมาณมาหมุนใช้ต่อไป การบริหารจัดการงบประมาณนอกจาก
มีวิธีการท่ีต้องโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้แล้วยังต้องมีการช้ีแจงให้สมาชิกของสภาพระนักเผยแผ่
ทราบถึงความเคล่ือนไหวหรือการเปล่ียนแปลงทางกาเรงินอย่างสม่ าเสมอ เพราะงบประมาณท่ีมีอยู่
ของสภาพระนักเผยแผ่ในคณะนี้เป็นการเสียสละจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการและพระนักเผยแผ่ท้ังส้ิน   
ขาดงบสนับสนุนยังพอบริหารจัดการไปได้ในระดับหนึ่ง แต่ถ้าขาดขวัญและก าลังใจงานของสภาพระ
นักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรีด าเนินต่อไปได้ยาก การอธิบายการใช้งบประมาณอยู่ตลอดเป็นการสร้าง
ขวัญและก าลังใจส าหรับผู้ท่ีท างานด้านการเผยแผ่และในการท างานอื่นด้วย การใช้งบประมาณอย่าง
หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จรัชกาลท่ี ๙๗๓ เป็นวิธีในการบริหารงบประมาณ
ให้เกิดความพอเพียง การรอโอกาสจังหวะและเวลาท่ีเหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณอย่าง
คุ้มค่า๗๔ 

๙. งบประมาณพอมีขึ้นอยู่กับผู้บริหารไม่จัดสรรงบประมาณให้ชัดเจนว่าส่วนไหนท า
อะไรใช้งบเท่าไร หมดแล้วควรท าอย่างไร งบประมาณนั้นหาไม่ยากขึ้นอยู่กับผู้บริหารว่าจัดสรรได้
เหมาะสมมากน้อยแค่ไหน เงินของสภาพระนักเผยแผ่ปัจจุบันมีฝากไว้กับธนาคารเฉย ๆ รอแค่
ดอกเบ้ียท่ีงอกเงยในแต่ละปีซึ่งก็ไม่มากนักมาบริหารสภาพระนักเผยแผ่เงินต้นคงอยู่เหมือนเดิม งาน
การเผยแผ่ของสภาพระนักเผยแผ่ ต้องใช้งบประมาณพอสมควร ล าพังดอกกับเงินต้นทุนท่ีฝากไว้กับ
ธนาคารส่ีล้านเศษดอกเบี้ยคงได้ไม่เท่าไร ยังไม่เพียงพอ การด าเนินงานของพระนักเผยแผ่ได้อย่าง

                                                         
๗๒สัมภาษณ์ พระครูพิพัฒน์วชิรบัญญาวุฒิ, เจ้าคณะต าบลหนองศาลา เจ้าอาวาสวัดนายาง อ าเภอ

ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี, ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑. 
๗๓สัมภาษณ์ พระครูวัชรธรรมคุณ (วิเชียร กลฺยาณธมฺโม), เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธา ต าบลบางแก้ว 

อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี, ๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๗๔สัมภาษณ์ นายสาธิต เกียรต์ิสุพิมล, ผู้อ านวยการส านักงานพรุทธศานาแห่งชาติจังหวัดเพชรบุรี , 

๒๑ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๕๔ 
 

ต่อเนื่องและมีคุณภาพกับการลงทุนมีงานหลายอย่างท่ีต้องหยุดชงักลงเพราะขาดงบประมาณมาให้
การสนับสนุน ถึงมีงบประมาณมากแต่บริหารไม่ชัดเจนก็มีโอกาสหมดได้เช่นกัน๗๕ 

๑๐. องค์กรต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนควรมีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามี
แผนงาน โครงการ ในการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณให้ชัดเจน งบประมาณจะเกิดความเพียงพอใน
การวางแผน โครงการงานนั้น ๆท่ีมาของงบประมาณและการน าไปใช้ มีความเหมาะมากน้อยเพียงใด 
ตรวจสอบได้หรือไม่ การประชุมของเหล่าสมาชิกและกรรมการฝ่ายบริหารของสภาพระนักเผยแผ่ถึง
การสรรหาท่ีมาของงบประมาณตามความจ าเป็น การน างบประมาณท่ีมีอยู่แล้วออกมาบริหารจัดการ
พัฒนาพระนักเผยแผ่ให้มีการพัฒนาให้การเผยแผ่หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาให้น่าสนใจและเกิด
ศรัทธาเล่ือมใส และขอบริจาคจากบุคคลภายนอกท่ีมีศรัทธาต่อพระท่ีท าการเผยแผ่และผู้ ท่ีมีจิต
ศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอยู่แล้วให้การสนับสนุนการเผยแผ่ของพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี  การ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้ทราบถึงความส าคัญของการจัดต้ังสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัด
เพชรบุรีว่ามีความส าคัญอย่างไร๗๖ 

สรุปความว่า งบประมาณเป็นเรื่องส าคัญในการบริหารจัดการไม่ว่าจะท าการส่ิงใดต้องใช้
งบประมาณถ้าขาดงบประมาณงานนั้นก็ส าเร็จยาก โดยเฉพาะการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นงาน
ส าคัญมาก พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย เพราะการเผยแผ่ของพระอรหันต์สาวกขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นงานของพระพุทธเจ้า การเผยแผ่ของ
พระพุทธศาสนาในปัจจุบันจะท าการเผยแผ่เหมือนในอดีตคงจะประสบความส าเร็จยาก ในปัจจุบัน
ต้องมีงบประมาณให้การสนับสนุนงานการเผยแผ่ของสภาพระนักเผยแผ่ พระพุทธศาสนาในจังหวัด
เพชรบุรีจึงจะประสบความส าเร็จ ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณส่วนตัว พระนักเผยแผ่หรืองบประมาณจาก
ภายนอกมีความส าคัญเป็นอย่างมาก และเป็นงบประมาณท่ีเกิดจากการเสียสละของพระนักเผยแผ่ ผู้
มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาท้ังส้ิน การเขียนโครงการ
การวางแผนงานเพื่อของบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐและบุคคลภายนอก เป็นส่ิงท่ีควรท าเป็น
อย่างยิ่ง การประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบถึงการท างานของสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัด
เพชรบุรี ตลอดถึงการด าเนินการให้ภาครัฐออกกฎหมายรองรับสภาพระนักเผยแผ่ เพื่อท าโครงการ
เสนอของบประมาณจากภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนงบประมาณในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ให้พัฒนาหลักค าสอนเข้าสู่จิตใจประชาชนให้ต้ังมั่นอยู่ในศีลธรรมจารีตประเพณีอันดีงาม สภาพระ  
นักเผยแผ่มีงบประมาณอยู่อย่างจ ากัดซึ่งเกิดจากการเสียสละของผู้ท าการเผยแผ่เอง หากขาดการ
สนับสนุนจากภายนอกแล้ว การเผยแผ่คงต้องสะดุดและผู้เผยแผ่ก็ขาดขวัญและก าลังใจในการท างาน 

                                                         
๗๕สัมภาษณ์ นายบวร จันทร์วงศ์, ข้าราชการบ านาญ อดีตผู้อ านวยการส านักงานพุทธศาสนาจังหวัด

เพชรบุรี, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๗๖สัมภาษณ์ นางสาวอัมพร น้ าจันทร์เจริญ, ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนหาดเจ้าส าราญ (พรหมานุกูล), 

๑๔ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๕๕ 
 

ดังนั้นการจัดสรรงบประมาณเป็นส่ิงส าคัญหากจัดสรรงบประมาณไม่เป็นถึงจะมีงบประมาณสักเท่าใด
ก็อาจจะหมดงบหรือขาดงบประมาณได้เช่นกัน งานทุกอย่างต้องมีงบประมาณด้วยกันท้ังนั้นไม่ว่าจะ
เป็นงานเล็กหรือว่างานใหญ่เข้าหลักท่ีว่า “มีเงินมีงาน หมดเงินหมดงาน” งบประมาณท่ีมีอยู่แล้วต้อง
น ามาใช้ให้เป็นระบบ หากบริหารไม่เป็นระบบแล้วจะท าให้งานของสภาพระนักเผยแผ่ขาดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ตลอดถึงการดูแลเรื่องการเดินทางของพระผู้ท าการเผยแผ่ด้วยไม่ควรปล่อยให้พระนัก
เผยแผ่ออกค่ารถค่าน้ ามันด้วยตนเอง ท่านเสียสละก าลังสติปัญญาแล้วยังต้องเสียทรัพย์ด้วยจะท าให้
ท่านหมดก าลังใจ การช้ีแจงและการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้ทราบถึงการท าการเผยแผ่ของ
สภาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรีด้วย มีส่วนรับรู้และร่วมกันรับผิดชอบ โดยดหยุด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี ๙  
ตาราง ๔.๘ สภาพทั่วไปเกี่ยวกับงบประมาณในด้านอุปสรรค (Threats) 
 

สรุปประเด็นส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

จ านวน  รายชื่อผู้ให้ข้อมูล 
๑. สภาพระนักเผยแผ่ ไม่ ไ ด้อยู่ ในสถานท่ีมี

กฎหมายคุ้มครอง และเสนอของบประมาณจากรัฐบาล 

๗ ๔, ๕, ๙, ๑๑, ๑๓, 
๑๔, ๑๕ 

๒. ขาดงบประมาณสนับสนุนจากอง ค์กร
ภายนอก มีแต่งบประมาณภายในกลุ่มพระนักเผยแผ่ 

๖ ๓, ๔, ๘, ๙, ๑๓, ๑๖ 

๓. สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี ยังไม่มี
กฎหมายรองรับท่ีส านักงานพระพุทธศาสนาจะ
สามารถจัดสรรงบประมาณให้การสนับสนุนได้ 

๓ ๑๓, ๑๕, ๑๖ 

๔. พระสงฆ์ส่วนมากขาดการเขียนโครงการขอ
งบประมาณจากภาครัฐ 

๑ ๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
แผนภาพที่ ๔.๒ สรุปด้านงบประมาณ สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 
 

ปัจจัยแวดล้อมภายใน ปัจจัยแวดล้อมภายนอก 
 

จุดแข็ง 
(Strengths) 

๑. งบประมาณใน
การบริหารจัดการ
เผยแผ่เกิดจาก
การทอดผ้าป่า
ของพระนักเผย
แผ่ 

๒. มีการจัดต้ังทุน
สมทบทุนเพื่อการ
บริหารจัดการ
สภาพระนักเผย
แผ่ 

๓. มีงบประมาณฝาก
ไว้กับธนาคารและ
พระสังฆาธิการและ
พุทธศาสนิกชนร่วม
บริจาค 

จุดอ่อน 
(Weakness) 

๑. สภาพระนักเผยแผ่
มีเพียงดอกเบ้ียท่ี
เกิดจากการฝาก
กองทุนไว้กับ
ธนาคารซึ่งมี
จ านวนจ ากัด 

๒. การใช้งบประมาณ
ของสภาไม่ชัดเจน
และตรงต่อ
วัตถุประสงค์ 

๓. พระนักเผยแผ่ต้อง
ออกทุนเอง      
ไม่มีงบจากรัฐและ
หน่วยงานอื่น
จัดสรรงบให้ 

โอกาส 
(Opportunity) 

๑. พุทธศาสนิกชนมี
ศรัทธาเล่ือมใส
และสนันสนุ
นด้วยปัจจัย  ๔ 

๒. เวลาออกอากาศ
ฟรีจากสถานี
วิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย
จังหวัดเพชรบุรีท า
การเผยแผ่ฯ 

อุปสรรค 
(Threats) 

๑. ขาดงบประมาณ
สนับสนุนจาก
องค์กรภายนอก 

๒. ยังไม่มีกฏหมาย
รองรับสภาพระ
นักเผยแผ่
จังหวัดเพชรบุรี 

แนวทางการพัฒนา  
๑. ต้องใช้งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างประหยัดและใช้ตรงกับวัตถุประสงค์ของสภาพระนักเผยแผ่

จังหวัดเพชรบุร ี
๒. ต้องท าโครงการเสนอของบประมาณจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่นมาบริหาร

จัดการสภาพระนักเผยแผ่ 
๓. การสรรหางบประมาณเพิ่มจากพุทธศาสนิกชนท่ีมีศรัทธาต่อคณะพระนักเผยแผ่จังหวัด

เพชรบุร ี
๔. จัดท าวัตถุมงคลจ าหน่ายเพื่อสมทบทุนเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดเพชรบุรี 



๑๕๗ 
 

จากแผนภาพที่ ๔.๒ พบว่า แนวทางการพัฒนารูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภา
พระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี ด้านงบประมาณ ต้องประกอบด้วยการมีส่วนร่วมของหลายฝ่าย 
โดยเฉพาะฝ่ายบริหารต้องให้ความร่วมมือในการพัฒนาในการบูรณาการในด้านงบประมาณท่ี
เหมาะสมในรูปแบบท่ีน่าสนใจและเป็นท่ีพึงพอใจของพระนักเผยแผ่ สภาพระนักเผยแผ่จังหวัด
เพชรบุรีโดยการใช้งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างประหยัดคุ้มค่า คุ้มทุน คุ้มเวลาและให้ตรงต่อวัตถุประสงค์
ของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี ต้องท าโครงการเพื่อเสนอของบประมาณจากผู้เกี่ยวข้องและ
หน่วยงานอื่นมาจัดการบริหารจัดสภา การสรรหางบประมาณเพิ่มเติมจากพุทธศาสนิกชนผู้มีจิต
ศรัทธาต่อคณะพระนักเผยแผ่ในจังหวัดเพชรบุรี จัดท าวัตถุมงคลของท่ีระลึกของสภาพระนักเผยแผ่
จ าหน่ายเพื่อหาทุนสมทบสภาพระนักเผยแผ่  

การสร้างเครือข่าย เช่นการจัดการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนนอกจากจะได้เครือข่ายท่ี
เป็นเยาวชนที่เป็นก าลังในอนาคตของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้พ่อแม่ผู้ปกครองด้วย เพราะบุตร-ธิดา
เป็นหัวใจของบิดามารดาก็จะเป็นก าลังให้การสนับสนุนทุนตลอดถึงการจัดบวชเนกขัมมจาริณีด้วย วัด
ท่ีนิยมจัดการบวชเนมขัมมจาริณีมักจะได้รับการสนันสนุนเงินประมาณจากพุทธศาสนิกชนท่ีเข้ามา
บวชเป็นก าลังส าคัญอีกทางหนึ่ง การจัดให้มีเทศน์มหาชาติเรื่องพระเวสสันดรชาดกนอกจากเป็นการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วยังได้ทุนมาบริหารจัดการวัดและกิจการของทางวัดในจังหวัดเพชรบุรี
พุทธศาสนิกชนนิยมฟังเทศน์และมีเทศน์มหาชาติกันและเวลาท่ีต้องการหางบประมาณในการท่ีจะ
ด าเนินการส่ิงใดท่ีต้องการใช้งบมาด าเนินการในส่ิงนั้นมักนิยมยมจัดให้มีเทศน์และยังมีการติดแรงกัน
ด้วย วัดในจังหวัดเพชรบุรีหลายวัดพัฒนาวัดได้รวดเร็วด้วยการจัดให้มีเทศน์มหาชาติทุกปีบางครั้งได้
มากกว่าการจัดทอดผ้าป่าก็มี การเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมวัดเสาร์-อาทตย์หรือ
จัดการสวดมนต์ในวันหยุดราชการหรือวันนักขัตฤกษ์เป็นประจ าจะได้มาซึ่งงบประมาณด้วย  การ
ประชาสัมพันธ์เป็นอีกวิธหนึ่งในเวลาท่ีมีกิจกรรมการบ าเพ็ญกุศลต่างท้ังภายในวัดและนอกวัดเป็น
ประจ าก็ช่วยหางบประมาณมาให้การสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

การเขียนโครงการเสนอของบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมา
บริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี  เช่นงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบล,
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ การจัดต้ังกองทุนหรือการ
ทอดผ้าป่าวันละ ๑ บาท ตัวอย่างพระมหาวิชิต ธมฺมวิชโย วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯด าเนินการจัด
ทอดผ้าป่าวันละ ๑ บาทมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเป็นจ านวนมากเพื่อจัดต้ังเป็นกองทุนสนับสนุนการ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้งบประมาณในการบริหารจัดการการเผยแผ่ให้เป็นไปด้วยดี การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาหากไม่มีงบประมาณในการด าเนินการ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบันคงไม่
ได้ผลมากนัก สภาพระนักเผยแผ่จะเข้มแข็งและมั่นคงต้องมีทุนด้วยการจัดต้ังกองทุนเพื่อการเผยแผ่
และเพื่อทุนสมทบทุนด้วยการจัดทอดผ้าป่าบ้าง จัดกิจกรรมการกุศลต่างๆดังกล่าวแล้วบ้าง สภาพระ



๑๕๘ 
 

นักเผยจังหวัดเพชรบุรีจะสามารถด าเนินการเผยแผ่และบริหารจัดการงานของสภาพระนักเผยให้มี
ประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลได้ 

 ๔.๑.๓ สภาพทั่วไปเก่ียวกับวัสดุอุปกรณ์ 

มีจุดแข็ง (Strength) ดังนี้ 
๑. พระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรีมีสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี คล่ืน 

F.M. ๗๕.๗๕ MHZ. ถวายเวลาออกอากาศให้พระนักเผยแผ่ในจังหวัดเพชรบุรี ได้ใช้ห้องส่งออก
รายการบ้าง บันทึกเทปเพื่อออกอากาศและน าไปเผยแผ่ในสถานท่ีต่าง ๆ บ้าง พระนักเผยแผ่ของสภา
พระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรีไปสลับสับเปล่ียนกันไปออกอากาศอย่างต่อเนื่อง นอกจากสถานีวิทยุ
กระจายและแล้วยังมีหอกระจายข่าวตามหมู่บ้านรับสัญญาณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
ไทย จังหวัดเพชรบุรีท าให้ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีได้ฟังธรรมะทางวิทยุและหอกระจายข่าวในยาม
เช้า –เย็นเป็นประจ า๗๗ 

๒. จังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองช่างตามวัดต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรีมักนิยมปั้นภาพ
จิตรกรรมตามผนังอุโบสถ หน้าบันอุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ และศาสนสถานต่าง ๆ ภายในวัดมี
ศิลปะปูนปั้นเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาจนเป็นท่ีรู้จักกันเป็นท่ัวไป ใครจะปั้นปูนตามอาคารสถานก็
มาดูแบบอย่างวัดในจังหวัดเพชรบุรี และภาพจิตรกรรม ประติมากรรมตามผนังในวัดต่าง ๆ ในจังหวัด
เพชรบุรีส่ือถึงความเป็นเมือง พระพุทธศาสนา และวัดในจังหวัดเพชรบุรีเป็นแหล่งผลิตช่างต่าง ๆ 
มากมาย บรรดาช่างท้ังหลายมักนิยมปั้นเรื่องราวในทางพระพุทธศาสนา มีพุทธประวัติ เป็นต้น  เป็น
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยอาศัยศิลปะสร้างศิลปะออกมาให้ผู้ท่ีสนใจศึกษาพระพุทธศาสนาได้เกิด
ความรู้ความเข้าใจและเป็นไปของพุทธประวัติยิ่งขึ้น๗๘ 

๓. พระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี นอกจากมีวัดแล้วยังมีศาลากลางหมู่บ้านด้วย ศาลา
กลางหมู่บ้านนอกจากเป็นท่ีประชุมของประชาชนในถิ่นนั้นแล้ว เช่น เป็นสถานท่ีฟังธรรมและถวาย
สังฆทานในบางโอกาสด้วย ยังเป็นท่ีบ าเพ็ญกุศลด้วยในเวลาท่ีวัดไม่สามารถอ านวยความสะดวกให้
ได้๗๙ ในพระอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี มีศิลปะทางพระพุทธศาสนาอย่าง  
ล้ าค่า มีกุฎิวิหาร ศาลาการเปรียญสมัยรัชกาลท่ี ๕ จิตรกรรมฝาผนังแกะสลักลวดลายไม้ตามศาลา
และศิลปะปูนปั้นต่าง ๆ ของสกุลช่างเมืองเพชรท่ีต้ังใจสอดแทรกความเป็นพระพุทธศาสนาในด้าน
วัตถุให้ผู้ท่ีสนใจได้ศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง๘๐ 

                                                         
๗๗สัมภาษณ์ พระวชิรธรรมคณี (ผ่อง สุวีโร),  เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดหนองจอก, ๓ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๗๘สัมภาษณ์ พระพิธพัชรโรดม (อ านวย อินทวณฺโณ), รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดพระ

รูป ประธานสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี, ๙ กันยายน ๒๕๖๑. 
๗๙สัมภาษณ์ พระวิสุทธิวรกิจ (เสน่ห์ ธมฺมร สี), เจ้าอาวาสวัดคงคารามวรวิหาร ผู้อ านวยการหน่วยวิทย

บริหาร มจร. เพชรบุรี, ๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๘๐สัมภาษณ์ พระครูวัชรสุวรรณาทร (ลูกชุบ ธมฺมโชโต), ดร., เจ้าคณะอ าเภอเมืองเพชรบุรี เจ้าอาวาส

วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 



๑๕๙ 
 

๔. เพชรบุรีเมืองพระธรรมะครองใจ ดังหลักฐานปรากฏในด้านวัตถุต่าง ๆ เช่น วัดร้าง 
พระปรางค์วัดมหาธาตุวรวิหาร เจดีย์แดงทางประวัติศาสตร์ท่ีบ้านหม้อล้วนแต่เป็นศาสนวัตถุ ทาง
พระพุทธศาสนาท้ังส้ินซึ่งมีอยู่มากในจังหวัดเพชรบุรี และมีศาสนาวัตถุท่ีขึ้นทะเบียนกรมศิลปากรอยู่
หลายแห่ง ในแต่ละแห่งนอกจากเป็นศิลปวัฒนธรรม แล้วยังบ่งบอกถึงความเป็นพระพุทธศาสนาอย่าง
วิเศษ พระในเมืองเพชรหลายรูปเป็นช่างและได้ผลิตช่างท่ีมีช่ือเสียงในปัจจุบันหลายท่านมาจากวัด 
และได้ช่วยกันส่ือและถ่ายทอดความรู้ทางพระพุทธศาสนาลงในงานศิลปปูนปั้น ภาพวาดจาก
จิตรกรรมฝาผนังล้วนเป็นการยกย่องบูชาคุณพระรัตนตรัยและพระพุทธศาสนาด้วยการส่ือสารทาง
วัสดุทางด้านศาสนสถานให้พุทธศาสนิกชนได้ศึกษาตามท่ีตนได้ดูภาพต่าง ๆ ท่ีศิลปินต้ังใจสร้างศิลปะ
ทางพระพุทธศาสนาให้เกิดศรัทธาเล่ือมใสต่อคุณพระรัตนตรัยและความเป็นพระพุทธศาสนา๘๑ 

๕. นอกจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี ยังมีวิทยุชุมชน
และมีเคเบิลทีวีของจังหวัดเพชรบุรีให้พระผู้ท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนา บรรยายธรรม เทศน์ 
ปาฐกถาและอภิธรรมออกอากาศเป็นประจ า ผู้น าชุมชนท่ีมีหอกระจายข่าวตามหมู่บ้านช่วยท าการเผย
แผ่โดยการเปิดสัญญาณจากสถานีวิทยุในเวลาท่ีพระท่านบรรยายธรรมให้ประชาชนได้รับฟังไปพร้อมๆ 
กันทุกวัน ปัจจุบันมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสามารถดูและฟังการบรรยายธรรมของพระนักเผยแผ่จังหวัด
เพชรบุรีได้ทางยูทูฟ (youtube) มีการถ่ายทอดสัญญาณเข้ายูทูฟ (youtube) ดูแลและฟังได้
ตลอดเวลาและสามารถย้อนหลังกลับไปฟังและดูได้เมื่อต้องการ๘๒ 

๖. รายการเผยแผ่ของพระนักเผยแผ่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
จังหวัดเพชรบุรี มีรายการเท่ียววัดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ออกอากาศในเวลา ๒๒.๐๐-๒๓.๐๐ น. สัปดาห์
ละ ๕ วัน ผู้ด าเนินรายการได้แก่ พระครูสถิตพจนสุนทร อดีตเจ้าคณะต าบลโพไร่หวานและอดีตเจ้า
อาวาสวัดเพรียงและทีมงานวันละ ๒ รูป บ้าง ๓ รูปบ้างบางครั้งก็มีฆราวาสเข้ามาร่วมด้วย ได้ออก
สัมภาษณ์ตามวัดต่างๆ ในเขตจังหวัดเพชรบุรี และบันทึกด้วยเครื่องบันทึกเสียงเคล่ือนท่ีน ามา
ออกอากาศในภาคค่ าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ มีผู้สนใจฟังรายการนี้มาก เคยมีผู้สงสัยว่ารายการนี้ออกไป
ท ารายการตามวัดแล้วจะได้อะไร พาคนไปชมวัดชมศาสนสถานก็ได้ค าตอบว่า ตามศาสนาสถาน
ภายในวัดมีศิลปะต่าง ๆ มากมายท่ีสามารถส่ือให้ผู้สนใจเข้าถึงหลักการทางศาสนาโดยอาศัยวัตถุท่ีมี
อยู่ในวัด เช่น การชมรูปปั้นคนแบกของในวัดมหาธาตุวรวิหาร เป็นต้น บ่งบอกถึงหลักค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาว่า ถ้าคุณแบกไว้ก็หนัก ถ้าคุณรู้จักวางก็บ้างก็เบา๘๓ 

๗. การเผยแผ่โดยการอาศัยธรรมชาติเป็นอุปกรณ์ในการสอนธรรม เช่นต้นไม้ต้นหนึ่งก็
สามารถน ามาเป็นอุปกรณ์ในการท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ เพราะพระต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบันก็
อยู่กับธรรมชาติต้นไม้ ป่าไม้แม่น้ าล าธารต่าง ๆ เป็นอุปกรณ์ในการสอนธรรมได้หมด ถ้าพระนักเผยแผ่

                                                         
๘๑สัมภาษณ์ พระครูวัชรชลธรรม, เจ้าคณะอ าเภอท่ายาง เจ้าอาวาสวัดชลธาราม (ท่าซิก) ต าบลท่า

คอย อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี, ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๘๒สัมภาษณ์ พระครูพิศาลวัชรกิจ (เชาวลิต มหาปญโญ), รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองเพชรบุรี เจ้าอาวาส

วัดนาพรม เลขานุการสภาพระนักเผยแผ่, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๘๓สัมภาษณ์ พระครูประโชติวชิรากร (ศิริพงษ์ ปภสฺสโร), เจ้าคณะต าบลคลองกระแซง ๓ เจ้าอาวาส

วัดข่อย จังหวัดเพชรบุรี, ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๖๐ 
 

มีความรู้ความเข้าใจสามารถน ามาใช้ท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้หมด๘๔ แม้แต่พระพุทธรูปปาง
ต่าง ๆ ซึ่งเปรียบเสมือนองค์แทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นอุปกรณ์ในการสอนถึงหลักธรรมค า
สอนได้อย่างลึกซึ้ง ในวัดทุกวัดก็มีพระพุทธรูปกันท้ังนั้น พระพุทธรูปในแต่ละปางก็บอกถึงเรื่องราวท่ี
เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าในพุทธสาวกสาวิกาได้อย่างชัดเจน และสามารถสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นได้ใน
หมู่พุทธบริษัท๘๕ 

๘. เมื่อพูดถึงวัสดุอุปกรณ์คนส่วนมากต้องคิดถึงเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ การส่ือสาร
โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีเข้ามามีบทบาทในสังคมปัจจุบันเป็นอย่างมาก การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ก็มีความจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ทันยุคสมัย
และเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น แต่ถึงไม่มีอุปกรณ์และวัสดุประเภทนี้พระนักเผยแผ่ท่ีมีจิต
วิญญาณในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็สามารถท าการเผยแผ่ได้ด้วยการใช้วัสดุใกล้ตัวท่ีมีอยู่ เช่น 
อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวหรืออัฐบริขารต่าง ๆ สามารถน ามาใช้เป็นอุปกรณ์สอนธรรมให้พุทธศาสนิกชน
และผู้ท่ีมีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาเกิดความเล่ือมใสการเป็นพระต้องมีปานเหมือนข้าราชการต ารวจ
ทหาร ต้องพกอาวุธปืน เรียกว่าเป็นรูปแบบของพระหรือสมณสารูป๘๖ 

๙. วัดในชนบทส่วนมากใช้กลองระฆังเป็นสัญญาณบอกถึงการกระท ากิจต่าง ๆของสงฆ์ 
เสียงกลองระฆังจึงเป็นเหมือนเสียงสวรรค์ส าหรับชาวชนบทและพุทธศาสนิกชน มักนิยมสร้างกลอง
ระฆังถวายพระถวายวัด วัดต้องมีหอกลองหอระฆัง ประจ าวัดเสียงตีกลองตีระฆังจากทางวัดเป็นโดย
ปกติพุทธศาสนิกชนทราบดีว่าพระภิกษุ-สามเณร ท ากิจของพระสงฆ์ เช่น การท าวัตรเช้า-เย็น การฉัน
ภัตตาหาร กลองระฆังก็เป็นอุปกรณ์หนึ่งของพระนักเผยแผ่ โดยเฉพาะวัดในต่างจังหวัดคนอาศัยเสียง
กลองระฆังเตือนสติ ให้รีบท าความดีต่าง ๆ ท่ีควรท า๘๗ 

สรุปความว่า พระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี มีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
จังหวัดเพชรบุรี มีหอกระจายข่าวตามหมู่บ้านต่าง ๆ และมีสถานีวิทยุชุมชนเป็นอุปกรณ์การท าการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา มีศิลปะปูนปั้นตามวัดต่าง ๆ ในเขตจังหวัดเพชรบุรี มีจิตรกรรมฝาผนัง มี
ประติมากรรมต่าง ๆ อยู่ในวัดเป็นจ านวนมาก พระจังหวัดเพชรบุรีส่วนมากเป็นช่างและผลิตช่ือท่ีมี
ช่ือเสียงในปัจจุบันหลายคน เช่น นายทองร่วม เอมโอษฐ ศิลปินแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ สาขา
ทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์- ศิลปะปูนปั้น) ผลงานปูนปั้นตามวัดต่าง ๆ ในประเทศไทยจ านวนมาก ใน
ศิลปะปูนปั้นสอดแทรกศิลปวัฒนธรรมประเพณี ศาสนาไว้ในศิลปะปูนปั้นท่ีเห็นเด่นชัดต่อวัดมหาธาตุ
วรวิหาร เพชรบุรี มีศิลปะปูนปั้นท่ีดึงดูดพุทธศาสนิกชนให้เข้าวัดและใกล้ชิดพระพุทธศานา มีวัดใน
จังหวัดอื่นน ามาแบบปูนปั้นและช่างจังหวัดเพชรบุรีไปปั้นยังวัดในจังหวัดของตนบ้าง งานปูนปั้นล้วน

                                                         
๘๔สัมภาษณ์ พระครูอนุวงศ์วัชรกิจ (ณรงค์ อาจาโร), เจ้าคณะต าบลแก่งกระจาน เจ้าอาวาสวัดถ้ าเสือ 

ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี, ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๘๕สัมภาษณ์ พระครูพิพัฒน์วชิรปัญญาวุฒิ, เจ้าคณะต าบลหนองศาลา เจ้าอาวาสวัดนายาง อ าเภอ

ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี, ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑. 
๘๖สัมภาษณ์ พระครูวัชรธรรมคุณ (วิเชียร กลฺยาณธมฺโม), เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธา ต าบลบางแก้ว 

อ าเภอบางแหลม จังหวัดเพชรบุรี, ๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๘๗สัมภาษณ์ นายสาธิต เกียรต์ิสุพิมล, ผู้อ านวยการส านักงานทางพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี , 

๒๑ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๖๑ 
 

บ่งบอกถึงศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีเกี่ยวข้องทางพระพุทธศาสนา การศึกษาเรียนรู้จากงานปูนปั้นท า
ให้พุทธศาสนิกชนเกิดความรู้ความเข้าใจหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาและยังเป็นการเผยแผ่
ด้านปุคลาธิษฐานอีกด้วย การสอดแทรกความรู้ท่ีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในงานศิลปะปูนปั้นตามผนัง
อุโบสถ หน้าบันอุโบสถและศาลาบ าเพ็ญกุศลต่าง ๆท าให้ผู้ท่ีมีโอกาสพบเห็นเกิดศรัทธาต่อวัดและ
พระพุทธศาสนา วัดในจังหวัดเพชรบุรี นิยมงานปูนปั้นประดับตามศาสนสถานเพื่อให้ศาสนิกชนได้
ศึกษาหาความรู้ และเป็นอุปกรณ์สอนบุคคลท่ีได้พบเห็นได้ข้อคิดสามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน
ได้ ศาลากลางหมู่บ้านยังเป็นอุปกรณ์เสริมของพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี ประชาชน
จังหวัดเพชรบุรีนิยมฟังเทศน์และจัดให้มีเทศน์มหาชาติ เรื่องพระเวสสันดรชาดกตามศาลากลาง
หมู่บ้านและตามบ้านเรือนของตนท าให้พระสงฆ์ได้ท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วย ตามค าขวัญ
ประจ าจังหวัดในอดีตกล่าวไว้ว่า “เพชรบุรีเมืองพระ ธรรมะครองใจ” เป็นหลักฐานยืนยันว่าพระนัก
เผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี ได้ท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนากันจนเป็นท่ียอมรับของพุทธศาสนิกชนเมือง
เพชรบุรี จากหลักฐานท่ีเป็นศาสนสถาน โบราณสถานมีพระปรางค์ ๕ ยอดท่ีวัดมหาธาตุวรวิหาร 
เจดีย์แดงท่ีต าบลบ้านหม้อ วัดร้างไผ่ล้อม เป็นต้น 

ภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้พระพุทธศาสนาท้ังฝ่ายบรรพชิตและ
คฤหัสถ์เป็นอย่างดี มีประชาชนเยาวชนสนใจศึกษาหาความรู้จากกิจกรรมฝาผนังตามอุโบสถ  ศาลา
การเปรียญ และศาสนสถานอื่น ๆ อีก เข้าหลักท่ีตาเห็นภาพทราบเหตุการณ์วิจารณ์เนื้อหา ตามวัด
ส่วนมากจะวาดภาพพุทธประวัติ สาวกสาวิกา และพระเจ้า ๑๐ ชาติ ลงบนผนังอุโบสถ ศาลาการ
เปรียญและศาลาจนกลายเป็นศิลปะทางพระพุทธศาสนาอย่างล้ าค่า ล้วนแต่เป็นอุปกรณ์และวัสดุใน
การเผยแผ่ท้ังส้ิน จากการได้เห็นและได้มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้และเข้าใจจนเกิดศรัทธาเล่ือมใสต่อ
พระพุทธศาสนา ถึงขนาดบางท่านไม่กล้าท าบาป เมื่อเสียชีวิตแล้วจะต้องไปถูกจองจ าอยู่ในนรก เช่น 
การเห็นภาพวาดเรื่อง ไตรภูมิพระร่วงหรือเรื่องทศชติชาดกท่ีท าให้พุทธศาสนิกชนเช่ือเรื่องบุญ –บาป 
และเรื่องบุญคุณของผู้มีพระคุณมีบิดามารดา เป็นต้น พระพุทธรูปปางต่าง ๆ สามารถเป็นอุปกรณ์ใน
การเผยแผ่หลักธรรมค าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และยังสามารถน าธรรมชาติท่ีมีอยู่
รอบตัวมาท าอุปกรณ์เช่น ต้นไม้ในวัดก็สามารถน ามาเป็นอุปกรณ์ในการสอนธรรมได้เช่นเดียวกัน 
แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ใช้ธรรมชาติท่ีอยู่รอบตัวพระวรกายของพระองค์ มา
เป็นอุปกรณ์ส่ือให้สาวกสาลิกา อุบาสกอุบาสิกา เกิดความรู้ความเข้าใจจนเกิดศรัทธาเล่ือมใสต่อคุณ
พระรัตนตรัยตราบเท่าปัจจุบัน วัดท่ีอยู่ในชนบทยังมีกลองระฆังเป็นอุปกรณ์ด้วยพุทธศาสนิกชนนิยม
สร้างกลองระฆังถวายวัดและวัดก็สร้างหอระฆังกันแทบทุกวัน พุทธศาสนิกชนเคยชินกับเสียงกลอง
ระฆังของพระสงฆ์และเกิดศรัทธาเล่ือมใสเมื่อได้ยินเสียงพระตีกลอง ระฆังเป็นสัญญาณให้รู้ว่าได้เวลา
แห่งการท าความดีแล้ว ผู้สูงอายุบางท่านพอได้ยินเสียงกลองระฆังยกมือขึ้นสาธุ อนุโมทนาบุญกับ
พระสงฆ์ท่ีท่านได้ท ากิจวัตรของท่าน 
 
 
 
 
 



๑๖๒ 
 

ตาราง ๔.๙ สภาพทั่วไปเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ ในด้านจุดแข็ง (Strength) 
 

สรุปประเด็นส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

จ านวน  รายชื่อผู้ให้ข้อมูล 
๑. พระนักเผยแผ่มีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

ประเทศไทย และหอกระจายข่าว พระพุทธรูป ธรรมชาติ
เป็นอุปกรณ์ในการเผยแผ่ 

๖ ๑, ๒, ๑๐, ๑๑, 
๑๒, ๑๔ 

๒. พระนักเผยแผ่ มีศาสนสถานงานศิลปะปูนปั้น งาน
จิตรกรรมฝาผนังเป็นอุปกรณ์ในการเผยแผ่มาก 

๕ ๓, ๕, ๖, ๑๑, ๑๔ 

๓. พระนักเผยแผ่มีโบราณสถาน ศาลากลางหมู่บ้าน 
มีกลองระฆังเป็นวัสดุอุปกรณ์ในการเผยแผ่ 

๔ ๓, ๔, ๖, ๑๗ 

๔. เพชรบุรี เป็นเมืองช่างมีศิลปะปูนปั้นเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาจ านวนมาก 

๑ ๒ 

๕. มีศาลากลางหมู่บ้ าน เป็น ท่ีบ า เพ็บกุศลของ
ชาวบ้านและนิยมมีเทศน์มหาชาติ 

๑ ๔ 

๖. วัดในชนบทส่วนมากใช้กลองระฆังท ากิจของสงฆ์ 
เช่นการท าวัตรเช้า ท าวัตรเย็น เป็นต้น 

๑ ๑๔ 

 
๔.๑.๓ สภาพทั่วไปเก่ียวกับวัสดุอุปกรณ์ 

มีจุดอ่อน (Weakness) ดังนี้ 

๑. วัสดุท่ีใช้ท าการเผยแผ่ในปัจจุบันมีเพียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
จังหวัดเพชรบุรีเท่านั้นส่วนวัสดุและอุปกรณ์อื่นท่ีนอกเหนือจากวิทยุ เช่น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตยัง
ไม่ได้น ามาใช้ให้เหมาะสมกับปัจจุบัน เพราะสังคมในปัจจุบันประชาชนใช้ส่ือออนไลน์กันมาก 
การศึกษาหาความรู้ไม่ว่าจะเรื่องใด มีโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียวสามารถหาความรู้ได้และสามารถดูได้
ทุกสถานท่ี ทุกเวลาไม่จ ากัดขอบเขตเหมือนวิทยุกระจายเสียงหรือหอกระจายข่าวได้เพียงเฉพาะ
บุคคลบางกลุ่มเท่านั้น และมีเวลาจ ากัด แตกต่างอินเตอร์เน็ตและส่ือออนไลน์ต่าง ๆ๘๘  

๒. พระนักเผยแผ่ของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี ยังใช้เทคโนโลยีและส่ือ
ออนไลน์ไม่เป็น และยังขาดคอมพิวเตอร์ในการเผยแผ่ ถึงแม้จะมีสถานีวิทยุก็ตามก็ยังมีเงื่อนไขอื่น ๆ 
ตามมาด้วย เช่นมีเวลาอันจ ากัด เวลาออกอากาศเช้าเกินไป มืดเกินไปบางรายการท่ีออกอากาศ
ประชาชนยังหลับอยู่ บางรายการประชาชนเข้านอนแล้ว การท่ีท าการเผยแผ่ออกอากาศไปแล้วไม่มี

                                                         
๘๘สัมภาษณ์ พระวชิรธรรมคณี (ผ่อง สุวิโร), เจ้าคณะ จังหวัดเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดหนองจอก, ๓ 

กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๖๓ 
 

การจัดเก็บข้อมูลไว้บ้างก็จะไม่มีฐานข้อมูล การน าเทคโนโลยีมาช่วยท าการเผยแผ่จะท าให้งานด้าน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาน่าสนใจยิ่งขึ้น๘๙ 

๓. อุปกรณ์บางอย่างเก่าเกินไปใช้งานมานาน บางอย่างไม่ทันเหตุการณ์ในปัจจุบันต้อง
เสียงบซ่อมเป็นจ านวนมาก ไม่คุ้มกับการลงทุน ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มและเสียเวลาในการท างาน 
อุปกรณ์บางชนิดไม่สามารถสนองงานให้ทันเวลาได้ และผู้ปฏิบัติการไม่มีความช านาญในการใช้
เครื่องมือ เป็นสาเหตุท าให้เครื่องมือช ารุดและเส่ือมคุณภาพในการใช้งาน นอกจากจะมีอุปกรณ์ท่ี
ทันสมัยและเพียงพอแล้ว ยังต้องมีเจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความเข้าใจและมีความช านาญในการใช้อุปกรณ์
นั้นด้วย งานนั้นจึงจะสัมฤทธิ์ผลและมีคุณภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบันต่างกับอดีตมาก
ต้องมีอุปกรณ์ทันยุคใหม่แห่งการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีมีความเจริญด้านวัตถุขึ้นทุกวัน พระนักเผยแผ่
ไม่ควรหยุดอยู่กับท่ีต้องก้าวไปให้ทันกระแสความนิยมของโลกปัจจุบัน จะอาศัยให้ประชาชน
พุทธศาสนิกชนเดินเข้ามาหาถึงในวัดเหมือนในอดีตท่ีผ่านมาคงจะยาก ปัจจุบันพระนักเผยแผ่ต้องก้าว
ออกไปท าการเผยแผ่แบบเชิงลึกมากกว่าการตั้งรับ๙๐ 

๔. อุปกรณ์ช่วยท าการเผยแผ่ยังล้าสมัยอยู่มาก เท่าท่ีสังเกตจะพบว่ามีเพียงสถานีวิทยุ
อย่างดียวยังไม่เพียงพอต่อต่อการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีมีความรวดเร็ว ถึงแม้จะได้เวลาออกอากาศ
ฟรีจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี มาต้ังแต่เริ่มเป็นสถานีก็ยังหาพระไปบรรยายธรรม
หรือด าเนินรายการธรรมะทางสถานีวิทยุได้ยาก ปัจจุบันรายการบรรยายธรรมในภาคเช้าเหลือพระนัก
เผยแผ่เพียงไม่กี่รูปไปบรรยายธรรมและด าเนินรายการทางสถานีวิทยุ และยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูล
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและเครื่องท่ีจะดัดแปลงวัสดุเก่าให้ใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ของ
การเผยแผ่ พระนักเผยแผ่ยังขาดการเรียนรู้และฝึกอบรมวิธีการผลิตส่ือทางการเผยแผ่ ให้สอดคล้อง
กับตามต้ังการและการเข้าถึงประชาชนและเยาวชนอย่างจริงจัง อุปกรณ์ท่ีมีอยู่ใช้ได้ดีกับกลุ่มคนบาง
กลุ่ม โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ยังไม่เข้าถึงกลุ่มเยาวชน กลุ่มนักธุรกิจ กลุ่มการเมืองและกุล่มข้าราชการเผย
แผ่และประสบความส าเร็จส่วนหนึ่งมาจากการมีอุปกรณ์ท่ีดีและเพียงพอ๙๑ 

๕. วัสดุนอกจากเก่าแล้วยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ในบางส่วนเส่ือมคุณภาพหรือไม่
เหมาะสมกับปัจจุบัน วัสดุอุปกรณ์ต้องให้สอดคล้องกับปัจจุบัน ยุคนี้เป็นยุคแห่งก ารพัฒนาข้อมูล
ข่าวสารเป็นยุคการใช้เทคโนโลยี โลกแคบลงเป็นสังคมก้มหน้าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะก้มหน้า
ท าการเผยแผ่แบบในอดีตคงจะประสบความส าเร็จยาก ข้อมูลข่าวสารต้องรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 
แม้วงการคณะสงฆ์โดยเฉพาะพระนักเผยแผ่จะปฏิเสธไม่ได้ว่าอุปกรณ์สมัยใหม่ไม่จ าเป็น ต้องใช้ก็ได้ 
เพราะเรามีอุปกรณ์หรือวัสดุทางธรรมชาติอยู่แล้วไม่ต้องส้ินเปลืองและเสียเวลาในการเรียนรู้วัสดุ
อุปกรณ์ด้วย ความจ าเป็นของการใช้วัสดุอุปกรณ์ในปัจจุบันมีความจ าเป็นมาก เครื่องมือต่าง ๆ 

                                                         
๘๙สัมภาษณ์ พระพิพิธพัชรโรดม (อ านวย อินทวณฺโณ), รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัด

พระรูป ประธานสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี, ๙ กันยายน ๒๕๖๑. 
๙๐สัมภาษณ์ พระวิสุทธิวรกิจ (เสน่ห์ ธมมร สี), เจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดคงคารามวรวิหาร ผอ.

นวบ.มจร.เพชรบุรี, ๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๙๑สัมภาษณ์ พระครูวัชรสุวรรณทร (ลูกชุบ ธมฺมโชโต), ดร., เจ้าคณะอ าเภอเมืองเพชรบุรี เจ้าอาวาส
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๑๖๔ 
 

นอกจากมีเพียงพอแล้วผู้ใช้ต้องมีความช านาญในวัสดุอุปกรณ์นั้น ๆด้วย ถึงมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ แต่
ผู้ปฏิบัติการขาดความรู้ความช านาญในการใช้วัสดุอุปกรณ์นั้นๆ ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร๙๒ 

๖. พระนักเผยแผ่บางรูปยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ ยังใช้วิธีการเผยแผ่
แบบเดิม ๆ ซึ่งยังไม่พัฒนาให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันท่ีมีความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ในยุค ๔ จี 
(๔ g) พระนักเผยแผ่ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเผยแผ่จะอาศัยส่ือจากธรรมชาติเหมือนแต่
ก่อนไม่ได้เพราะยุคนี้เป็นยุคแห่งความรวดเร็วของยุคข้อมูลข่าวสารรวดเร็วชนิดท่ีเรียกว่า ย่อโลกนี้มา
ไว้ในมือ พระนักเผยแผ่ยังใช้วิธีการเผยแผ่แบบเดิมคงไม่ประสบความส าเร็จแน่ และต้องมีความ
ช านาญในการใช้เครื่องมือส่ือสารอุปกรณ์ต่าง ๆท่ีมีความจ าเป็นต่อความต้องการของสังคมและโลกใน
ปัจจุบัน นอกจากมีวัสดุอุปกรณ์ท่ีทันสมัยแล้วยังต้องมีสถานท่ีรองรับส าหรับให้สมาชิกของสภาพระนัก
เผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี เช่น มีห้องปฏิบัติการณ์ ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องประชุมเป็นหลักแหล่งท่ี
ชัดเจน ไม่ใช้ย้ายไปย้ายมา ตามผู้เป็นประธาน ประธานสภาพระนักเผยแผ่อยู่วัดไหนก็อยู่วัดนั้น ต้องมี
อาคารรองรับอย่างเป็นรูปธรรม๙๓ 

๗. พระนักเผยแผ่ได้ห้องบันทึกเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยฟรีก็
จริง แต่ยังมีเวลาท่ีจ ากัด คือต้องรอคิวและเจ้าหน้าท่ีบันทึกให้ต้องรีบเร่งเนื่องจากเจ้าหน้าท่ีบันทึกทาง
สถานีวิทยุมีจ านวนจ ากัด เหมือนขอยืมจมูกคนอื่นเขาหายใจ การท่ีสภาพระนักเผยแผ่ยังไม่มีวัสดุ
อุปกรณ์สมัยใหม่ท าการเผยแผ่ท าให้สภาขาดความมั่นคง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดเพชรบุรี เป็นหน่วยงานของภาครัฐมีเงื่อนไขจากรัฐบาลเป็นผู้ก าหนดในการออกอากาศ พระ
นักเผยแผ่ไม่มีอิสระมาก เรียกว่าต้องอยู่ดูแลของรัฐบาล ท าให้การใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องใช้อย่าง
ระมัดระวังเพราะไม่ใช้ของเราเป็นวัสดุท่ีอาศัยเขาใช้๙๔ อุปกรณ์ท่ีพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรีใช้ท า
การเผยแผ่ในด้านส่ือมวลชนไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เคเบิลทีวี ก็ล้วนแต่
ถูกควบคุมและคุกคามจากภาครัฐเราไม่สามารถท่ีจะด าเนินรายการได้อย่างอิสระมีกฎหมายคุ้มครอง
และควบคุมในการออกอากาศด้วยก็ไม่ค่อยกล้ากลัวจะไปพลาดพิงถึงบุคคลอื่นหรือถามถึงปัญหาใน
สังคมปัจจุบันยิ่งต้องระมัดระวังมาก ยังมีขอบเขตจ ากัดไม่เหมือนส่ืออนไลน์ต่าง ๆ ในปัจจุบันสามารถ
แสดงความคิดเห็นส่วนตัวและแสดงทัศนคติได้๙๕ 

๘. สภาพระนักเผยแผ่ยังขาดอุปกรณ์เสริมการเผยแผ่ เช่น การสร้างเว็บไซต์ของสภา
พระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี การเผยแผ่ทางยูทูฟ (youtube) และเฟสบุ๊ค (facebook) หรือท าการ
เผยแผ่ทางไลน์ (Line) ซึ่งเป็นความนิยมของปัจจุบันคนทุกระดับใช้ส่ือออนไลน์ต่าง พระสงฆ์ผู้ท าการ
เผยแผ่พระพุทธศษสนายังใช้วัสดุจากธรรมชาติบ้าง ส่ือมวลชนบ้าง ยังไม่ทันกระแสความเปล่ียนแปลง

                                                         
๙๒สัมภาษณ์ พระครูวัชรชลธรรม (ปัญญา), เจ้าคณะอ าเภอท่ายาง เจ้าอาวาสวัดชลธาราม (ท่าซิก) 

ต าบลท่าคอย อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี, ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๙๓สัมภาษณ์ พระมหาไชยพร อิทธิวโร, ดร., เจ้าอาวาสวัดสระบัว ต าบลคลองกระแซง อ าเภอเมือง

เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี, ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๙๔สัมภาษณ์ พระครูสุนทรวัชรการ (อ าพล อพโล), เจ้าคณะต าบลหนองหมู่บ้านเขต ๒ เจ้าอาวาสวัด

ลิ้นช้าง อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี, ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๙๕สัมภาษณ์ พระครูประโชติวชิรากร (ศิริพงษ์ ปภสฺสโร), เจ้าคณะต าบล คลองกระแซง เขต ๓ เจ้า

อาวาสวัดข่อย, ๙ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๖๕ 
 

ท่ีรวดเร็ว อุปกรณ์การเผยแผ่ต้องทันสมัยกว่าท่ีเป็นอยู่ และพระนักเผยแผ่ต้องเรียนรู้วิธีการใช้วัสดุ
ท้ังหลายเหล่านี้ให้ช านาญ การเผยแผ่พระธรรมหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาจะเป็นไปด้วยความ
รวดเร็วและเข้าถึงประชาชนทุกระดับ การใช้วัสดุอุปกรณ์แบบเดิมท่ีใช้อยู่ก็ได้เพียงใดกลุ่มหนึ่งยังไม่
ครอบคลุมได้ทุกกลุ่ม ตลอดถึงการจัดศาสนสถานต้องสอดแทรกการเผยแผ่หลักค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาให้ประชาชนเยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองได้๙๖ 

๙. ท่ีท าการของพระนักเผยแผ่ยังไม่ชัดเจน ยังฝากไว้กับประธานสภายังไม่มีส านักงาน
เป็นของตัวเอง วัสดุอุปกรณ์สมัยใหม่แทนจะไม่มีใช้ต้องอาศัยเขาใช้ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่าย
เอกสาร ระบบสารสนเทศ เครื่องบันทึกเสียง โปรเจ็คเตอร์ เป็นต้น ซึ่งมีความจ าเป็นต่อการเผยแผ่
ท้ังส้ิน สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรียังขาดอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น สภายังไม่ได้สรรหาอุปกรณ์
เหล่านี้มาช่วยท าการเผยแผ่หรือมาสนับสนุนพระนักเผยแผ่ให้ใช้อุปกรณ์ต่างดังกล่าวแล้วมาท าการ
เผยแผ่๙๗ 

๑๐. พระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรียังขาดอุปกรณ์และส านักงานเป็นของตัวเองใช้วิธีการ
เทศน์บาง การใช้คัมภีร์เป็นหลัก สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งต้ังอยู่ใน
พื้นท่ีของวัดเขาบันไดอิฐและวัดโพธิ์กรุจึงได้จัดสรรเวลาให้พระนักเผยแผ่ได้ท าการเผยแผ่ทางอากาศ
ฟรี แต่ก็เป็นเวลาท่ีมีประชาชนรับไม่มากบางเวลาก็เช้าเกินไป บางเวลาก็ดึกเกินไปประชาชนหันดูทีวี
และฟัง เพลงเสียงมากกว่า ยังขาดการเผยแผ่ทางแผ่นพับ ป้ายประชาสั มพันธ์หรือมีบอร์ด
ประชาสัมพันธ์การแผยแผ่ การจัดวัดให้เป็นอุทยานการศึกษาก็มีน้อยลง การสนับสนุนการเผยแผ่ใน
มุมอื่นท่ีไม่ใช่ส่ือและอุปกรณ์สมัยใหม่ เช่น การเขียนหลักธรรมส้ันตามต้นไม้ เป็นต้น 

ท้ังหลายเหล่านี้ล้วนเป็นอุปกรณ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตลอดถึงการจัดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ก็น้อยลง๙๘ 

สรุปความว่า วัสดุท่ีใช้ในปัจจุบันมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัด
เพชรบุรี คล่ืน FM ๙๕.๗๕ MHZ. เป็นฐานรองรับการเผยแผ่ของพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี และ
วัสดุจากธรรมชาติเพียงเท่านั้น วัสดุอุปกรณ์อย่างอื่น เช่น เทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีมีความจ าเป็นและเป็น
ประโยชน์ต่อการเผยแผ่ อาทิเช่น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ส่ืออนไลน์ต่าง ๆ ยังไม่ได้น ามาช่วยใน
การเผยแผ่งานของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี พระนักเผยแผ่ยังไม่ช านาญในการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการเผยแผ่ อุปกรณ์บางอย่างท่ีใช้อยู่ก็เก่าเกินไปไม่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน ต้องเสียค่าซ่อมเป็น
จ านวนมากไม่คุ้มกับการลงทุน ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเสียเวลาในการท างานอุปกรณ์บางอย่างไม่สนอง
งานต่อการท างานให้ทันเวลาได้และผู้ปฏิบัติการไม่มีความช านาญในการใช้เครื่องมือ ส่วนหนึ่งเป็น
สาเหตุให้เครื่องมือช ารุดและเส่ือมสภาพในการท างานนอกจากมีอุปกรณ์ท่ีทันสมัยและเพียงพอแล้ว 
ยังต้องมีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ความสามารถในการใช้วัสดุอุปกรณ์นั้นด้วย งานนั้นจึงจะสัมฤทธิ์ผลและมี
                                                         

๙๖สัมภาษณ์ พระครูพิพัฒน์วชิรปัญญาวุฒิ, เจ้าคณะต าบลหนองศาลา เจ้าอาวาสวัดนายาง ต าบลนา
ยาง อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี, ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑. 

๙๗สัมภาษณ์ พระครูวัชรธรรมคุณ (วิเชียร กลยาณธมฺโม), เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธา ต าบลบางแก้ว 
อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี, ๔ กันยายน ๒๕๖๑. 

๙๘สัมภาษณ์ นายสาธิต เกียรต์ิสุพิมล, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี , ๒๑ 
กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๖๖ 
 

คุณภาพ การเผยในปัจจุบันต่างกับในอดีตมากต้องมีอุปกรณ์หรือวัสดุท่ีทันยุคสมัยต่อการเปล่ียนแปลง
ของโลกท่ีมีความเจริญในด้านวัตถุขึ้นทุกวัน พระนักเผยแผ่ไม่ควรหยุดอยู่กับท่ีต้องก้าวไปให้ทันกระแส
ความนิยมของโลกปัจจุบัน จะอาศัยการตั้งรับอยู่กับวัดเหมือนในอดีตคงไม่ได้ต้องท าการเผยแผ่เชิงรุก 
จะท าการเผยแผ่แบบรูปแบบเดิม ๆ คงจะไม่สัมฤทธิผลกว่าท่ีควร การผลิตส่ือต่างๆ มาช่วยท าการเผย
แผ่มีความจ าเป็นมาก เพราะส่ือออนไลน์จะเข้าถึงประชาชนได้รวดเร็ว เข้าถึงประชาชนทุกระดับ ไม่
เฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุเท่านั้น กลุ่มเยาวชน กลุ่มธุรกิจ กลุ่มการเมือง ข้าราชการ พ่อค้าประชาชนท่ัวไป
จะได้รับประโยชน์และเข้าถึงหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาโดยการอาศัยส่ื อและเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยวัสดุอุปกรณ์ของสภาพระนักเผยแผ่ท่ีใช้ด าเนินการอยู่ล้วนเป็นของหน่วยงานอื่น ๆ บุคคลอื่น 
ยังไม่มีวัสดุของสภาพระนักเผยแผ่ท่ีใช้ด าเนินการอยู่ล้วนเป็นของหน่วยงานอื่น บุคคลอื่น ยังไม่มีวัสดุ
อุปกรณ์ของพระนักเผยแผ่เอง การท่ีเราอาศัยวัสดุอุปกรณ์ของหน่วยงานอื่น อาจจะท าให้สภาพระนัก
เผยแผ่ขาดเสถียรภาพได้ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมี
ขอบเขตจ ากัดในด้านการเผยแผ่ เงื่อนไขด้านเวลาท่ีจ ากัดและเวลาออกอากาศท่ีไม่เหมาะสม เช่น เช้า
เกินไปหรือมืดเกินไปการเผยแผ่ไม่ได้ผลเท่าท่ีควร 

 
ตารางที่ ๔.๑๐ สภาพทั่วไปเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ในด้านจุดอ่อน (Weakness) 
 

สรุปประเด็นส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

จ านวน รายช่ือผู้ให้ข้อมูล 
๑. ยั ง ข าด วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์ เ ผยแ ผ่สมั ย ให ม่ 

คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต 
๕ ๑, ๒, ๓, ๔, ๑๓, ๑๔ 

๒. ส ภ า พ ร ะ นั ก เ ผ ย แ ผ่ มี เ พี ย ง ส ถ า นี
วิทยุกระจายเสียง เป็นฐานในการเผยแผ่เท่านั้น 

๕ ๒, ๓, ๙, ๑๐, ๑๒ 

๓. สภาพระนักเผยแผ่ขาดท่ีท าการของสภา 
ขาดพระผู้ช านาญการในการใช้เทคโนโลยี 

๕ ๔, ๘, ๙, ๑๐, ๑๔ 

๔. เวลาท่ีได้จากสถานีวิทยุ บางครั้งไม่ตรงกับ
ผู้ฟังประกอบการ 

๑ ๒ 

๕. พระนักเผยแผ่บางรูปขาดความรู้ในการใช้
อุปกรณ์ ยังใช้วิธีการเผยแผ่เดิมๆ 

๑ ๘ 

๖. การบันทึกเสียงท่ีสถานีวิทยุมีเวลาท่ีจ ากัด ๑ ๑๑ 

 
 

 

 



๑๖๗ 
 

๔.๑.๓ สภาพทั่วไปเก่ียวกับวัสดุอุปกรณ์ 

มีโอกาส (opportunity) ดังนี้ 
๑. พระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี ได้เวลาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

จังหวัดเพชรบุรีจัดสรรเวลาให้พระนักเผยแผ่ได้ท าการเผยแผ่ทางอากาศโดยไม่เสียค่าเช่าเวลา
ออกอากาศ ท าให้พุทธศาสนิกชนส่วนหนึ่งได้ฟังธรรมจากการบรรยายธรรมของพระนักเผยแผ่จังหวัด
เพชรบุรี รู้จักวัดในจังหวัดเพชรบุรีมากข้ึนเนื่องจากพระได้ท าการออกอากาศ พุทธศาสนิกชนนอกจาก
ได้ฟังการบรรยายธรรมแล้วยังได้รู้ความเคล่ือนไหวจากพระนักเผยแผ่และวัดในจังหวัดเพชรบุรีด้วย 
ส่วนหนึ่งท าให้ผู้ฟังท่ีอยู่ทางบ้านไม่มีโอกาสมาฟังธรรมท่ีวัดได้ใกล้ชิดกับพระและวัดโดยเฉพาะใน
จังหวัดเพชรบุรีตามหมู่บ้านท่ีอยู่ตามชนบทจะมีหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านนิยมเปิดข่าวสารรับ
สัญญาณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย๙๙ 

๒. การรวมตัวของพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรีจัดต้ังสภาพระนักเผยแผ่ของจังหวัด
ขึ้นมาและมีโอกาสได้ท าการเผยแผ่ร่วมกันท าให้พระนักเผยแผ่ท้ังเก่าและใหม่ได้มีโอกาสแสดงออก
ร่วมกัน ท าให้เกิดความสามัคคีของในหมู่คณะ พุทธศาสนิกชนมีโอกาสได้รู้จักพระรู้จักวัดในจังหวัด
เพชรบุรีมากยิ่งขึ้น จากการที่พระได้ไปบรรยายธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย หอ
กระจายข่าวในจังหวัดเพชรบุรี เปิดรับสัญญาณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยฯ 
ประชาชนได้รับฟังเสียงตามสายท่ีให้มีพระนักเผยแผ่และวัดท่ีท าการออกอากาศเป็นประจ าท่ีเป็นท่ี
รู้จักกันของประชาชน และพุทธศาสนิกชนท่ีติดตามฟังข่าวสารจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย๑๐๐ 

๓. นโยบายของรัฐและจังหวัดในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
และการส่งเสริมสนับสนุนให้แก่เยาวชน ประชาชนได้เรียนรู้วิชาการทางศาสนาและศีลธรรม เปิด
โอกาสให้พระเข้าไปสอนศีลธรรมในสถาบันการศึกษา มีการสอนธรรมศึกษาแก่เยาวชนในสถานศึกษา
ต่างๆ ท าให้พระนักเผยแผ่ได้มีโอกาสท ากิจกรรมร่วมกับทางโรงเรียน ครูอาจารย์ในสถานศึกษานั้นๆ 
มีโอกาสได้เข้ารับการอบรมการผลิตส่ือการใช้ส่ือและเทคโนโลยีช่วยการสอนวิชาพระพุทธศาสนา เป็น
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน มีระบบสารสนเทศท่ีเข้ามาเกี่ยวข้อง ง่ายต่อการเข้าถึงในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ส่ือและเทคโนโลยีทันสมัยในการพัฒนาส่ือสร้างสรรค์ในการบ ารุงพระพุทธศาสนา มี
สถาบันการศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี ท่ีให้ความร่วมมือในการขับเคล่ือนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
ท าให้พระนักเผยแผ่มีโอกาสร่วมผลิตส่ือเรียนรู้การใช้ส่ือสมัยใหม่ด้วย๑๐๑ 

๔. พระนักเผยแผ่ในจังหวัดเพชรบุรีได้เข้าไปสอนศีลธรรมให้เยาวชนในสถานศึกษาต่าง ๆ 
ในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งทางสถานศึกษาต่างๆ มีอุปกรณ์และวัสดุในการช่วยการเรียนการสอนให้เกิดความ

                                                         
๙๙สัมภาษณ์ พระวชิรธรรมคณี (ผ่อง สุวีโร), เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดหนองจอก, ๓ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๐๐สัมภาษณ์ พระพิพิธพัชโรดม (อ านวย อินทวณฺโณ), รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี เจ้าอาวาส   

วัดพระรูป ประธานสภาพระนักเผยแผ่, ๙ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๐๑สัมภาษณ์ พระวิสุทธิวรกิจ (เสน่ห์ ธมฺมร สี), เจ้าอาวาสวัดคงคารามวรวิหาร ผู้อ านวยการหน่วย

วิทยบริการ มจร.เพชรบุรี, ๔ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๖๘ 
 

น่าสนใจมากขึ้น ในเวลาเดียวกันพระนักเผยแผ่ถือโอกาสท าการเรียนรู้การใช้วัสดุอุปกรณ์ไปด้วย การ
เข้าไปในสถานศึกษาแทบจะไม่ต้องลงทุนด้านอุปกรณ์และวัสดุเหมือนในวัดมากนัก  เพราะวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาลจะจัดสรรมาให้สถานศึกษาในด้านส่ือต่าง ๆ 
สัญญาณอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น๑๐๒ 

๕. สถานีส าหรับนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี มีหลายรูปแบบท้ังสถานีวิทยุกระจายเสียง
และสถานศึกษา ล้วนแต่มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีพร้อมแต่พระนักเผยแผ่เตรียมตัวให้พร้ อมและมีความรู้
ความสามารถใช้อุปกรณ์ได้และมีความช านาญในการใช้ถึงแม้ไม่มีความช านาญในการใช้วัสดุอุปกรณ์
ในบางชนิดก็สามารถขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในหน่วยงานหรือองค์กรนั้น ๆ ก็
สามารถท าการเผยแผ่โดยการใช้วัสดุอุปกรณ์ได้โดยไม่ต้องเป็นภาระน าวัสดุอุปกรณ์ไปด้วย และยัง
เป็นโอกาสให้ได้เรียนรู้ร่วมกันระหว่างพระผู้เผยแผ่กับเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวข้องได้แลกเปล่ียนเป็นการ
ร่วมกันคิดร่วมกันท าเป็นการเผยแผ่ไปในตัว นอกจากวัสดุอุปกรณ์ท่ีเป็นส่ือสมัยใหม่ ยังมีวัสดุทาง
ธรรมชาติท่ีสามารถหยิบยกขึ้นมาเป็นอุปกรณ์เสริมการเผยแผ่หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาได้ด้วย
เช่นกัน๑๐๓ 

๖. สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ มีความต้องการให้พระได้เข้าไปท าการเผยแผ่ เรื่อง
ศีลธรรม จริยธรรมแก่เยาวชนในสถานศึกษา เพื่อให้ความรู้ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ปัจจุบัน
ยังขาดแคลนพระท่ีมีความรู้ความสามารถเข้าไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสถานศึกษา ส าหรับวัสดุ
อุปกรณ์ช่วยในการเผยแผ่ทางสถานศึกษามีความพร้อมอยู่แล้วขาดแต่พระผู้เผยแผ่ท่ีจะเข้าไปท าการ
เผยแผ่เท่านั้นท่ีมีอยู่ยังมีจ านวนน้อยยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษาต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ใน
จังหวัดเพชรบุรี สถานศึกษาบางแห่งอยู่ในชนบทบางแห่งไม่มีวัดไม่มีพระเข้าไปให้ความรู้แก่เยาวชนได้
เรียนรู้วิชาการทางพระพุทธศาสนา ครูอาจารย์ในสถานศึกษาจะสอนเองก็คงสู้พระสอนไม่ได้๑๐๔ 

๗. สถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดเพชรบุรี เป็นสถานีท่ีได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์
จังหวัดเพชรบุรี มีวัดเขาบันไดอิฐ ซึ่งมีพระครูโสภณพัฒนกิจ (บุญส่ง ธมฺมปาโล) อดีตเจ้าอาวาสวัดเขา
บันไดอิฐ อดีตเจ้าคณะต าบลไร่ส้มอนุญาตให้ใช้พื้นท่ีของวัดเขาบันไดอิฐก่อต้ังสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรีเกิดขึ้นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศทไทย จึงได้เปิด
โอกาสให้พระสงฆ์ผู้ท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาท าการบรรยายธรรมทางสถานีวิทยุให้ประชาชน
ท่ีติดตามฟังรายการวิทยุได้ฟังพระนักเผยแผ่ให้ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาไปด้วย๑๐๕ 

สรุปความว่า พระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรีได้ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี ท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางอากาศและมี หอกระจายข่าวตาม

                                                         
๑๐๒สัมภาษณ์ นายสาธิต เกียรต์ิสุพิมล, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี , ๒๑ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๐๓สัมภาษณ์ นายบวร จันทร์วงศ์, ข้าราชการบ านาญ อดีตผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดเพชรบุรี, ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๐๔สัมภาษณ์ นางสาวอัมพร น้ าจันทร์เจริญ, ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนหาดเจ้าส าราญ (พรหมานุกูล), 

๑๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๐๕สัมภาษณ์ นางสาวบุปผา เรื่องพุ่ม, ผู้อ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัด

เพชรบุรี, ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๖๙ 
 

หมู่บ้านท่ีรับสัญญาณการถ่ายทอดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สู่ประชาชนในท้องถิ่น
ในจังหวัดเพชรบุรี ส่วนในสถานศึกษาต่าง ๆ ยังต้องการให้พระไปท าการเผยแผ่หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาให้เยาวชนได้เรียนรู้พระพุทธศาสนา ด้านศีลธรรม จริยธรรมและคุณค่ าทาง
พระพุทธศาสนาเป็นการปลูกฝังคุณธรรมให้เยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มี
พื้นจิตใจท่ีงดงามห่างไกลยาเสพติด มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ การท่ี
พระนักเผยแผ่ได้เข้าไปสอนวิชาพระพุทธศาสนาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ นั้น ท าให้เยาวชนผู้ได้รับ
การอบรมส่ังสอนจากพระนักเผยแผ่ท าให้เยาวชนมีจิตสาธารณะและรู้จักเสียสละเพิ่มขึ้น เป็นการเปิด
โอกาสให้พระนักเผยแผ่ได้ปฏิบัติตามค าส่ังสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปฏิบัติหน้าท่ี
ของการเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า โดยอาศัยความรู้คู่คุณธรรมในตัวของท่าน ช่วยขัดเกลาจิตใจ
เยาวชน พุทธศาสนิกชน ประชาชนในบางส่วนได้รับฟังการบรรยายธรรมจากพระนักเผยแผ่จังหวัด
เพชรบุรี ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทางวิทยุบ้าน ทางหอกระจายข่าวตามหมู่บ้าน
บ้างซึ่งตรงกับค าขวัญประจ าจังหวัดเพชรบุรีว่า “เพชรบุรีเมืองพระ ธรรมะครองใจ” 

 
ตารางที่ ๔.๑๑ สภาพทั่วไปเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ ในด้านมีโอกาส (Opportunity) 
 

สรุปประเด็นส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

จ านวน  รายชื่อผู้ให้ข้อมูล 
๑. พระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี มีสถานีวิทยุ 

หอกระจายข่าวเป็นวัสดุอุปกรณ์ในการท าการเผยแผ่ 

๕ ๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗ 

๒. สถาบันการศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี ต้องการ
ให้พระเข้าไปเผยแผ่ในสถานศึกษา 

๓ ๑, ๒, ๓ 

๓. หน่วยงานราชการให้การสนับสนุนพระนักเผย
แผ่ได้เข้าไปเผยแผ่ในองค์กรของตน 

๒ ๑๖, ๑๗ 

๔. พระนักเผยแผ่ ไม่ ต้องเสียค่าเช่ าในการ
ออกอากาศจากสถานีวิทยุ 

๑ ๑ 

๕. นโยบายของรัฐและของจังหวัดในการส่งเสริม
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม 

๑ ๓ 

๖. พระนักเผยแผ่ได้มีโอกาสเข้าไปสนอศีลธรรมใน
สถานศึกษาต่างๆ  ในจังหวัดเพชรบุรี 

๑ ๑๔ 

 
๔.๑.๓ สภาพทั่วไปวัสดุอุปกรณ์ 
มีอุปสรรค (Threats) 
๑. พระนักเผยแผ่ไม่ช านาญในการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่เท่าท่ีควรแก่พอจะ

ใช้ได้ในบางส่ิงบางอย่าง และทางสภาพระนักเผยแผ่มีวัสดุอุปกรณ์ให้พระนักเผยแผ่ไม่เพียงพอ พระ



๑๗๐ 
 

นักเผยแผ่บางรูปต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์มาช่วยตนเอง เจ้าหน้าท่ีด้านธุรการของสภายังไม่มี พระนัก
เผยแผ่จะติดต่อประสานงานเป็นไปด้วยยาก ส่วนมากต้องขอยืมอุปกรณ์จากสถานท่ีอื่นหรือของพระ
นักเผยแผ่ด้วยกัน สภาพระนักเผยแผ่ยังไม่มีห้องประชุมหรือส านักงานเป็นของตนเอง เพื่อให้พระนัก
เผยแผ่มีโอกาสมาปรึกษาหารือหรือท ากิจกรรมด้านการเผยแผ่ร่วมกัน จะมีเป็นรูปธรรมอยู่สัก ๑ 
อย่างคือ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมให้เพื่อนสมาชิกและบิดามารดาของสมาชิกเสียชีวิต การ
วางแผนร่วมกันของสมาชิกสภาพระนักเผยแผ่ยังไม่ชัดเจน การจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์และบุคลากร
จัดท าระบบสารสนเทศยังไม่มี๑๐๖ 

๒. การร่วมมือของพระนักเผยแผ่ระยะหลังนี้ พระสงฆ์ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย
จากคณะสงฆ์มีมากขึ้น มีภาระรับผิดชอบมากไม่สามารถรวมกันได้เหมือนในอดีต ภาระทางวัดและ
ทางคณะสงฆ์ส่วนมากมีมากและกฎหมายบางครั้งไม่เอื้อต่อกิจกรรมคณะสงฆ์ คณะสงฆ์ยังขาดวัสดุ
อุปกรณ์ในการท าการเผยแผ่ ล าพังทุนท่ีมีฝากไว้กับธนาคารน าเฉพาะดอกผลมาบริหารจัดการงานของ
สภายังไม่เพียงพอ อุปกรณ์จะมีเพียงพอต้องมีส านักงานเป็นของตัวเองก่อนจึงจะสรรหาวัสดุอุปกรณ์
มาใช้ในการเผยแผ่ การมีวัสดุประจ าส านักงานก็ต้องมีสถานีจัดเก็บด้วย และมีค่าเส่ือมสภาพในการ
ดูแลวัสดุอุปกรณ์๑๐๗ 

๓. พระนักเผยแผ่ นอกจากจะต้องเสียสละเวลาทุนทรัพย์และสติปัญญาของตนเองแล้ว
ยังต้องด้ินรนหาวัสดุอุปกรณ์ในการท าการเผยแผ่ด้วยตนเอง สภาพระนักเผยแผ่มอบหมายงานให้ท า
แต่ไม่มีวัสดุอุปกรณ์ให้พระนักเผยแผ่ท าให้พระนักเผยแผ่บางรูปเกิดความท้อได้ การเดินทางส าหรับ
พระนักเผยแผ่บางรูปต้องเดินทางไกลเสียเวลาค่ารถค่าน้ ามันด้วยตนเอง วัสดุอุปกรณ์ท่ีทางสภาจะ
เตรียมไว้ให้หรือจัดไว้ให้ยืมก็ยังไม่มี พระนักเผยแผ่ส่วนมากเป็นพระสังฆาธิการบางรูปมีภาระงานมาก
จะมาเรียนรู้วิธีใช้วัสดุอุปกรณ์สมัยใหม่อยู่เหมือนคนรุ่นปัจจุบัน คงเป็นไปได้ยากสภาพระนักเผยแผ่
ต้องจัดเตรียมไว้ให้สมาชิกของสภา และต้องท างานร่วมกันเป็นทีมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีก็จ าเป็น
วัดและพระต้องเข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาให้ทันเหตุการณ์๑๐๘ 

๔. พระนักเผยแผ่ส่วนมากยังไม่ช านาญในการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ต มาใช้ในการเผยแผ่ พระเรายังคุ้นเคยกับการยกโวหารมาเปรียบแทนการ
ใช้ส่ือท่ีทันสมัยเนื่องจากขาดความรู้ความช านาญในการใช้วัสดุอุปกรณ์ท้ังหลายดังกล่าว การสอน
ศีลธรรมในสถานศึกษาต้องใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยท าให้นักเรียนและเยาวชนของชาติเกิด
ความสนใจมากขึ้น การเรียนรู้เรื่องการสร้างโปรแกรม การสร้างเว็บไซต์ท าการเผยแผ่หรือการเผยแผ่
โดยการผ่านทางอินเตอร์เน็ต หรือการสร้างสัญญาณผ่านดาวเทียมเพื่อท าการเผยแผ่ไม่มีขอบเขต
จ ากัด ยังผู้มีความรู้ความสามารถในด้านนี้อยู่ ปัจจุบันประชาชนสนใจในการใช้อินเตอร์เน็ตกันมากขึ้น 

                                                         
๑๐๖สัมภาษณ์ พระวชิรธรรมคณี (ผ่อง สุวีโร), เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดหนองจอก, ๓ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๐๗สัมภาษณ์ พระพิพิธพัชรโรดม (อ านวย อินทวณฺโณ), รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัด

พระรูป ประธานสภาพระนักเผยแผ่ฯ, ๙ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๐๘สัมภาษณ์ พระวิสุทธิวรกิจ (เสน่ห์ ธมฺมร สี), เจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดคงคารามวรวิหาร 

ผู้อ านวยการหน่วยวิทยบริการ มจร.เพชรบุรี, ๔ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๗๑ 
 

หน่วยงานอื่นส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรของเขาใช้อินเตอร์เน็ตมาช่วยงานในองค์กรพระนักเผยแผ่
ยังขาดตรงจุดนี้อยู่๑๐๙ 

๕. เวลาอันจ ากัดพระนักเผยแผ่บางครั้งมีเวลาจ ากัด เช่น การท่ีพระนักเผยแผ่เข้าไปท า
การเผยแผ่ในสถานศึกษาบางครั้งเป็นเวลาท่ีนักเรียนเข้าแล้วอยากกลับบ้านช่ัวโมงสุดท้ายท่ีมอบหมาย
ให้พระเข้าไปสอนผู้เรียนก็ใจจดจ่ออยู่กับการจะเดินทางกลับบ้านเป็นช่ัวโมงสุดท้ายสุดสัปดาห์ และครู
พี่เล้ียงท้ิงพระนักเผยแผ่อยู่กับนักเรียนตามล าพังท าให้นักเรียนไม่สนใจเท่าท่ีควร เพราะการบรรยาย
ของพระนักเผยแผ่บรรยายแบบใช้ปากเปล่าขาดเทคโนโลยีท าให้นักเรียนสนใจ และวิชา
พระพุทธศาสนาไม่ใช้วิชาบังคับด้วย จะให้ได้ผลดีส าหรับเยาวชนกระทรวงศึกษาธิการต้องบรรจุ
วิชาการทางพระพุทธศาสนา เข้าไปในหลักสูตรอย่างจริงจังทุกระดับช้ัน ไม่ใช้การเรียนเพื่อหวังอย่าง
อื่นหรือเป็นเพียงวิชาเสริม ครูประจ าช้ันต้องอยู่เป็นพี่เล้ียงอย่างใกล้ชิด การเผยแผ่หรือการสอน
วิชาการทางพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาจึงจะสัมฤทธิ์ผล๑๑๐ 

๖. พระนักเผยแผ่เวลาเข้าประชุมไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นหรือแสดงความต้องการของ
สมาชิกสภาพระนักเผยแผ่ ส่วนมากไม่เข้าประชุมเข้าเด๋ียวเดียวแล้วกลับท าให้การลงมติของสภาท าได้
ยาก การจะจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทันสมัยมาใช้ในการเผยแผ่ก็ต้องผ่านมติท่ีประชุมใหญ่เสียก่อน วัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆท่ีมีความจ าเป็นของสภาพระนักเผยแผ่ต้องร่วมกันคิดร่วมกันรับผิดชอบ โดยเฉพาะพระ
นักเผยแผ่ท่ียังมีพรรษาน้อยและไม่มีต าแหน่งทางการปกครองสงฆ์ไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็นมาก
นัก ส่วนมากจะเป็นความคิดเห็นของพระนักเผยแผ่ท่ีมีอายุพรรษามากแสดงความคิดเห็นด้วยการเกรง
กลัวบารมีก็ไม่มีสมาชิกของสภากล้าคัดค้านการตัดสินใจของพระท่ีมีพระพรรษามากกับพระท่ีมี
พรรษาน้อยต่างกัน พระรุ่นใหม่บอกว่าต้องใช้เทคโนโลยีพระรุ่นพี่บอกว่าใช้วัสดุธรรมชาติก็ได้๑๑๑ 

๗. ทุกวันนี้พระนักเผยแผ่ในจังหวัดเพชรบุรี ส่วนหนึ่งอาศัยสถานีวิทยุกระจายเสียง
จังหวัดเพชรบุรี ท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วัสดุอุปกรณ์สถานีวิทยุเป็นทรัพย์สินส่วนราชการกรม
ประชาสัมพันธ์ พระนักเผยแผ่ไม่สามารถเข้าไปใช้อย่างอิสระ บางครั้งต้องนั่งรอเจ้าหน้าท่ีทางสถานี
วิทยุ บางครั้งก็ต้องนั่งรอคิวจากผู้บันทึกรายการอื่นนาน อุปสรรคอีกประการหนึ่งพระนักเผยแผ่ไม่มี
เวลาเขียนสคริปหรือบทความท่ีน าไปออกอากาศ สถานีวิทยุของต้นฉบับพระเลยไม่อยากไปออก
รายการ๑๑๒ 

๘. สภาพระนักเผยแผ่ขาดการจัดอบรมความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีให้แก่สมาชิกสภา
พระนักเผยแผ่ เพื่อให้พระนักเผยแผ่สามารถน าเทคโนโลยีท าการเผยแผ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
การเผยแผ่แบบการบรรยายผู้ฟังมีความสนใจน้อยกว่าการใช้ส่ือท่ีเห็นภาพ “เข้าหลักท่ีว่า ตาเห็นภาพ 

                                                         
๑๐๙สัมภาษณ์ พระครูวัชรสุวรรณาทร (ลูกชุบ ธมฺมโชโต), ดร., เจ้าคณะอ าเภอเมืองเพชรบุรี  

เจ้าอาวาสวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร, ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๑๐สัมภาษณ์ พระครูวัชรชลธรรม (ปัญญา), เจ้าคณะอ าเภอท่ายาง เจ้าอาวาสวัดชลธาราม (ท่าซิก) 

ต าบลท่าคอย จังหวัดเพชรบุรี, ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๑๑๑สัมภาษณ์ พระครูประโชติวชิการ (ศิริพงษ์ ปภสฺสโร), เจ้าคณะต าบลคลองกระแซง เขต ๓  

เจ้าอาวาสวัดข่อย, ๙ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๑๒สัมภาษณ์ พระครูพิพัฒน์วชิรปัญญาวุฒิ, เจ้าคณะต าบลหนองศาลา เจ้าอาวาสวัดนายาง ต าบลนา

ยาง อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี, ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๗๒ 
 

ทรายเหตุการณ์ วิจารณ์เนื้อหา” การใช้วัสดุช่วยท าการเผยแผ่ท าให้เกิดความสนใจและเปิดใจยอมรับ
จากผู้ฟัง การบรรยายธรรมของพระนักเผยแผ่ในปัจจุบันท่ีได้รับการยอมรับจากพุทธศาสนิกชนยังมี
จ านวนน้อยอยู่ ต้องเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้วัสดุอุปกรณ์ให้พระนักเผยแผ่สามารถน าไปใช้ได้จริง 
ไม่ใช่การจัดอบรมตามนโยบายและเพียงเพื่อให้หมดงบท่ีเสนอขอมา๑๑๓ 

สรุปความว่า พระนักเผยแผ่มีอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ยังไม่ช านาญในการใช้
วัสดุอุปกรณ์ เช่น อินเตอร์เน็ต การเขียนเว็บไซต์ การเผยแผ่ทางเฟสบุ๊ค และส่ือออนไลน์ต่าง ๆ วัสดุท่ี
อาศัยใช้ก็เป็นวัสดุอุปกรณ์ของหน่วยงานราชการ สภาพระนักเผยแผ่เองยังไม่มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีทันสมัย
ให้พระนักเผยแผ่ได้ใช้ท าการเผยแผ่ การเดินทางก็เป็นอุปสรรคส าหรับพระนักเผยแผ่ท่ีวัดอยู่ไกลกับ
ตัวเมืองจะต้องเดินทางมาเสียเวลาหลายช่ัวโมง บางครั้งต้องมานั่งรอการบันทึกรายการออกอากาศ
นาน หากสภาพระนักเผยแผ่มีห้องบันทึกเสียงเป็นของสภาเองก็จะสะดวกกับพระนักเผยแผ่มากขึ้น 
 
ตารางท่ี ๔.๑๒ สภาพทั่วไปเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ในด้านมีอุปสรรค (Threats) 
 

สรุปประเด็นส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

จ านวน  รายชื่อผู้ให้ข้อมูล 
๑. พระนักเผยแผ่ขาดความช านาญในการใช้

เทคโนโลยีในการเผยแผ่ 
๖ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๑๒ 

๒. วัสดุอุปกรณ์ส่วนมากเป็นของหน่วยงาน
ราชการท่ีสภาเข้าไปอาศัยใช้ 

๓ ๓, ๔, ๕ 

๓. การเผยแผ่ยังเป็นแบบการบรรยายมากกว่าการ
ใช้เทคโนโลยี 

๓ ๕, ๑๐, ๑๔ 

๔. พระนักเผยแผ่บางรูปต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์
มาท าการเผยแผ่ด้วยตนเอง 

๑ ๑ 

๕. ภาระทางวัดและทางคณะสงฆ์ส่วนมากมีมาก
และกฎหมายบางครั้งไม่เอื้อต่อกิจกรรมคณะสงฆ์ คณะ
สงฆ์ยังขาดวัสดุอุปกรณ์ในการท าการเผยแผ่ 

๑ ๒ 

๖. สภาพระนักเผยแผ่ขาดการจัดอบรมความรู้
เรื่องการใช้เทคโนโลยีให้แก่สมาชิกสภาพระนักเผยแผ่ 

๑ ๑๔ 

 
 
 

                                                         
๑๑๓สัมภาษณ์ นายสาธิต เกียรต์ิสุพิมล, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี , ๒๑ 

กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๗๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ ๔.๑.๓ สรุปด้านวัสดุอุปกรณ์ สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 
 

แผนภาพท่ี ๔.๓ สรุปด้านวัสดุอุปกรณ์ สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 

ปัจจัยแวดล้อมภายใน ปัจจัยแวดล้อมภายนอก 
 

จุดแข็ง 
(Strengths) 

๑. พระนักเผยแผ่อาศัย
วัสดุท่ีมีอยู่ภายใน
วัดมีพระพุทธ 

๒. รูปและข้อวัตร
ปฎิบัติในกิจวัตร
ประจ าวันท าการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา 

๓. พระนักเผยแผ่มีศา
สนสถานงานศิลปะ
ปูนปั้น งาน
จิตรกรรมฝาผนัง
เป็นอุปกรณ์ 

๔. มีโบราณสถานศาลา
กลางหมู่บ้านมีกลอง
ระฆัง 

จุดอ่อน 
(Weakness) 

๑. ยังขาดวัสดุอุปกรณ์
สมัยใหม่คอมพิวเตอร์
อินเตอร์เน็ต  

๒. พระนักเผยแผ่ฯขาด
ความช านาญในการ
ใช้เทค 

๓. นิคท าการเผยแผ่ฯ 

๔. ขาดท่ีท าการของ
สภาพระนักเผยแผ่
ขาดความช านาญใน
การใช้เทคโนโลpu 

๕. ยีสมัยใหม่มาช่วย
ส่งเสริมการเผยแผ่ฯ 

 

โอกาส 
(Opportunity) 
๑. พระนักเผยแผ่มี

สถานีวิทยุหอ
กระจายข่าว และ
เสียงตามสาย 

๒. สถาบันการศึกษ
าในจังหวัด
ต้องการพระเข้า
ไปสอนศีลธรรม
ในสถานศึกษา 

๓. หน่วยงาน
ราชการให้การ
สนับสนุนพระ
นักเผยแผ่มี
โอกาสท าการเผย
แผ่ 

อุปสรรค 
(Threats) 

๑. เวลาท่ีทางสถานี
วิทยุจัดสรรให้พระ
นักเผยแผ่ฯ
ส่วนมากเช้าเกินไป
บ้าง มืดเกินไปบ้าง 

๒. วัสดุอุปกรณ์
ส่วนมากเป็นของ
หน่วยงานราชการ
ให้อาศัยใช้ 

๓. การเผยแผ่ยังใช้
เทศน์ใบลานและใช้
การบรรยาย
มากกว่าการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม ่

แนวทางการพัฒนา 
๑. พระนักเผยแผ่ต้องมีการฝึกอบรมวิธีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เกิดความช านาญ เพื่อ

การพัฒนาการบริหารจัดการงานของสภาฯ 
๒. พระนักเผยแผ่ต้องใช้อินเตอร์เน็ตมาช่วยท าการเผยแผ่งานของสภาพระนักเผยแผ่ให้มี

ประสิทธิภาพ 
๓. จัดสร้างส านักงานของสภาพระนักเผยแผ่ โดยระดมทุนจากพระสังฆาธิการในปกครอง

คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี และผู้มีจิตศรัทธาเล่ือมใสร่วมบริจาค 
๔. พัฒนาวิธีการน าเสนอวิธีการเผยแผ่ท่ีน่าสนใจ มีรูปแบบใหม่ ๆ ไม่ซ้ าซาก การใช้วัสดุอื่น

อีกท่ีสมารถช่วยส่งเสริมวิธีการเผยแผ่ฯ 
  



๑๗๔ 
 

จากแผนภาพที่ ๔.๓ พบว่า แนวทางการพัฒนารูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภา
พระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี ด้านวัสดุอุปกรณ์ ต้องประกอบด้วยการมีส่วนร่วมของหลายฝ่าย 
โดยเฉพาะฝ่ายบริหารต้องให้ความร่วมมือในการพัฒนาในการบูรณาการในด้านวัสดุอุปกรณ์ท่ี
เหมาะสมในรูปแบบท่ีน่าสนใจและเป็นท่ีพึงพอใจของพระนักเผยแผ่ สภาพระนักเผยแผ่จังหวัด
เพชรบุรี 

โดยการจัดการอบรมวิธีใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรีให้เกิด
ความช านาญในการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระนักเผยแผ่ต้องใช้
อินเตอร์เน็ตมาช่วยท าการเผยแผ่ และช่วยงานของสภาเผยแผ่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ปัจจุบันสภาพ
สังคมเปล่ียนไปจากอดีตมากโลกแคบลงกลายเป็นสังคมก้มหน้า ปัจจุบันประชนท่ีต้องการทราบข้อมูล
ข่าวสารไม่ว่าเรื่องอะไรก็สามารถทรบได้ด้วยการใช้อินเตอร์เน็ต แม้แต่การศึกษาพระไตรปฏกก็ไม่ต้อง
ไปเปิดหนังสือพระไตรปิฎกอ่านเหมือนในอดีตและรวดเร็วกว่าการเปิดหนังสือ การสวดมนต์ไหว้พระ
ในอดีตต้องท่องจากหนังมนต์อย่างเดียว ปัจจุบันการไหว้พระหรือสวดมนต์หน้าคอมก็มีผู้ท าขึ้นแล้ว 
พระท่ีท าการเผยแผ่จะใช้วิธีการเทศน์หรือบรรยายธรรมแบบในอดีตคงจะได้ผลน้อยลง และจะท าให้
ประชาชนเข้าวัดน้อยลงพระนักเผยแผ่ต้องน าเทคโนโลยีมาช่วยท าการเผยแผ่หลักค าสอนขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้น่าสนใจยิ่งขึ้น  และต้องไม่ ท้ิงวัสดุท่ีมีอย่าในวัดหรือธรรมชาติ
ผสมผสานกัน ซึ่งในวัดทุกวัดก็มีอุปกรณ์เป็นจ านวนมาก เช่นพระพุทธรูปและอื่นอีกท่ีมีอยูในวัดแต่
ต้องศึกษาหาความรู้จากส่ิงท้ังหลายเหล่านั้นให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ก็สามารถนาน ามาช่วยท า
การเผยแผ่ได้อีกวิธีหนึ่ง จัดสร้างส านักงานสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรีส านักงานก็เป็นความ
มั่นคงทางวัตถุบ่งบอกถึงความพร้อมและหมายถึงความเข้มแข็งของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบรี 
หมายถึงศรัทธาท่ีมีต่อพระพุทธศาสนาท่ีสามารถจัดสร้างได้เป็นพลังเข้มแข็งขององค์กรณ์และ
ศรัทธาเลล่ือมใสของพุทธศาสนิกชนท่ีมีต่อพระพุทธศาสนาและพระนักเผยแผ่ โดยการระดมทุนจาก
พระสังฆาธิการและพุทธศาสนิกชนท่ัวไป งานคณะงานมีมากแต่ขาดงบสนับสนุนซึ่งแตกต่างจาก
หน่วยงานอื่นหรือองค์กรณ์อื่นท่ีมีงบประมาณชัดเจน พระนักเผยแผ่ต้องช่วยเหลือตัวเองอาศัยท่ีมี
ศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาเล่ือมใสร่วมบริจาคสมทบทุน เป็นทุน
ท่ีเกิดจากพลังศรัทธา พระนักเผยแผ่ต้องไม่ละเลยพระธรรมวินัยและสมณสารูป คือรูปแบบของความ
เป็นพระภิกษุก็สามมารถหางบประมาณมาบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ได้และการพัฒนาวิธีการ
น าเสนอวิธีการเผยแผ่แนวทางใหม่ท่ีน่าสนใจ มีรูปแบบใหม่ ๆ ไม่ซ้ าซากต้องดูความต้องการของ
พุทธศาสนิกชนและประชนว่าต้องการอะไร เหมือนหมอรักษาคนไข้ต้องทราบก่อนว่าคนไข้เป็นโรค
อะไรจะได้ให้ยาถูกโรคท่ีเป็น โรคนั้นก็หายได้พระนักเผยแผ่เป็นหมอรักษาโรคทางจิตต้องวินิจฉัยโรค
ให้ออกก่อนแล้วธรรมโอสถท่ีถูกกับจริตของคนไข้ เมื่อคนไข้หายป่วยหรืออการดีขึ้นมักมีศรัทธาต่อ
หมอท่ีท าการรักษานั้น การเผยแผ่ต้องเป็นเชิงรุกเหมือนในครั้งพุทธกาลท่ีพระพุทธเจ้าส่งพระสงฆ์
สาวก ๖๐ รูปออกไปท าการเผยแผ่ยังสถานท่ีต่างจนเกิดความเจริญรุ่งเรืองแห่งบวรพระพุทธศาสนามา
ทุกวันนี้ ด้วยการเผยแผ่ของพระสงฆ์แม้แต่ประเทศไทยของเราท่ีประชาชนส่วนมากนับถือ
พระพุทธศาสนาเพราะท่ีพระโสณะ-พระอุตตระพร้อมด้วยคณะน าหลักค าสอนของพระพุทธเจ้ามาเผย
แผ่และประดิษฐานพระพุทธศาสนามาตราบเท่าทุกวันนี้ การใช้วัสดุอื่นอีกท่ีสามารถช่วยท าการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในจังหวัดเพชรบุรีได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ภาพจิตรกรรมฝาผนัง งานปูนปั้น เป็นต้น 



๑๗๕ 
 

๔.๑.๔ สภาพทั่วไปเก่ียวกับการบริหารจัดการ 

มีจุดแข็ง (Strength) ดังนี ้
๑. พระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรีสามารถรวมตัวกันจัดต้ังสภาพระนักเผยแผ่ ในรูปแบบ

ของสภาพระนักเผยแผ่มีพระสังฆาธิการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยเจ้าอาวาสถึงเจ้าคณะจังหวัดเป็นสมาชิกของ
สภาพระนักเผยแผ่ มีทุนฝากไว้กับธนาคารจ านวน ๔ ล้านบาทเศษ มีกฎระเบียบในการบริหารจัดการ
สภาพระนักเผยแผ่๑๑๔ 

๒. พระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี มีคณะกรรมการบริหารสภาจ านวน ๑๕ รูป มีการ
คัดเลือกคณะกรรมการบริหารสภาซึ่งเป็นพระสังฆาธิการในแต่ละอ าเภอมีเป็นคณะกรรมการบริหาร
แบ่งเป็นวาระละ ๒ ปี สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี มีพระสังฆาธิการ ๑๑๕ รูป ใน ๘ อ าเภอ ซึ่ง
มีพระนักเทศน์เป็นแบบ พระนักเทศน์ประจ าจังหวัดพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา พระปริยัตินิเทศ, 
พระจริยานิเทศ , พระธรรมทูติ ประจ าจังหวัดเพชรบุรี พระครูสอนพระปริยัติธรรม พระผู้เป็นสมาชิก
ของสภาต้องจบนักธรรมช้ันเอก๑๑๕ 

๓. สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี  มีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
จังหวัดเพชรบุรี คล่ืน FM ๙๕.๗๕ MHZ. รองรับการเผยแผ่ทางอากาศและการจัดการทดสอบผู้
ประกาศและจัดอบรมนักจัดรายการธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงให้พระนักเผยแผ่ด้วย พระนัก
เผยแผ่ยังท่องบทสวดมนต์ในสูตรต่าง ๆ ได้อย่างแม่นย า การเทศน์พระนักเผยแผ่ในจังหวัดมีพระท่ี
เป็นนักศาสตร์ต้นแบบของการเทศน์ท านองหลวงท านองเสนาะหลายรูป๑๑๖ 

๔. สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี ได้รวบรวมพระนักเทศน์ต้นแบบนักเทศน์ประจ า
จังหวัด พระสอนศีลธรรม พระธรรมทูติ พระนักจัดรายการ พระตรัยนิเทศ พระปริยัตินิเทศประจ า
จังหวัดเพชรบุรีไว้ด้วยกัน ท าให้สามารถบริหารจัดการและสามารถวางแนวทางในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในจังหวัดเพชรบุรีเป็นไปในแนวทางเดียวกันได้๑๑๗ 

๕. จังหวัดเพชรบุรีมีวัดท่ีอยู่ติดกันเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะในจังหวัดเพชรบุรีในเขต
เทศบาลก าแพงวัดติดกัน ห่มผ้าสดไหล่สามารถเดินถึงกันได้เลย บางสถานท่ีสามารถยืนยันในก าแพง
วัดของตนเองพูดคุยหรือสนทนากันข้ามก าแพงได้เลย ท าให้เกิดความสะดวกต่อการบริหารงานด้าน
การเผยแผ่ได้ดีในระดับหนึ่ง ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางมาก๑๑๘ 

                                                         
๑๑๔สัมภาษณ์ พระวชิรธรรมคณี (ผ่อง สุวีโร), เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดหนองจอก, ๓ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๑๕สัมภาษณ์ พระพิพิธพัชโรดม (อ านวย อินทวณฺโณ), รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัด

พระรูป ประธานสภาพระนักเผยแผ่ฯ, ๙ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๑๖สัมภาษณ์ พระวิสิทธิวรกิจ (เสน่ห์ ธมมร สี), เจ้าอาวาสวัดคงคารามวรวิหาร ผู้อ านวยการหน่วย

วิทยบริการ มจร.เพชรบุรี, ๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๑๗สัมภาษณ์ พระครูวัชรสุวรราทร (ลูกชุบ ธมมฺโชโต), ดร., เจ้าคณะอ าเภอเมืองเพชรบุรี เจ้าอาวาส

วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร, ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๑๘สัมภาษณ์ พระครูประโชติวชิรากร (ศิริพงษ์ ปภสฺสโร), เจ้าคณะต าบลคลองกระแซง เขต ๓ เจ้า

อาวาสวัดข่อย, ๙ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๗๖ 
 

สรุปความว่า พระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรีสามารถรวมตัวกันจัดต้ังสภาพระนักเผยแผ่
ประจ าจังหวัดเพชรบุรีได้ โดยการร่วมพระนักเทศน์ต้นแบบ พระนักเทศน์ประจ าจังหวัด , พระจริย
นิเทศน์, พระปริยัตินิเทศน์, พระธรรมทูติ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน พระครูสอนพระปริยัติธรรม
พระวิปัสสนาจารย์ไว้ด้วยกัน พระนักเผยแผ่ได้เข้าไปสอนวิกพระพุทธศาสนาในสถานท่ีศึกษาต่าง ๆ 
ในเขตจังหวัดเพชรบุรีได้ส่งพระนักเผยแผ่ไปท าการเผยแผ่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
ไทย จังหวัดเพชรบุรีเป็นประจ า พระนักเผยแผ่ได้บรรยายธรรมหน้าเสาธงในโรงเรียน มีพระครูสอน
ศีลธรรมในสถานศึกษาต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา ได้ส่งให้พระท่ีมีความรู้ความสามารถใน
การบรรยายธรรมและอบรมธรรมะแก่นักโทษในเรือนจ าจังหวัดและส่งพระเข้าไปสอนธรรมศึกษาใน
เรือนจ าประจ าจังหวัดด้วย 

พระนักเผยแผ่ในจังหวัดเพชรบุรีท่ีมีอยู่ในสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี จ านวน 
๑๑๕ รูป มีความนักธรรมช้ันเอกขึ้นไปและยังเป็นพระสังฆาธิการระดับผู้ช่วยเจ้าอาวาสถึงเจ้าคณะ
จังหวัดเพชรบุรี และมีท่ีปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ เป็นท่ีปรึกษาและสมาชิกของสภาพระนักเผยแผ่ร่วม
ด้วย มีประธาน ๑ รูป รองประธานสภา ๒ รูปมีคณะกรรมการบริหารสภาจ านวน ๑๕ รูป แบ่งอ าเภอ
ละ ๑ รูป บ้าง ๒ รูปบ้าง ๓ รูปบ้างเป็นกรรมการบริหารมีวาระครั้งละ ๒ ปี  

  
ตารางที่ ๔.๑๓ สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ในด้านมีจุดแข็ง (Strength) 

 

สรุปประเด็นส าคัญ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน รายชื่อผู้ให้ข้อมูล 

๑. สภาพระนักเผยแผ่รวบรวมพระนักเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในจังหวัดเพชรบุรี ทุกแผนกไว้ด้วยกัน 

๔ ๑, ๒, ๓, ๑๐ 

๒. สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี มีสถานท่ี
ให้ท าการเผยแผ่มาก 

๓ ๓, ๔, ๑๐ 

๓. พระนักเผยแผ่ของสภาพระนักเผยแผ่ฯ เป็น
พระสังฆาธิการเป็นส่วนมาก 

๒ ๑, ๒ 

๔. มีการบริหารจัดการในรูปแบบของ
คณะกรรมการสภา 

๑ ๒ 

๕. สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรีได้รวบรวม
พระนักเผยแผ่ทุกประเภทไว้ในสภาพระนักเผนแผ่ 

๑ ๔ 

๖. ในจังหวัดเพชรบุรีมีวัดท่ีติดกันเป็นจ านวน
มาก 

๑ ๑๐ 

 



๑๗๗ 
 

๔.๑.๔ สภาพทั่วไปเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
มีจุดอ่อน (Weakness) ดังนี้ 
๑. การบริหารจัดการของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี ยังไม่มีกฎหมายรับรองการ

บริหารจัดการสภาท่ีจะเสนอของบประมาณเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของสภาให้เกิดความมั่นคงได้ 
ผู้บริหารส่วนมากมีภาระงานของทางคณะสงฆ์มาก บางครั้งมีเวลาให้กับการบริหารสภาพระนักเผยแผ่
น้อย เพราะต้องสนองงานคณะสงฆ์ด้านอื่นอีกมากมาย๑๑๙ 

๒. ประธานสภาพระนักเผยแผ่ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานต่อเนื่องนานหลายปี มีการ
ผูกขาดผู้เป็นประธานยาวนานบางรูปเป็นจนมรณภาพก็มี การผูกขาดผู้บริหารมากไปท าให้งานการ
บริหารจัดการของสภาพระนักเผยแผ่อยู่ในระบบเดิม การเปล่ียนแปลงมีน้อย นโยบายน าสู่การปฏิบัติ
จริงบางอย่างปฏิบัติได้ยาก ผู้บริหารและคณะกรรมการส่วนมากเป็นพระสังฆาธิการช้ันนักปกครอง 
เป็นสาเหตุให้เกิดความเกรงใจมากกว่าจะแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนา๑๒๐ 

๓. ในองค์กรท่ีมีภารกิจด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกจ าเป็นต้องมีพระนักเผย
แผ่ท่ีมีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการ ท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาท่ียั่งยืน นักเผยแผ่ต้องมีเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง มีการก าหนดนโยบายและน านโยบาย
ด้านการเผยแผ่ไปจัดท าแผนการปฏิบัติการเผยแผ่อย่างยั่งยืน คือการสร้างศาสนทายาทอย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาศาสนทายาทท่ีเปี่ยมด้วยปัญหาและพุทธธรรมมีภาวะผู้น าและมีความเช่ือมั่นในตนเอง 
สร้างความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานมีค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรท่ีดีงามอย่างเข้มแข็ง๑๒๑ 

๔. จัดท าข้อบังคับ ระเบียบ มติของคณะกรรมการบริหารสภาพระนักเผยแผ่จังหวัด
เพชรบุรี นโยบายยังไม่ได้น ามาบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรมการประชุมปีละ ๑ ครั้งยังไม่เพียงพอ
ส าหรับการบริหารจัดการ การประชุมเป็นหัวใจส าคัญ 

ในการบริหารสภาพระนักเผยแผ่ และการประชุมถ้าผูกขาดกับความคิดของกลุ่มผู้บริหาร
สภาอย่างเดียวไม่มีการกระจายความคิดจากพระนักเผยแผ่ส่วนมาก การบริหารจัดการสภาพระนัก
เผยแผ่อยู่ในขอบเขตท่ีจ ากัด ๑๒๒ 

 ๕. การบริหารจัดการของสภาพระนักเผยแผ่มาระยะหลังสมาชิกไม่ค่อยเข้าประชุม 
มาประชุมน้อยมาก ๑ ปีมีการประชุมเพียงครั้งเดียวในวันครบรอบการจัดต้ังสภาพระนักเผยแผ่ การ

                                                         
๑๑๙สัมภาษณ์ พระวชิรธรรมคณี (ผ่อง สุวีโร), เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดหนองจอก, ๓ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๒๐สัมภาษณ์ พระวิสุทธิวรกิจ (เสน่ห์ ธมมฺร สี), เจ้าอาวาสวัดคงคารามวรวิหาร ผู้อ านวยการหน่วย

วิทยบริการ มจร.เพชรบุรี, ๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๒๑สัมภาษณ์ พระครูวัชรสุวรรณาทร (ลูกชุบ ธมฺมโชโต), ดร., เจ้าคณะอ าเภอเมืองเพชรบุรี เจ้า

อาวาสวัดใหญ่สุวรรณาราม, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๒๒สัมภาษณ์ พระครูวาทีวรวัฒน์ (กล้า วีรรองโน), ดร., รองเจ้าคณะอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร, ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 



๑๗๘ 
 

บริหารส่วนบุคคลบริหารงานกันตามความพึงพอใจของตน ขาดจุดยืนหรือหลักการท่ีได้ก าหนดขึ้น 
มาใช้ ขาดทฤษฎีมารองรับในการบริหารจัดการงานของสภาให้มีเอกภาพ๑๒๓ 

สรุปความว่า สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรียังไม่มีกฎหมายรับรองในการบริหาร
จัดการสภา ยังไม่สามารถท าโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการมองสภาให้เป็น
รูปธรรม ผู้บริหารส่วนมากมีภาระงานทางคณะสงฆ์มากมีเวลาให้สภาน้อย ต้องสนองงานคณะสงฆ์
มากมาย การบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่เป็นงานรอง งานคณะสงฆ์ส่วนกลางเป็นงานหลัก 

ประธานสภาพระนักเผยแผ่มีต าแหน่งทางการปกครองสูงท าให้เกิดความเกรงใจในหมู่
สมาชิกของสภาการแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารงานจัดการของสภาจึงมีผู้แสดงความคิดเห็นน้อย
มาก การผูกขาดของผู้บริหารนานมากบางรูปเป็นจนมรณภาพก็มี การท่ีผู้บริหารอยู่ในต าแหน่ง
ต่อเนื่องนานหลายวาระท าให้เกิดการขาดเสถียรภาพทางการบริหาร ต าแหน่งการบริหารจัดการและ
คณะกรรมการบริหารงานของสภาพระนักเผยแผ่ส่วนมากเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ มีเวลามาบริหาร
น้อยมาก ควรจะมีการเปล่ียนและเปิดโอกาสให้พระนักเผยแผ่รุ่นใหม่มาร่วมการวางแผนหรือก าหนด
นโยบายในการบริหารจัดการของสภาพระนักเผยแผ่บ้าง การฟังความคิดเห็นเฉพาะผู้บริหารและ
คณะกรรมการฝ่ายบริหารเพียงฝ่ายเดียวท าให้สมาชิกขาดขวัญและก าลังใจในการท างานด้านการเผย
แผ่ ข้อบังคับหรือระเบียบบางอย่างเขียนไว้ดีแต่ปฏิบัติจริงได้ยาก ท่ีเห็นชัดสักอย่างคือ การแสดงความ
มีน้ าใจในการเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมให้เพื่อนสมาชิกของสภาท่ีต้องสูญเสียสมาชิกในครอบครัว 
แต่ยังขาดงบประมาณของสภามอบให้สมาชิกมีแต่เพื่อนสมาชิกด้วยกันร่วมกันแสดงความมีน้ าใจ การ
เยียวยาสมาชิกของสภาพระนักเผยแผ่เวลาอาพาธ เป็นต้น 
 
ตาราง ๔.๑๔ สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการในด้านมีจุดอ่อน (Weakness) 

 

สรุปประเด็นส าคัญ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน รายชื่อผู้ให้ข้อมูล 

๑. ผู้บริหารสภามีต าแหน่งทางการปกครอง
คณะสงฆ์สูง ขาดการแสดงความคิดเห็นหรือการ
แสดงออกของสมาชิกสภาฯ 

๔ ๑, ๓, ๔, ๘ 

๒. ขาดการทบทวนนโยบายในการบริหาร
จัดการสภา ขาดศาสนทายาท 

๓ ๓, ๔, ๗ 

๓. ขาดการประชุม หรือมีการประชุมเพื่อ
บริหารจัดการน้อยมาก ขาดขวัญและก าลังใจ 

๒ ๔, ๘ 

                                                         
๑๒๓สัมภาษณ์ พระมหาไชยพร อิทธิวโร, ดร., เจ้าอาวาสวัดสระบัว ต าบลคลองกระแซง อ าเภอเมือง

เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี, ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๗๙ 
 

๔. ยังไม่มีกฎหมายรองรับการท างานของ
สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 

๑ ๑ 

๕. ประธ านสภาพระนั ก เผยแ ผ่อยู่ ใ น
ต าแหน่งนาน 

๑ ๓ 

๖. ขาดการประชุมคณะกรรมการบริหาร ๑ ๗ 

 
               ๔.๑.๕ สภาพทั่วไปเก่ียวกับการบริหารจัดการ 

มีโอกาส (Opportunity) ดังนี้ 
๑. ในปัจจุบันมีความจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้ทันกับความเปล่ียนแปลง

ทางสังคมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงจ าเป็นต้องมีกลยุทธ์หรือวิธีการในการเผยแผ่เพื่อให้งาน
ด้านการเผยแผ่ส าเร็จผล๑๒๔ 

๒. พระนักเผยแผ่ในจังหวัดเพชรบุรี มีโอกาสได้ท าการเผยแผ่หลายทาง เช่น ทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี ในสถาบันการศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีในเรือนจ า
ประจ าจังหวัด หน่วยงานราชการต่าง ๆ มีพระสงฆ์ ได้รับพระราชทานเสมาธรรมจักรด้านการเผยแผ่
ภายในประเทศไทย การจัดค่ายพุทธบุตร การจัดต้องโครงการอบรมประชาชนประจ าต าบล 
(อปต.)๑๒๕ 

๓. พระนักเผยแผ่ร่วมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดมีกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์สัญจรประจ า
ต าบลต่าง ๆ และได้มีการเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นราชกุศลแก่สถาบันศาสนา พระมหากษัตริย์มา
เป็นเวลาหลายปี มีพุทธศาสนิกชนในสถานท่ีนี้ได้มาร่วมกิจกรรมการเจริญพระพุทธมนต์ด้วย ผู้น า
ท้องถิ่นผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอ จังหวัดร่วมงานคณะสงฆ์และ
พระนักเผยแผ่ เป็นการเผยแผ่เชิงรุกของคณะสงฆ์พระนักเผยแผ่๑๒๖ 

๔. โรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดเพชรบุรีมีพระสงฆ์นักเผยแผ่เข้าไปจัดการเรียนธรรมศึกษา
บ้าง พุทธศาสนาวันอาทิตย์บ้าง อบรมหน้าเสาธงบ้าง การจัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ค่ายคุณธรรม
ต่างๆ ร่วมกับทางโรงเรียน การบ าบัดและเยียวยาผู้ป่วยและผู้ป่วยติดเตียงบ้าง ผู้ป่วยเรื่องยาเสพติด
บ้าง การจัดวัดเป็นสถานท่ีรองรับและให้ท่ีพักพิงแก่พุทธศาสนิกชนผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ อัคคีภัย 
อุทกภัย วาตภัย ธรณีวิบัติภัย ล้วนแต่เป็นโอกาสท้ังส้ิน๑๒๗ 

                                                         
๑๒๔สัมภาษณ์พระครูวัชรสุวรรณทร (ลูกชุบ ธมมฺโชโต), ดร., เจ้าคณะอ าเภอเมืองเพชรบุรี เจ้าอาวาส

วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร, ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๒๕สัมภาษณ์ พระครูประโชติวชิรากร (ศิริพงษ์ ปภสฺสโร), เจ้าคณะต าบลคลองกระแซง เขต ๓  

เจ้าอาวาสวัดข่อย, ๙ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๒๖สัมภาษณ์ พระครูอนุวงศ์วัชรกิจ (ณรงค์ อาจาโร), เจ้าคณะต าบลแก่งกระจาน เจ้าอาวาสวัด 

ถ้ าเสือ ต าบลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี, ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
๑๒๗สัมภาษณ์ พระครูพิพัฒน์วชริปัญญาวุฒิ, เจ้าอาวาสวัดหนองศาลา เจ้าอาวาสวัดนายาง ต าบล 

นาราง อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี, ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๘๐ 
 

๕. การท่ีสถานีวิทยุเปิดโอกาสให้พระนักเผยแผ่ได้ด าเนินรายการธรรมต่าง ๆทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี คล่ืนสัญญาณการถ่ายทอดของสถานีวิทยุมิได้ส่ง
เพียงจังหวัดเพชรบุรีกว่านั้น ยังได้เช่ือมสัญญาณการถ่ายทอดส่ง ต่อไปสถานีเครือข่ายในกรม
ประชาสัมพันธ์ และเครือข่ายในจังหวัดใกล้เคียงด้วย พระนักเผยแผ่มีการพัฒนาตนเองในการบรรยาย
ธรรม การเทศน์หรือการอ่านออกอากาศมีโอกาสได้แสดงออก จนมีพระนักเผยแผ่ในจังหวัดเพชรบุรี 
สามารถสอบผู้ประกาศได้หลายรูป๑๒๘ 

๖. ปัจจุบันมีนักเรียนระดับประถมศึกษาเรียนธรรมศึกษาและสอบไล่ได้ ธรรมศึกษาช้ัน
เอกเป็นจ านวนมาก เนื่องจากมีพระนักเผยแผ่มาท าการเผยแผ่อย่างเป็นรูปธรรม มีการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อนท าให้เยาวชนมีโอกาสได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมและเรียนรู้พระพุทธศาสนายิ่งขึ้น ด้วย
ความกรุณาของพระนักเผยแผ่ในจังหวัดเพชรบุรี การจัดค่ายคุณธรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่เยาวชน
ด้วยวิถีพุทธวิถีไทย เป็นปัจจัยให้เกิดศาสนทายาทและศาสนธรรมในกลุ่มเยาวชน๑๒๙ 

สรุปความว่า การบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรีในปัจจุบันต้อง
ปรับเปล่ียนหรือปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้ทันกับการเปล่ียนแปลงทางสังคมในการเผยแผ่ทาง
พระพุทธศาสนา จึงจ าเป็นต้องมีกลยุทธ์หรือวิธีในการเผยแผ่เพื่อให้งานด้านการเผยแผ่สัมฤทธิ์ผล 
พระนักเผยแผ่มีโอกาสในการแสดงออกและท าการเผยแผ่หลายด้าน  มีโอกาสได้ท างานร่วมกับ
หน่วยงานราชการองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน สถาบันการศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี การจัด
กิจกรรมอบรมเยาวชน การจัดค่ายคุณธรรมต่าง ๆ การบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อนท้ังหลายเหล่านี้
ล้วนเป็นการเผยแผ่และสร้ างศาสนทายาท ท าให้ เยาวชนมีโอกาสได้ เรียนรู้ วิชาการทาง
พระพุทธศาสนา และได้รับปลูกฝังด้านคุณธรรมทางด้านจิตใจแก่เยาวชน เป็นการท าการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในเชิงรุกมากกว่าการต้ังรับอยู่กับวัด เช่นพระนักเผยแผ่ในอดีตท่ีท่านได้น า
พระพุทธศาสนาเข้าสู่ดินแดนสุวรรณภูมิ และประดิษฐานพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
 
ตารางที่ ๔.๑๕ สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการในด้านมีโอกาส (Opportunity) 

 

สรุปประเด็นส าคัญ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน รายชื่อผู้ให้ข้อมูล 

๑. พระนักเผยแผ่ใช้กลยุทธ์ในการท าการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา 

๕ ๔, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๗ 

๒. มีการจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมให้ ๓ ๑๐, ๑๑, ๑๒ 

                                                         
๑๒๘สัมภาษณ์ นางสาวบุปผา เรืองพุ่ม, ผู้อ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัด

เพชรบุรี, ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
๑๒๙สัมภาษณ์ นางสาวอัมพร น้ าจันทร์เจริญ, ครูผู้ช านาญการพิเศษโรงเรียนหาดเจ้าส าราญ (พรหมานุกูล), 

๑๔ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๘๑ 
 

เยาวชน และท าการเผยแผ่เชิงรุก 
๓. พระนักเผยแผ่หาวิธีการสร้างศาสน

ทายาท มีการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและ
การจัดค่ายคุณธรรม 

๒ ๑๑, ๑๖ 

๔. มีสถานีวิทยุจังหวัดเพชรบุรีเป็นท่ีรองรับ
การเผยแผ่ทางอากาศ 

๑ ๑๐ 

๕.พระนักเผยแผ่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์
สัญจรประจ าต าบลต่างๆและมีการถวายเป็นพระ
ราชกุศลด้วย 

๑ ๑๑ 

๖.โรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรีมีกิจกรรม
บรรยายธรรมหน้าเสาธงและแสดงตนเป็นพุทธ
มามากะและเย่ียมผู้ป่วยติดเตียง 

๑ ๑๒ 

๗.มีการสอนธรรมศึกษาช้ันตรี โท เอก และ
มีนักเรียนสอบได้เป็นจ านวนมาก 

๑ ๑๖ 

๔.๑.๖ สภาพทั่วไปเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
มีอุปสรรค (Threats) ดังนี้ 
๑. การไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน ขนบธรรมเนียมอันดีงามของพระธรรมวินัย และ

กฎกติกาท่ีร่วมกันบัญญัติขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการของสภาพระนักเผยแผ่ต้องร่วมกันปฏิบัตอย่า ง
จริงจัง เมื่อพระนักเผยแผ่อยู่ในธรรมวินัยและเคารพในกฎระเบียบต่างๆ ความงดงามของพระนักเผย
แผ่ก็จะงดงามด้วย๑๓๐ 

๒. พระนักเผยแผ่ขาดการประชุม ท าให้การวางระเบียบหรือการน าเสนอนโยบายต่างๆ 
ไม่เป็นผลส าเร็จ พระนักเผยแผ่ขาดหลักอปริหานิยธรรมการบริหารจัดการสมบูรณ์ได้ยาก การ
เสียสละก็เป็นเรื่องส าคัญของพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระนักเผยแผ่ต้องปลูกจิตให้มีจิต
สาธารณะ หมั่นประชุมและร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการเผยแผ่ การช่วยกันคิดช่วยกันท า มีความ
สามัคคีปรองดองกันงานเผยแผ่จึงจะส าเร็จผลตามท่ีเราร่วมกันก่อตั้งสภามา๑๓๑ 

๓. การบริหารที่สลับซับซ้อนหรือเข้าใจได้ยาก ท าให้เกิดความสับสนในกลุ่มของพระนัก
เผยแผ่ การออกกฎระเบียบท่ีปฏิบัติได้ยากเป็นปัญหาแก่พระนักเผยแผ่พอสมควร ในแต่ละท้องท่ี
สภาพแวดล้อมวัฒนธรรมจารีตประเพณีแตกต่างกันถึงแม้จะอยู่ในจังหวัดเดียวกัน ก็ยังมีวัฒนธรรม

                                                         
๑๓๐สัมภาษณ์ พระวชิรธรรมคณี (ผ่อง สุวีโร), เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดหนองจอก, ๓ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๓๑สัมภาษณ์ พระพิพิธพัชโรดม (อ านวย อินฺทวณฺโณ), รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัด

พระรูป ประธานสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี, ๙ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๘๒ 
 

ประเพณีท่ีแตกต่างกันอยู่บ้าง การวางกฎกติกาบางอย่างใช้ได้กับท้องท่ีนั้นได้ดี แต่บางท้องท่ีกับใช้กฎ
กติกาเดียวกันยาก ต้องดูบริบทและความเป็นไปได้ด้วยว่า ควรจะอนุโลมปฏิโลมอย่างไร๑๓๒ 

๔. ๑ ปีมีประชุมใหญ่ ๑ ครั้งและผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมการบริหารจัดการ
เป็นการยาก เพราะการประชุมเป็นหัวใจหรือกลไกส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการงานทุกระดับ 
ทุกส่ิงทุกประการจะได้ข้อสรุปจากการประชุมนโยบายและได้รับการตอบสนองหรือปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเติมต้องน าเสนอในท่ีประชุมและลงมติในท่ีประชุม การบริหารจัดการงานการเผยแผ่ก็จะเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ลดการขัดแย้งต่างๆ ลงได้ และปรับทัศนคติให้เป็นแนวทางเดียวกันสามารถน ามา
ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของสภา๑๓๓ 

๕. การบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ส่วนมากเป็นความคิดของพระระดับผู้ปกครอง
มากกว่าเป็นความคิดของพระนักเผยแผ่ท้ังหมด มติท่ีประชุมขาดการน ามาสังเคราะห์ให้เกิดการ
พัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า การจัดการสารสนเทศของสภาพระนักเผยแผ่จะช่วยให้งานของ
สภามีความน่าเช่ือถือและน ามาสู่การพัฒนาในโอกาสต่อไป การรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก
องค์กรก็เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการเช่นกัน๑๓๔ 

สรุปความว่า การไม่ปฏิบัติตามธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดและการปฏิบัติตามระเบียบ
ต่างๆ ท่ีทางคณะสงฆ์ก็ดี ทางสภาพระนักเผยแผ่เองก็ดีท าให้ขาดความงดงาม การขาดการประชุมหรือ
ประชุมน้อยเกินไป การบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ยาก การบริหาร
จัดการสภาจะท้ิงหลักอปริยหานิยธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ การปลูกฝัง
คุณธรรมในคณะพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาในด้านมีจิตสาธารณะเพื่อการเผยแผ่ต้องเริ่มต้นท่ีพระ
นักเผยแผ่ก่อน 

การออกกฎระเบียบท่ีน าไปสู่การปฏิบัติได้ยาก ก็เป็นสาเหตุของการบริหารงานของสภา
ได้ยากเช่นกัน ต้องดูบริบทวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละพื้นท่ีว่าสามารถปฏิบัติได้จริงหรือไม่ เพราะแต่
ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกันด้านวัฒนธรรมประเพณี ความเช่ือท่ีแตกต่างกันต้องหาวิธีการให้มีความ
คิดเห็นท่ีสอดคล้องกัน ความคิดเห็นต้องเกิดจากการแสดงความคิดเห็นร่วมกันและลงมติร่วมกัน 
น ามาสู่การปฏิบัติท่ีให้เกิดประสิทธิภาพ  

 
ตารางที่ ๔.๑๖ สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการในด้านมีอุปสรรค (Threats) 

 

สรุปประเด็นส าคัญ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน รายชื่อผู้ให้ข้อมูล 

๑. การประชุมน้อยเป็นอุปสรรคต่อการ ๓ ๒, ๔, ๖ 
                                                         

๑๓๒สัมภาษณ์ พระครูวัชรสุวรรณาทร ดร. (ลูกชุบ ธมฺมโชโต) เจ้าคณะอ าเภอเมืองเพชรบุรี เจ้าอาวาส
วัดใหญ่สุวรรณาราม, ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 

๑๓๓สัมภาษณ์ พระครูพิศาลวัชรกิจ (เชาวลิต มหาปญโญ) พธ.ม. รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองเพชรบุรี เจ้า
อาวาสวัดนาพรม, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑. 

๑๓๔สัมภาษณ์ นายบวร จันทวงศ์ อดีตผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี , ๒๒ 
กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๘๓ 
 

บริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี 
๒. การบริหารจัดการต้องอาศัยวัฒนธรรม 

จารีต ประเพณีในแต่ละท้องถิ่น 
๒ ๖, ๑๕ 

๓. การบริหารจัดการต้องยึดหลัก อปริหาโย
ธรรม ยึดหลักพระธรรมวินัย น าการบริหาร
จัดการสภาฯ 

๒ ๑, ๒ 

๔.พระนักเผยแผ่บางรูปขาดสมณสารูปและ
ท้ิงระเบียบแบบแผนตามพระวินัย 

๑ ๑ 

๕.การบริหารสลับซับซ้อนเข้าใจยาก คือท า
ให้เกิดความสับสนแก่พระนักเผยแผ่ 

๑ ๔ 

 
จากตารางท่ี ๔.๑๖ พบว่า แนวทางการพัฒนาในรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการ

สภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี ต้นแบบบุคลากรต้องประกอบด้วยการมีส่วนร่วมของหลายฝ่าย 
โดยเฉพาะฝ่ายบริหารต้องให้ความร่วมมือในการพัฒนาโดยการบูรณาการในด้านบุคลากรท่ีเหมาะสม
ในรูปแบบท่ีน่าสนใจและเป็นท่ีพึงพอใจของพระนักเผยแผ่ 

โดยการจัดการฝึกอบรมถวายความรู้ให้แก่พระนักเผยแผ่ ด้านการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ให้เกิดความรู้ความช านาญ และหาเวทีให้ลงภาคสนามอย่างเป็นรูปสนาม ผลิตนักเผยแผ่รุ่นใหม่ท่ีมีจิต
อาสาในการท างานเผยแผ่พระพุทธศาสนา และส่งเสริมให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ประธานสภา
พระนักเผยแผ่และคณะกรรมการบริหารสภาพระนักเผยแผ่ ควรมีภาระงานทางคณะสงฆ์น้อย และ
ด ารงอยู่ในต าแหน่งคราวละ ๒ ปี ไม่ควรด ารงต าแหน่งต่อเนื่องเกิน ๒ วาระ ส่งเสริมสนับสนุนให้ 
พระนักเผยแผ่มีการศึกษาท่ีสูงขึ้นทั้งภาษาบาลี และขึ้นอุดมศึกษา 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
แผนภาพที่ ๔.๔ สรุปด้านการบริหารจัดการ สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 

 

ปัจจัยแวดล้อมภายใน ปัจจัยแวดล้อมภายนอก 
 

จุดแข็ง 
(Strengths) 

๑. พระนักเผยแผ่
ส่วนมาก เปน็พระ
สังฆาธการตั้งแต่
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
ขึ้นไป 
๒. สภาพระนัก
เผยแผ่รวบรวม
พระนักเผยแผ่ทุก
แผนกไว้ด้วยกัน 
๓. พระนักเผยแผ่
ในจังหวัดเพชรบุรี
มีสถานท่ีให้ท า
การเผยแผ่จ านวน
มาก 

จุดอ่อน 
(Weakness) 

๑. ผู้บริหารสภาพระ
นักเผยผด ารง
ต าแหน่งต่อเนื่องนาน
มากไป 
๒. มีการทบทวน
นโยบายน้อย ขาด
เครือข่ายในการ
บริหารจัดการสภาฯ 
๓. การประชุมไม่
ต่อเนื่อง สภาท าการ
ประชุมน้อยมาก 
สมาชิกขาดขวัญและ
ก าลังใจ 
 

โอกาส 
(Opportunity) 

๑.การบริหารต้องยึด
หลักอปริยานิธรรม
และหลักธรรมวินัย 
๒.สถาบันการศึกษา
จัดกิจกรรมการฟัง
ธรรมหน้าเสาธงก่อน
เข้าห้องเรียน 
๓.การจัดค่าย
คุณธรรมเพื่อปลูกฝัง
คุณธรรมแก่เยาวชน
ให้มีจิตอาสาพัฒนา
สังคม 

อุปสรรค 
(Threats) 

๑.การบริหารต้อง
อาศัยวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและ 
เศรษฐกิจ 
๒.การบริหาร
สลับซับซ้อน
เข้าใจยาก  คือท า
ให้เกิดการสับสน
แก่พระนักเผยแผ่ 

แนวทางการพัฒนา 
๑. ต้องปรับเปล่ียนพระนักเผยแผ่ท่ีอายุยังไม่มากนัก และมีภาระงานน้อยมาเป็นผู้บริหาร

บ้าง 
๒. ต้องหมั่นประชุมเป็นเนืองนิตย์ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง เพราะการประชุมเป็นการปฏิบัติ 

และเป็นการเผยแผ่ด้วย 
๓. ต้องสร้างศาสนทายาท มีเครือข่ายและการมีส่วนร่วม มีการบรรพชาสามเณรภาคฤดู

ร้อน และจัดค่ายคุณธรรมปลูกฝังเยาวชน การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
๔. พระนักเผยแผ่ต้องใช้กลยุทธ์ และหลักอปริหารธรรม หลักธรรมวินัยท าการเผยแผ่ฯ และ

บริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุร ี



๑๘๕ 
 

จากแผนภาพท่ี ๔.๔ พบว่า แนวทางการพัฒนาในรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระนัก
เผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี ด้านการบริหารจัดการต้องประกอบด้วย การมีส่วนร่วมของหลายฝ่าย 
โดยเฉพาะฝ่ายบริหารต้องให้ความร่วมมือในการพัฒนาโดยบูรณาการในด้านการบริหารจัดการท่ี
เหมาะสมในรูปแบบท่ีน่าสนใจและเป็นท่ีพึงพอใจของพระนักเผยแผ่  

โดยการปรับเปล่ียนพระนักเผยแผ่ท่ีอายุมากแล้ว ให้ท่านได้พัก ผ่อนบ้าง อย่าให้ท่าน
รับภาระมากตามอายุ เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่มีโอกาสได้บริหารจัดการบ้าง ต้องหมั่นประชุมกันอย่าง
เนืองนิตย์ ต้องสร้างศานทายาท ต้องเริ่มต้นท่ีเยาวชน มีการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน การจัดค่าย
คุณธรรม ค่ายพุทธบุตร พระนักเผยแผ่ต้องใช้กลยุทธ์ และหลักอปริหานิธรรม หลักของธรรมวินัยทาง
พระพุทธศาสนา มาบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 
 
๔.๒ ผลการศึกษาปัจจัยที่มึความสัมพันธ์ต่อรูปแบบการบริหารจัดการสภาพระนักเผย

แผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี 
 

๔.๒.๑ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามคือพระสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ซึ่ง

เกี่ยวข้องกับรูปแบบการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัด
เพชรบุรีจ าแนกตาม อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม และวุฒิการศึกษา
เปรียญธรรม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ ๔.๑๗ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 

     (n = ๓๕๐) 
ท่ี สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
๑. อาย ุ   

 ๒๐-๒๕ปี ๒ ๐.๖ 
 ๒๖-๓๐ ปี ๑๐ ๒.๙ 
 ๓๑-๓๕ ปี ๘๑ ๒๓.๑ 
 ๓๖-๔๐ปี ๑๘๒ ๕๒.๐ 
 มากกว่า ๔๐ ปี ๗๕ ๒๑.๔ 
 รวม ๓๕๐ ๑๐๐.๐ 

๒. พรรษา   
 น้อยกว่า๕พรรษา ๕ ๑.๔ 
 ๕-๑๐ พรรษา ๑๓๒ ๓๗.๗ 
 ๑๖-๒๐ พรรษา ๘๑ ๒๓.๑ 

 มากกว่า ๒๐ พรรษา ๔๕ ๑๒.๙ 
 รวม ๓๕๐ ๑๐๐.๐ 



๑๘๖ 
 

ท่ี สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
๓. วุฒิการศึกษาสามัญ   

 ต่ ากว่าปริญญาตรี ๑๓๑ ๓๗.๔ 
 ปริญญาตร ี ๑๗๒ ๔๙.๑ 
 สูงกว่าปริญญาตร ี ๔๖ ๑๓.๑ 
 รวม ๓๕๐ ๑๐๐.๐ 

๔. วุฒิการศึกษาทางธรรม   
 ไม่มีวุฒิทางธรรม - - 
 นักธรรมช้ันตร ี ๑๑๔ ๓๒.๖ 
 นักธรรมช้ันโท ๓๕ ๑๐.๐ 
 นักธรรมช้ันเอก ๒๐๑ ๕๗.๔ 
 รวม ๓๕๐ ๑๐๐.๐ 

๕. วุฒิการศึกษาทางธรรม จ านวน ร้อยละ 
 ไม่มีวุฒิเปรียญธรรม ๑๘๗ ๕๓.๔ 
 ๑-๒ ถึง ป.ธ.๓ ๑๕๑ ๔๓.๑ 
 ป.ธ.๔-ป.ธ.๖ ๑๒ ๓.๔ 
 ป.ธ.๗ – ป.ธ.๙ - - 
 รวม ๓๕๐ ๑๐๐.๐ 

จากตารางที่  ๔.๑๗ พบว่า ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามมีรายละเอียดดังนี้  

สถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ๓๖-๔๐ ปี มีจ านวน ๑๘๒ รูป คิด
เป็นร้อยละ ๕๒ รองลงมามีอายุ ๓๑-๓๕ ปี มีจ านวน ๘๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๑ มีอายุมากกว่า 
๔๐ ปี มีจ านวน ๗๕ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔ ปี มีอายุ ๒๕-๓๐ ปี มีจ านวน ๑๐ รูป คิดเป็นร้อยละ 
๒.๙ และมีอายุ ๒๐-๒๕ ปี มีจ านวน ๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๐.๖ 

พรรษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพรรษา ๕- ๑๐ พรรษา จ านวน ๑๓๒ รูป 
คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๗ รองลงมามีพรรษา ๕-๑๐ พรรษา จ านวน ๑๓๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๗ มี
พรรษา ๑๑-๑๕ พรรษามีจ านวน ๘๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๙ มีพรรษามากกว่า ๒๐ พรรษา มี
จ านวน ๔๕ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑ และมีพรรษาน้อยกว่า ๕ พรรษา ๕ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑.๕ 

วุฒิการศึกษาสามัญ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี 
จ านวน ๑๗๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๑ รองลงมาคือ ไม่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี จ านวน ๑๓๑ รูป 
คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๔ และมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน ๔๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑  

วุฒิการศึกษาทางธรรม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษานักธรรมเอก 
จ านวน ๒๐๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๔ รองลงมาคือ มีวุฒิการศึกษานักธรรมตรี จ านวน ๑๑๔ รูป คิด
เป็นร้อยละ ๓๒.๖ และ มีวุฒิการศึกษานักธรรมโท จ านวน ๓๕ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ส่วนผู้ไม่มีวุฒิ
ทางธรรม ไม่มีผู้ตอบแบบสอบถาม 



๑๘๗ 
 

วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีวุฒิการศึกษา
เปรียญธรรม จ านวน ๑๘๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๔ รองลงมาคือ มีวุฒิการศึกษา ป.ธ.๑-๒ ถึงป.ธ.๓ 
มีจ านวน ๑๕๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๑ และ มีวุฒิการศึกษา ป.ธ.๔ – ป.ธ.๖ จ านวน ๑๒ รูป คิด
เป็นร้อยละ ๓.๔ ส่วนผู้มีวุฒิ ป.ธ.๗ – ป.ธ.๙ ไม่มีผู้ตอบแบบสอบถาม 

๔.๒.๒ ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์จังหวัดเพชรบุรีที่มีต่อรูปแบบการบริหาร
จัดการสภาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี 

ผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไปท่ีเกี่ยวกับการรูปแบบการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวม ตามหลักเทศนาวิธี ๔ หลักหน้าท่ีสภาพระ
นักเผยแผ่ ๓ และหลักการบริหารจัดการ ๔M ดังตารางท่ี ดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ ๔.๑๘ แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับความคิดเห็นของพระพระสงฆ์  

จังหวัดเพชรบุรีท่ีมีต่อรูปแบบการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของ
คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ตามหลักเทศนาวิธี ๔ โดยภาพรวม 

(n = ๓๕๐) 
รูปแบบการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี  ตาม
หลักเทศนาวิธี ๔ โดยภาพรวม 

ระดับ 
การแปลผล 

. S.D. 
๑. ด้านสันทัสสนา แจ่มแจ้ง ๔.๕๐ ๐.๕๗๒ มากท่ีสุด 
๒. ด้านสมาทปนา สามารถน าไปปฏิบัติ ๔.๔๗ ๐.๕๘๙ มาก 

๓. ด้านสมุตเตชนา ความเร้าใจ ๔.๕๔ ๐.๕๘๗ มากท่ีสุด 

๔. ด้านสัมปหังสนา ความร่าเริง ๔.๕๒ ๐.๕๙๑ มากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ยของภาพรวม ๔.๕๑ ๐.๕๓๗ มากที่สุด 

 
จากตารางท่ี ๔.๑๘ พบว่า พระสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการบริหาร

จัดการสภาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี  ตามหลักเทศนาวิธี ๔ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย  (  = ๔.๕๑, S.D. =๐.๕๓๗ ) เมื่อพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน ยกเว้นด้านด้านสมาทปนา สามารถ
น าไปปฏิบัติเท่านั้น มีค่าเฉล่ีย  ( = ๔.๔๗, S.D. =๐.๕๘๗ ) อยู่ในระดับมาก 
 
ตารางท่ี ๔.๑๙ แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของพระพระสงฆ์

จังหวัดเพชรบุรีท่ีมีต่อรูปแบบการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ตามสภาพระนักเผยแผ่ ๓ โดยภาพรวม        

(n = ๓๕๐) 

รูปแบบการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ ระดับ การแปลผล 









๑๘๘ 
 

พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี  ตาม
ตามสภาพระนักเผยแผ่ ๓ โดยภาพรวม . S.D. 
๑. ส่งเสริมความก้าวหน้า ๔.๔๘ ๐.๖๒๙ มาก 
๒. ปรับปรุงคุณภาพ ๔.๔๖ ๑.๑๓๒ มาก 

๓. วางหลักการเผยแผ่เป็นระบบ ๔.๕๐ ๑.๑๒๔ มากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ยของภาพรวม ๔.๔๘ ๐.๕๗๔ มาก 

 
จากตารางท่ี ๔.๑๙ พบว่า พระสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี  มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการ

บริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ตามเทศนาวิธี ๔ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากมีค่าเฉล่ีย  ( =๔.๔๘, S.D. =๐.๕๓๔ )เมื่อพิจารณารายละเอียด
ในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ยกเว้นด้านวางระบบการเผยแผ่เป็นระบบมีค่าเฉล่ีย  (

= ๔.๕๐, S.D. =๑.๑๒๔ ) อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
ตารางท่ี ๔.๒๐ แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับความคิดเห็นของพระพระสงฆ์

จังหวัด เพชรบุรีท่ีมีต่อรูปแบบการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของสงฆ์ จังหวัดเพชรบุรี ตามหลักการบริหารจัดการ ๔ M โดยภาพรวม    

(n = ๓๕๐) 
การบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี    
ตามหลักการบริหารจัดการ ๔ M โดยภาพรวม 

ระดับ 
การแปลผล 

. S.D. 
๑. ด้านบุคคล (Man) ๔.๔๘ ๐.๕๘๓ มาก 
๒. ด้านงบประมาณ (Money) ๔.๔๒ ๐.๖๗๖ มาก 

๓. ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) ๔.๔๔ ๐.๖๗๐ มาก 

๔. ด้านการจัดการ (Management) ๔.๔๗ ๐.๖๓๓ มาก 

ค่าเฉลี่ยของภาพรวม ๔.๔๕ ๐.๕๙๗ มาก 

 
จากตารางท่ี ๔.๒๐ พบว่า พระสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการ

บริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ตามเทศนาวิธี ๔ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากมีค่าเฉล่ีย  (  =๔.๔๕ , S.D. =๐.๕๙๗ )เมื่อพิจารณารายละเอียด
ในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

 













๑๘๙ 
 

ตารางที่ ๔.๒๑  แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของพระพระสงฆ์
จังหวัดเพชรบุรีท่ีมีต่อรูปแบบการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ด้านสันทัสสนา แจ่มแจ้ง 

(n = ๓๕๐) 
การบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี 
ด้านสันทัสสนา แจ่มแจ้ง 

ระดับ 
การแปลผล 

. S.D. 
๑. พระนักเผยแผ่แสดงธรรมน่าสนใจ ๔.๖๕ ๐.๖๔๘ มากท่ีสุด 
๒. พระนักเผยแผ่มีวิธีการเผยแผ่อย่างถูกวิธี  และ
ควบคุมความประพฤติของตัวเองได้ 

๔.๔๐ ๐.๖๓๙ มาก 

๓. พระนักเผยแผ่จัดกระบวนการเรียนรู้วิธีการเผยแผ่
เต็มศักยภาพ 

๔.๔๔ ๐.๖๗๘ มาก 

ค่าเฉลี่ยของภาพรวม ๔.๕๐ ๐.๕๗๒ มากที่สุด 

จากตารางท่ี ๔.๒๑ พบว่า พระสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี  มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการ
บริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ด้านสันทัสสนา แจ่ม
แจ้งอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย ( =๔.๕๐, S.D. =๐.๕๗๒) เมื่อพิจารณารายละเอียดใน
แต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากและมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อจากมากไปหา
น้อย ๓ อันดับได้แก่ ข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้าน คือพระนักเผยแผ่แสดงธรรมน่าสนใจมี
ค่าเฉล่ีย ( =  ๔.๖๕, S.D. =๐.๖๔๘)รองลงมาคือ พระนักเผยแผ่จัดกระบวนการเรียนรู้วิธีการเผย
แผ่เต็มศักยภาพมีค่าเฉล่ีย ( =๔.๔๔, S.D. =๐.๖๗๘) และข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยสุดคือ พระนัก
เผยแผ่มีวิธีการเผยแผ่อย่างถูกวิธี และควบคุมความประพฤติของตัวเองได้ค่าเฉล่ีย  ( =๔.๔๐, S.D.=
๐.๖๓๙) 
 
ตารางที่ ๔.๒๒ แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์จังหวัด 
                  เพชรบุรีท่ีมีต่อรูปแบบการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะ 
                  สงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ด้านสมาทปนา สามารถน าไปปิิบัติได้ 

(n = ๓๕๐) 
การบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี 
ด้านสมาทปนา สามารถน าไปปิบิัติ 

ระดับ 
การแปลผล 

. S.D. 
๑. พระนักเผยแผ่ใช้หลักธรรมเหมาะกับผู้ฟัง ๔.๕๐ ๐.๖๗๖ มากท่ีสุด 
๒. พระนักเผยแผ่แสดงธรรมท่ีประชาชนสามารถน าไป

ปฏิบัติได้จริง 
๔.๕๐ ๐.๖๖๗ มากท่ีสุด 

๓. พระนักเผยแผ่แสดงธรรมตามเศรษฐกิจพอเพียง ๔.๔๑ ๐.๖๘๓ มาก 

ค่าเฉลี่ยของภาพรวม ๔.๔๗ ๐.๕๘๙ มาก 















๑๙๐ 
 

 
จากตารางท่ี ๔.๒๒ พบว่า พระสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี  มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการ

บริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ด้านสมาทปนา 
สามารถน าไปปฏิบัติ อยู่ในระดับเห็นด้วยมากมีค่าเฉล่ีย  (  = ๔.๔๗, S.D.=๐.๕๘๙) เมื่อพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากละมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อ
จากมากไปหาน้อย ๓ อันดับได้แก่ ข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้าน คือพระนักเผยแผ่ใช้
หลักธรรมเหมาะกับผู้ฟังมีค่าเฉล่ีย  ( =๔.๕๐, S.D. =๐.๖๗๖) รองลงมาคือพระนักเผยแผ่แสดง
ธรรมท่ีประชาชนสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงมีค่าเฉล่ีย  ( =๔.๕๐, S.D. =๐.๖๖๗) และข้อรายการท่ี
มีค่าเฉล่ียน้อยสุดคือ พระนักเผยแผ่แสดงธรรมตามเศรษฐกิจพอเพียงค่าเฉล่ี  ( =๔.๔๑, S.D. =
๐.๖๘๓) 
ตารางที่ ๔.๒๓ แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์จังหวัด 

เพชรบุรีท่ีมีต่อรูปแบบการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะ 
สงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ด้านสมุตเตชนา ความเร้าใจ 

(n = ๓๕๐) 
การบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี 
ด้านสมุตเตชนา ความเร้าใจ 

ระดับ 
การแปลผล 

. S.D. 
๑. พระนักเผยแผ่มีเทคนิคในการเผยแผ่ท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
๔.๖๑ ๐.๖๓๐ มากท่ีสุด 

๒. พระนักเผยแผ่มีจิตวิทยาในการเผยแผ่ ๔.๔๙ ๐.๖๘๔ มาก 
๓. พระนักเผยแผ่ สามารถเสริมสร้างก าลังใจแก่ผู้ฟัง ๔.๕๓ ๐.๖๗๕ มากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ยของภาพรวม ๔.๕๔ ๐.๕๘๗ มากที่สุด 

จากตารางท่ี ๔.๒๓ พบว่า พระสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการ
บริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ด้านสมุตเตชนา ความ
เร้าใจ อยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย ( =๔.๕๔, S.D. =๐.๕๘๗) เมื่อพิจารณารายละเอียด
ในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากและมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อจากมากไปหา
น้อย ๓ อันดับได้แก่ ข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้าน คือพระนักเผยแผ่มีเทคนิคในการเผยแผ่
ท่ีมีประสิทธิภาพมีค่าเฉล่ีย ( =๔.๖๑, S.D. =๐.๖๓๐)รองลงมาคือ พระนักเผยแผ่ สามารถ
เสริมสร้างก าลังใจแก่ผู้ฟังมีค่าเฉล่ีย ( =๔.๕๓, S.D. =๐.๖๘๕) และข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยสุด
คือ พระนักเผยแผ่มีจิตวิทยาในการเผยแผ่ค่าเฉล่ีย ( = ๔.๔๙, S.D. =๐.๖๘๔ 

 
 
 
 





















๑๙๑ 
 

ตารางที่ ๔.๒๔ แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับความคิดเห็นของพระพระสงฆ์
จังหวัดเพชรบุรีท่ีมีต่อรูปแบบการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ด้านสัมปหังสนา ความร่าเริง   

(n = ๓๕๐) 
การบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี  
ด้านสัมปหังสนา ความร่าเริง  

ระดับ 
การแปลผล 

. S.D. 
๑. พระนักเผยแผ่ มีการโน้มน้าวจิตใจให้อยากฟัง ๔.๕๔ ๐.๖๖๕ มากท่ีสุด 
๒. พระนักเผยแผ่ มีอัธยาศัยท่ีเป็นกันเอง ต่อผู้ฟัง ๔.๕๑ ๐.๖๖๓ มากท่ีสุด 

๓. พระนักเผยแผ่ สามารถท าให้ผู้ฟังเห็นประโยชน์ท่ี
ตนจะได้รับจากการประพฤติปฏิบัติโดยไม่เบื่อ
หน่าย 

 
๔.๕๑ 

 
๐.๖๕๔ 

 
 

มากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ยของภาพรวม ๔.๕๒ ๐.๕๙๑ มากที่สุด 

 
จากตารางท่ี ๔.๒๔ พบว่า พระสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการ

บริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ด้านสัมปหังสนา ความ
ร่าเริงอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย ( =๔.๕๒ , S.D. =๐.๕๙๑) เมื่อพิจารณารายละเอียด
ในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อจากมากไปหา
น้อย ๓ อันดับได้แก่ ข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้าน คือพระนักเผยแผ่ มีการโน้มน้าวจิตใจให้
อยากฟังมีค่าเฉล่ีย ( = ๕.๕๔, S.D. =๐.๖๖๕)รองลงมาคือ พระนักเผยแผ่ มีอัธยาศัยท่ีเป็นกันเอง 
ต่อผู้ฟังมีค่าเฉล่ีย ( =๔.๕๑ , S.D. =๐.๖๖๓) และข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยสุดคือ พระนักเผยแผ่ 
สามารถท าให้ผู้ฟังเห็นประโยชน์ท่ีตนจะได้รับจากการประพฤติปฏิบัติโดยไม่เบื่อหน่ายค่าเฉล่ีย ( = 
๔.๕๑, S.D. =๐.๖๕๔) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













๑๙๒ 
 

ตารางที่ ๔.๒๕  แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของพระพระสงฆ์  
                  จังหวัดเพชรบุรีท่ีมีต่อรูปแบบการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
                  ของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ด้านส่งเสริมความก้าวหน้า 

(n = ๓๕๐) 
การบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี 
ด้านส่งเสริมความก้าวหน้า 

ระดับ 
การแปลผล 

. S.D. 
๑. สภาพระนักเผยแผ่ส่งเสริมให้มีการศึกษาของ

สมาชิกสภาพระนักเผยแผ่ ในพระปริยัติธรรม 
๔.๖๔ ๐.๖๓๘ มากท่ีสุด 

๒. สภาพระนักเผยแผ่ส่งเสริมให้มีการศึกษาของ
สมาชิกสภาพระนักเผยแผ่ ในระดับอุดมศึกษา 

๔.๔๐ ๐.๗๓๐ มาก 

๓. สภาพระนักเผยแผ่ส่งเสริมให้มีการศึกษาของ
สมาชิกสภาพระนักเผยแผ่ ในด้านจิตและปัญญา 

๔.๓๙ ๐.๗๓๗ มาก 

ค่าเฉลี่ยของภาพรวม ๔.๔๘ ๐.๖๒๙ มาก 

 
จากตารางท่ี ๔.๒๕ พบว่า พระสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี  มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการ

บริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี  ด้านส่งเสริม
ความก้าวหน้า อยู่ในระดับเห็นด้วยมากมีค่าเฉล่ีย ( = ๔.๔๘, S.D. =๐.๖๒๙) เมื่อพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากและมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อ
จากมากไปหาน้อย ๓ อันดับได้แก่ ข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้าน คือสภาพระนักเผยแผ่
ส่งเสริมให้มีการศึกษาของสมาชิกสภาพระนักเผยแผ่ ในพระปริยัติธรรมมีค่าเฉล่ีย ( =๔.๖๔, S.D. =
๐.๖๓๘)รองลงมาคือ สภาพระนักเผยแผ่ส่งเสริมให้มีการศึกษาของสมาชิกสภาพระนักเผยแผ่ ใน
ระดับอุดมศึกษามีค่าเฉล่ีย  ( = ๔.๔๐, S.D. =๐.๗๓๐) และข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยสุดคือ สภา
พระนักเผยแผ่ส่งเสริมให้มีการศึกษาของสมาชิกสภาพระนักเผยแผ่ ในด้านจิตและปัญญาค่าเฉล่ีย (
=๔.๓๙, S.D. =๐.๗๓๗) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











๑๙๓ 
 

ตารางที่ ๔.๒๖  แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของพระพระสงฆ์ 
                     จังหวัดเพชรบุรีท่ีมีต่อรูปแบบการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
                     ของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ด้านปรับปรุงคุณภาพ 

(n = ๓๕๐) 
การบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี 
ด้านปรับปรุงคุณภาพ 

ระดับ 
การแปลผล 

. S.D. 
๑. สภาพระนักเผยแผ่มีการอบรมเพิ่มความรู้เกี่ยวกับ

การเผยแผ่แก่สมาชิกพระนักเผยแผ่ 
๔.๖๑ ๒.๘๐๐ มากท่ีสุด 

๒. สภาพระนักเผยแผ่มีการอบรมเพิ่มความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีแก่สมาชิกพระนักเผยแผ่ 

๔.๔๐ ๐.๗๓๕ มาก 

๓. สภาพระนักเผยแผ่มีการวัดและประเมินผลลการ
เผยแผ่ของสภาพระนักเผยแผ่ 

๔.๓๘ ๐.๗๒๔ มาก 

ค่าเฉลี่ยของภาพรวม ๔.๔๖ ๑.๑๓๒ มาก 

 
จากตารางท่ี ๔.๒๖ พบว่า พระสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี  มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการ

บริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ด้านปรับปรุงคุณภาพ
อยู่ในระดับเห็นด้วยมากมีค่าเฉล่ีย ( = ๔.๔๖, S.D. =๑.๑๓๒) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละ
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากและมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อจากมากไปหาน้อย ๓ 
อันดับได้แก่ ข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้าน คือสภาพระนักเผยแผ่มีการอบรมเพิ่มความรู้
เกี่ยวกับการเผยแผ่แก่สมาชิกพระนักเผยแผ่มีค่าเฉล่ีย ( = ๔.๖๑, S.D. =๒.๘๐๐)รองลงมาคือ สภา
พระนักเผยแผ่มีการอบรมเพิ่มความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีแก่สมาชิกพระนักเผยแผ่มีค่าเฉล่ีย ( = 
๔.๔๐, S.D. =๐.๗๓๕) และข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยสุดคือ สภาพระนักเผยแผ่มีการวัดและ
ประเมินผลลการเผยแผ่ของสภาพระนักเผยแผ่ค่าเฉล่ีย ( = ๔.๓๘, S.D. =๐.๗๒๔) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













๑๙๔ 
 

ตารางที่ ๔.๒๗ แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของพระพระสงฆ์ 
                    จังหวัดเพชรบุรีท่ีมีต่อรูปแบบการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
                    ของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ด้านวางหลักการเผยแผ่เป็นระบบ 

(n = ๓๕๐) 
การบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี 
ด้านวางหลักการเผยแผ่เป็นระบบ 

ระดับ 
การแปลผล 

. S.D. 
๑. สภาพระนักเผยแผ่มีการประชุมอย่างน้อยปีละหนึ่ง

ครั้ง 
๔.๕๐ ๐.๗๒๑ มากท่ีสุด 

๒. สภาพระนักเผยแผ่มีการวางยุทธศาสตร์ในการเผย
แผ่ 

๔.๔๒ ๐.๗๗๑ มาก 

๓. สภาพระนักเผยแผ่มีการประสานงานกับหน่วยงาน
ราชการและผู้เกี่ยวข้องเพื่อการเผยแผ่ 

๔.๕๙ ๒.๗๕๗ มากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ยของภาพรวม ๔.๕๐ ๑.๑๒๔ มากที่สุด 

 
จากตารางท่ี ๔.๒๗ พบว่า พระสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี  มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการ

บริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ด้าน อยู่ในระดับเห็น
ด้วยมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย ( = ๔.๕๐, S.D. = ๑.๑๒๔) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า 
อยู่ในระดับมากและมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อจากมากไปหาน้อย ๓ อันดับได้แก่ 
ข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้าน คือสภาพระนักเผยแผ่มีการประสานงานกับหน่วยงาน
ราชการและผู้เกี่ยวข้องเพื่อการเผยแผ่มีค่าเฉล่ีย ( =๔.๕๙, S.D. =๒.๗๕๗)รองลงมาคือ สภาพระ
นักเผยแผ่มีการประชุมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งมีค่าเฉล่ีย ( =๔.๕๐, S.D. =๐.๗๒๑) และข้อรายการ
ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยสุดคือ สภาพระนักเผยแผ่มีการวางยุทธศาสตร์ในการเผยแผ่ ค่าเฉล่ีย ( =๔.๔๒, 
S.D. =๐.๗๗๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













๑๙๕ 
 

ตารางที่ ๔.๒๘  แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของพระพระสงฆ์   
                     จังหวัดเพชรบุรีท่ีมีต่อรูปแบบการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
                     ของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ด้านบุคคล (Man)  

(n = ๓๕๐) 

การบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ด้านบุคคล (Man) 

ระดับ 
การแปลผล 

. S.D. 
๑. สภาพระนักเผยแผ่เป็นผู้ท่ีประพฤติตนอยู่ในศีลา

จารวัตร ส ารวมระวังกิริยาและวาจาและมีวิสัยทัศน์ 
 
๔.๕๘ 

 
๐.๖๔๙ 

 
มากท่ีสุด 

๒. สภาพระนักเผยแผ่เป็นผู้เข้าใจปัญหาและทราบ
ปัญหาของพระนักเผยแผ่เป็นอย่างดี 

 
๔.๔๔ 

 
๐.๖๘๒ 

 
มาก 

๓. สภาพระนักเผยแผ่เป็นกัลยาณมิตรท่ีดีในการให้
ค าปรึกษาต่างๆ 

 
๔.๔๔ 

 
๐.๖๘๖ 

 
มาก 

ค่าเฉลี่ยของภาพรวม ๔.๔๘ ๐.๕๘๓ มาก 

 
จากตารางท่ี ๔.๒๘ พบว่า พระสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี  มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการ

บริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ด้านบุคคล (Man) อยู่
ในระดับเห็นด้วยมากมีค่าเฉล่ีย ( =๔.๔๘ , S.D. = ๐.๕๘๓) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากและมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อจากมากไปหาน้อย ๓ 
อันดับได้แก่ ข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้าน คือสภาพระนักเผยแผ่เป็นผู้ท่ีประพฤติตนอยู่ในศี
ลาจารวัตร ส ารวมระวังกิริยาและวาจาและมีวิสัยทัศน์มีค่าเฉล่ีย ( =๔.๕๘, S.D. =๐.๖๔๙)
รองลงมาคือ สภาพระนักเผยแผ่เป็นผู้เข้าใจปัญหาและทราบปัญหาของพระนักเผยแผ่เป็นอย่างดีมี
ค่าเฉล่ีย ( =๔.๔๔ , S.D. =๐.๖๘๒) และข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยสุดคือ สภาพระนักเผยแผ่เป็น
กัลยาณมิตรที่ดีในการให้ค าปรึกษาต่างๆค่าเฉล่ีย ( =๔.๔๔ , S.D. =๐.๖๘๖) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













๑๙๖ 
 

ตารางที่ ๔.๒๙  แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของพระพระสงฆ์  
                     จังหวัดเพชรบุรีท่ีมีต่อรูปแบบการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
                     ของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ด้านงบประมาณ (Money)   

(n = ๓๕๐) 
การบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี 
ด้านงบประมาณ (Money) 

ระดับ 
การแปลผล 

. S.D. 
๑. สภาพระนักเผยแผ่ท าโครงการเสนอของบประมาณ

สนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนเพื่อหาทุนเข้าสภา
พระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 

 
๔.๔๘ 

 
๐.๘๕๕ 

 
มาก 

๒. สภาพระนักเผยแผ่จัดท าการทอดผ้าป่าสามัคคี
สมทบทุนในการบริหารจัดการของสภา 

 
๔.๓๘ 

 
๐.๗๓๙ 

 
มาก 

๓. สภาพระนักเผยแผ่จัดต้ังกองทุนไว้กับธนาคารเพื่อ
ความมั่นคงของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 

 
๔.๔๑ 

 
๐.๗๓๑ 

 
มาก 

ค่าเฉลี่ยของภาพรวม ๔.๔๒ ๐.๖๗๖ มาก 

 
จากตารางท่ี ๔.๒๙ พบว่า พระสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี  มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการ

บริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ด้านงบประมาณ 
(Money)อยู่ในระดับเห็นด้วยมากมีค่าเฉล่ีย ( =๔.๔๒, S.D. =๐.๖๗๖) เมื่อพิจารณารายละเอียดใน
แต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อจากมากไปหาน้อย ๓ 
อันดับได้แก่ ข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้าน คือสภาพระนักเผยแผ่ท าโครงการเสนอขอ
งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนเพื่อหาทุนเข้าสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรีมีค่าเฉล่ีย
( =๔.๔๘, S.D. =๐.๘๕๕)รองลงมาคือ สภาพระนักเผยแผ่จัดต้ังกองทุนไว้กับธนาคารเพื่อความ
มั่นคงของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรีมีค่าเฉล่ีย ( =๔.๔๑, S.D. =๐.๗๓๑) และข้อรายการท่ี
มีค่าเฉล่ียน้อยสุดคือ สภาพระนักเผยแผ่จัดท าการทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนในการบริหารจัดการ
ของสภาค่าเฉล่ีย ( =๔.๓๘, S.D. =๐.๗๓๙) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













๑๙๗ 
 

ตารางที่ ๔.๓๐ แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของพระพระสงฆ์   
                    จังหวัดเพชรบุรีท่ีมีต่อรูปแบบการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
                    ของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) 

(n = ๓๕๐) 
การบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี 
ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) 

ระดับ 
การแปลผล 

. S.D. 
๑. สภาพระนักเผยแผ่ศึกษาวิเคราะห์ความจ าเป็นใน

การใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเผยแผ่ของ
สมาชิกสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 

 
๔.๔๒ 

 
๐.๗๔๕ 

 
มาก 

๒. สภาพระนักเผยแผ่ส่งเสริมให้สมาชิกพระนักเผยแผ่
ผลิตส่ือในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

 
๔.๔๓ 

 
๐.๗๒๖ 

 
มาก 

๓. สภาพระนักเผยแผ่จัดหาส่ือและอุปกรณ์ช่วยในการ
เผยแผ่  เพื่อการพัฒนาวิชาการการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

 
๔.๔๗ 

 
๐.๗๗๐ 

 
มาก 

ค่าเฉลี่ยของภาพรวม ๔.๔๔ ๐.๖๗๐ มาก 

 
จากตารางท่ี ๔.๓๐ พบว่า พระสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี  มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการ

บริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
(Material)อยู่ในระดับเห็นด้วยมากมีค่าเฉล่ีย ( =๔.๔๔, S.D. =๐.๖๗๐) เมื่อพิจารณารายละเอียด
ในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อจากมากไปหาน้อย 
๓ อันดับได้แก่ ข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้าน คือสภาพระนักเผยแผ่จัดหาส่ือและอุปกรณ์
ช่วยในการเผยแผ่ เพื่อการพัฒนาวิชาการการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีค่าเฉล่ีย ( =๔.๔๗, S.D. =
๐.๗๗๐)รองลงมาคือ สภาพระนักเผยแผ่ส่งเสริมให้สมาชิกพระนักเผยแผ่ผลิตส่ือในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาท่ีมีประสิทธิภาพมีค่าเฉล่ีย ( =๔.๔๓, S.D. =๐.๗๒๖) และข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ีย
น้อยสุดคือ สภาพระนักเผยแผ่ศึกษาวิเคราะห์ความจ าเป็นในการใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการ
เผยแผ่ของสมาชิกสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรีค่าเฉล่ีย ( =๔.๔๒, S.D.=๐.๗๔๕) 
 
 
 
 
 













๑๙๘ 
 

ตารางที่ ๔.๓๑ แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของพระพระสงฆ์
จังหวัดเพชรบุรีท่ีมีต่อรูปแบบการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ด้านการจัดการ (Management)   

(n = ๓๕๐) 
การบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี 
ด้านการจัดการ (Management) 

ระดับ 
การแปลผล 

. S.D. 
๑. สภาพระนักเผยแผ่จัดให้สมาชิกของสภาได้มีการ

จัดการบรรยายธรรมะทางสถานีวิทยุและส่ือ
ออนไลน์ต่างๆ 

๔.๕๓ ๐.๗๑๖ มากท่ีสุด 

๒. สภาพระนักเผยแผ่จัดให้สมาชิกพระนักเผยแผ่ได้รับ
การอบรมการปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นนักเผยแผ่ท่ีดี
และมีประสิทธิภาพ 

๔.๔๕ ๐.๗๑๙ มาก 

๓. สภาพระนักเผยแผ่ส่งเสริมสนับสนุนให้พระนักเผย
แผ่ได้เข้าท าการเผยแผ่ในสถานศึกษาหน่วยงาน
ราชการและชุมชนต่างๆ 

๔.๔๓ ๐.๗๓๐ มาก 

ค่าเฉลี่ยของภาพรวม ๔.๔๗ ๐.๖๓๓ มาก 

 
จากตารางท่ี ๔.๓๑ พบว่า พระสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี  มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการ

บริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ด้าน อยู่ในระดับเห็น
ด้วยมากมีค่าเฉล่ีย ( =๔.๔๗, S.D. =๐.๖๓๓) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกและมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อจากมากไปหาน้อย ๓ อันดับได้แก่ 
ข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้าน คือสภาพระนักเผยแผ่จัดให้สมาชิกของสภาได้มีการจัดการ
บรรยายธรรมะทางสถานีวิทยุและส่ือออนไลน์ต่างๆมีค่าเฉล่ีย ( =๔.๕๓, S.D. =๐.๗๑๖)รองลงมา
คือ สภาพระนักเผยแผ่จัดให้สมาชิกพระนักเผยแผ่ได้รับการอบรมการปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นนักเผยแผ่
ท่ีดีและมีประสิทธิภาพมีค่าเฉล่ีย ( =๔.๔๕, S.D. =๐.๗๑๙) และข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยสุดคือ 
สภาพระนักเผยแผ่ส่งเสริมสนับสนุนให้พระนักเผยแผ่ได้เข้าท าการเผยแผ่ในสถานศึกษาหน่วยงาน
ราชการและชุมชนต่างๆค่าเฉล่ีย ( =๔.๔๓, S.D. =๐.๗๓๐) 
 
 
 

 
 

 
 













๑๙๙ 
 

๔.๒.๓ การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ต้ังสมมติฐานการวิจัยไว้ ๒ ข้อ คือ 

๑) ปัจจัยท่ีส่งผล คือ หลักการเทศนาวิธี ๔ กับหน้าท่ีของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัด
เพชรบุรี มีความสัมพันธ์กัน 

๒) ปัจจัยท่ีส่งผล คือ หลักการบริหารจัดการ ๔ M กับหน้าท่ีของสภาพระนักเผยแผ่
จังหวัดเพชรบุรี มีความสัมพันธ์กัน 

 
ผลการวิจัยมีดังนี้ 
สมมติฐานที่ ๑ ปัจจัยท่ีส่งผล คือ หลักการเทศนาวิธี ๔ กับหน้าท่ีของสภาพระนักเผยแผ่

จังหวัดเพชรบุรี มีความสัมพันธ์กัน 
 

ตารางที่ ๔.๓๒  การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง หลักการเทศนาวิธี ๔ กับหน้าท่ีของสภาพระ
นักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 

 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผล คือ 
หลักการเทศนาวิธี ๔ กับหน้าที่ของสภา 

พระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 

ปัจจัยท่ีส่งผล คือ 
หลักการเทศนาวิธี ๔ 

หน้าท่ีของสภาพระ
นักเผยแผ่ 

จังหวัดเพชรบุรี 

ปัจจัยท่ีส่งผล คือ 
หลักการเทศนาวิธี ๔ 

 Pearson Correlation 
Sig.(๒-tailed) 
N 

๐.๙๔๖** 
๐.๐๐๐ 

๓๕๐ 

๑ 
 

๓๕๐ 
หน้าท่ีของสภาพระนัก
เผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 
 

Pearson Correlation 
Sig.(๒-tailed) 
N 

๑ 
 

๓๕๐ 

๐.๙๔๖** 
๐.๐๐๐ 

๓๕๐ 
**ระดับนัยส าคัญทางสถิติ ๐ .๐๑ 

 
จากตารางที่ ๔.๓๒ การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ 

Pearson พบว่า ค่า Significant Level มีค่าเท่ากับ ๐.๐๐๐ ซึ่งน้อยกว่า ๐.๐๐๕ นั่นคือ ปัจจัยท่ี
ส่งผล คือ ปัจจัยท่ีส่งผล คือ หลักการเทศนาวิธี ๔ กับหน้าท่ีของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี มี
ความสัมพันธ์กัน 

โดยเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) แล้วพบว่ามีค่า ๐.๙๔๖ ซึ่งแสดงว่า ปัจจัย
ท่ีส่งผล คือ หลักการเทศนาวิธี ๔ กับหน้าท่ีของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี มีความสัมพันธ์กัน 
และมีความสัมพันธ์กันในระดับมาก 
 

สมมติฐานที่ ๒ ปัจจัยท่ีส่งผล คือ หลักการบริหารจัดการ ๔ M กับหน้าท่ีของสภาพระ
นักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี มีความสัมพันธ์กัน 

 



๒๐๐ 
 

ตารางที่ ๔.๓๓  การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง หลักการบริหารจัดการ ๔ M กับหน้าท่ีของ
สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผล คือ หลักการ
บริหารจัดการ ๔ M กับหน้าท่ีของสภาพระนักเผยแผ่

จังหวัดเพชรบุรี 

ปัจจัยท่ีส่งผล คือ 
ห ลักการบริ หา ร
จัดการ ๔ M 

หน้าท่ีของสภาพระ
นัก เผยแ ผ่จั งหวั ด
เพชรบุรี 
 

ปัจจัยท่ีส่งผล คือ หลักการ
บริหารจัดการ ๔M 

 Pearson Correlation 
Sig.(๒-tailed) 
N 

๐.๙๕๓** 
๐.๐๐๐ 

๓๕๐ 

๑ 
 

๓๕๐ 
หน้าท่ีของสภาพระนัก
เผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 
 

Pearson Correlation 
Sig.(๒-tailed) 
N 

๑ 
 

๓๕๐ 

๐.๙๕๓** 
๐.๐๐๐ 

๓๕๐ 
**ระดับนัยส าคัญทางสถิติ ๐ .๐๑ 

จากตารางที่ ๔.๓๓ การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ 
Pearson พบว่า ค่า Significant Level มีค่าเท่ากับ ๐.๐๐๐ ซึ่งน้อยกว่า ๐.๐๐๕ นั่นคือ ปัจจัยท่ี
ส่งผล คือ ปัจจัยท่ีส่งผล คือ ปัจจัยท่ีส่งผล คือ หลักการบริหารจัดการ ๔ M กับหน้าท่ีของสภาพระนัก
เผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี มีความสัมพันธ์กัน 

โดยเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) แล้วพบว่ามีค่า ๐.๙๕๓ ซึ่งแสดงว่า ปัจจัย
ท่ีส่งผล คือ หลักการบริหารจัดการ ๔ M กับหน้าท่ีของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี  มี
ความสัมพันธ์กัน และมีความสัมพันธ์กันในระดับมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๑ 
 

ตารางที่ ๔.๓๔ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r)และ p-value ระหว่างปัจจัย คือ หลักการ
เทศนาวิธี 4 ด้านสันทัสสนา แจ่มแจ้ง กับหน้าท่ีของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัด
เพชรบุรี มีความสัมพันธ์กัน 

 
ปัจจัยท่ีสัมพันธ์ 
คื อ  ห ลั ก ก า ร
เทศนาวิธี 4 

หน้าท่ีของสภาพระนัก
เผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 

r p-value สรุปผลการทดสอบ 

ด้านสันทัสสนา 
แจ่มแจ้ง 

1.ส่งเสริมความก้าวหน้า 
 

๐.809**  0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
 2.ปรับปรุงคุณภาพ ๐.464** 0.000 มีความสัมพันธ์กันปานกลาง 
 3.วางหลักการเผยแผ่

เป็นระบบ 
๐.451** 

0
.000 มีความสัมพันธ์กันปานกลาง 

 รวมทุกด้าน ๐.878** 0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
**ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๑ 

จากตารางที่ ๔.๓๔ จากผลการค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ( r) 
พบว่า ระหว่างปัจจัยคือหลักการเทศนาวิธี 4 ด้านสันทัสสนา แจ่มแจ้ง กับหน้าท่ีของสภาพระนักเผย
แผ่จังหวัดเพชรบุรี มีความสัมพันธ์กัน (r=๐.๘๗๘  , p-value =๐.๐๐๐) 

เมื่ อพิ จารณาเป็นราย ด้าน  พบว่ า  ระหว่ า ง ปั จ จัย คือห ลักการ เทศนาวิ ธี  4                
ด้านสันทัสสนา แจ่มแจ้ง กับหน้าท่ีของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี มีความสัมพันธ์กัน 
(ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๑) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๒ 
 

ตารางที่ ๔.๓๕ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r)และ p-value ระหว่างปัจจัย คือ หลักการ
เทศนาวิธี 4 ด้านสมาทปนา สามารถน าไปปิิบัติ กับหน้าท่ีของสภาพระนักเผยแผ่
จังหวัดเพชรบุรี มีความสัมพันธ์กัน 

 
ปัจจัยท่ีสัมพันธ์ 
คือ หลักการ
เทศนาวิธี 4 

หน้าท่ีของสภาพระนัก
เผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 

r p-value สรุปผลการทดสอบ 

ด้านสมาทปนา 
สามารถน าไป

ปิิบัติ 
1.ส่งเสริมความก้าวหน้า 

 
0.762** 

 0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
 2.ปรับปรุงคุณภาพ 0.478** 0.000 มีความสัมพันธ์กันปานกลาง 
 3.วางหลักการเผยแผ่

เป็นระบบ 
0.450** 

0
.000 มีความสัมพันธ์กันปานกลาง 

 รวมทุกด้าน 0.849** 0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
**ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๑ 

จากตารางที่ ๔.๓๕ จากผลการค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ( r) 
พบว่า ระหว่างปัจจัยคือหลักการเทศนาวิธี 4 ด้านสมาทปนา สามารถน าไปปิิบัติกับหน้าท่ีของสภา
พระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี มีความสัมพันธ์กัน (r=๐.๘๔๙  , p-value =๐.๐๐๐) 

เมื่ อพิ จารณาเป็นราย ด้าน  พบว่ า  ระหว่ า ง ปั จ จัย คือห ลักการ เทศนาวิ ธี  4                
ด้านสมาทปนา สามารถน าไปปิิบัติกับหน้าท่ีของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี มีความสัมพันธ์
กัน(ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๑) 

 
ตารางที่ ๔.๓๖ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r)และ p-value ระหว่างปัจจัย คือ หลักการ

เทศนาวิธี 4 ด้านสมุตเตชนา ความเร้าใจ กับหน้าท่ีของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัด
เพชรบุรี มีความสัมพันธ์กัน 

 
ปัจจัยท่ีสัมพันธ์ 
คื อ  ห ลั ก ก า ร
เทศนาวิธี 4 

หน้าท่ีของสภาพระนัก
เผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 

r p-value สรุปผลการทดสอบ 

ด้านสมุตเตชนา 
ความเร้าใจ 

1.ส่งเสริมความก้าวหน้า 
 

0.820**  0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
 2.ปรับปรุงคุณภาพ 0.475** 0.000 มีความสัมพันธ์กันปานกลาง 
 3.วางหลักการเผยแผ่

เป็นระบบ 
0.472** 

0
.000 มีความสัมพันธ์กันปานกลาง 

 รวมทุกด้าน 0.886** 0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
**ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๑ 



๒๐๓ 
 

จากตารางที่ ๔.๓๖ จากผลการค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ( r) 
พบว่า ระหว่างปัจจัยคือหลักการเทศนาวิธี 4 ด้านสมุตเตชนา ความเร้าใจกับหน้าท่ีของสภาพระนัก
เผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี มีความสัมพันธ์กัน (r=๐.๘๘๖  , p-value =๐.๐๐๐) 

เมื่ อพิ จารณาเป็นราย ด้าน  พบว่ า  ระหว่ า ง ปั จ จัย คือห ลักการ เทศนาวิ ธี  4                
ด้านสมุตเตชนา ความเร้าใจกับหน้าท่ีของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี มีความสัมพันธ์กัน 
(ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๑) 
 
ตารางที่ ๔.๓๗ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r)และ p-value ระหว่างปัจจัย คือ หลักการ

เทศนาวิธี 4 ด้านสมาทปนา สามารถน าไปปิิบัติ กับหน้าท่ีของสภาพระนักเผยแผ่
จังหวัดเพชรบุรี มีความสัมพันธ์กัน 

 
ปัจจัยท่ีสัมพันธ์ 
คือ หลักการ
เทศนาวิธี 4 

หน้าท่ีของสภาพระนัก
เผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 

r p-value สรุปผลการทดสอบ 

ด้านสมาทปนา 
สามารถน าไป

ปิิบัติ 
1.ส่งเสริมความก้าวหน้า 

 
0.775** 

 0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
 2.ปรับปรุงคุณภาพ 0.480** 0.000 มีความสัมพันธ์กันปานกลาง 
 3.วางหลักการเผยแผ่

เป็นระบบ 
0.434** 

0
.000 มีความสัมพันธ์กันปานกลาง 

 รวมทุกด้าน 0.863** 0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
**ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๑ 

จากตารางที่ ๔.๓๗ จากผลการค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ( r) 
พบว่า ระหว่างปัจจัยคือหลักการเทศนาวิธี 4 ด้านสมาทปนา สามารถน าไปปิิบัติกับ หน้าท่ีของ
สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี มีความสัมพันธ์กัน (r=๐.๘๖๓  , p-value =๐.๐๐๐) 

เมื่ อพิ จารณาเป็นราย ด้าน  พบว่ า  ระหว่ า ง ปั จ จัย คือห ลักการ เทศนาวิ ธี  4                
ด้านสมาทปนา สามารถน าไปปิิบัติกับหน้าท่ีของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี มีความสัมพันธ์
กัน(ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๑) 

 
 
 
 
 
 
 



๒๐๔ 
 

ตารางที่ ๔.๓๘ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r)และ p-value ระหว่างปัจจัย คือ หลักการ
บริหารจัดการ 4 M ด้านบุคคล (Man)กับหน้าท่ีของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัด
เพชรบุรี มีความสัมพันธ์กัน 

 
หลักการบริหาร
จัดการ 4 M 

หน้าท่ีของสภาพระนัก
เผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 

r p-value สรุปผลการทดสอบ 

ด้านบุคคล 
(Man) 

1.ส่งเสริมความก้าวหน้า 
 
0.831**  0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 

 2.ปรับปรุงคุณภาพ 0.452** 0.000 มีความสัมพันธ์กันปานกลาง 
 3.วางหลักการเผยแผ่

เป็นระบบ 
0.458** 

0
.000 มีความสัมพันธ์กันปานกลาง 

 รวมทุกด้าน 0.885** 0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
**ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๑ 

จากตารางที่ ๔.๓๘ จากผลการค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ( r) 
พบว่า ระหว่างปัจจัยคือหลักการเทศนาวิธี 4 ด้านบุคคล (Man) กับ หน้าท่ีของสภาพระนักเผยแผ่
จังหวัดเพชรบุรี มีความสัมพันธ์กัน (r=๐.๘๘๕  , p-value =๐.๐๐๐) 

เมื่ อพิ จารณาเป็นราย ด้าน  พบว่ า  ระหว่ า ง ปั จ จัย คือห ลักการ เทศนาวิ ธี  4                
ด้านบุคคล (Man) กับหน้าท่ีของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี  มีความสัมพันธ์กัน(ท่ีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ .๐๑) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๒๐๕ 
 

ตารางที่ ๔.๓๙ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r)และ p-value ระหว่างปัจจัย คือ หลักการ
บริหารจัดการ 4 M ด้านงบประมาณ (Money)กับหน้าท่ีของสภาพระนักเผยแผ่
จังหวัดเพชรบุรี มีความสัมพันธ์กัน 

 
หลักการบริหาร
จัดการ 4 M 

หน้าท่ีของสภาพระนัก
เผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 

r p-value สรุปผลการทดสอบ 

ด้านงบประมาณ 
(Money) 

1.ส่งเสริมความก้าวหน้า 0.789** 
 0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 

 2.ปรับปรุงคุณภาพ 0.492** 0.000 มีความสัมพันธ์กันปานกลาง 
 3.วางหลักการเผยแผ่

เป็นระบบ 
0.466** 

0
.000 มีความสัมพันธ์กันปานกลาง 

 รวมทุกด้าน 0.881** 0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
**ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๑ 

จากตารางที่ ๔.๓๙ จากผลการค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ( r) 
พบว่า ระหว่างปัจจัยคือหลักการบริหารจัดการ 4 M ด้านงบประมาณ (Money) กับหน้าท่ีของสภา
พระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี มีความสัมพันธ์กัน (r=๐.๘๘๑, p-value =๐.๐๐๐) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระหว่างปัจจัยคือหลักการบริหารจัดการ 4 M                
ด้านงบประมาณ (Money) กับหน้าท่ีของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี  มีความสัมพันธ์กัน     
(ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๑) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๖ 
 

ตารางที่ ๔.๔๐  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r)และ p-value ระหว่างปัจจัย คือ หลักการ
บริหารจัดการ 4 M ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) กับหน้าท่ีของสภาพระนักเผย
แผ่จังหวัดเพชรบุรี มีความสัมพันธ์กัน 

 
หลักการบริหาร
จัดการ 4 M 

หน้าท่ีของสภาพระนัก
เผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 

r p-value สรุปผลการทดสอบ 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
(Material) 

1.ส่งเสริมความก้าวหน้า 0.830** 
 0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 

 2.ปรับปรุงคุณภาพ 0.500** 0.000 มีความสัมพันธ์กันปานกลาง 
 3.วางหลักการเผยแผ่

เป็นระบบ 
0.453** 

0
.000 มีความสัมพันธ์กันปานกลาง 

 รวมทุกด้าน 0.885** 0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
**ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๑ 

จากตารางที่ ๔.๔๐ จากผลการค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ( r) 
พบว่า ระหว่างปัจจัยคือหลักการบริหารจัดการ 4 M ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material)กับ หน้าท่ีของ
สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี มีความสัมพันธ์กัน (r=๐.๘๘๕  , p-value =๐.๐๐๐) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระหว่างปัจจัยคือหลักการบริหารจัดการ 4 M                
ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) กับหน้าท่ีของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี มีความสัมพันธ์กัน(ท่ี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๑) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๗ 
 

ตารางที่ ๔.๔๑ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r)และ p-value ระหว่างปัจจัย คือ หลักการ
บริหารจัดการ 4 M ด้านการจัดการ (Management)กับหน้าท่ีของสภาพระนัก
เผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี มีความสัมพันธ์กัน 

 
หลักการบริหาร
จัดการ 4 M 

หน้าท่ีของสภาพระนัก
เผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 

r p-value สรุปผลการทดสอบ 

ด้านการจัดการ 
(Management) 

1.ส่งเสริมความก้าวหน้า 0.826** 
 0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 

 2.ปรับปรุงคุณภาพ 0.495** 0.000 มีความสัมพันธ์กันปานกลาง 
 3.วางหลักการเผยแผ่

เป็นระบบ 
0.468** 

0
.000 มีความสัมพันธ์กันปานกลาง 

 รวมทุกด้าน 0.902** 0.000 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
**ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๑ 

จากตารางที่ ๔.๔๑ จากผลการค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ( r) 
พบว่า ระหว่างปัจจัยคือหลักการบริหารจัดการ 4 M ด้านการจัดการ (Management)กับ      
หน้าท่ีของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี มีความสัมพันธ์กัน (r=๐.๙๐๓ , p-value =๐.๐๐๐) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระหว่างปัจจัยคือหลักการบริหารจัดการ 4 M                
ด้านการจัดการ (Management) กับหน้าท่ีของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี มีความสัมพันธ์
กัน(ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .๐๑) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๐๘ 
 

๔.๓ รูปแบบการพัฒนาสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 
การสัมภาษณ์เชิงลึกรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัด

เพชรบุรีผู้วิจัยได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์วิเคราะห์และสังเคราะห์ตามประเด็น ดังนี้ 
รูปแบบท่ี ๑  ด้านบุคลากร สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๕ รูปแบบท่ี ๑ ด้านบุคลากรสภาพระนักเผยแผ่จัหหวัดเพชรบุรี 
 

พบว่า รูปแบบการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพ
ท่ัวไปเกี่ยวรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี  และวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ควบคู่การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระนัก
เผยแผ่จังหวัดเพชบุรี  พร้อมกับการใชข้หลักการ SWOT มาเป็นเครื่องมือประกอบการก าหนด 
รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี ดังนี้          

ด้านบุคคลสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรีมีการรวมตัวกันจัดต้ังเป็นสภาขึ้นมามี
คณะกรรมการบิหารและมีสมาชิกสภาท่ีเป็นพระนักเผยแผ่แผนกต่างๆรวมอยู่ในสภาพระนักเผยแผ่
จังหวัดเพชรบุรี จ านวน ๑๑๕ รูปมีทรัพยากรในการบริหารซึ่งนอกจากคนแล้วจะต้องมีทรัพยากรอื่นๆ
ท่ี ส าคัญ ได้แก่เงิน วัสดุ ในการท างานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การตระหนักถึงความ 
สามารถ ความต้องการ ความถนัด และความมุ่งหวังด้านการผยแผ่ให้มีพัฒนายิ่งขึ้น ดังนั้นสภาพระนัก
เผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี ท าการพัฒนาทรัพย์กรบุคคลด้วยการจัดถวายความรู้ให้แก่พระนักเผยแผ่ด้าน
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เกิดความรู้ความช านาญ และหาเวทีให้ลงภาคสนามอย่างเป็นรูปธรรม 
ผลิตพระนักเทศน์พระนักเผยแผ่รุ่นใหม่ท่ีมีจิตอาสาในการท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและส่งเสริม
ให้มีความเจริญก้าวหน้าในต าแหน่งท่ีสูงขึ้น ประธานสภาและคณะกรรมการฝ่ายบริหารของสภาพระ

๒. ผลิตพระนักเผยแผ่รุ่นใหม่ท่ีมีจิตอาสาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และส่งเสริมให้
มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป 

๓. ประธานสภาพระนักเผยแผ่ฯ และคณะกรรมการบริหารสภาพระนักเผยแผ่ฯ ควรมี
ภาระงานทางคณะสงฆ์น้อย และด ารงต าแหน่งคราวละ ๒ ปี ไม่ควรด ารงต าแหน่งต่อ
เนี่องนานเกิน ๔ ปี 

๔. ส่งเสริมสนับสนุนให้พระนักเผยแผ่ฯ มีการศึกษาท่ีสูงขึ้นทั้งภาษาบาลี และขั้น
อุดมศึกษาหรือวิชาการช้ันสูง 

 ๑. จัดการฝึกอบรมถวายความรู้ให้แก่พระนักเผยแผ่ ด้านการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้
เกิดความรู้ความช านาญ และหาเวทีให้ลงภาคสนามอย่างเป็นรูปธรรม 



๒๐๙ 
 

นักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี ส าหรับผู้บริหารควรเป็นผู้ท่ีมีภาระงานทางคณะสงฆ์น้อยจะได้มีเวลาในการ
บริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่อย่างเต็มความสามารถ ด ารงต าแหน่งครั้งละ ๒ ปีและไม่ควรด ารง
ต าแหน่งผู้บริหารนานเกิน ๔ ปีเมื่อครบ ๔ ปีต้องเว้นวรรคและสามารถกลับมด ารงต าแหน่งอีกต่อไป
ได้ ส่งเสริมสนับสนุนให้พระนักเผยแผ่มีการศึกษท่ีสูงขึ้นทั้งภาษาบาลีและการศึกษา 
ในขั้นอุกมศึกษาหรือวิชาการช้ันสูง 

๔.๓.๒ รูปแบบที่ ๒ ด้านงบประมาณ สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๖ รูปแบบท่ี ๒ ด้านงบประมาณ สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 
พบว่า 
         รูปแบบด้านงบประมาณของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี สภาพระนักเผยแผ่จังหวัด
เพชรบุรี มีงบประมาณส่วนหนึ่งท่ีได้รักการเสียสละจากพระนักเผยแผ่ร่วมกันทอดผ้าป่าทุกวันท่ี ๑๑ 
ของเดีอนกันยายนของทุกปีและมีทุนจ านวน ๔ ล้านเศษฝากไว้กับธนาคารเพื่อน าดอกผลจากการฝาก
มาบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ฯ ทุนท่ีมีอยู่ยังมีจ านวนจ ากัดยังไม่สามารถสร้างความมั่นคงให้กับ
สภาพระนักเผยแผ่ได้ จ าเป็นท่ีสภาจะต้องจัดหางบประมาณมาสนับสนุนให้งานเผยแผ่ของสภามีการ
พัฒนายิ่งขึ้นไปด้วยการใช้งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างประหยัดและใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของสภาท่ี
ได้ก าหนดไว้ การท าโครงการเสนอของบประมาณจากหน่วยงานอื่นท่ีมีความเกี่ยวข้องและผู้มีจิต
ศรัทธาเล่ือมใสในการพระพุทธศาสนาและพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี ในการสรรหางบประมาณ
มาช่วบสนับสนุนงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรีต้องอาศัย
การจัดกิจกรรมต่างๆ เช่นการจัดให้มีเทศน์มหาชาติ เรื่องพระเวสสัดรชาดก การประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวนให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน การจัดสร้างวัตถุมงคลจ าหน่ายเพื่อหารายได้สมทบทุนใน
การบริหารจดัการสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี  

 
 

๑. ต้องใช้งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างประหยัดและใช้ตรงกับวัตถุประสงค์ของสภา
พระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 

๒. ท าโครงการเสนอของบประมาณจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่นมา
บริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 

๓. การสรรหางบประมาณเพิ่มจากศรัทธาของพุทธศาสนิกชนท่ีมีศรัทธาต่อพระ
นักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 

๔. จัดสร้างวัตถุมงคลจ าหน่ายเพื่อสมทบทุนเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
จังหวัดเพชรบุรี 



๒๑๐ 
 

๔.๓.๓ รูปแบบท่ี ๓ ด้านวัสดุอุปกรณ์ สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
แผนภาพที่ ๔.๗ รูปแบบท่ี ๓ ด้านวัสดุอุปกรณ์ สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 

พบว่า 
รูปแบบด้านวัสดุอุปกรณ์ของสภาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี พระนัก

เผยแผ่อาศัยวัสดุท่ีมีอยู่ภายในวัด เช่น พระพุทธรูปและข้อวัตรปฎิบัติของพระนักเผยแผ่ฯ อาศัยศาสน
สถานงานศิลปะปูนปั้น งานจิตกรรมฝาผนังและโบราณสถาน กลองระฆัง และศาลากลางหมู่บ้านใน
เขตท่ีวัดต้ังอยู่เป็นท่ีท าการเผยแผ่ฯ และมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี 
คล่ืน FM ๙๕.๗๕ MHz และมีหอกระจายข่าวตามหมู่บ้านท่ีเปิดรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงจาก
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรีเป็นประจ า และพุทธศานิกชนได้รับฟังการ
แสดงธรรมทางอากาศจากการเปิดหอกระจายข่าวตามหมู่บ้านโดยอัตโนมัติ พระนักเผยแผ่ฯ ยังต้องฦ
กอบรมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เกิดดความช านาญ ต้องน าอินเตอร์เน็ตมาช่วยการสนับสนุนใน
การท าการเผยแผ่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปัจจุบันสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรียัง
ไม่มีส านักงานของสภาพระนักเผยแผ่ท่ีเป็นรูปธรรม ยังฝากไว้กับวัดของผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภา
พระนักเผยแผ่อยู่ สภาจะมั่นคงด ารงอยู่ได้แน่นอนท่ีสุดว่าจะต้องท่ีท าการของสภาท่ีชัดเจน ดังนั้นสภา
พระนักเผยแผ่จึงจ าเป็นต้องจัดสร้างท่ีท าการหรือส านักงานของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี  
เพื่อการบริหารจัดการงานของสภาพระนักเผยแผ่จะได้มีรูปแบบในการบริหารจัดให้เป็นระบบ และจะ
ได้มีสถานท่ีรองรับพระนักเผยแผ่ท่ีจะเข้ามาท าการท่ีสภาและเป็นเวทีในการร่วมกันท าการเผยแผ่พระ
พุทธศาสานาในจังหวัดเพชรบุรี การพัฒนาวิธีการน าเสนอวิธีการเผยแผ่ก็เป็นปัจจัยส าคัญอีกอย่าง
หนึ่งในการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ฯ วิธีการน าเสนอการเผยแผ่ท่ีมีน่าสนใจ มีรูปแบบใหม่ๆ 

๑. พระนักเผยแผ่ต้องมีการฝึกอบรมวิธีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เกิดความ
ช านาญ เพื่อการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพยี่งขึ้น 

๒.การใชอินเตอร์เน็ตมาช่วยท าการเผยแผ่ฯและใช้ในการบริหารจัดการสภาพระ
นักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 

๓. จัดสร้างส านักงานของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี ด้วยการระดมทุน
จากพระสังฆาธิการในเขตปกครองสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี และผู้ท่ีมีจิตศรัทธา
เล่ือมใสร่วมบริจาคให้การสนับสนุน 

๔. พัฒนาวิธีการน าเสนอวิธีการท าการเผยแผ่ฯท่ีน่าสนใจ มีรูปแบบใหม่ๆ ไม่
ซ้ าซาก การใช้วัสดุอื่นอีกท่ีสามารถช่วยท าการเผยแผ่ได้ 



๒๑๑ 
 

ไม่ซ้ าซากอยู่กับแบบเดิมมากเกินไป การใช้วัสดุอุปกรณ์อื่นท่ีสามารถช่วยสนันสนุนในการท าการเผยท่ี
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 
๔.๓.๔ รูปแบบท่ี ๔ ด้านการบริหารจัดการ สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุร ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
แผนภาพที่ ๔.๘ รูปแบบท่ี ๔ ด้านการบริหารจัดการ สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 

พบว่า 

   รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี ด้านการบริหารจัดการต้อง
ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมของหลายฝ่าย โดยเฉพาะฝ่ายบริหารต้องให้ความร่วมมือในการพัฒนา
โดยบูรณาการในด้านการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมในรูปแบบท่ีน่าสนใจและเป็นท่ีพึงพอใจของพระนัก
เผยแผ่ฯและพุทธศาสนิกชน 
     โดยการปรับเปล่ียนพระนักเผยแผ่ท่ีมีอายุกาลพรรษามากแล้ว ให้ท่านเป็นท่ีปรึกษาและ
เปิดโอกาสให้ท่านได้พักผ่อนบ้าง อย่าให้ท่านรับภาระมากตามอายุ เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่มีโอกาสได้
เข้ามาบริหารจัดการและมีการสร้างพระนักเผยแผ่รุ่นใหม่ท่ีมีจิตอาสาในการท าการเผยแผ่ขึ้นมา
ทดแทนท่านท่ีมีอายุกาลพรรษามากแล้ว ต้องหมั่นประชุมกันอย่างเนืองนิตย์ เพราะการประชุมเป็น
การปฏิบัติตามค าส่ังสองขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นการเผยแผ่ท่ีถูกหลักการทาง
พระพุทธศาสนา ในการประชุมต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกท่านแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มท่ีโดย
ไม่มีการปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด การแสดงความคิดเห็นจะเป็นประโยชน์ต่อการ

๑. ต้องปรับเปล่ียนพระนักเผยแผ่ท่ีอายุยังไม่มากนัก และมีภาระงานน้อยมาเป็น
ผู้บริหารบ้าง 

๒. ต้องหมั่นประชุมเป็นเนืองนิตย์ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง เพราะการประชุมเป็น
การปฏิบัติธรรม และเป็นการเผยแผ่ด้วย 

๓. ต้องสร้างศาสนทายาทการมีเครือข่ายและส่วนร่วม มีการบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อน และจัดค่ายคุณธรรมปลูกฝังเยาวชน การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

๔. พระนักเผยแผ่ต้องใช้กลยุทธ์ และหลักอปริหารธรรม หลักธรรมวินัยท าการ
เผยแผ่ฯ และบริหารการจัดการสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี 



๒๑๒ 
 

บริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่เป็นอย่างมาก การสร้างศาสนทายาท, การสร้างเครือข่ายและมีส่วน
ร่วม, การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ, ต้องเริ่มต้นท่ีเยาวชน มีการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน, การจัด
ค่ายคุณธรรม, ค่ายพุทธบุตร, พระนักเผยแผ่ต้องใช้กลยุทธ์ และหลักธรรมในอปริหานิธรรม หลักพระ
ธรรมวินัยเป็นรูปแบบนการบริหารจัดสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 
 

 ๔.๔ การวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรชบุรี จาก
การสนทนากลุ่มเฉพาะ  

จาการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบ
รี” ผู้วิจัยได้จัดการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ได้ด าเนินสนทนาเชิงวิชาการจาก
พระสังฆาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการ
สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี จ านวน ๑๒ รูป/คน เมื่อวันท่ี ๑๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ 
ห้องเธียร์เตอร์ B ๕๐๘-๕๐๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เวลา ๑๓.๐๐-๑๕๐๐ น. และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของ
รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี ผลการ  

วิเคราะห์ SWOT ท่ีเป็นปัจจัยภายใน ภายนอก ท่ีมีต่อการบริหารรูปแบบการพัฒนาการ
บริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้          

๔.๔.๑ ด้านแนวทางการพัฒนารูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระนักเผย
แผ่ จังหวัดเพชรบุรี จาการวิเคราะห์สภาพทั่วไปของการพัฒนารูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการ
สภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี โดยใช้ SWOT Analysis ซึ่งมีผลท่ีได้จากการสนทนากลุ่ม(Focus 
Group Discussion) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้          

๑) ด้านบุคลากร การเผยแผ่ต้องใช้วิธีการเชิงรุกมีวิธีการเผยแผ่แบบใหม่ เช่น สามเณร
นั่งอุ้มบาตรประช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเกิดศรัทธาเล่ือมใสยิ่งขึ้น๑๓๕ การใช้กล
ยุทธ์ในการท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องดูปัจจัยภายในภายนอกให้เข้าใจว่ามีปัจจัยอะไรบ้าง  
ท่ีช่วยส่งผลต่อการเผยแผ่ และมีปัจจัยใดบ้างท่ีเป็นผลกระทบต่อการท าการเผยแผ่ เช่นเรื่องของ
กฎหมาย เรื่องเศรษฐกิจในชุมชนท่ีท าการเผยแผ่๑๓๖ เจ้าอาวาสในจังหวัดเพชรบุรีต้องเป็นสมาชมาชิก
ของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรีทุกรูป และช่วยประชาสัมพันธ์ในวัดของตนในเวลาท่ีทางวัดจัด
กิจกรรมการบ าเพ็ญกุศลต่างๆให้พุทธศาสนิกชนท่ียังไม่ทราบเรื่องข่าวสารของสภาพระนักเผยแผ่
จังหวัดเพชรบุรีให้ไ ด้ทราบถึงความจ าเป็นของการบริหารจัดการของสภาฯการเชิญชวนให้
พุทธศาสนิกชนเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาท่ีวัดในเขตท่ีตนพ านักอาศัยอยู่  การสร้าง

                                                         
๑๓๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ ศ.ดร. บุญทัน ดอกไธสง ผู้อ านวยการหลักสูตร รัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต 

(นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 
๑๓๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร. พิเชฐ ทั่งโต อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 



๒๑๓ 
 

เครือข่ายการมีส่วนร่วม และต้องท าเป็นประจ า ๑๓๗การเผยแผ่ของพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรีต้อง
ยึดหลักธรรมในเทศนา ๔ ให้ชัดเจนค านึงถึงผู้ฟังเป็นหลักว่าเราต้องการให้อะไรแก่ผู้ฟัง๑๓๘ 

๒) ด้านงบประมาณ ควรจัดต้ังกองทุนเพื่อบริหารจัดการงานของสภาพระนักเผยแผ่วัด
ไม่มีงบประมาณจากภาครัฐหรือองกรณ์ภายนอกจัดสรรงบประมาณท าการเผยแผ่ฯ พระนักเผยต้อง
สร้างความมั่นคงให้กับองกรค์ของตนด้วยการต้ังทุนจากศรัทธาของประชาชนท่ัวไป๑๓๙ การสร้าง
เครือข่ายและการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การแจกทุนให้การสนับสนุนการส่งเสริมการศึกษาของ
เยาวชนท่ีเป็นพุทธมามกะ เป็นการสร้างความเข้มแข็งของสภาฯและจะน ามาซึ่งทุนในการบริหาร
จัดการงานของ สภาพระนักเผยแผ่ในอนาคตท่ีมั่นคง๑๔๐ช่องทางในการสรรหางบประมาณมาใช้จ่าย
การบริหารจัดการงานของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรีให้เกิดความเข้มแข็งและมั่นคงต้องอาศัย
การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นท่ีเป็นท่ีศรัทธา
เล่ือมใสและเป็นท่ีสนใจของประชาชน๑๔๑ การเผยแผ่เชิงรุกเวลาท่ีมีกิจกรรมการบ าเพ็ญกุศลท้ังภายใน
และภายนอกโดยการประชาสัมพันธ์ให้พระสงฆ์และประชาชนได้ทราบถึงความจ าเป็นถึงการจัดต้ัง
กองทุนในการบริหารกิจคณะสงฆ์และความจ าเป็นท่ีใช้ทุน๑๔๒ การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรม
การเผยแผ่และและความเคล่ือนไหวทางการบริหารจัดการงานของสภาพระนักเผยแผ่อย่างต่อเนื่อง
เป็นรูปธรรม๑๔๓ การจัดเทศน์มหาชาติก็ดี การจัดบวชเนกขัมมจาริณีก็ดีหรือการจัดบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อนก็ดี เป็นวิธีการหาทุนสนับสนุนสภาพระนักเผยแผ่ได้อีกวิธีหนึ่งและยังได้ท าการเผยแผ่ไป
ในตัวด้วย๑๔๔           

๓) ด้านวัสดุอุปกรณ์ พระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรีมีสถานีวิยุกระจายเสียงจังหวัด
เพชรบุรี เป็นก าลังส าคัญในการท าการเผยแผ่ท่ีไม่ต้องส้ินเปลืองงบประมาณในส่วนนี้  วัดในจังหวัด

                                                         
                   ๑๓๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสมุห์สุดใจ อภิปุณฺโณ, เจ้าอาวาสวัดโพธ์ิพระนอก ต าบลโพธ์ิพระ 
อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

๑๓๘สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร. รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 
                   ๑๓๙สนทนากลุ่มเฉพาะ ศ.ดร. บุญทัน ดอกไธสง, ผู้อ านวยการหลักสูตร รัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต 
(นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 
                   ๑๔๐สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาสมศักด์ิ ปุณฺณโชโต ปธ. ๙ ดร,. เจ้าอาวาสวัดพระพุทธไสยาสน์ 
ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมืองเพชรบรี จังหวัดเพชรบุรี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 
                   ๑๔๑สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร ผศ.ดร,. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาครัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 
                    ๑๔๒สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง, รองคณบดีฝ่ายวิชการ คณะสังคมศาสตร์ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาครัฐศาสตร์ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒  

 ๑๔๓สนทนากลุ่มเฉพาะ พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาครัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 

 ๑๔๔สนทนากลุ่มแฉพาะ พระครูสมห์สุดใจ อภิปุณโฺณ,  เจ้าอาวาสวัดโพธ์ิพระนอก ต าบลโพธ์ิพระ 
อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 

 ๑๔๕สนทนากลุ่มเฉพาะ พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาครัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๒๑๔ 
 

เพชรบุรีก็ให้การอุปถัมภ์สถานีวิทยุฯเป็นการสงเคราะห์ซึ่งกันดังค าว่า “บวร”๑๔๕ การวิเคราะห์ปัจจัย
ภายนอกสภาพระนักเผยแผ่ฯต้องรู้กฎหมายท้ัง ๒ ฝ่าย การเมือง, เศรษฐกิจ, สังคม, วัฒนธรรมและ
เทคโนโลยีให้เข้าใจ๑๔๖ การเผยแผ่หากขาดการจัดต้ังกองทุนและขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณ
แล้วจะเป็นความอ่อนแอขององกรณ์ พระพุทธศาสนาจะมั่นคงถาวรและเจริญรุ่งเรืองต้ังมั่นได้ใน
ประเทศไทยจะต้องมีทุนเพื่อมาสร้างวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการเผยแผ่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น๑๔๗ 
พระพุทธเจ้าทรงใช้อุปกรณ์ท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติท าการเผยแผ่ เช่น ทรงยกตัวอย่างใบไม้ท่ีอยู่ในป่ากับ
ไม้ท่ีอยู่ในก ามือเป็นอุปกรณ์สอนพระภิกษุให้เกิดความเข้าใจได้  การท่ีพระพุทธองค์ทรงหยิบยก
ธรรมชาติขึ้นมาเป็นอุปกรณ์ก็เป็นการสอนให้เข้าใจธรรมชาติด้วยและการเผยแผ่ของพระองค์ก็อยู่กับ
ธรรมชาติตลอดมา๑๔๘ ส านักงานก็มีความจ าเป็นนอกจากจะเป็นท่ีท างานของพระนักเผยแผ่แล้วยัง
เป็นเหมือนศูนย์บัญชาการการเผยแผ่แสดงถึงพลังศรัทธาและความมั่นคงของสภาพระนักเผยแผ่
จังหวัดเพชรบุรี การจัดสร้างส านักงานสภาพระนักเผยแผ่ฯจึงมีความจ าเป็นท่ีจัดท าให้เป็นรูปธรรม๑๔๙  

๓) ด้านการบริหารจัดการ การเผยแผ่ท่ีสังคมต้องการไม่ใช่เราต้องการ การบริหาร
จัดการต้องยึดพุทธศาสนิกชนเป็นจุดศูนย์กลาง คิดถึงความพึงพอใจของประชาชนเป็นหลักส าคัญ 
เหมือนหมอรักษาโรคต้องรู้ก่อนว่าคนไข้เป็นโรคอะไรแล้วจึงให้ยาท าการรักษา การบริหารจัดการ
องค์กรณ์ก็เช่นเดียวกันต้องใช้หลักธรรมอริยสัจ ๔ ช่วยในการบริการจัดการ๑๕๐ การบริหารต้องศึกษา
หลัการของแมคแคนซี่ ต้องศึกษาด้านกฎหมายทางฝ่ายอณาจักรฝ่ายพุทธจักรอย่างชัดเจน ศึกษา
เศรษฐกิจในพื้นท่ีว่าเป็นอย่างไร การพัฒนาด้านเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการสังคมในปัจจุบัน และไม่
ขัดต่อหลักธรรมวินัย๑๕๑ การแบ่งหน้าท่ีร่วมกันรับผิดชอบต้องดูความเหมาะสมดูความรู้ความสามารถ
ว่าสามารถปฎิบัติงานได้จริงหรือไม่ การมองท่ีภาพรวมขององค์กรต้องเดินไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
การสร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมในการเผยแผ่๑๕๒ การเผยแผ่ต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันไม่ขัดแย้ง
กันเอง การประชุมเป็นหัวใจส าคัญในการบริหารจัดการองค์กรณ์ต่างและได้รับรู้ปัญหาร่วมกันน าไปสู่

                                                         
 

 ๑๔๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร. พิเชฐ ทั่งโต อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 

 ๑๔๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ ศ.ดร. บุญทัน ดอกไธสง ผู้อ านวยการหลักสูตร  รัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต 
(นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 

 ๑๔๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร. รัฐพล เย็นใจมา อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 

๑๔๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวุฒิคุณ (ถวิล) ปธ.๘ เจ้าคณะอ าเภอชะอ า  เจ้า
อาวาสวัดพลับพลาชัย ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 

 ๑๕๐ สนทนากลุ่มเฉพราะ ศ.ดร. บุญทัน ดอกไธสง ผู้อ านวยการหลักสูตร รัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต 
(นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒  

 ๑๕๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร. พิเชฐ ทั่งโต อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 

 ๑๕๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาครัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๕ มกราคม ๒๕๖ 



๒๑๕ 
 

การพัฒนาให้เจริญยิ่งขึ้น๑๕๓ การติดตามผลและสอบถามความพึงพอใจของพระสังฆาธิการและ
ประชาชนจะท าให้ได้รับความร่วมมือได้เครือข่ายและได้หลักการพัฒนาในการบริหารสภาพระนักเผย
แผ่จังหวัดเพชรบุรีทีมีประสิทธิภาพ๑๕๔ ผู้บริหารต้องเพิ่มกลยุทธ์ให้พระนักเผยแผ่อยู่เสมอ มีการจัด
อบรมถวายความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีให้สามารถปฏิบัติและน ามาท าการเผยแผ่อย่างได้ผล๑๕๕                                                                                                                                                                                                                                                                               

๔.๔.๒ ด้านแนวทางการพัฒนารูปแบบการพัฒนาการบริหารจักการสภาพระนักเผย
แผ่ จังหวัดเพชรบุรี หลักเทศนาวิธี ๔ คือ  

๑. สันทัสสนา คือ การแสดงธรรมนอกจากเสียงดังฟังชัดแล้วต้องถูกหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาด้วย การอ้างอิงต้องตรวจทานให้แน่ชัดว่าใช่ท่ีมานั้นจริงหรือไม่  อย่าให้เข้าหลักท่ีว่า 
บาลียัดพระโอษฐ์๑๕๖ ก่อนจะน าหลักธรรมหมวดใดมาแสดงต้องอ่านทบทวนและท าความเข้าใจให้
ถูกต้องและรู้จักประยุกต์ให้เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบัน หลีกเล่ียงการใช้ภาษาท่ีเข้าใจยากจะท าให้ผู้ฟัง
ขาดความสนใจลง๑๕๗ สภพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรีได้รวบรวมพระนักเทศน์ต้นแบบ พระนักเทศน์
ประจ าจังหวัดไว้ในสภาได้จัดอบรมพระนักเทศน์ประจ าจังหวัดและพระนักจัดรายการธรรมะทาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเผยแผ่ทางอากาศร่วมด้วยกรมประชาสัมพันธ์จนมีพระนักเทศน์สอบ
ผ่านผู้ประกาศตามกฎกระทรวงการประชาสัมพันธ์ได้หลายรูป๑๕๘  

๒. สมาทปนา คือ การจูงใจให้ปฎิบัติพระนักเทศน์มีศีลาจารวัตรเป็นท่ีศรัทธาเล่ือมใส
ของพุทธศาสนิกชน มีการท ากิจวัตรสม่ าเสมอ การท าวัตรเช้า-เย็น การสวดพระปาติโมกข์ จัดศาสถาน
สะอาดร่มรื่น๑๕๙ การให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชน การจัดค่ายคุณธรรม การให้การช่วยเหลือผู้ป่วยติด
เตียงตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การสงเคราะห์คนชราเป็นการจูง

                                                         
 ๑๕๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาค

รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 
 
๑๕๔สนทนากลุ่มเฉพาะ อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาครัฐศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 
๑๕๕สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร. รัฐพล เย็นใจมา อาจารย์ประจ าหลักสู ตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา

รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒  
๑๕๖สนทนากลุ่มเฉพาะ พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาครัฐศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 
 ๑๕๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาสมศักด์ิ ปุณฺณโชโต ปธ. ๙ ดร. เจ้าอาวาสวัดพระพุทธไสยาสน์ 

ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมืองเพชรบรี จังหวัดเพชรบุรี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 
 ๑๕๘สนทนากลุ่มแฉพาะ พระครูสมห์สุดใจ อภิปุณฺโณ พธ.ม. เจ้าอาวาสวัดโพธ์ิพระนอก ต าบลโพธ์ิ

พระ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 
๑๕๙สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร. รัฐพล เย็นใจมา อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา

รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒  
 
 
 
 
 



๒๑๖ 
 

ใจให้เกิดศรัทธาต่อพระพุทธศาสนและพระนักเผยแผ่๑๖๐การรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนรักษาศีล ๕ ซึ่ง
เป็นงานท่ีคณะสงฆ์ก าลังขับเคล่ือนกันอยู่แนะน าให้เห็นประโบชน์ของการรักษาศีลมีศีลมีสุข  มีปอง
ดอง มีความสามัคคี มีความสงบร่มเย็น๑๖๑ศีล คือการไม่เบียดเบียนกัน การให้อภัยซึ่งกันและกัน 
ความซื่อสัตย์สุจริตจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการเสียสละ การชักจูงให้รู้จักเสียสละเริ่มต้นจากตัวเราก่อน
แล้วจึงแผ่ขยายไปสู่บุคคลอื่น๑๖๒  

๓. สมุตเตชนา คือ การท่ีเผยแผ่ต้องมีความแกล้วกล้า มีการคนค้วาหาความรู้จากคัมภีร์
หรือการอ่านพระไตรปิฏกให้เกิดความเข้าใจหลักค าสอนทางพระพุทธสาสนอย่างถูกต้อง ชัดเจนและ
สามารถลงปฎิบัติได้จริง๑๖๓การคิดถึงประโยขน์ส่วนรวมมากกว่าประโยนต์ตนจะท าให้จิตใจเข้มแข็ง 
จิตใจได้รับการพัฒนา การพัฒนาทางจิตเป็นการเสริมสร้างก าลังใจเมื่อจิตใจได้รักการพัฒนาย่อม
ส่งผลมาสู่การพัฒนางานด้วย๑๖๔พระนักเผยแผ่ท่ีดีต้องมีการฝึกซ้อมการพูด การอ่าน การฟังบุคคลอื่น
ท่ีประสบความส าเร็จและมีประสบการณ์ว่าเขามีวิธีการหรือเทคนิคอย่างไรในการน าเสนอ ๑๖๕การ
เจริญสมาธิก็เป็นส่ิงส าคัญเช่นกัน จิตเมือขาดสมาธิจะเป็นจิตฟุ้งซ่านท างานใดก็ไม่ประสบความส าเร็จ 
แต่ถ้าจิตท่ีฝึกแล้ว อบรมแล้วเป็นจิตท่ึมีสมาธิ การท าการเผยแผ่ผู้ท่ีจะประสบความส าเร็จต้องมีใจท่ี
มั่นคง๑๖๖การลงมือปฎิบัติเป็นการเผยแผ่ท่ีได้ผลมากกว่าการเทศน์ การปาฐกถาและการบรรยาย
ตัวอย่างพระอัสสชิท่านเดินบิณฑบาตด้วยอาการท่ีส ารวมจนเป็นสาเหตุให้ได้อัครสาวากเบืองขวา คือ
พระสารีบุตร๑๖๗ 

๔. สัมปหังสนา คือ การหลีกเล่ียงการใช้ค าพูดท่ีไม่ไพเราะยังไม่พอต้องมีปิยิวาจา การ
พูดดีมีประโยชน์ต่อผู้ฟัง การพูดท่ีลดความตรึงเครียด การใช้ค าพูดในทางบวกมากกว่าเป็นไปในทาง
ลบ ฟังแล้วช่ืนใจมีก าลังใจท่ีก้าวต่อไปข้างหน้า มีอารมณ์ขันบ้างนิดหน่อย๑๖๘ แต่ถ้าพูดตลกคะนอง

                                                         
                                

๑๖๐
 สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร. พิเชฐ ทั่งโต อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 
๑๖๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ ศ.ดร. บุญทัน ดอกไธสง ผู้อ านวยการหลักสูตร รัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต 

(นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 
๑๖๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาค

รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๕ มราคม ๒๕๖๒ 
๑๖๓ สนทนากลุ่มแฉพาะ พระครูสมห์สุดใจ อภิปุณฺโณ พธ.ม. เจ้าอาวาสวัดโพธ์ิพระนอก ต าบลโพธ์ิ

พระ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 
๑๖๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาครัฐศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 
๑๖๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร. รัฐพล เย็นใจมา อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา

รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 
๑๖๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาสมศักด์ิ ปุณฺณโชโต ปธ. ๙ ดร. เจ้าอาวาสวัดพระพุทธไสยาสน์ 

ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมืองเพชรบรี จังหวัดเพชรบุรี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 
๑๖๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง รองคณบดีฝ่ายวิชการ คณะสังคมศาสตร์ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาครัฐศาสตร์ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒  
๑๖๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร. พิเชฐ ทั่งโต อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 



๒๑๗ 
 

มากเกินไปก็จะเกิดประโยชน์ต่อผู้ฟังน้องและท าให้ผู้ฟังเส่ือมศรัทธาได้ การพูดการเทศน์ส าคัญต่อการ
เผยแผ่มาก พระพุทธศาสนาท่ีเข้ามาสู่ประเทศน์ไทยและมั่นคงอยู่ไดนาน ก็ด้วยการเจริญพระพุทธ
มนต์ การสวดมนต์ การแสดงธรรมของพระสงฆ์ โดยเฉพาะพระสงฆ์ท่ีอยู่ในภาคกลางและท่ีเป็นชนบท
สวดมนต์จ าบทสวดได้มากและพุทธศาสนกชินนิยมฟังสวดมากกว่าการสวดมนต์ ๑๖๙การกล่าว
สัมโมทนียกถาเวลาเจริญพระพุทธมนต์ในในพิธีบ าเพ็ญกุศลต่างๆก่อนท่ีพระสงฆ์จะอนุโมทนาเป็ภาษา
บาลีหากมีการกล่าวสัมโมทนียกถาให้ผู้ฟังเกิดความร่าเริงก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังและยังไ ด้ท าการ
เผยแผ่พระพุทธธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปในตัว๑๗๐การเผยแผ่ทางด้านเทคโนโลยีมี
ภาพประกอบการบรรยายช่วยให้การเทศน์หรือการบรรยายน่าสนใจยิ่งขี้น  เข้าหลักท่ีตาเห็นภาพ
ทราบเหตุการณ์วิจารณ์เนื้อหา การใช้เทคนิคเป็นอีกวิธีที่ท าให้เกิดความร่าเริง๑๗๑  

 
๔.๔.๓ ด้านแนวทางการพัฒนารูปแบบการพัฒนาการบริหารจักการสภาพระนักเผย

แผ่ จังหวัดเพชรบุรี หน้าที่สภาพระนักเผยแผ่ ๓ คือ  
๑. ส่งเสริมความก้าวหน้า คือ ผู้บริหารยกย่องพระนักเผยแผ่ท่ีต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีด้าน

การเผยแผ่ให้ปรากฎ เช่นการส่งเสริมให้มีต าแหน่งท่ีสูงขึ้น การมอบรางวัลให้เป็นขวัญและก าลังพระ
นักเผยแผ่๑๗๒การสนับสนุนให้พระนักเผยแผ่ได้มีการศึกษท่ีสูงขึ้นท้ังในระดับอุดมศึกษาและภาษา
บาลี๑๗๓จัดการฝึกอบรมวิชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านวิชาการและด้านการปฏิบัติ ส่งเข้าอบรม
ร่วมกับส่วนกลางท่ีมีการจัดด าเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนา๑๗๔  

๒. ปรับปรุงคุณภาพพระนักเผยแผ่ คือ การจัดการสัมมนาเชิงวิชาการและการพัฒนา
คุณภาพให้พระนักเผยแผ่ การศึกษาดูงานด้านการเผยแผ่ตามหน่วยงานต่างๆท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและ
สอดคล้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา๑๗๕การอบรมวิปัสสนากรรมฐานให้พระนักเผยแผ่ได้ฝึก
ปฎิบัติ๑๗๖จัดการส่งเสริมให้ได้เรียนรู้วิธีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เกิดความช านาญยิ่งขึ้น ฝึกอบรม

                                                         
๑๖๙ สนทนากลุ่มแฉพาะ พระครูสมห์สุดใจ อภิปุณฺโณ พธ.ม. เจ้าอาวาสวัดโพธ์ิพระนอก ต าบลโพธ์ิ

พระ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 
๑๗๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาค

รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๕ มราคม ๒๕๖๒ 
๑๗๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาครัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 
๑๗๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ ศ.ดร. บุญทัน ดอกไธสง ผู้อ านวยการหลักสูตร รัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต 

(นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 
๑๗๓ พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาครัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 
๑๗๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร. รัฐพล เย็นใจมา อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา

รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 
๑๗๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง รองคณบดีฝ่ายวิชการ คณะสังคมศาสตร์ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาครัฐศาสตร์ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒  
๑๗๖ สนทนากลุ่มแฉพาะ พระครูสมห์สุดใจ อภิปุณฺโณ พธ.ม. เจ้าอาวาสวัดโพธ์ิพระนอก ต าบลโพธ์ิ

พระ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 



๒๑๘ 
 

พระวิทยากรให้กับพรนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี  การเช่ือมโยงเครือข่ายการมีส่วนร่วมของพุทธมาม
กะ๑๗๗  

๓. วางหลักการการเผยแผ่ให้เป็นระบบ เหมาะสมแก่สังคม คือ หลัการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าได้วางหลักโอวาทปาติโมกข์ไว้เป็นแนวทางแห่งการเผยแผ่ พระนักเผยแผ่
หากได้ใช้หลักโอวาท ๓ หรือท่ีเรียกว่าหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ 

หลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๖ ประการคือ  
๑) การไม่ว่าร้าย ไม่กล่าวร้าย ไม่โจมตี ไม่นินทาใคร 
๒) ไม่ล้างผลาญ ไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อน 
๓) ส ารวมในพระปาติโมกข์ เว้นในข้อท่ีพระพุทธเจ้าห้าม ท าตามข้อท่ีพระองค์อนุญาต 
๔) รู้จักปริมาณในการบริโภค ปัจจัย ๔ 
๕) อยู่ในเสนาสนะเงียบสงบ 
๖) ประความเพียรเพื่อเผาผลาญกิเลส 

วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๓ คือ 

๑) เว้นการประพฤติทุจริต คือความช่ัวหรือบาปด้วยกาย วาจา ใจ 
๒) ประพฤติสุจริต คือความดีด้วยกาย วาจา ใจ 
๓) ท าใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสปราศจากความเศร้าหมอง มีโลภ โกรธ หลง เป็นต้นพระนัก

เผยแผ่เพียงแต่ปฏิบัติตามแนวทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกในอดีต
ท่ีได้ปฏิบัติสีบทอดกันมา๑๗๘นอกจากการปฎิบัติตามโอวาทปาติโมกข์แล้วพระนักเผยแผ่ต้องดูความ
ต้องการของสัคม กฎหมาย วัฒนธรรม จารีตประเพณีด้วย๑๗๙ 

สรุปได้ว่า ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษา สภาพท่ัวไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ 
จังหวัดเพชรบุรี วิเคราะห์โดยองค์รวม ได้ดังนี้ 

๑. ด้านบุคลากร สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี มีพระสงฆ์ท่ีความรู้ความสามารถใน
การท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นจ านวนมาก มีวัดในจังหวัดเพชรบุรีมีเพียงพอกับพุทธศาสนิกชน
ท่ีต้องการบ าเพ็ญกุศลต่าง ๆ พุทธศาสนิกชนมีความศรัทธาเล่ือมใส และให้การสนับสนุนพระสงฆ์ท่ีท า
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระสงฆ์มีการท่องบทสวดมนต์สูตรต่าง ๆ ไว้ได้ดี มีการเจริญพระพุทธ
มนต์กันอย่างสม่ าเสมอ พระสงฆ์มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชนในสถานการศึกษาต่าง ๆ 
ในจังหวัดเพชรบุรี คณะสงฆ์มีความต้ังใจท างานและมีศรัทธาด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

แต่ส่ิงท่ีขาดและควรปรับปรุงคือ การท่ีประธานของสภาพระนักเผยแผ่เป็นผู้ปกครอง
ระดับสูง มีเวลาให้สภาพระนักเผยแผ่น้อย สมาชิกของสภาพระนักเผยแผ่ส่วนมากเป็นพระสังฆาธิการ 

                                                         
๑๗๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาสมศักด์ิ ปุณฺณโชโต ปธ. ๙ ดร. เจ้าอาวาสวัดพระพุทธไสยาสน์ 

ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมืองเพชรบรี จังหวัดเพชรบุรี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 
๑๗๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ ศ.ดร. บุญทัน ดอกไธสง ผู้อ านวยการหลักสูตร รัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต 

(นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 
๑๗๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร. พิเชฐ ทั่งโต อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 



๒๑๙ 
 

และงานคณะสงฆ์ท่ีต้องรับผิดชอบหลายอย่าง ท าให้การเผยแผ่ได้ผลน้อย พระนักเผยแผ่จังหวัด
เพชรบุรีส่งเสริมให้พระนักเผยแผ่รุ่นใหม่ท่ีมีจิตอาสาในท าการเผยแผ่และสร้างเครือข่ายท่ีมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสภาพระนักเผยแผ่ฯ การจัดการอบรมถวายความรู้ให้พระนักเผยแผ่ได้มีกลยุทธ์และเทคนิค
นิคในการเผยแผ่ท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การจัดสร้างส านักงานของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 
การยกย่องพระนักเผยแผ่ท่ีต้ังใจปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี  

๒. ด้านงบประมาณ พระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกันบริจาคให้การสนับสนุน ด้วย
การทอดผ้าป่าบ้าง บริจาคเป็นการส่วนตัวบ้าง เชิญชวนและท าการประชาสัมพันธ์ให้พุทธศาสนิกชน
และคณะสงฆ์ คณะอื่นร่วมบริจาคสมทบทุนด้วย และมีความสามัคคีพร้อมใจกันจัดกิจกรรมต่าง  ๆ 
เพื่อหาทุนในการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้าและมีความมั่นคงด ารง
อยู่แห่งพระธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ความต้ังมั่นและ
เล่ือมใสศรัทธาต่อพุทธศาสนิกชน ประชาชน เยาวชน ความสามัคคีของคณะพระนักเผยแผ่และ
พุทธศาสนิกชนในจังหวัดเพชรบุรี และผู้มีศรัทธาท่ัวไปร่วม  บริจาคสมทบทุน วันเกิดเป็นกองทุน
ส าหรับดูแลและน ามาซึ่งการบริหารจัดการงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสภาพระนักเผยแผ่ 
จังหวัดเพชรบุรีโดยการต้ังกองทุนฝากไว้กับธนาคารและจัดซื้อสลากการกุศลธนาคารออมสินและ
จัดซื้อพันธบัตรกับธนาคารเพื่อน าดอกผลก าไรมาบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี  

ส่ิง ท่ีควรปรับปรุงคือ การใช้งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างประหยัดและใช้ ให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี  การท าโครงการเสนอของบประมาณจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่นมาบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ การสรรหางบประมาณ
เพิ่มจากพุทธศาสนิกชนท่ีมีศรัทธาผู้ท่ีส่วนเกี่ยวข้องต่อคณะพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี การจัดสา
สร้างวัตถุมงคลจ าหน่ายและการจัดให้มีเทศน์มหาชาติ การประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกภาคส่วนได้รับ
ทราบเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดเพชรบุรี 

๓. ด้านวัสดุอุปกรณ์ พระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี มีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี มีหอกระจายข่าวตามหมู่บ้านต่าง ๆ และมีสถานีวิทยุชุมชนเป็นอุปกรณ์
การท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีศิลปะปูนปั้นตามวัดต่าง ๆ ในเขตจังหวัดเพชรบุรี มีจิตรกรรมฝา
ผนัง มีประติมากรรมต่าง ๆ อยู่ในวัดเป็นจ านวนมาก พระจังหวัดเพชรบุรีส่วนมากเป็นช่างและผลิตช่ือ
ท่ีมีช่ือเสียงในปัจจุบันหลายคน เช่น นายทองร่วม เอมโอษฐ ศิลปินแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ 
สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์- ศิลปะปูนปั้น) ผลงานปูนปั้นตามวัดต่าง ๆ ในประเทศไทยจ านวนมาก 
ในศิลปะปูนปั้นสอดแทรกศิลปวัฒนธรรมประเพณี ศาสนาไว้ในศิลปะปูนปั้นท่ีเห็นเด่นชัดต่อวัด
มหาธาตุวรวิหาร เพชรบุรี มีศิลปะปูนปั้นที่ดึงดูดพุทธศาสนิกชนให้เข้าวัดและใกล้ชิดพระพุทธศานา มี
วัดในจังหวัดอื่นน ามาแบบปูนปั้นและช่างจังหวัดเพชรบุรีไปป้ันยังวัดในจังหวัดของตนบ้าง งานปูนปั้น
ล้วนบ่งบอกถึงศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีเกี่ยวข้องทางพระพุทธศาสนา การศึกษาเรียนรู้จากงานปูน
ปั้นท าให้พุทธศาสนิกชนเกิดความรู้ความเข้าใจหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาและยังเป็นการ
เผยแผ่ด้านปุคลาธิษฐานอีกด้วย การสอดแทรกความรู้ท่ีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในงานศิลปะปูนปั้น
ตามผนังอุโบสถ หน้าบันอุโบสถและศาลาบ าเพ็ญกุศลต่าง ๆท าให้ผู้ท่ีมีโอกาสพบเห็นเกิดศรัทธาต่อวัด
และพระพุทธศาสนา วัดในจังหวัดเพชรบุรีนิยมงานปูนปั้นประดับตามศาสนสถานเพื่อให้ศาสนิกชนได้
ศึกษาหาความรู้ และเป็นอุปกรณ์สอนบุคคลท่ีได้พบเห็นได้ข้อคิดสามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน



๒๒๐ 
 

ได้ ศาลากลางหมู่บ้านยังเป็นอุปกรณ์เสริมของพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี ประชาชน
จังหวัดเพชรบุรีนิยมฟังเทศน์และจัดให้มีเทศน์มหาชาติ เรื่องพระเวสสันดรชาดกตามศาลากลาง
หมู่บ้านและตามบ้านเรือนของตนท าให้พระสงฆ์ได้ท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วย ตามค าขวัญ
ประจ าจังหวัดในอดีตกล่าวไว้ว่า “เพชรบุรีเมืองพระ ธรรมะครองใจ” เป็นหลักฐานยืนยันว่าพระนัก
เผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี ได้ท ากาเรผยแผ่พระพุทธศาสนากันจนเป็นท่ียอมรับของพุทธศาสนิกชนเมือง
เพชรบุรี จากหลักฐานท่ีเป็นศาสนสถาน โบราณสถานมีพระปรางค์ ๕ ยอดท่ีวัดมหาธาตุวรวิหาร 
เจดีย์แดงท่ีต าบลบ้านหม้อ วัดร้างไผ่ล้อม เป็นต้น 

ภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้พระพุทธศาสนาท้ังฝ่ายบรรพชิตและ
คฤหัสถ์เป็นอย่างดี มีประชาชนเยาวชนสนใจศึกษาหาความรู้จากกิจกรรมฝาผนังตามอุโบสถ ตามวัด
ส่วนมากจะวาดภาพพุทธประวัติ สาวกสาวิกา และพระเจ้า ๑๐ ชาติ ลงบนผนังอุโบสถ ศาลาการ
เปรียญและศาลาจนกลายเป็นศิลปะทางพระพุทธศาสนาอย่างล้ าค่า ล้วนแต่เป็นอุปกรณ์และวัสดุใน
การเผยแผ่ท้ังส้ิน จากการได้เห็นและได้มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้และเข้าใจจนเกิดศรัทธาเล่ือมใสต่อ
พระพุทธศาสนา ถึงขนาดบางท่านไม่กล้าท าบาป เมื่อเสียชีวิตแล้วจะต้องไปถูกจองจ าอยู่ในนรก เช่น 
การเห็นภาพวาดเรื่อง ไตรภูมิพระร่วงหรือเรื่องทศชติชาดกท่ีท าให้พุทธศาสนิกชนเช่ือเรื่องบุญ –บาป 
และเรื่องบุญคุณของผู้มีพระคุณมีบิดามารดา เป็นต้น พระพุทธรูปปางต่าง ๆ และยังสามารถน า
ธรรมชาติท่ีมีอยู่รอบตัวมาท าอุปกรณ์เช่น ต้นไม้ในวัดก็สามารถน ามาเป็นอุปกรณ์ในการสอนธรรมได้
เช่นเดียวกัน แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ใช้ธรรมชาติท่ีอยู่รอบตัวพระวรกายของ
พระองค์ มาเป็นอุปกรณ์ส่ือให้สาวกสาลิกา อุบาสกอุบาสิกา เกิดความรู้ความเข้าใจจนเกิดศรัทธา
เล่ือมใสต่อคุณพระรัตนตรัย ตราบเท่าปัจจุบัน วัดท่ีอยู่ในชนบทยังมีกลองระฆังเป็นอุปกรณ์ด้วย
พุทธศาสนิกชนนิยมสร้างกลองระฆังถวายวัดและวัดก็สร้างหอระฆังกันแทบทุกวัน พุทธศาสนิกชนเคย
ชินกับเสียงกลองระฆังของพระสงฆ์และเกิดศรัทธาเล่ือมใสเมื่อได้ยินเสียงพระตีกลอง ระฆังเป็น
สัญญาณให้รู้ว่าได้เวลาแห่งการท าความดีแล้ว ผู้สูงอายุบางท่านพอได้ยินเสียงกลองระฆังยกมือขึ้นสาธุ 
อนุโมทนาบุญกับพระสงฆ์ท่ีท่านได้ท ากิจวัตรของท่าน 

ส่ิงท่ีควรปรับปรุงคือ พระนักเผยแผ่จัดใหม้ีการฝึกอบรมวิธีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้
เกิดความช านาญ เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการงานของสภาฯ พระนักเผยแผ่ใช้อินเตอร์เน็ตมา
ช่วยท าการเผยแผ่งานของสภาพระนักเผยแผ่ให้มีประสิทธิภาพ จัดสร้างส านักงานของสภาพระนักเผย
แผ่ โดยระดมทุนจากพระสังฆาธิการในปกครองคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี และผู้มีจิตศรัทธาเล่ือมใส
ร่วมบริจาค พัฒนาวิธีการน าเสนอวิธีการเผยแผ่ท่ีน่าสนใจ มีรูปแบบใหม่ ๆ ไม่ซ้ ารูปแบบเดิม การใช้
วัสดุอื่นอีกท่ีสามารถช่วยส่งเสริมวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ 

๔. ด้านการบริหารจัดการ พระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรีสามารถรวมตัวกันจัดต้ังสภา
พระนักเผยแผ่ประจ าจังหวัดเพชรบุรีได้ โดยการร่วมพระนักเทศน์ต้นแบบ พระนักเทศน์ประจ าจังหวัด 
พระจริยนิเทศน์, พระปริยัตินิเทศน์, พระธรรมทูติ, พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน พระครูสอนพระ
ปริยัติธรรมพระวิปัสสนาจารย์ไว้ด้วยกัน พระนักเผยแผ่ได้เข้าไปสอนวิชาพระพุทธศาสนาในสถานท่ี
ศึกษาต่าง ๆ ในเขตจังหวัดเพชรบุรีได้ส่งพระนักเผยแผ่ไปท าการเผยแผ่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรีเป็นประจ า พระนักเผยแผ่ได้บรรยายธรรมหน้าเสาธงในโรงเรียน มี
พระครูสอนศีลธรรมในสถานศึกษาต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา ได้ส่งให้พระท่ีมีความรู้



๒๒๑ 
 

ความสามารถในการบรรยายธรรมและอบรมธรรมะแก่นักโทษในเรือนจ าจังหวัดและส่งพระเข้าไป
สอนธรรมศึกษาในเรือนจ าประจ าจังหวัดด้วย พระนักเผยแผ่ในจังหวัดเพชรบุรีท่ีมีอยู่ในสภาพระนัก
เผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี จ านวน ๑๑๕ รูป มีความนักธรรมช้ันเอกข้ึนไปและยังเป็นพระสังฆาธิการระดับ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสถึงเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี และมีท่ีปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ เป็นท่ีปรึกษาและสมาชิก
ของสภาพระนักเผยแผ่ร่วมด้วย มีประธาน ๑ รูป รองประธานสภา ๒ รูป มีคณะกรรมการบริหารสภา
จ านวน ๑๕ รูป อ าเภอละ ๑ รูป บ้าง ๒ รูปบ้าง ๓ รูปบ้าง เป็นกรรมการบริหารมีวาระครั้งละ ๒ ปี  

 ส่ิงท่ีควรปรับปรุงคือ ปรับเปล่ียนพระนักเผยแผ่ท่ีอายุยังไม่มากนัก และมีภาระงานน้อย
มาเป็นผู้บริหารบ้าง หมั่นประชุมเป็นเนืองนิตย์ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง เพราะการประชุมเป็นการ
ปฏิบัติ และเป็นการเผยแผ่ด้วย การสร้างศาสนทายาท มีเครือข่ายและการมีส่วนร่วม มีการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน และจัดค่ายคุณธรรมปลูกฝังเยาวชน การแสดงตนเป็นพุทธมามกะพระนักเผยแผ่
ต้องใช้กลยุทธ์ และหลักธรรมวินัยท าการเผยแผ่ฯ มาบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๒ 
 

 
                  

รูปแบบที่ 1 ด้านบุคลากร 

 1. ให้เจ้าอาวาสทุกวัดเป็นสมาชิกของสภา                                              

2. พัฒนาพระนักเผยแผ่ตามหลักเทศนา 4  

3. สร้างเครือข่ายการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 

          

 

  

รูปแบบที่ 2 ด้านงบประมาณ  

1. จัดต้ังกองทุนเพื่อการบริหาร  

2. มีการระดมทุน จากทุก  าย  

3. มีการมอบทุนแจกทุนแก่พระนักเผยแผ่ 

    

รูปแบบที่ 3 วัสดุ 

      1. จัดต้ังส านักงานสภาพระนักเผยแผ่  

      2. ใช้สถานีวิทยุ   ในการช่วยประชาสัมพันธ์  

     3. มีอุปกรณ์ ในการเผยแผ่ที่มีประสิทธิภาพ 

     รูปแบบที่ 4 การบริหารจัดการ  

     1. ต้องยึดพุทธศาสนิกชนเป็นศูนย์กลาง  

       2. บริหารตามหลักพุทธธรรม  

           3. แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ  

                4. ติดตามและประเมินผล - 

                        ความพงึพอใจ 

 
 

สภา ร นัก  ยแ ่ 

แ นภา ที่  ๔.๙  องค ความร ้จากการสนทนากลุ่ม   า  (Focus Group Discussion) 
ที่มา :  ร คร ปลัดม า  รานุวั ร ( รั ภ รมย   จุลทกาล) 
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๔.๕ องค์ความรู้จากการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัด

เพชรบุรี” สามารถสรุปองค์ความรู้ในการวิจัยได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

        องค์ความรู้จากการวิจัย ท่ีมา : พระครูปลัดมหาเถรานุวัตร(ศรัณภิรมย์ จุลทกาล) 

ด้านบุคลากร 
จุดแข็ง คือ มี
บุคลากรเพียงพอ 
บุคลากรมคีวามรู้ 
ความสามารถ 
พุทธศาสนิกชนให้การ
สนับสนุน 
จุดอ่อน คือ พระนัก
เผยแผ่มีภาระงานมาก 
ขาดขวัญก าลังใจ 
โอกาส คือ พระสงฆ์ที่
ศรัทธาของ
พุทธศาสนิกชน 
ปัญ าอุปสรรค คือ 
ขาดการศึกษาเพ่ิมเติม
ในวิชาการชั้นสูง 
 

ด้านงบปร มา  
จุดแข็ง คือมีการ
จัดต้ังกองทุนไว้กับ
ธนาคาร 
จุดอ่อน คือ การใช้
งบของสภายังไม่
ชัดเจนและตรงต่อ
วัตถุประสงค์  
โอกาส คือ มงีบ
ประ-มาณจากผู้
ศรัทธาท้ังบรรพชิต
และคฤหัสถ์ 
ปัญ าอุปสรรค 
คือ ขาดงบ
สนับสนุนจากภาย-
นอกขององค์กร 
 

 ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
จุดแข็ง คือ มีสถานี
วิทยุหอกระจายข่าว 
จุดอ่อน คือ ขาด
คอมพิวเตอร์ 
อินเตอร์เน็ต 
โอกาส คือ
สถาบันการศึกษา
ต้องการให้พระเข้าไป
สอน 
ปัญหาอุปสรรค คือ  
ขาดความช านาญใน
การใช้เทคโนโลยี 
 

ด้านบริหารจัดการ 
จุดแข็ง คือ พระนักเผย
แผ่อยู่ในสภาเดียวกัน 
จุดอ่อน คือ ผู้บริหารมี
ต าแหน่งที่การปกครองสงู
และด ารงต าแหน่งติอ
เน่ืองนาน 
โอกาส คือใช้กลยุทธ์ใน
การเผยแผ่ 
ปัญหาอุปสรรค คือ มี
การประชุมน้อยครัง้ และ
สมาชิกของสภาฯขาดการ
ประชุมเป็นจ านวนมาก 
 

ร ปแบบการ ัฒนา
 ร นัก  ยแ ่ 
ด้านบุคลากร คือ 
สร้างขวัญและ
ก าลังใจให้พระนัก
เผยแผ่  มีจัดการ
ฝึกอบรมถวาย
ความรู้ให้แก่พระนัก
เผยแผ่ ด้านการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่
ให้เกิดความรู้ความ
ช านาญ และหาเวที
ให้ลงภาคสนามอย่าง
เป็นรูปธรรมและ 
ผลิตพระนักเผยแผ่
รุ่นใหม่ที่มีจิตอาสา
ในการท าการเผยแผ่ 
พระพุทธศาสนา 

ร ปแบบการ ัฒนา
 ร นัก  ยแ  ่
ด้านงบงปร มา คือ 
ต้องใช้งบประมาณ
อย่างชัดเจนทั้งต้อง
ท าโครงการเสนอขอ
งบประ- มาณจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และหน่วยงานอื่นมา
บริหาร-จัดการสภา
พระนักเผยแผ่และมี
การสรรหา
งบประมาณเพ่ิมจาก
พุทธศาสนิกชนที่มี
ศรัทธาต่อคณะพระ
นักเผยแผ่จังหวัด
เพชรบุร ี
 

รูปแบบการพัฒนาพระ
นักเผยแผ่           
ด้านวัสดุอุปกรณ์คือ 
จัดหาคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ตและสร้าง
ส านักงานที่ท าการสภา
พระนักเผยแผ่จังหวัด
เพชรบุรีพระนักเผยแผ่
ต้องใช้อินเตอร์เน็ตมา
ช่วยท าการเผยแผ่งาน
ของสภาพระนักเผยแผ่
ให้มีประสิทธิภาพ
จัดสร้างส านักงานของ
สภาพระนักเผยแผ่ โดย
ระดมทุนจากพระ
สังฆาธิการในปกครอง
คณะสงฆ์จังหวัด
เพชรบุรี และผู้มีจิต

รูปแบบการพัฒนาพระ
นักเผยแผ่ 
ด้านการบริหารจัดการ
คือผู้บริหารไม่ควรด ารง
ต าแหน่งเกิน ๔ ปี และ
มีการเว้นวรรค 
ต้องหมั่นประชุมเป็น
เนืองนิตย์ อย่างน้อยปี
ละ ๒ ครั้ง เพราะการ
ประชุมเป็นการปฏิบัติ 
ธรรมและเป็นการเผย
แผ่ด้วย ต้องสร้างศาสน
ทายาท มีการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน 
และจัดค่ายคุณธรรม
ปลูกฝังเยาวชนพระนัก
เผยแผ่ต้องใช้กลยุทธ์ 
และหลักอปริหารธรรม 



๒๒๔ 
 

จากตารางท่ี ๔.๙ แสดงองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย “รูปแบบการพัฒนาการบริหาร
จัดการสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี” ซึ่งอธิบายรายละเอียดดังนี้ 

๑.การวิจัยเชิงคุณภาพ 
๑. วิเคราะห์สภาพท่ัวไปในการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี ด้วย

การวิเคราะห์ SWOT Analysis ใน ๔ ด้าน คือ ด้านบุคคล ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ และ
ด้านการบริหารจัดการ โดยสรุปดังนี้ 

๑. ด้านบุคลากร  
จุดแข็ง (S = Strengths) คือ สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี สามารถรวบรวมพระ

นักเผยแผ่ทุกด้านรวมไว้ในสภา สภาพระนักเผยแผ่มีบุคลากรเพียงพ่อต่อการท าการเผยแผ่ 
จุดอ่อน (W=weaknesses) คือ พระนักเผยแผ่มีภาระงานทางคณะสงฆ์ส่วนกลางมาก 

มีเวลาให้สภาพระนักเผยแผ่น้อย และส่วนมากเป็นสังฆาธิการมีต าแหน่งทางการปกครองสงฆ์ 
โอกาส(O=Opportunites) คือพระนักเผยแผ่เป็นท่ีศรัทธาของพุทธศาสนิกชน และ

พุทธศาสนิกชนอุปถัมภ์บ ารุงด้วยปัจจัย ๔ 
อุปสรรค (T=Threats) คือ พระนักเผยแผ่ส่วนมากขาดการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมใน

วิชาการช้ันสูง และขาดความช านาญในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ส่ือ
ออนไลน์ เป็นต้น 

แนวทางการพัฒนา คือ การจัดอบรมความรู้แด่พระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี โดยคณะ
พระนักเผยแผ่และพระสังฆาธิการในจังหวัดเพชรบุรี ระดมทุนให้การสนับสนุนประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ประชาชนท่ีมีศรัทธาในพระนักเผยแผ่ฯ การสร้างเครือข่ายในการมีส่วนร่วม จัดการสวัสดิการและ
สร้างขวัญก าลังใจให้พระนักเผยแผ่ จัดหาคอมพิวเตอร์ ติดต้ังสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้พระท่ีท าการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาท าการเผยแผ่แบบเชิงรุก ผลิตบุคลากรรุ่นใหม่ของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัด
เพชรบุรี ให้มีศักยภาพและท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน 

๒. ด้านงบประมาณ 
จุดแข็ง (S=Strengths) คือ พระนักเผยแผ่มีการทอดผ้าป่าสามัคคีทุกวันท่ี ๑๑ 

กันยายน ของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันจัดต้ังสภาพระนักเผยแผ่เพชรบุรี และจัดต้ังเป็นกองทุนฝากไว้
กับธนาคาร 

จุดอ่อน (W=Weaknesses) คือการใช้จ่ายงบประมาณยังไม่ชัดเจนและใช้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี ท่ีได้ก าหนดการใช้จ่ายของงานของสภาพระนัก
เผยแผ่และน ามาเฉพาะดอกเบ้ียเท่านั้น 

โอกาส (O=Opportunities) คือ สมาชิกของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี ร่วมใจ
บริการทุนทรัพย์ส่วนตัวและจากศรัทธาของพุทธศาสนิกชนรวบรวมจัดต้องทุนของสภาพระนักเผยแผ่ 
ฝากไว้กับธนาคารและแลกซื้อสลากออมสินเพื่อน าดอกผลท่ีจะได้น ามาใช้จ่าย ได้เวลาออกอากาศฟรี
จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรีท าการเผยแผ่ 

อุปสรรค (T=Threats) คือ สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี เกิดข้ึนเฉพาะการรวมตัว
กันของพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี ยังไม่มีกฎหมายรองรับจึงไม่สามารถขอสนับสนุนจากภาครัฐได้ 
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สภาพระนักเผยแผ่ช่วยเหลือตัวเอง สภาพระนักเผยแผ่ฯยังไม่เป็นสากลยังไม่มีการประกาศและมติ
มหาเถรสมาคมรองรับสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 

แนวทางการพัฒนา คือ ต้องใช้งบประมาณท่ีมอียู่แล้วอย่างประหยัดและใช้ให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี ท าโครงการเสนอของบประมาณจากภาครัฐและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่นมาบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ สภาพระนักเผยแผ่ต้องหา
วิธีการท่ีจะหาทุนเพิ่มและท าการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมบริจาคสมทบทุน สร้างวัตถุมงคลเพื่อ
หารายได้สมทบทุนเข้าสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 

๓. ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
จุดแข็ง (S=Strengths) คือสภาพระนักเผยแผ่อาศัยวัสดุท่ีมีอยู่ภายในวัด เช่น 

พระพุทธรูปและข้อวัตรปฎิบัติในกิจวัตรประจ าวัน พระนักเผยแผ่มีศาสนสถานงานศิลปะปูนปั้น งาน
จิตรกรรมฝาผนังเป็นอุปกรณ์ มีศาลากลางหมู่บ้านเป็นท่ีประกอบพิธีกรรมส่งเสริมการเผยแ ผ่
พระพุทธศาสนาและมีกองระฆังเป็นอุปกรณ์ด้วย 

จุดอ่อน (W=Weaknesses) คือ สภาพระนักเผยแผ่ยังขาดส านักงานเป็นของตัวเอง 
และขาดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นท่ีใช้ในส่งเสริมเพื่อการเผยแผ่ท่ีทันสมัย ขาดความช านาญการใช้
วัสดุอุปกรณ์สมัยใหม่ มีอินเตอร์เน็ตออนไลน์เป็นต้น 

โอกาส (O=Opportunities) คือ พระนักเผยแผ่มีสถานีวิทยุและหอกระจายข่าวตาม
หมู่บ้านท่ีวัดต้ังอยู่เปิดรับสัญญาณจากสถานีวิทยุฯ ปัจจุบันสถาบันการศึกษาต่าง ๆมีความต้องการให้
พระสงฆ์ท่ีเป็นพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าไปสอนศีลธรรมในสถานศึกษาท่ียังขาดแคลนพระนัก
เผยแผ่เข้าไปช่วยปลูกฝังคุณธรรมแก่เยาวชนและการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

อุปสรรค (T=Threats) คือ เวลาท่ีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัด
เพชรบุรี จัดสรรเวลาให้พระท าการออกอากาศส่วนมากเช้าเกินไปบ้าง มืดเกินบ้าง วัสดุอุปกรณ์เป็น
ของหน่วยงานราชการให้อาศัยใช้ การเผยแผ่ยังใช้การเทศน์ด้วยคัมภีร์และการบรรยายแบบเก่ายัง
ขาดการใช้เทคโนโลยีสมัยใหมเข้ามาช่วยส่งเสริมการเผยแผ่ 

แนวทางการพัฒนา คือ สภาพระนักเผยแผ่ต้องจัดฝึกอบรมรวมการเผยแผ่ทางอากาศให้
พระนักเผยแผ่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จัดหาคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และส่ือออนไลน์ต่าง ๆ ช่วย
ท าการเผยแผ่จัดสร้างส านักงานสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อการติดต่อส่ือสารประสานงาน
ของคณะกรรมการฝ่ายบริหารและสมาชิกของสภาได้มีท่ีท าการและสะดวกในการท าการเผยแผ่ยิ่งขึ้น 

๔. ด้านบริหารจัดการ 
จุดแข็ง (S=Strengths) คือ สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี มีการบริหารโดย

คณะกรรมการของสภา มีประธานรองประธาน และคณะกรรมการ ๑๕ รูป มีวาระในการด ารง
ต าแหน่งวาระ ๒ ปี มีสมาชิกของสภาล้วนแต่เป็นพระสังฆาธิการแต่งต้ังผู้ช่วยเจ้าอาวาสถึงเจ้าคณะ
จังหวัดจ านวน ๑๑๕ รูป สภาพระนักเผยแผ่รวบรวมพระนักเผยแผ่ของจัวหวัดเพชรบุรีท้ังหมดไว้ใน
สภาฯ 

จุดอ่อน (W=Weaknesses) คือ ผู้บริหารของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี มี
ต าแหน่งทางการปกครองของคณะสงฆ์สูง มีภาระทางคณะสงฆ์มาก มเีวลาให้สภาน้อย และด ารง
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ต าแหน่งนาน ขาดการทบทวนนโยบายและการสร้างเครือข่ายหรือการมีส่วนร่วม การประชุมขาดการ
ต่อเนื่องประชุมปีละ ๑ ครั้ง สมาชิกขาดขวัญและก าลังใจ  

โอกาส (O=Opportunities) คือ สภาพระนักเผยแผ่ใช้กลยุทธ์ในการเผยแผ่ มีการจัด
กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมแก่เยาวชนและการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การสร้างศาสนทายาทด้วยการ
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 

อุปสรรค (T=Threats) คือ การประชุมของสภาพระนักเผยแผ่มีเพียงปีละ ๑ ครั้ง
สมาชิกสภามีโอกาสแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมน้อย ความเกรงใจผู้ใหญ่ผู้น้อยไม่กล้าแสดงความ
คิดเห็น 

แนวทางการพัฒนา คือ ต้องมีการเปล่ียนตัวผู้บริหารบ้างไม่ควรด ารงต าแหน่งนานเกิน 
๔ ปี ควรมีการเว้นวรรคผู้จะมาด ารงต าแหน่ง ผู้บริหารของสภา ต้องมีการก าหนดอายุไม่ควรเกิน ๗๐ 
ปี ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาเหรัญญิกของสภาต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
คณะกรรมการฝ่ายบริหารอย่างน้อย ๒ เดือนประชุม ๑ ครั้ง ต้องใช้กลยุทธ์และหลักอปริหานิยธรรม
หลักพระธรรมวินัย ควรเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ท่ีมีความพร้อมในการบริหารเป็นผู้บริหารบ้างไม่ควร
ผูกขาดกับต าแหน่งมากนัก 
 

๒.การวิจัยเชิงปริมาณ คือ การศึกษาปัจจัยที่มีรูปแบบการบริหารจัดการภาพระนัก
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี 

๒.๑ กลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามคือ พระสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเกี่ยวข้องกับ

รูปแบบการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรีจ าแนกตาม 
อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม และวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม 

ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามมีรายละเอียดดังนี้  
สถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ๓๖-๔๐ ปี มีจ านวน ๑๘๒ รูปคิด

เป็นร้อยละ ๕๒ รองลงมามีอายุ ๓๑-๓๕ ปี มีจ านวน ๘๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๑ มีอายุมากกว่า 
๔๐ ปี มีจ านวน ๗๕ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔ ปี มีอายุ ๒๕-๓๐ ปี มีจ านวน ๑๐ รูป คิดเป็นร้อยละ 
๒.๙ และมีอายุ ๒๐-๒๕ ปี มีจ านวน ๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๐.๖ 

พรรษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพรรษา ๕- ๑๐ พรรษา จ านวน ๑๓๒ รูป 
คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๗ รองลงมามีพรรษา ๕-๑๐ พรรษา จ านวน ๑๓๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๗ มี
พรรษา ๑๑-๑๕ พรรษามีจ านวน ๘๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๙ มีพรรษามากกว่า ๒๐ พรรษา มี
จ านวน ๔๕ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑ และมีพรรษาน้อยกว่า ๕ พรรษา ๕ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑.๕ 

วุฒิการศึกษาสามัญ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี 
จ านวน ๑๗๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๑ รองลงมาคือ ไม่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี จ านวน ๑๓๑ รูป 
คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๔ และมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน ๔๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑  

วุฒิการศึกษาทางธรรม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษานักธรรม
เอก จ านวน ๒๐๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๔ รองลงมาคือ มีวุฒิการศึกษานักธรรมตรี จ านวน ๑๑๔ 



๒๒๗ 
 

รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๖ และ มีวุฒิการศึกษานักธรรมโท จ านวน ๓๕ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ส่วนผู้
ไม่มีวุฒิทางธรรม ไม่มีผู้ตอบแบบสอบถาม 

วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีวุฒิการศึกษา
เปรียญธรรม จ านวน ๑๘๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๔ รองลงมาคือ มีวุฒิการศึกษา ป.ธ.๑-๒ ถึงป.ธ.๓ 
มีจ านวน ๑๕๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๑ และ มีวุฒิการศึกษา ป.ธ.๔ – ป.ธ.๖ จ านวน ๑๒ รูป คิด
เป็นร้อยละ ๓.๔ ส่วนผู้มีวุฒิ ป.ธ.๗ – ป.ธ.๙ ไม่มีผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
๒.๒ ระดับความคิดเห็นพระสังฆาธิการ ครูสอนบาลี เจ้าส านักเรียน 
ผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไปท่ีเกี่ยวกับการรูปแบบการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวม ตามหลักเทศนาวิธี ๔ หลักหน้าที่สภา
พระนักเผยแผ่ ๓ และหลักการบริหารจัดการ ๔ M  

ตามหลักเทศนาวิธี ๔ พบว่า พระสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการ
บริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ตามหลักเทศนาวิธี ๔ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากมีค่าเฉล่ีย  (  = ๔.๕๑ , S.D. =๐.๕๓๗ )เมื่อพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน  ยกเว้นด้านด้านสมาทปนา สามารถ
น าไปปฏิบัติเท่านั้น มีค่าเฉล่ีย  (  = ๔.๔๗ , S.D. =๐.๕๘๗ ) อยู่ในระดับมาก 

หลักหน้าที่สภาพระนักเผยแผ่ ๓ พบว่า พระสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี มีความคิดเห็นต่อ
รูปแบบการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี หลักหน้าท่ี
สภาพระนักเผยแผ่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากมีค่าเฉล่ีย  (  =๔.๔๘ , S.D. =๐.๕๓๔ )
เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ยกเว้นด้านวางระบบการเผยแผ่
เป็นระบบมีค่าเฉล่ีย  (  = ๔.๕๐ , S.D. =๑.๑๒๔ ) อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

หลักการบริหารจัดการ ๔ M พบว่า พระสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี มีความคิดเห็นต่อรูปแบบ
การบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี หลักการบริหาร
จัดการ ๔ M ๔ โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากมีค่าเฉล่ีย  (  =๔.๔๕ , S.D. =๐.๕๙๗ )เมื่อ
พิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

๒.๒.๑ ผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไปท่ีเกี่ยวกับการรูปแบบการบริหารจัดการสภาพระนัก
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี โดยรายด้านที่มากที่สุด ตามหลักเทศนาวิธี ๔ 

๑) ด้านสันทัสสนา แจ่มแจ้ง เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อจากมากไปหาน้อย 
๓ อันดับได้แก่ ข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้าน คือพระนักเผยแผ่แสดงธรรมน่าสนใจ มี
ค่าเฉล่ีย ( =  ๔.๖๕, S.D. =๐.๖๔๘) 

๒) ด้านสมาทปนา สามารถน าไปปิิบัติ อยู่ในระดับเห็นด้วยมากมีค่าเฉล่ีย ( = 
๔.๔๗, S.D.=๐.๕๘๙) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากละมากท่ีสุด เมื่อ
พิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อจากมากไปหาน้อย ๓ อันดับได้แก่ ข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด
รายด้าน คือพระนักเผยแผ่ใช้หลักธรรมเหมาะกับผู้ฟังมีค่าเฉล่ีย ( =๔.๕๐ , S.D. =๐.๖๗๖) 



















๒๒๘ 
 

๓) ด้านสมุตเตชนา ความเร้าใจ เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อจากมากไปหา
น้อย ๓ อันดับได้แก่ ข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้าน คือพระนักเผยแผ่มีเทคนิคในการเผยแผ่
ท่ีมีประสิทธิภาพมีค่าเฉล่ีย ( =๔.๖๑ , S.D. =๐.๖๓๐) 

๔) ด้านสัมปหังสนา ความร่าเริง เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อจากมากไปหา
น้อย ๓ อันดับได้แก่ ข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้าน คือพระนักเผยแผ่ มีการโน้มน้าวจิตใจให้
อยากฟังมีค่าเฉล่ีย ( = ๕.๕๔, S.D. =๐.๖๖๕) 

๒.๒.๒ ผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไปท่ีเกี่ยวกับการรูปแบบการบริหารจัดการสภาพระนัก
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี  โดยรายด้านที่มากที่สุด ตามหลักหน้าที่ สภา
พระนักเผยแผ่ ๓ 

๑) ด้านส่งเสริมความก้าวหน้า เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อจากมากไปหาน้อย 
๓ อันดับได้แก่ ข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้าน คือสภาพระนักเผยแผ่ส่งเสริมให้มีการศึกษา
ของสมาชิกสภาพระนักเผยแผ่ ในพระปริยัติธรรมมีค่าเฉล่ีย ( =๔.๖๔ , S.D. =๐.๖๓๘) 

๒) ด้านปรับปรุงคุณภาพ เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อจากมากไปหาน้อย ๓ 
อันดับได้แก่ ข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้าน คือสภาพระนักเผยแผ่มีการอบรมเพิ่มความรู้
เกี่ยวกับการเผยแผ่แก่สมาชิกพระนักเผยแผ่มีค่าเฉล่ีย ( = ๔.๖๑, S.D. =๒.๘๐๐) 

๓) ด้านวางหลักการเผยแผ่เป็นระบบ เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อจากมากไป
หาน้อย ๓ อันดับได้แก่ ข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้าน คือสภาพระนักเผยแผ่มีการ
ประสานงานกับหน่วยงานราชการและผู้เกี่ยวข้องเพื่อการเผยแผ่มีค่าเฉล่ีย ( =๔.๕๙ , S.D. =
๒.๗๕๗) 

๒.๒.๓ ผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไปท่ีเกี่ยวกับการรูปแบบการบริหารจัดการสภาพระนัก
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี โดยรายด้านที่มากที่สุด ตามหลักเทศนาวิธี ๔ 

๑) ด้านบุคคล (Man) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อจากมากไปหาน้อย ๓ 
อันดับได้แก่ ข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้าน คือสภาพระนักเผยแผ่เป็นผู้ท่ีประพฤติตนอยู่ในศี
ลาจารวัตร ส ารวมระวังกิริยาและวาจาและมีวิสัยทัศน์มีค่าเฉล่ีย ( =๔.๕๘, S.D. =๐.๖๔๙) 

๒) ด้านงบประมาณ (Money) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อจากมากไปหา
น้อย ๓ อันดับได้แก่ ข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้าน คือสภาพระนักเผยแผ่ท าโครงการเสนอ
ของบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนเพื่อหาทุนเข้าสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี มี
ค่าเฉล่ีย ( = ๔.๔๘, S.D. =๐.๘๕๕) 

๓) ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อจากมากไปหา
น้อย ๓ อันดับได้แก่ ข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้าน คือสภาพระนักเผยแผ่จัดหาส่ือและ
อุปกรณ์ช่วยในการเผยแผ่ เพื่อการพัฒนาวิชาการการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีค่าเฉล่ีย ( =๔.๔๗ , 
S.D. =๐.๗๗๐) 

๔) ด้านการจัดการ (Management) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อจากมากไป
หาน้อย ๓ อันดับได้แก่ ข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้าน คือสภาพระนักเผยแผ่จัดให้สมาชิก
ของสภาได้มีการจัดการบรรยายธรรมะทางสถานีวิทยุและส่ือออนไลน์ต่างๆมีค่าเฉล่ีย ( = ๔.๕๓, 
S.D. =๐.๗๑๖) 





















๒๒๙ 
 

                การเปรียบเทียบสมมติฐานการวิจัย 
การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ Pearson พบว่า ค่า 

Significant Level มีค่าเท่ากับ ๐.๐๐๐ ซึ่งน้อยกว่า ๐.๐๐๕ นั่นคือ ปัจจัยท่ีส่งผล คือ ปัจจัยท่ีส่งผล 
คือ หลักการเทศนาวิธี ๔ กับหน้าท่ีของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี มีความสัมพันธ์กัน 

โดยเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) แล้วพบว่ามีค่า ๐.๙๔๖ ซึ่งแสดงว่า ปัจจัย
ท่ีส่งผล คือ หลักการเทศนาวิธี ๔ กับหน้าท่ีของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี มีความสัมพันธ์กัน 
และมีความสัมพันธ์กันในระดับมาก 

การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ Pearson พบว่า ค่า 
Significant Level มีค่าเท่ากับ ๐.๐๐๐ ซึ่งน้อยกว่า ๐.๐๐๕ นั่นคือ ปัจจัยท่ีส่งผล คือ ปัจจัยท่ีส่งผล 
คือ ปัจจัยท่ีส่งผล คือ หลักการบริหารจัดการ ๔ M กับหน้าท่ีของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี มี
ความสัมพันธ์กัน 

โดยเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) แล้วพบว่ามีค่า ๐.๙๕๓ ซึ่งแสดงว่า ปัจจัย
ท่ีส่งผล คือ หลักการบริหารจัดการ ๔ M กับหน้าท่ีของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี มี
ความสัมพันธ์กัน และมีความสัมพันธ์กันในระดับมาก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่  ๕ 
สรุป  อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ   

 
การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่  จังหวัด

เพชรบุรี”ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed  Method Research)  ประกอบด้วยการวิจัย
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลท้ังเชิงคุณภาพและปริมาณเสร็จแล้วจึงสรุปผลการวิจัย
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะตามล าดับข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

๕.๑  สรุปผลการวิจัย 
๕.๒  อภิปราย 
๕.๓  ข้อเสนอแนะ 

๕.๓.๑  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๕.๓.๒  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
๕.๓.๓  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

๕.๑  สรุปผลการวิจัย   
จากการศึกษาผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
๕.๑.๑  ผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไปในการพัฒนาการบิหารจัดการสภาพระนักเผย

แผ่จังหวัดเพชรบุรี 
 งานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่  จังหวัด

เพชรบุรี” ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยท าการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Anlysis) และ กับ
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants)  จากนั้นน ามา
สังเคราะห์เป็นรูปแบบเบื้องต้น ก่อนท่ีจะน าเสนอการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) เพื่อพัฒนารูปแบบให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ท่ีใช้การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) 

สภาพท่ัวไปอุปสรรคและวิธีในการแก้ไขท่ีเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการ
สภาพระนักเผยแผ่  จังหวัดเพชรบุรี  นั้น  วิเคราะห์โดยองค์รวมสรุป  ดังนี้ 

๑.  ด้านบุคลากร  สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี  มีพระสงฆ์ท่ีความรู้ความสามารถ
ในการท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นจ านวนมาก มีวัดในจังหวัดเพชรบุรีมีเพียงพอกับ
พุทธศาสนิกชนท่ีต้องการบ าเพ็ญกุศลต่าง ๆ พุทธศาสนิกชนมีความศรัทธาเล่ือมใส และให้การ
สนับสนุนพระสงฆ์ท่ีท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระสงฆ์มีการท่องบทสวดมนต์สูตรต่าง ๆ ไว้ได้ดี 
มีการเจริญพระพุทธมนต์กันอย่างสม่ าเสมอ พระสงฆ์มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชนใน
สถานการศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรี คณะสงฆ์มีความต้ังใจท างานและมีศรัทธาด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

แต่ส่ิงท่ีขาดและควรปรับปรุงคือ  การท่ีประธานของสภาพระนักเผยแผ่เป็นผู้ปกครอง
ระดับสูง มีเวลาให้สภาพระนักเผยแผ่น้อย สมาชิกของสภาพระนักเผยแผ่ส่วนมากเป็นพระสังฆาธิการ  
และงานคณะสงฆ์ท่ีต้องรับผิดชอบหลายอย่าง ท าให้การเผยแผ่ได้ผลน้อย พระนักเผยแผ่จังหวัด
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เพชรบุรีส่งเสริมให้พระนักเผยแผ่รุ่นใหม่ท่ีมีจิตอาสาในท าการเผยแผ่และสร้างเครือข่ายท่ีมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสภาพระนักเผยแผ่ฯ  การจัดการอบรมถวายความรู้ให้พระนั กเผยแผ่ได้มีกลยุทธ์และ
เทคนิคในการเผยแผ่ท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การจัดสร้างส านักงานของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัด
เพชรบุรี การยกย่องพระนักเผยแผ่ท่ีต้ังใจปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจพระนักเผยแผ่ จังหวัด
เพชรบุรี  

๒.  ด้านงบประมาณ  พระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกันบริจาคให้การสนับสนุน ด้วย
การทอดผ้าป่าบ้าง บริจาคเป็นการส่วนตัวบ้าง เชิญชวนและท าการประชาสัมพันธ์ให้พุทธศาสนิกชน
และคณะสงฆ์ คณะอื่นร่วมบริจาคสมทบทุนด้วย และมีความสามัคคีพร้อมใจกันจัดกิจกรรมต่าง   ๆ 
เพื่อหาทุนในการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้าและมีความมั่นคงด ารง
อยู่แห่งพระธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ความต้ังมั่นและ
เล่ือมใสศรัทธาต่อพุทธศาสนิกชน ประชาชน เยาวชน ความสามัคคีของคณะพระนักเผยแผ่และ
พุทธศาสนิกชนในจังหวัดเพชรบุรี และผู้มีศรัทธาท่ัวไปร่วม  บริจาคสมทบทุน วันเกิดเป็นกองทุน
ส าหรับดูแลและน ามาซึ่งการบริหารจัดการงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสภาพระนักเผยแผ่  
จังหวัดเพชรบุรีโดยการต้ังกองทุนฝากไว้กับธนาคารและจัดซื้อสลากการกุศลธนาคารออมสินและ
จัดซื้อพันธบัตรกับธนาคารเพื่อน าดอกผลก าไรมาบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี   

ส่ิง ท่ีควรปรับปรุงคือ  การใช้งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างประหยัดและใช้ ให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี  การท าโครงการเสนอของบประมาณจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่นมาบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ การสรรหางบประมาณ
เพิ่มจากพุทธศาสนิกชนท่ีมีศรัทธาผู้ท่ีส่วนเกี่ยวข้องต่อคณะพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี การจัดสา
สร้างวัตถุมงคลจ าหน่ายและการจัดให้มีเทศน์มหาชาติ  การประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกภาคส่วนได้รับ
ทราบเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดเพชรบุรี 

๓.  ด้านวัสดุอุปกรณ์  พระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี มีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี มีหอกระจายข่าวตามหมู่บ้านต่าง ๆ และมีสถานีวิทยุชุมชนเป็นอุปกรณ์
การท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีศิลปะปูนปั้นตามวัดต่าง ๆ ในเขตจังหวัดเพชรบุรี มีจิตรกรรมฝา
ผนัง มีประติมากรรมต่าง ๆ อยู่ในวัดเป็นจ านวนมาก พระจังหวัดเพชรบุรีส่วนมากเป็นช่างและผลิตช่ือ
ท่ีมีช่ือเสียงในปัจจุบันหลายคน เช่น นายทองร่วม  เอมโอษฐ  ศิลปินแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔  
สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์- ศิลปะปูนปั้น) ผลงานปูนปั้นตามวัดต่าง ๆ ในประเทศไทยจ านวนมาก 
ในศิลปะปูนปั้นสอดแทรกศิลปวัฒนธรรมประเพณี ศาสนาไว้ในศิลปะปูนปั้นท่ีเห็นเด่นชัดต่อวัด
มหาธาตุวรวิหาร เพชรบุรี  มีศิลปะปูนปั้นท่ีดึงดูดพุทธศาสนิกชนให้เข้าวัดและใกล้ชิดพระพุทธศานา 
มีวัดในจังหวัดอื่นน ามาแบบปูนปั้นและช่างจังหวัดเพชรบุรีไปปั้นยังวัดในจังหวัดของตนบ้าง งานปูน
ปั้นล้วนบ่งบอกถึงศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีเกี่ยวข้องทางพระพุทธศาสนา การศึกษาเรียนรู้จากงาน
ปูนปั้นท าให้พุทธศาสนิกชนเกิดความรู้ความเข้าใจหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาและยังเป็น
การเผยแผ่ด้านปุคลาธิษฐานอีกด้วย การสอดแทรกความรู้ท่ีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในงานศิลปะปูน
ปั้นตามผนังอุโบสถ หน้าบันอุโบสถและศาลาบ าเพ็ญกุศลต่าง ๆท าให้ผู้ท่ีมีโอกาสพบเห็นเกิดศรัทธาต่อ
วัดและพระพุทธศาสนา วัดในจังหวัดเพชรบุรีนิยมงานปูนปั้นประดับตามศาสนสถานเพื่อให้ศาสนิกชน
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ได้ศึกษาหาความรู้  และเป็นอุปกรณ์สอนบุคคลท่ีได้พบเห็นได้ข้อคิดสามารถน าไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันได้ ศาลากลางหมู่บ้านยังเป็นอุปกรณ์เสริมของพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นอย่าง
ดี ประชาชนจังหวัดเพชรบุรีนิยมฟังเทศน์และจัดให้มีเทศน์มหาชาติ เรื่องพระเวสสันดรชาดกตาม
ศาลากลางหมู่บ้านและตามบ้านเรือนของตนท าให้พระสงฆ์ได้ท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วย ตาม
ค าขวัญประจ าจังหวัดในอดีตกล่าวไว้ว่า “เพชรบุรีเมืองพระ ธรรมะครองใจ” เป็นหลักฐานยืนยันว่า
พระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี  ไ ด้ท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนากันจนเป็น ท่ียอมรับของ
พุทธศาสนิกชนเมืองเพชรบุรี จากหลักฐานท่ีเป็นศาสนสถาน โบราณสถานมีพระปรางค์ ๕ ยอดท่ีวัด
มหาธาตุวรวิหาร เจดีย์แดงท่ีต าบลบ้านหม้อ วัดร้างไผ่ล้อม เป็นต้น 

ภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้พระพุทธศาสนาท้ังฝ่ายบรรพชิตและ
คฤหัสถ์เป็นอย่างดี มีประชาชนเยาวชนสนใจศึกษาหาความรู้จากกิจกรรมฝาผนังตามอุโบสถ  ตามวัด
ส่วนมากจะวาดภาพพุทธประวัติ สาวกสาวิกา และพระเจ้า ๑๐ ชาติ ลงบนผนังอุโบสถ ศาลาการ
เปรียญและศาลาจนกลายเป็นศิลปะทางพระพุทธศาสนาอย่างล้ าค่า  ล้วนแต่เป็นอุปกรณ์และวัสดุใน
การเผยแผ่ท้ังส้ิน จากการได้เห็นและได้มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้และเข้าใจจนเกิดศรัทธาเล่ือมใสต่อ
พระพุทธศาสนา ถึงขนาดบางท่านไม่กล้าท าบาป เมื่อเสียชีวิตแล้วจะต้องไปถูกจองจ าอยู่ในนรก เช่น 
การเห็นภาพวาดเรื่อง ไตรภูมิพระร่วงหรือเรื่องทศชติชาดกท่ีท าให้พุทธศาสนิกชนเช่ือเรื่องบุญ –บาป 
และเรื่องบุญคุณของผู้มีพระคุณมีบิดามารดา เป็นต้น พระพุทธรูปปางต่าง ๆ และยังสามารถน า
ธรรมชาติท่ีมีอยู่รอบตัวมาท าอุปกรณ์เช่น ต้นไม้ในวัดก็สามารถน ามาเป็นอุปกรณ์ในการสอนธรรมได้
เช่นเดียวกัน แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ใช้ธรรมชาติท่ีอยู่รอบตัวพระวรกายของ
พระองค์ มาเป็นอุปกรณ์ส่ือให้สาวกสาลิกา อุบาสกอุบาสิกา เกิดความรู้ความเข้าใจจนเกิดศรัทธา
เล่ือมใสต่อคุณพระรัตนตรัย  ตราบเท่าปัจจุบัน วัดท่ีอยู่ในชนบทยังมีกลองระฆังเป็นอุปกรณ์ด้วย
พุทธศาสนิกชนนิยมสร้างกลองระฆังถวายวัดและวัดก็สร้างหอระฆังกันแทบทุกวัน พุทธศาสนิกชนเคย
ชินกับเสียงกลองระฆังของพระสงฆ์และเกิดศรัทธาเล่ือมใสเมื่อได้ยินเสียงพระตีกลอง ระฆังเป็น
สัญญาณให้รู้ว่าได้เวลาแห่งการท าความดีแล้ว ผู้สูงอายุบางท่านพอได้ยินเสียงกลองระฆังยกมือขึ้นสาธุ 
อนุโมทนาบุญกับพระสงฆ์ท่ีท่านได้ท ากิจวัตรของท่าน 

ส่ิงท่ีควรปรับปรุงคือ  พระนักเผยแผ่จัดให้มีการฝึกอบรมวิธีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้
เกิดความช านาญ เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการงานของสภาฯ  พระนักเผยแผ่ใช้อินเตอร์เน็ตมา
ช่วยท าการเผยแผ่งานของสภาพระนักเผยแผ่ให้มีประสิทธิภาพ  จัดสร้างส านักงานของสภาพระนัก
เผยแผ่ โดยระดมทุนจากพระสังฆาธิการในปกครองคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี และผู้มีจิตศรัทธา
เล่ือมใสร่วมบริจาค  พัฒนาวิธีการน าเสนอวิธีการเผยแผ่ท่ีน่าสนใจ มีรูปแบบใหม่ ๆ ไม่ซ้ ารูปแบบเดิม 
การใช้วัสดุอื่นอีกท่ีสามารถช่วยส่งเสริมวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ 

๔.  ด้านการบริหารจัดการ  พระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรีสามารถรวมตัวกันจัดต้ังสภา
พระนักเผยแผ่ประจ าจังหวัดเพชรบุรีได้ โดยการร่วมพระนักเทศน์ต้นแบบ พระนักเทศน์ประจ าจังหวัด 
พระจริยานิเทศ, พระปริยัตินิเทศก์, พระธรรมทูติ, พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน พระครูสอนพระ
ปริยัติธรรมพระวิปัสสนาจารย์ไว้ด้วยกัน พระนักเผยแผ่ได้เข้าไปสอนวิชาพระพุทธศาสนาในสถานท่ี
ศึกษาต่าง ๆ ในเขตจังหวัดเพชรบุรีได้ส่งพระนักเผยแผ่ไปท าการเผยแผ่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
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แห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรีเป็นประจ า พระนักเผยแผ่ได้บรรยายธรรมหน้าเสาธงในโรงเรียน มี
พระครูสอนศีลธรรมในสถานศึกษาต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาถึ งอุดมศึกษา ได้ส่งให้พระท่ีมีความรู้
ความสามารถในการบรรยายธรรมและอบรมธรรมะแก่นักโทษในเรือนจ าจังหวัดและส่งพระเข้าไป
สอนธรรมศึกษาในเรือนจ าประจ าจังหวัดด้วย  พระนักเผยแผ่ในจังหวัดเพชรบุรีท่ีมีอยู่ในสภาพระนัก
เผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี จ านวน ๑๑๕ รูป มีความนักธรรมช้ันเอกขึ้นไปและยังเป็นพระสังฆาธิการระดับ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสถึงเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี และมีท่ีปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ เป็นท่ีปรึกษาและสมาชิก
ของสภาพระนักเผยแผ่ร่วมด้วย มีประธาน ๑ รูป รองประธานสภา ๒ รูป มีคณะกรรมการบริหารสภา
จ านวน ๑๕ รูป อ าเภอละ ๑ รูป บ้าง ๒ รูปบ้าง ๓ รูปบ้าง  เป็นกรรมการบริหารมีวาระครั้งละ ๒ ปี  

 ส่ิงท่ีควรปรับปรุงคือ  ปรับเปล่ียนพระนักเผยแผ่ท่ีอายุยังไม่มากนัก และมีภาระงาน
น้อยมาเป็นผู้บริหารบ้าง  หมั่นประชุมเป็นเนืองนิตย์ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง เพราะการประชุมเป็น
การปฏิบัติ และเป็นการเผยแผ่ด้วย  การสร้างศาสนทายาท มีเครือข่ายและการมีส่วนร่วม มีการ
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน และจัดค่ายคุณธรรมปลูกฝังเยาวชน การแสดงตนเป็นพุทธมามกะพระ
นักเผยแผ่ต้องใช้กลยุทธ์ และหลักธรรมวินัยท าการเผยแผ่ฯ มาบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่  
จังหวัดเพชรบุรี   

๕.๑.๒  ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระ
นักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 

๑.  กลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถาม  
สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามคือ พระสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเกี่ยวข้องกับ

รูปแบบการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรีจ าแนกตาม 
อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม และวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม 

ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามมีรายละเอียดดังนี้  
สถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ๓๖-๔๐ ปี มีจ านวน ๑๘๒ รูปคิด

เป็นร้อยละ ๕๒ รองลงมามีอายุ ๓๑-๓๕ ปี มีจ านวน ๘๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๑ มีอายุมากกว่า 
๔๐ ปี มีจ านวน ๗๕ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔ ปี มีอายุ ๒๕-๓๐ ปี มีจ านวน ๑๐ รูป คิดเป็นร้อยละ 
๒.๙ และมีอายุ ๒๐-๒๕ ปี มีจ านวน ๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๐.๖ 

พรรษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพรรษา ๕- ๑๐ พรรษา จ านวน ๑๓๒ รูป 
คิดเป็นร้อยละ ๓๗.7 รองลงมามีพรรษา ๕-๑๐ พรรษา จ านวน ๑๓๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๗  มี
พรรษา ๑๑-๑๕ พรรษามีจ านวน ๘๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๙  มีพรรษามากกว่า ๒๐ พรรษา มี
จ านวน ๔๕ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑ และมีพรรษาน้อยกว่า ๕ พรรษา ๕ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑.๕ 

วุฒิการศึกษาสามัญ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี 
จ านวน ๑๗๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๑ รองลงมาคือ ไม่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี จ านวน ๑๓๑ รูป 
คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๔ และมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน ๔๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑  

วุฒิการศึกษาทางธรรม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษานักธรรมเอก 
จ านวน ๒๐๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๔ รองลงมาคือ มีวุฒิการศึกษานักธรรมตรี จ านวน ๑๑๔ รูปคิด
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เป็นร้อยละ ๓๒.๖ และ มีวุฒิการศึกษานักธรรมโท จ านวน ๓๕ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ส่วนผู้ไม่มีวุฒิ
ทางธรรม ไม่มีผู้ตอบแบบสอบถาม 

วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีวุฒิการศึกษา
เปรียญธรรม จ านวน ๑๘๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๔ รองลงมาคือ มีวุฒิการศึกษา ป.ธ.๑-๒ ถึงป.ธ.๓ 
มีจ านวน ๑๕๑ รูป  คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๑ และ มีวุฒิการศึกษา ป.ธ.๔ – ป.ธ.๖ จ านวน ๑๒ รูป คิด
เป็นร้อยละ ๓.๔ ส่วนผู้มีวุฒิ ป.ธ.๗ – ป.ธ.๙ ไม่มีผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
๒. ระดับความคิดเห็นพระสังฆาธิการ และพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 
ผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไปท่ีเกี่ยวกับการรูปแบบการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวม ตามหลักเทศนาวิธี ๔ หลักหน้าท่ีสภาพระ
นักเผยแผ่ ๓ และหลักการบริหารจัดการ 4 M   

พบว่า พระสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการบริหารจัดการสภาพระนัก
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ตามหลักเทศนาวิธี ๔ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมากมีค่าเฉล่ีย    (  = 4.51 , S.D.  =0.537 )เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน ยกเว้นด้านด้านสมาทปนา  สามารถน าไปปฏิบัติเท่านั้น มีค่าเฉล่ีย
(  = 4.47 , S.D.  =0.587 ) อยู่ในระดับมาก 

พบว่า พระสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการบริหารจัดการสภาพระนัก
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี หลักหน้าที่สภาพระนักเผยแผ่ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับเห็นด้วยมากมีค่าเฉล่ีย    (  =4.48 , S.D.  =0.534 )เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละ
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ยกเว้นด้านวางระบบการเผยแผ่เป็นระบบมีค่าเฉล่ีย    (  = 
4.50 , S.D.  =1.124 ) อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

พบว่า พระสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการบริหารจัดการสภาพระนัก
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี หลักการบริหารจัดการ 4 M  ๔ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับเห็นด้วยมากมีค่าเฉล่ีย    (  =4.45 , S.D.  =0.597 )เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่
ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

 
๓. ผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไปที่เก่ียวกับการรูปแบบการบริหารจัดการสภาพระนัก

เผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี โดยรายด้านที่มากที่สุด ตามหลักเทศนาวิธี 
๔ 

1) ด้านสันทัสสนา แจ่มแจ้ง เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อจากมากไปหาน้อย 
๓ อันดับได้แก่ ข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้าน คือพระนักเผยแผ่แสดงธรรมน่าสนใจ  มี
ค่าเฉล่ีย ( =   4.65, S.D.  =0.648) 

2) ด้านสมาทปนา สามารถน าไปปฏิบัติ อยู่ในระดับเห็นด้วยมากมีค่าเฉล่ีย ( = 
4.47, S.D.=0.589) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากละมากท่ีสุด เมื่อ
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พิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อจากมากไปหาน้อย ๓ อันดับได้แก่ ข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด
รายด้าน คือพระนักเผยแผ่ใช้หลักธรรมเหมาะกับผู้ฟังมีค่าเฉล่ีย ( =4.50 , S.D.  =0.676) 

3) ด้านสมุตเตชนา ความเร้าใจ เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อจากมากไปหา
น้อย ๓ อันดับได้แก่ ข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้าน คือพระนักเผยแผ่มีเทคนิคในการเผยแผ่
ท่ีมีประสิทธิภาพมีค่าเฉล่ีย ( =4.61 , S.D.  =0.630) 

4) ด้านสัมปหังสนา ความร่าเริง เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อจากมากไปหา
น้อย ๓ อันดับได้แก่ ข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้าน คือพระนักเผยแผ่ มีการโน้มน้าวจิตใจให้
อยากฟังมีค่าเฉล่ีย ( = 5.54, S.D.  =0.665) 

๔. ผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไปที่เก่ียวกับการรูปแบบการบริหารจัดการสภาพระนัก
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ตามหลักหน้าที่สภาพระนักเผยแผ่ ๓ โดยมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้าน  ดังต่อไปนี้ 

1) ด้านส่งเสริมความก้าวหน้า เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อจากมากไปหาน้อย 
๓ อันดับได้แก่ ข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้าน คือสภาพระนักเผยแผ่ส่งเสริมให้มีการศึกษา
ของสมาชิกสภาพระนักเผยแผ่ ในพระปริยัติธรรมมีค่าเฉล่ีย ( =4.64 , S.D.  =0.638) 

2) ด้านปรับปรุงคุณภาพ เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อจากมากไปหาน้อย ๓ 
อันดับได้แก่ ข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้าน คือสภาพระนักเผยแผ่มีการอบรมเพิ่มความรู้
เกี่ยวกับการเผยแผ่แก่สมาชิกพระนักเผยแผ่มีค่าเฉล่ีย ( = 4.61, S.D.  =2.800) 

3) ด้านวางหลักการเผยแผ่เป็นระบบ เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อจากมากไป
หาน้อย ๓ อันดับได้แก่ ข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้าน คือสภาพระนักเผยแผ่มีการ
ประสานงานกับหน่วยงานราชการและผู้เกี่ยวข้องเพื่อการเผยแผ่มีค่าเฉล่ีย ( =4.59 , S.D.  
=2.757) 

๕. ผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไปที่เก่ียวกับการรูปแบบการบริหารจัดการสภาพระนัก
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี โดยรายด้านที่มากที่สุด ตามหลักเทศนาวิธี 
๔ 

1) ด้านบุคคล (Man) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อจากมากไปหาน้อย ๓ 
อันดับได้แก่ ข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้าน คือสภาพระนักเผยแผ่เป็นผู้ท่ีประพฤติตนอยู่ในศี
ลาจารวัตร ส ารวมระวังกิริยาและวาจาและมีวิสัยทัศน์มีค่าเฉล่ีย ( =4.58, S.D.  =0.649) 

๒) ด้านงบประมาณ (Money) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อจากมากไปหา
น้อย ๓ อันดับได้แก่ ข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้าน คือสภาพระนักเผยแผ่ท าโครงการเสนอ
ของบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนเพื่อหาทุนเข้าสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี มี
ค่าเฉล่ีย ( =  4.48, S.D.  =0.855) 

๓) ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อจากมากไปหา
น้อย ๓ อันดับได้แก่ ข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้าน คือสภาพระนักเผยแผ่จัดหาส่ือและ
อุปกรณ์ช่วยในการเผยแผ่ เพื่อการพัฒนาวิชาการการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีค่าเฉล่ีย ( =4.47 , 
S.D.  =0.770) 
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๔) ด้านการจัดการ (Management) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อจากมากไป
หาน้อย ๓ อันดับได้แก่ ข้อรายการท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดรายด้าน คือสภาพระนักเผยแผ่จัดให้สมาชิก
ของสภาได้มีการจัดการบรรยายธรรมะทางสถานีวิทยุและส่ือออนไลน์ต่างๆมีค่าเฉล่ีย ( = 4.53, 
S.D.  =0.716) 

 
 

การเปรียบเทียบสมมติฐานการวิจัย 
 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ Pearson พบว่า ค่า 

Significant Level มีค่าเท่ากับ ๐.๐๐๐ ซึ่งน้อยกว่า ๐.๐๐๕ นั่นคือ ปัจจัยท่ีส่งผล คือ ปัจจัยท่ีส่งผล 
คือ หลักการเทศนาวิธี 4 กับหน้าท่ีของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี  มีความสัมพันธ์กัน 

โดยเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) แล้วพบว่ามีค่า ๐.946 ซึ่งแสดงว่า ปัจจัย
ท่ีส่งผล คือ หลักการเทศนาวิธี 4 กับหน้าท่ีของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี  มีความสัมพันธ์กัน 
และมีความสัมพันธ์กันในระดับมาก 

การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ Pearson พบว่า ค่า 
Significant Level มีค่าเท่ากับ ๐.๐๐๐ ซึ่งน้อยกว่า ๐.๐๐๕ นั่นคือ ปัจจัยท่ีส่งผล คือ ปัจจัยท่ีส่งผล 
คือ ปัจจัยท่ีส่งผล คือ หลักการบริหารจัดการ 4 M กับหน้าท่ีของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี มี
ความสัมพันธ์กัน 

โดยเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) แล้วพบว่ามีค่า ๐.953 ซึ่งแสดงว่า ปัจจัย
ท่ีส่งผล คือ หลักการบริหารจัดการ 4 M กับหน้าท่ีของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี มี
ความสัมพันธ์กัน และมีความสัมพันธ์กันในระดับมาก  

๕.๑.๓ น าเสนอรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่            
จังหวัดเพชรบุรี  

รูปแบบที่ ๑ ด้านบุคลากร สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 
รูปแบบการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี  ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพท่ัวไป

เกี่ยวรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี  และวิเคราะห์ สังเคราะห์  
ควบคู่การศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่
จังหวัดเพชรบุรี  พร้อมกับการใช้หลักการ  SWOT  มาเป็นเครื่องมือประกอบการก าหนด  รูปแบบ
การพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี  ดังนี้ 

ด้านบุคคลสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรีมีการรวมตัวกันจัดต้ังเป็นสภาขึ้นมามี
คณะกรรมการบิหารและมีสมาชิกสภาท่ีเป็นพระนักเผยแผ่แผนกต่างๆรวมอยู่ในสภาพระนักเผยแผ่
จังหวัดเพชรบุรี  จ านวน  ๑๑๕  รูปมีทรัพยากรในการบริหารซึ่งนอกจากคนแล้วจะต้องมีทรัพยากร
อื่นๆท่ี  ส าคัญ  ได้แก่เงิน  วัสดุ  ในการท างานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  การตระหนักถึงความ 

สามารถ  ความต้องการ  ความถนัด  และความมุ่งหวังด้านการผยแผ่ให้มีพัฒนายิ่งขึ้น  
ดังนั้นสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี  ท าการพัฒนาทรัพย์กรบุคคลด้วยการจัดถวายความรู้ให้แก่
พระนักเผยแผ่ด้านการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เกิดความรู้ความช านาญ  และหาเวทีให้ลงภาคสนาม
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อย่างเป็นรูปธรรม  ผลิตพระนักเทศน์พระนักเผยแผ่รุ่ นใหม่ท่ีมี จิตอาสาในการท าการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาและส่งเสริมให้มีความเจริญก้าวหน้าในต าแหน่งท่ีสูงขึ้น  ประธานสภาและ
คณะกรรมการฝ่ายบริหารของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี ส าหรับผู้บริหารควรเป็นผู้ท่ีมีภาระ
งานทางคณะสงฆ์น้อยจะได้มีเวลาในการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่อย่างเต็มความสามารถ  
ด ารงต าแหน่งครั้งละ  ๒  ปีและไม่ควรด ารงต าแหน่งผู้บริหารนานเกิน  ๔  ปีเมื่อครบ  ๔  ปีต้องเว้น
วรรคและสามารถกลับมาด ารงต าแหน่งอีกต่อไปได้  ส่งเสริมสนับสนุนให้พระนักเผยแผ่มีการศึกษาท่ี
สูงขึ้นทั้งภาษาบาลีและการศึกษาในขั้นอุดมศึกษาหรือวิชาการช้ันสูง 

รูปแบบที่ ๒ ด้านงบประมาณ สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 
รูปแบบด้านงบประมาณของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี  สภาพระนักเผยแผ่

จังหวัดเพชรบุรี  มีงบประมาณส่วนหนึ่งท่ีได้รักการเสียสละจากพระนักเผยแผ่ร่วมกันทอดผ้าป่าทุก
วันท่ี  ๑๑  ของเดีอนกันยายนของทุกปีและมีทุนจ านวน  ๔  ล้านเศษฝากไว้กับธนาคารเพื่อน าดอก
ผลจากการฝากมาบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ฯ ทุนท่ีมีอยู่ยังมีจ านวนจ ากัดยังไม่สามารถสร้าง
ความมั่นคงให้กับสภาพระนักเผยแผ่ได้  จ าเป็นท่ีสภาจะต้องจัดหางบประมาณมาสนับสนุนให้งานเผย
แผ่ของสภามีการพัฒนายิ่งขึ้นไปด้วยการใช้งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างประหยัดและใช้ให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของสภาท่ีได้ก าหนดไว้  การท าโครงการเสนอของบประมาณจากหน่วยงานอื่นท่ีมีความ
เกี่ยวข้องและผู้มีจิตศรัทธาเล่ือมใสในการพระพุทธศาสนาและพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี  ในการ
สรรหางบประมาณมาช่วยสนับสนุนงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัด
เพชรบุรีต้องอาศัยการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่นการจัดให้มีเทศน์มหาชาติ  เรื่องพระเวสสัดรชาดก การ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน  การจัดสร้างวัตถุมงคลจ าหน่ายเพื่อหา
รายได้สมทบทุนในการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 

รูปแบบที่  ๓  ด้านวัสดุอุปกรณ์ สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 
รูปแบบด้านวัสดุอุปกรณ์ของสภาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี   พระ

นักเผยแผ่อาศัยวัสดุท่ีมีอยู่ภายในวัด  เช่น  พระพุทธรูปและข้อวัตรปฎิบัติของพระ นักเผยแผ่ฯ  
อาศัยศาสนสถานงานศิลปะปูนปั้น  งานจิตกรรมฝาผนังและโบราณสถาน กลองระฆัง  และศาลา
กลางหมู่บ้านในเขตท่ีวัดต้ังอยู่เป็นท่ีท าการเผยแผ่ฯ  และมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  
จังหวัดเพชรบุรี  คล่ืน  FM  ๙๕.๗๕  MHz  และมีหอกระจายข่าวตามหมู่บ้านท่ีเปิดรับสัญญาณการ
ถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  จังหวัดเพชรบุรีเป็นประจ า  และพุทธ
ศานิกชนได้รับฟังการแสดงธรรมทางอากาศจากการเปิดหอกระจายข่าวตามหมู่บ้านโดยอั ตโนมัติ  
พระนักเผยแผ่ฯ  ยังต้องฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เกิดความช านาญ  ต้องน าอินเตอร์เน็ต
มาช่วยการสนับสนุนในการท าการเผยแผ่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ปัจจุบันสภาพระนัก
เผยแผ่จังหวัดเพชรบุรียังไม่มีส านักงานของสภาพระนักเผยแผ่ท่ีเป็นรูปธรรม  ยังฝากไว้กับวัดของผู้
ด ารงต าแหน่งประธานสภาพระนักเผยแผ่อยู่ สภาจะมั่นคงด ารงอยู่ได้แน่นอนท่ีสุดว่าจะต้องท่ีท าการ
ของสภาท่ีชัดเจน  ดังนั้นสภาพระนักเผยแผ่จึงจ าเป็นต้องจัดสร้างท่ีท าการหรือส านักงานของสภาพระ
นักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี  เพื่อการบริหารจัดการงานของสภาพระนักเผยแผ่จะได้มีรูปแบบในการ
บริหารจัดให้เป็นระบบ  และจะได้มีสถานท่ีรองรับพระนักเผยแผ่ท่ีจะเข้ามาท าการท่ีสภาและเป็นเวที
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ในการร่วมกันท าการเผยแผ่พระพุทธศาสานาในจังหวัดเพชรบุรี  การพัฒนาวิธีการน าเสนอวิธีการเผย
แผ่ก็เป็นปัจจัยส าคัญอีกอย่างหนึ่งในการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ฯ  วิธีการน าเสนอการเผย
แผ่ท่ีมีน่าสนใจ  มีรูปแบบใหม่ๆ ไม่ซ้ าซากอยู่กับแบบเดิมมากเกินไป  การใช้วัสดุอุปกรณ์อื่นท่ีสามารถ
ช่วยสนันสนุนในการท าการเผยท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

รูปแบบที่  ๔  ด้านการบริหารจัดการ สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุร ี 
รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี ด้านการบริหาร

จัดการต้องประกอบด้วย การมีส่วนร่วมของหลายฝ่าย โดยเฉพาะฝ่ายบริหารต้องให้ความร่วมมือใน
การพัฒนาโดยบูรณาการในด้านการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมในรูปแบบท่ีน่าสนใจและเป็นท่ีพึงพอใจ
ของพระนักเผยแผ่ฯและพุทธศาสนิกชน 

โดยการปรับเปล่ียนพระนักเผยแผ่ท่ีมีอายุกาลพรรษามากแล้ว ให้ท่านเป็นท่ีปรึกษาและ
เปิดโอกาสให้ท่านได้พักผ่อนบ้าง อย่าให้ท่านรับภาระมากตามอายุ เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่มีโอกาสได้
เข้ามาบริหารจัดการและมีการสร้างพระนักเผยแผ่รุ่นใหม่ท่ีมีจิตอาสาในการท าการเผยแผ่ขึ้นมา
ทดแทนท่านท่ีมีอายุกาลพรรษามากแล้ว ต้องหมั่นประชุมกันอย่างเนืองนิตย์  เพราะการประชุมเป็น
การปฏิบัติตามค าส่ังสองขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นการเผยแผ่ท่ีถูกหลักการทาง
พระพุทธศาสนา  ในการประชุมต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกท่านแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มท่ีโดย
ไม่มีการปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด  การแสดงความคิดเห็นจะเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่เป็นอย่างมาก การสร้างศาสนทายาท,  การสร้างเครือข่ายและมีส่วน
ร่วม,  การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ, ต้องเริ่มต้นท่ีเยาวชน มีการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน, การจัด
ค่ายคุณธรรม, ค่ายพุทธบุตร, พระนักเผยแผ่ต้องใช้กลยุทธ์ และหลักธรรมในอปริหานิธรรม หลักพระ
ธรรมวินัยเป็นรูปแบบการบริหารจัดสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 
 

๕.๒  อภิปรายผล 
๑.  ด้านบุคลากร  สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี  มีพระสงฆ์ท่ีความรู้ความสามารถ

ในการท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นจ านวนมาก มีวัดในจังหวัดเพชรบุรีมีเพียงพอกับ
พุทธศาสนิกชนท่ีต้องการบ าเพ็ญกุศลต่าง ๆ พุทธศาสนิกชนมีความศรัทธาเล่ือมใส และให้การ
สนับสนุนพระสงฆ์ท่ีท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระสงฆ์มีการท่องบทสวดมนต์สูตรต่าง ๆ ไว้ได้ดี 
มีการเจริญพระพุทธมนต์กันอย่างสม่ าเสมอ พระสงฆ์มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชนใน
สถานการศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรี คณะสงฆ์มีความต้ังใจท างานและมีศรัทธาด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

แต่ส่ิงท่ีขาดและ การยกย่องพระนักเผยแผ่ท่ีต้ังใจปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ
พระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี  

ละควรปรับปรุงคือ  การท่ีประธานของสภาพระนักเผยแผ่เป็นผู้ปกครองระดับสูง มีเวลา
ให้สภาพระนักเผยแผ่น้อย สมาชิกของสภาพระนักเผยแผ่ส่วนมากเป็นพระสังฆาธิการ  และงานคณะ
สงฆ์ท่ีต้องรับผิดชอบหลายอย่าง ท าให้การเผยแผ่ได้ผลน้อย พระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี ส่งเสริมให้
พระนักเผยแผ่รุ่นใหม่ท่ีมีจิตอาสาในท าการเผยแผ่และสร้างเครือข่ายท่ีมีส่วนร่วม ในการพัฒนาสภา



๒๓๙ 
 

พระนักเผยแผ่ฯ  การจัดการอบรมถวายความรู้ให้พระนักเผยแผ่ได้มีกลยุทธ์และเทคนิคนิคในการเผย
แผ่ท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การจัดสร้างส านักงานของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี การยกย่อง
พระนักเผยแผ่ท่ีต้ังใจปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี  

สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ฉัตรชัย ธรรมครบุรี ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของโรงเรียนรางวัลพระราชทาน” ผลการวิจัยพบว่า การศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของโรงเรียนรางวัล
พระราชทาน ต้องอาศัยหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน ๓ ประเด็น คือ การให้การศึกษา การ
ฝึกอบรม แล้วน ามาบูรณาการกับหลักพุทธศาสนา คือหลักไตรสิกขาท่ีประกอบด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา 
เพื่อให้การด าเนินงานของโรงเรียนรางวัลพระราชทานประสบความส าเร็จท้ัง ๖ ด้าน ประกอบด้วย ๑) 
คุณภาพนักเรียน ๒) การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ๓) การบริหารการจัดการ ๔) ความสัมพันธ์
ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน ๕) บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร ๖) ความดีเด่น
ของสถานศึกษา การวิเคราะห์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนาของโรงเรียน
รางวัลพระราชทาน ๑ 

๒.  ด้านงบประมาณ  พระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกันบริจาคให้การสนับสนุน 
ด้วยการทอดผ้าป่าบ้าง บริจาคเป็นการส่วนตัวบ้าง เชิญชวนและท าการประชาสัมพันธ์ให้
พุทธศาสนิกชนและคณะสงฆ์ คณะอื่นร่วมบริจาคสมทบทุนด้วย และมีความสามัคคีพร้อมใจกันจัด
กิจกรรมต่าง  ๆ เพื่อหาทุนในการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้าและมี
ความมั่นคงด ารงอยู่แห่งพระธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ความต้ังมั่นและเล่ือมใสศรัทธาต่อพุทธศาสนิกชน ประชาชน เยาวชน ความสามัคคีของคณะพระนัก
เผยแผ่และพุทธศาสนิกชนในจังหวัดเพชรบุรี และผู้มีศรัทธาท่ัวไปร่วม บริจาคสมทบทุน วันเกิดเป็น
กองทุนส าหรับดูแลและน ามาซึ่งการบริหารจัดการงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสภาพระ
นักเผยแผ่  จังหวัดเพชรบุรีโดยการตั้งกองทุนฝากไว้กับธนาคารและจัดซื้อสลากการกุศลธนาคารออม
สินและจัดซื้อพันธบัตรกับธนาคารเพื่อน าดอกผลก าไรมาบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัด
เพชรบุรี   

ส่ิง ท่ีควรปรับปรุงคือ  การใช้งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างประหยัดและใช้ ให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี  การท าโครงการเสนอของบประมาณจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่นมาบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ การสรรหางบประมาณ
เพิ่มจากพุทธศาสนิกชนท่ีมีศรัทธาผู้ท่ีส่วนเกี่ยวข้องต่อคณะพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี การจัดสา
สร้างวัตถุมงคลจ าหน่ายและการจัดให้มีเทศน์มหาชาติ  การประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกภาคส่วนได้รับ
ทราบเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดเพชรบุรี  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  บัญชา

                                                         
๑

 ฉัตรชัย ธรรมครบุรี, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของโรงเรียนรางวัล
พระราชทาน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต , สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖).   
 



๒๔๐ 
 

ยุทธ นาคมุจลินได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาศาสนาทายาทท่ีพึงประสงค์ในพระพุทธศาสนา” 
ผลการวิจัยพบว่า สภาพการพัฒนาศาสนทายาทในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น เป็นการ
พัฒนาในลักษณะการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ซึ่งเป็นการศึกษารูปแบบพิเศษมี ๓ แผนก คือ 
แผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญศึกษา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาด าเนินไปตาม
นโยบายรัฐและมหาเถรสมาคม มีสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและกระทรวงศึกษาธิการคอยกา
กับดูแลด้านหลักสูตร ด้านการวัดผลประเมินผลและการจัดสรรงบประมาณ ส่วนการบริหารจัดการให้
เป็นหน้าท่ีของเจ้าอาวาส ในการพัฒนาศาสนทายาทให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ต้องให้ได้รับการ
พัฒนาคุณลักษณะด้านวิชาการและการศึกษาเชิงพุทธโดยบูรณาการเข้ากับทฤษฎีไตรสิกขาของ
พระพุทธเจ้า ทฤษฎีแรงจูงใจและทฤษฎีบุคลิกภาพของนักจิตวิทยาสมัยใหม่๒ 

๓.  ด้านวัสดุอุปกรณ์  พระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี มีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี มีหอกระจายข่าวตามหมู่บ้านต่าง ๆ และมีสถานีวิทยุชุมชนเป็นอุปกรณ์
การท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีศิลปะปูนปั้นตามวัดต่าง ๆ ในเขตจังหวัดเพชรบุรี มีจิตรกรรมฝา
ผนัง มีประติมากรรมต่าง ๆ อยู่ในวัดเป็นจ านวนมาก พระจังหวัดเพชรบุรีส่วนมากเป็นช่างและผลิตช่ือ
ท่ีมีช่ือเสียงในปัจจุบันหลายคน เช่น นายทองร่วม  เอมโอษฐ  ศิลปินแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔  
สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์- ศิลปะปูนปั้น) ผลงานปูนปั้นตามวัดต่าง ๆ ในประเทศไทยจ านวนมาก 
ในศิลปะปูนปั้นสอดแทรกศิลปวัฒนธรรมประเพณี ศาสนาไว้ในศิลปะปูนปั้นท่ีเห็นเด่นชัดต่อวัด
มหาธาตุวรวิหาร เพชรบุรี  มีศิลปะปูนปั้นท่ีดึงดูดพุทธศาสนิกชนให้เข้าวัดและใกล้ชิดพระพุทธศานา 
มีวัดในจังหวัดอื่นน ามาแบบปูนปั้นและช่างจังหวัดเพชรบุรีไปปั้นยังวัดในจังหวัดของตนบ้าง งานปูน
ปั้นล้วนบ่งบอกถึงศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีเกี่ยวข้องทางพระพุทธศาสนา การศึกษาเรียนรู้จากงาน
ปูนปั้นท าให้พุทธศาสนิกชนเกิดความรู้ความเข้าใจหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาและยังเป็น
การเผยแผ่ด้านปุคลาธิษฐานอีกด้วย การสอดแทรกความรู้ท่ีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในงานศิลปะปูน
ปั้นตามผนังอุโบสถ หน้าบันอุโบสถและศาลาบ าเพ็ญกุศลต่าง ๆท าให้ผู้ท่ีมีโอกาสพบเห็นเกิดศรัทธาต่อ
วัดและพระพุทธศาสนา วัดในจังหวัดเพชรบุรีนิยมงานปูนปั้นประดับตามศาสนสถานเพื่อให้ศาสนิกชน
ได้ศึกษาหาความรู้  และเป็นอุปกรณ์สอนบุคคลท่ีได้พบเห็นได้ข้อคิดสาม ารถน าไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันได้ ศาลากลางหมู่บ้านยังเป็นอุปกรณ์เสริมของพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นอย่าง
ดี ประชาชนจังหวัดเพชรบุรีนิยมฟังเทศน์และจัดให้มีเทศน์มหาชาติ เรื่องพระเวสสันดรชาดกตาม
ศาลากลางหมู่บ้านและตามบ้านเรือนของตนท าให้พระสงฆ์ได้ท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วย ตาม
ค าขวัญประจ าจังหวัดในอดีตกล่าวไว้ว่า “เพชรบุรีเมืองพระ ธรรมะครองใจ” เป็นหลักฐานยืนยันว่า
พระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี  ไ ด้ท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนากันจนเป็น ท่ียอมรับของ

                                                         
๒

 บัญชายุทธ นาคมุจลิน, “รูปแบบการพัฒนาศาสนาทายาทที่พึงประสงค์ในพระพุทธศาสนา”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖).   
 



๒๔๑ 
 

พุทธศาสนิกชนเมืองเพชรบุรี จากหลักฐานท่ีเป็นศาสนสถาน โบราณสถานมีพระปรางค์ ๕ ยอดท่ีวัด
มหาธาตุวรวิหาร เจดีย์แดงท่ีต าบลบ้านหม้อ วัดร้างไผ่ล้อม เป็นต้น 

ภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้พระพุทธศาสนาท้ังฝ่ายบรรพชิตและ
คฤหัสถ์เป็นอย่างดี มีประชาชนเยาวชนสนใจศึกษาหาความรู้จากกิจกรรมฝาผนังตามอุโบสถ  ตามวัด
ส่วนมากจะวาดภาพพุทธประวัติ สาวกสาวิกา และพระเจ้า ๑๐ ชาติ ลงบนผนังอุโบสถ ศาลาการ
เปรียญและศาลาจนกลายเป็นศิลปะทางพระพุทธศาสนาอย่างล้ าค่า  ล้วนแต่เป็นอุปกรณ์และวัสดุใน
การเผยแผ่ท้ังส้ิน จากการได้เห็นและได้มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้และเข้าใจจนเกิดศรัทธาเล่ือมใสต่อ
พระพุทธศาสนา ถึงขนาดบางท่านไม่กล้าท าบาป เมื่อเสียชีวิตแล้วจะต้องไปถูกจองจ าอยู่ในนรก เช่น 
การเห็นภาพวาดเรื่อง ไตรภูมิพระร่วงหรือเรื่องทศชาติชาดกท่ีท าให้พุทธศาสนิกชนเช่ือเรื่องบุญ –บาป 
และเรื่องบุญคุณของผู้มีพระคุณมีบิดามารดา เป็นต้น พระพุทธรูปปางต่าง ๆ และยังสามารถน า
ธรรมชาติท่ีมีอยู่รอบตัวมาท าอุปกรณ์เช่น ต้นไม้ในวัดก็สามารถน ามาเป็นอุปกรณ์ในการสอนธรรมได้
เช่นเดียวกัน แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ใช้ธรรมชาติท่ีอยู่รอบตัวพระวรกายของ
พระองค์ มาเป็นอุปกรณ์ส่ือให้สาวกสาลิกา อุบาสกอุบาสิกา เกิดความรู้ความเข้าใจจนเกิดศรัทธา
เล่ือมใสต่อคุณพระรัตนตรัย  ตราบเท่าปัจจุบัน วัดท่ีอยู่ในชนบทยังมีกลองระฆังเป็นอุปกรณ์ด้วย
พุทธศาสนิกชนนิยมสร้างกลองระฆังถวายวัดและวัดก็สร้างหอระฆังกันแทบทุกวัน พุทธศาสนิกชนเคย
ชินกับเสียงกลองระฆังของพระสงฆ์และเกิดศรัทธาเล่ือมใสเมื่อได้ยินเสียงพระตีกลอง ระฆังเป็น
สัญญาณให้รู้ว่าได้เวลาแห่งการท าความดีแล้ว ผู้สูงอายุบางท่านพอได้ยินเสียงกลองระฆังยกมือขึ้นสาธุ 
อนุโมทนาบุญกับพระสงฆ์ท่ีท่านได้ท ากิจวัตรของท่าน 

ส่ิงท่ีควรปรับปรุงคือ  พระนักเผยแผ่จัดใหม้ีการฝึกอบรมวิธีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้
เกิดความช านาญ เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการงานของสภาฯ  พระนักเผยแผ่ใช้อินเตอร์เน็ตมา
ช่วยท าการเผยแผ่งานของสภาพระนักเผยแผ่ให้มีประสิทธิภาพ  จัดสร้างส านักงานของสภาพระนัก
เผยแผ่ โดยระดมทุนจากพระสังฆาธิการในปกครองคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี และผู้มีจิตศรัทธา
เล่ือมใสร่วมบริจาค  พัฒนาวิธีการน าเสนอวิธีการเผยแผ่ท่ีน่าสนใจ มีรูปแบบใหม่ ๆ ไม่ซ้ ารูปแบบเดิม 
การใช้วัสดุอื่นอีกท่ีสามารถช่วยส่งเสริมวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้  สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อรอนงค์ โรจน์วัฒนบูลย์ได้ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาตัวแบบผู้น าเชิงนวัตกรรม” ผลการศึกษาพบว่า 
บริบทภายนอกองค์การท่ีมีความเปล่ียนแปลงมากขึ้นส่งผลกระทบต่อการปรับทิศทางและกลยุทธ์ใน
การน าองค์การ กดดันให้ผู้น ามุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมมากขึ้นเพื่อสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน บริบทภายในองค์การด้านวัฒนธรรมองค์การและบรรยากาศ
ภายในองค์การมีผลกระทบต่อบทบาทของภาวะผู้น ารูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้และระบบการ
จัดการความรู้ท่ีมีกระบวนการชัดเจน และใช้เทคโนโลยีในการสร้างคลังความรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ 
เป็นปัจจัยท่ีส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการพัฒนานวัตกรรม โครงสร้างองค์การท่ีเหมาะสม คือ 
โครงสร้างองค์การแบบทีมงานข้ามสายงาน ระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีการบริหารคนเก่ง 



๒๔๒ 
 

และมีระบบพี่เล้ียง มีการสอนงาน การมอบหมายงานโครงการ การมอบอ านาจเป็นระบบท่ีส่งผลเชิง
บวกต่อแนวทางการพัฒนาผู้น าเชิงนวัตกรรม ๓  

๔.  ด้านการบริหารจัดการ  พระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรีสามารถรวมตัวกันจัดต้ังสภา
พระนักเผยแผ่ประจ าจังหวัดเพชรบุรีได้ โดยการร่วมพระนักเทศน์ต้นแบบ พระนักเทศน์ประจ าจังหวัด 
พระจริยนิเทศน์, พระปริยัตินิเทศน์, พระธรรมทูติ, พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน พระครูสอนพระ
ปริยัติธรรมพระวิปัสสนาจารย์ไว้ด้วยกัน พระนักเผยแผ่ได้เข้าไปสอนวิชาพระพุทธศาสนาในสถานท่ี
ศึกษาต่าง ๆ ในเขตจังหวัดเพชรบุรีได้ส่งพระนักเผยแผ่ไปท าการเผยแผ่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรีเป็นประจ า พระนักเผยแผ่ได้บรรยายธรรมหน้าเสาธงในโรงเรียน มี
พระครูสอนศีลธรรมในสถานศึกษาต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา ได้ส่งให้พระท่ีมีความรู้
ความสามารถในการบรรยายธรรมและอบรมธรรมะแก่นักโทษในเรือนจ าจังหวัดและส่งพระเข้าไป
สอนธรรมศึกษาในเรือนจ าประจ าจังหวัดด้วย  พระนักเผยแผ่ในจังหวัดเพชรบุรีท่ีมีอยู่ในสภาพระนัก
เผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี จ านวน ๑๑๕ รูป มีความนักธรรมช้ันเอกข้ึนไปและยังเป็นพระสังฆาธิการระดับ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสถึงเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี และมีท่ีปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ เป็นท่ีปรึกษาและสมาชิก
ของสภาพระนักเผยแผ่ร่วมด้วย มีประธาน ๑ รูป รองประธานสภา ๒ รูป มีคณะกรรมการบริหารสภา
จ านวน ๑๕ รูป อ าเภอละ ๑ รูป บ้าง ๒ รูปบ้าง ๓ รูปบ้าง  เป็นกรรมการบริหารมีวาระครั้งละ ๒ ปี  

 ส่ิงท่ีควรปรับปรุงคือ  ปรับเปล่ียนพระนักเผยแผ่ท่ีอายุยังไม่มากนัก และมีภาระงาน
น้อยมาเป็นผู้บริหารบ้าง  หมั่นประชุมเป็นเนืองนิตย์ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง เพราะการประชุมเป็น
การปฏิบัติ และเป็นการเผยแผ่ด้วย  การสร้างศาสนทายาท มีเครือข่ายและการมีส่วนร่วม มีการ
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน และจัดค่ายคุณธรรมปลูกฝังเยาวชน การแสดงตนเป็นพุทธมามกะพระ
นักเผยแผ่ต้องใช้กลยุทธ์ และหลักธรรมวินัยท าการเผยแผ่ฯ มาบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่  
จังหวัดเพชรบุรี  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  พระครูอุทัยกิจจารักษ์ สุจิณฺโณ ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบ
การบริหารจัดการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองคณะสงฆ์ ” ผลการวิจัย พบว่า ๑) 
รูปแบบการบริหารกิจการคณะ สงฆ์มีการด าเนินการตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่ง
ภารกิจดังกล่าวบางประการก าหนดไว้ในระเบียบกฎมหาเถรสมาคม แต่บางประการคงเห็นไปตาม
จารีตประเพณีท่ีปฏิบัติสืบต่อมา ๒) การบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์กรคณะสงฆ์
ภาค ๒ มีปัญหาท่ีชัดเจน องค์กรสงฆ์มีบุคลากรไม่พอเพียงท่ีจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง
และถ่องแท้ พระนักเผยแผ่ท่ีมีความรู้ ความเข้าใจในหลักพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องถ่องแท้มี
จ านวนจ ากัด เห็นปัญหาในการเผยแผ่ ท าให้พุทธศาสนิกชนเกิดความสับสน ส าคัญผิด และเข้าใจ
คลาดเคล่ือนไปจากความเห็นจริงตามหลักพระพุทธศาสนา ๓) แบบการบริหารจัดการการเผยแผ่ของ
องค์กรปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ควรมีอ านาจและหน้าท่ีท่ีส าคัญ กล่าวคือ เห็นศูนย์กลางในการ
ประสานบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในระดับภาคและระดับจังหวัด เพื่อให้ปฏิบัติตาม
นโยบาย ข้อก าหนด ข้อบังคับ วัตถุประสงค์และอื่นๆ ตามท่ีองค์กรก าหนดและมอบหมาย จัดหาวัสดุ

                                                         
๓

 อรอนงค์โรจนฺวัฒนบูลย์, “การพัฒนาตัวแบบผู้นาเชิงนวัตกรรม”, วิทยานิพนธ์รัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (คณะรัฐประศาสนศาสตร์ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๓).   



๒๔๓ 
 

อุปกรณ์เครื่องมือประกอบการเรียนการสอนและการเผยแผ่ และอ านวยความสะดวก และเห็นท่ี
ปรึกษาในการด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา และส่งเสริมสนับสนุนการการพัฒนาบุคลากรการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา ติดตามประเมินผลบุคลากรท่ีเผยแผ่พระพุทธศาสนา และจัดท ารายงานผล
การด าเนินงานการเผยแผ่ และจัดหางบประมาณสนับสนุน ให้การอุปถัมภ์กิจกรรมและบุคลากรท่ีท า
หน้าท่ีเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป๔ 
 

ผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไปที่เก่ียวกับการรูปแบบการบริหารจัดการสภาพระนักเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวม ตามหลักเทศนาวิธี ๔ หลักหน้าที่
สภาพระนักเผยแผ่ ๓ และหลักการบริหารจัดการ 4 M   

ตามหลักเทศนาวิธี ๔ พบว่า พระสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการ
บริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ตามหลักเทศนาวิธี ๔ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากมีค่าเฉล่ีย    (  = 4.51 , S.D.  =0.537 )เมื่อพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน  ยกเว้นด้านด้านสมาทปนา  สามารถ
น าไปปฏิบัติเท่านั้น มีค่าเฉล่ีย    (  = 4.47 , S.D.  =0.587 ) อยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ  ณันศภรณ์ นิลอรุณ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของสานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา” ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ระบบการจัดการความรู้ของสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประกอบด้วย ระบบท่ีส าคัญ ๒ ระบบหลัก คือ ๑) ระบบท่ัวไปของการจัดการความรู้ ๒) ระบบเฉพาะ
ของการจัดการความรู้ โดยระบบท่ีออกแบบระบุความเป็นมาและความส าคัญ ความหมาย 
วัตถุประสงค์ หลักการ วิธีการด าเนินการ คาอธิบายประกอบ แนวทางและเงื่อนไขของการน าระบบไป
ใช้ได้รับการตรวจรับรองจากผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมีค าเฉล่ียความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์เหมาะสม
ท่ีสุด จากการทดลองมีผลการด าเนินการจัดการความรู้ในภาพรวมระดับมาก ค าเฉล่ียของผลการ
ด าเนินการจัดการความรู้ระดับบุคคลอยู่ระหว่าง ๓.๓๓ –๔.๐๐ และมีค าเฉล่ียการผลการจัดการ
ความรู้ระดับกลุ่มและองค์กรอยู่ระหว่าง ๓.๓๓ –๓.๗๐ จากการเปรียบเทียบ พบว่า ค าเฉล่ียการ
ด าเนินงานตามระบบการจัดการความรู้หลักการทดลองท่ีมีค าสูงกว่าก่อนการทดลอง มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ ซึ่งระบบการจัดการความรู้ของสานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาดังกล่าวมีสาระส าคัญโดยสังเขป ดังนี้ ๕ 

หลักหน้าที่สภาพระนักเผยแผ่ ๓ พบว่า พระสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี มีความคิดเห็นต่อ
รูปแบบการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี หลักหน้าท่ี
สภาพระนักเผยแผ่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากมีค่าเฉล่ีย    (  =4.48 , S.D.  =0.534 

                                                         
๔พระครูอุทัยกิจจารักษ์ สุจิณโณ, “รูปแบบการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์กร 

ปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒”, ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาริขาการจัดการเซิงพุทธ , (บัณฑิตริทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุพาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๖. 

๕
 ณันศภรณ์ นิลอรุณ, “การพัฒนาระบบการจัดการความรู๎ของสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา”, 

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒ 









๒๔๔ 
 

)เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ยกเว้นด้านวางระบบการเผย
แผ่เป็นระบบมีค่าเฉล่ีย    (  = 4.50 , S.D.  =1.124 ) อยู่ในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ  ณันศภรณ์ นิลอรุณ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของสานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา” ผลการวิจัย พบว่า ๑) การศึกษาเอกสาร ก าหนดกรอบแนวคิด ๒) การศึกษาสภาพ
การปฏิบัติงานตามระบบการจัดการความรู้ โดยการสอบถามผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ของเขต
พื้นท่ีการศึกษา ๑๗๘ แห่ง และสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานจัดการความรู้ของเขตพื้น ท่ีการศึกษานาร่องการจัดการความรู้ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๘ แห่ง ประกอบกับการวิเคราะห์ สังเคราะห์รูปแบบและระบบ
การจัดการความรู้ตามบทบาทภารกิจของเขตพื้นท่ีการศึกษา ๓) ออกแบบและตรวจสอบคุณภาพของ
ระบบการจัดการความรู้ โดยผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ๔) น าไปใช้โดยการทดลองกับเขตพื้นท่ี
การศึกษาท่ีสมัครใจ ๑ แห่ง เป็นระยะเวลา ๖ เดือน ๕) ประเมินผลการด าเนินงานตามระบบการ
จัดการความรู้ของเขตพื้นท่ีการศึกษาและน าเสนอระบบการจัดการความรู้ของเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ี
สมบูรณ์ ผลการวิจัย พบว่า๒๔๓ ระบบการจัดการความรู้ของสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประกอบด้วย ระบบท่ีส าคัญ ๒ ระบบหลัก คือ ๑) ระบบท่ัวไปของการจัดการความรู้ ๒) ระบบเฉพาะ
ของการจัดการความรู้ โดยระบบท่ีออกแบบระบุความเป็นมาและความส าคัญ ความหมาย 
วัตถุประสงค์ หลักการ วิธีการด าเนินการ คาอธิบายประกอบ แนวทางและเงื่อนไขของการน าระบบไป
ใช้ ได้รับการตรวจสอบรับรองจากผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมี ค่าเฉล่ียความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์
เหมาะสมมากท่ีสุด จากการทดลองมีผลการด าเนินการจัดการความรู้ในภาพรวมระดับมาก ค่าเฉล่ีย
ของผลการด าเนินการจัดการความรู้ ระดับบุคคลอยู่ระหว่าง ๓.๓๓-๔.๐๐ และมีค่าเฉล่ียผลการ
จัดการความรู้ระดับกลุ่มและองค์กรอยู่ระหว่าง ๓.๓๓-๓.๗๐ จากการเปรียบเทียบ พบว่า ค่าเฉล่ียการ
ด าเนินงานตามระบบการจัดการความรู้หลังการทดลองมีค่าสูงกว่าก่อนการทดลอง มีความแตกต่างกัน
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ ซึ่งระบบการจัดการความรู้ของสานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาดังกล่าวมีสาระส าคัญโดยสังเขป ดังนี้ ๑. ระบบท่ัวไปของการจัดการความรู้มีองค์ประกอบ
ย่อย ๕ ด้านได้แก่ ๑) ด้านสภาพแวดล้อม ๒) ด้านส่ิงท่ีน าเข้า ๓) ด้านกระบวนการ ๔) ด้านส่ิงท่ี
ส่งออก และ ๕) ด้านส่ิงท่ีย้อนกลับ ๒. ระบบเฉพาะของการจัดการความรู้มีองค์ประกอบย่อย ๔ ด้าน
ได้แก่ ๑) ด้านโครงสร้างการจัดการความรู้ ๒) ด้านบุคลากรการจัดการความรู้ ๓) ด้านภารกิจการ
จัดการความรู้ และ ๔) ด้านเทคโนโลยีการจัดการความรู้๖ 

หลักการบริหารจัดการ 4 M  พบว่า พระสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี มีความคิดเห็นต่อ
รูปแบบการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี หลักการ
บริหารจัดการ 4 M  ๔ โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากมีค่าเฉล่ีย    (  =4.45 , S.D.  
=0.597 )เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านสอดคล้องกับงานวิจัย

                                                         
๖

 ณันศภรณ์ นิลอรุณ, “การพัฒนาระบบการจัดการความรู๎ของสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา”, 
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 
 







๒๔๕ 
 

ของ  อภิษฎาข์ ศรีเครือดง ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ตามแนวพุทธของ
ผู้บริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ” ผลการวิจัยพบว่า ๑) บุคลากรท่ีทางานอยู่ในมหาวิทยาลัยของ
รัฐบาล สังกัดสานักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ จ านวน๒ แห่ง คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน๒๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๔ เป็น
เพศชายจ านวน๑๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๖ ประชากรส่วนใหญ่ มีอายุ ๓๙-๔๖ ปี จ านวน๑๔๖ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖ ซึ่งส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน๑๙๕ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๔๘.๙ ประชากรท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีมีจ านวนมากท่ีสุด คือ ๑๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๑ นอกจากนี้
ยังพบว่าส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทางาน๑๑-๑๕ ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๘ และส่วนใหญ่ไม่เคยผ่านการ
อบรมหลักสูตรผู้บริหาร มีจ านวน๓๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๒ ๒) หลักธรรมทางพุทธศาสนาและ
ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าของผู้บริหารสตรี ในมหาวิทยาลัยของรัฐ ผู้บริหารต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศ
น๑กว้างไกล มีความสามารถ มีความรอบรู้ในการทางานควรศึกษาเพิ่มเติมให้ทันยุคสมัยท่ีเปล่ียนไป 
มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี มีทักษะในการส่ือสาร มีความยุติธรรม มีคุณธรรมจริยธรรม มีเมตตากรุณาสูง 
ซื่อสัตย์จริงใจ นอกจากนั้นต้องมีความสามารถในการประสานงานดี บุคลิกภาพอบอุ่น มีจิตใจ
กว้างขวาง รักเพื่อนร่วมงานเหมือนญาติ รู้จักยอม ให้อภัยคนง่ายไม่หนีปัญหาผู้บริหารควรยึดหลัก
อริยสัจ ๔ ๓) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าท่ีพึงประสงค์ ตามแนวพุทธของผู้บริหารสตรี ใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ ประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีส าคัญ ๓ องค์ประกอบ คือ ๑) องค์ประกอบด้าน
จักขุมา ประกอบด้วย การมีวิสัยทัศน์มองการณ์ไกล มีความสามารถในการวางแผน คิดต่าง พัฒนา มี
สติปัญญา ไหวพริบปฏิภาณดี ริเริ่มส่ิงใหม่ๆ นโยบายใหม่ ๒) องค์ประกอบด้านวิธุโร ประกอบด้วย
ต้องเป็นผู้มีสมรรถภาพในการทางานมีความเช่ียวชาญในการบริหาร ค านึงถึงความสามารถและ ปัจ
เจคบุคคล มุ่งเกณฑ์มุ่งงาน มีความยืดหยุ่นสูง จัดให้มีการประชุมเสมอ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ร่วมงาน
พัฒนาตนเอง น าเทคโนโลยีมาใช้พัฒนางาน ทักษะในการส่ือสารดี และมีความสามารถในการทางาน
เป็นทีม ๓) องค์ประกอบด้านนิสสยสัมปันโน ประกอบด้วย มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีบุคลิกภาพดีมีทักษะใน
การติดต่อส่ือสารงานดี การวางตัวเสมอต้นเสมอปลาย มีความสามารถครองใจคน ให้แนะน า
ช่วยเหลือประสานให้องค์การเกิดความสามัคคี มีความเช่ือมั่นในตัวเอง เมตตา กรุณา ยุติธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต๗ 
 

 
 
 
 
 

                                                         
๗อภิษฎาข์ ศรีเครือดง, “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาที่พึงตามแนวพุทธของผู้บริหารสตรีใน

มหาวิทยาลัยของรัฐ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๖.    



๒๔๖ 
 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ผู้วิจัยสรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย “รูปแบบการพัฒนาการจัดการสภาพระนักเผยแผ่

จังหวัดเพชรบุรี”   จึงมีผลสรุปดังต่อไปนี้ 
๑.ด้านบุคลากร สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรีมีการประชุมสมาชิกของสภาอย่าง

น้อยเดือนละ ๑ ครั้ง  และให้การสนับสนุนพระนักเผยแผ่สร้างผลงานทางวิชาการในการพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 

๒.ด้านงบประมาณ สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรีมีการใช้งบประมาณตรงตาม
วัตถุประสงค์ของสภาพระนักเผยแผ่  และท าโครงการเสนอของบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล  และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

๓.ด้านวัสดุอุปกรณ์ สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรีจัดสร้างส านักงานของพระนัก
เผยแผ่  และจัดหาเทคนิคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยสนับสนุนการเผยแผ่ 

๔.ด้านการบริหารจัดการ ผู้บริหารของสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี  ควรจัดระบบ
ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศด้วยตนเอง  หรือจัดจ้างขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่ง
สามารถช่วยให้เกิดขึ้นมูลท่ีเป็นปัจจุบันได้  และผู้บริหารไม่ควรด ารงต าแหน่งต่อเนื่องนานเกิน  ๔  ปี 

 
 
๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
ผู้วิจัย สรุปข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ “รูปแบบการพัฒนาการจัดการสภาพระนักเผย

แผ่จังหวัดเพชรบุรี” จึงมีผลสรุปดังต่อไปนี้ 
๑.ด้านบุคลากร สมาชิกสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี  ควรปรับวิธีการการเผยแผ่

ให้ทันสมัยและน่าสนใจ  ต้องหมั่นเข้าประชุมอย่างเนืองนิตย์อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
๒.ด้านงบประมาณ สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรีควรใช้งบประมาณท่ีมีอยู่ให้ตรง

กับวัตถุประสงค์ของสภาพระนักเผยแผ่  และท าโครงการเสนอของบประสนับสนุนจากรัฐและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อการเผยแผ่ 

๓.ด้านด้านวัสดุอุปกรณ์ สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี ควรมีการอบรมถวายความรู้
ในด้านการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เกิดความช านาญ  และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการแผ่ 

๔.ด้านการบริหารจัดการ สภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรีควรมีการแบ่งงานให้เป็น
แผนกมีผู้รับผิดชอบท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถและการสร้างเครือข่ายสนับสนุนการบริหาร
จัดการสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 

 
๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาการจัดการสภาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี” ผู้วิจัย มี

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปมีดังนี้ 



๒๔๗ 
 

๑. ควรจะศึกษาเรื่องรูปแบบการพัฒนาการจัดการสภาพระนักเผยแผ่ในจังหวัดอื่นๆ  การ
พัฒนาขีดความสามารถของพระนักเผยแผ่เชิงบูรณาการ 

๒. ควรจะศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผู้น าของสภาสภาพระนักเผยแผ่ ท้ังประเทศ เพื่อ
เปรียบเทียบในสภาพระนักเผยแผ่ในพื้นท่ีๆต่างกัน 

๓. การพัฒนาขีดความสามมารถของพระนักเผยแผ่และควรศึกษาหน่วยงานท่ีมีความ
เกี่ยวข้องกับการจัดการเผยแผ่ เช่น สภาสงฆ์ของคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี  สภานักธรรมจังหวัด
เชียงใหม่  และกรมประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

๔.ปัจจัยกลไกท่ีมีอิทธิพลต่อการพัฒนาพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 
 

 
 



๒๔๘ 
 

บรรณานุกรม  
๑. ภาษาไทย : 
ก. ข้อมูลปฐมภูมิ(Parimary sources) 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๓๕. 
___________.พระไตรปิฎกภาษไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๓๙. 

 
ข. ข้อมูลทุติยภูมิ(Secondary Sources) 

(๑) หนังสือ 
กรมการศาสนา. วัดพัฒนา ๔๔. กระทรวงศึกษาธิการ: กองพุทธศาสนสถาน, ๒๕๔๔.   
ขวัญนภา สุขคร. ความหมายของการวิจัย. ล าปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ล าปางล, 

๒๕๕๔. 
ชัยยงค์ พรหมวงศ์. การจัดระบบการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

,๒๕๔๖. 
ชุบ กาญจนประกร. หลักรัฐประศาสนสาสตร์.กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐประศาสนสตร์ มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร, ๒๕๑๐. 
เด่น ชะเนติยัง. การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., ๒๕๓๓.   
เติมศักดิ์ ทองอินทร์. ความรู้เบื้องต้นทางการบริหารรัฐกิจ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗.   
ถวัลย์รัฐวรเทพพุฒิพงษ์. การก าหนดและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ : ทฤษฎีและการประยุกต์ . 

กรุงเทพมหานคร : เสมาธรรม, ๒๕๔๐. 
ทิศนา แขมณี. ศาสตรการสอน องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ.

กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,. ๒๕๕๔. 
ธงชัย สันติวงษ์. องค์กรและการบริหาร. พิมพ์ครั้งท่ี ๙. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิชล. 

๒๕๔๒.   
นิ ร ม ล  กิ ติ กุ ล .อ ง ค์ ก า ร แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร .พิ ม พ์ ค รั้ ง ท่ี  ๑ ๑ .ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  :                               

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙.   
นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ และพูนศิริ วัจนะภูมิ . ทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกับการพัฒนาชนบท . 

เอกสารการสอนชุดวิชาคหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน หน่วยที่ ๑-๗..พิมพ์ครั้ง
ท่ี ๒. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๔.   

เนตร์พัณณา ยาวิราช. การจัดการสมัยใหม่. กรุงเทพมหานคร: เซ็นทรัลเอ็กซ์เพรส, ๒๕๔๖.   
บุ ญ ช ม  ศ รี ส ะ อ า ด .ก า ร วิ จั ย ท า ง ก า ร วั ด ผ ล แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล .ม ห า ส า ร ค า ม  :                   

มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, ๒๕๔๓. 
บุญชม ศรีสะอาด. วิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งท่ี ๗. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน์, ๒๕๔๗. 



๒๔๙ 
 

ปกรณ์ ปรียากร. ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาในการบริหารการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: 
สามเจริญพานิช, ๒๕๓๘.   

ปกรณ์ ปรียากร.ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาในการบริหารการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.   

ประทาน  คง ฤทธิ์ ศึ ก ษากร .สุ ขาภิ บ าล ใน ฐานะป กครอ งตน เอ ง .กรุ ง เทพมห านคร :                    
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์, ๒๕๓๙. 

ผศ.ดร.ทองใบ สุดชารี. ทฤษฎีองค์การ : วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและการประยุกต์ . พิมพ์ครั้งท่ี ๒. 
ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี, ๒๕๔๒.   

ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม และคณะ . ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ . พิมพ์ครั้งท่ี ๑.     
กรุงเทพ มหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕.   

พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์และชลิดา ศรมณี รศ.. หลักการจัดองค์การและการจัดการ. พิมพ์ครั้งท่ี ๕. 
กรุงเทพมหานคร: ห.จ.ก.แสงจันทร์การพิมพ์, ๒๕๓๑.   

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) . พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ . พิมพ์ครั้งท่ี ๙. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓.   

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). วินัยเร่ืองที่ใหญ่กว่าที่คิด. พิมพ์ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร:   บริษัทสหธรรมิก จ ากัด,. 
๒๕๓๘.   

พระธรรมปิฎก(ป.อ. ปยุตฺโต) . พุทธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ . พิมพ์ครั้งท่ี ๑๐ . 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์บริษัทสหธรรม จ ากัด, ๒๕๔๖. 

พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต).คุณธรรมส าหรับนักบริหาร.พิมพ์ครั้งท่ี ๒.   
  กรุงเทพมหานคร: บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๑.   
พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์. หน้า ๒๙-๓๓. 
พระยุทธนา รมณียธมฺโม . การศึกษาเชิงวิเคราะห์การจัดองค์กรคณะสงฆ์สมัยพุทธกาล .         

บัณฑิตวิทยาลัย: วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา, ๒๕๔๘.   
พุทธทาสภิกขุ. การบริหารธุรกิจแบบพุทธ. กรุงเทพมหานคร: เคล็ดไทย. มปป.   
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, องค์การและการจัดการ. พิมพ์ครั้งท่ี ๖. นนทบุรี: มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช. ๒๕๔๘.   
มหาวิ ทย า ลัย สุ โ ข ทัย ธ ร ร มาธิ ร า ช .องค์ ก า รและก ารจั ดก า ร .พิ มพ์ ค รั้ ง ท่ี  ๖ .นนทบุ รี :          

มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช, ๒๕๔๘.   
มานพ  พลไพรินทร์ . คู่มือบริหารกิจการคณะสงฆ์ .กรุงเทพมหานคร : หจก. ชุติมาการพิมพ์ ,       
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ยุวัฒน์ วุฒิเมธี. การพัฒนาชุมชน : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร: บากกอกบล็อก, 

๒๕๒๖.   
เยาวดี วิบูลย์ศรี. การประเมินโครงการ : แนวคิดและแนวปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งท่ี ๒.กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
ราชบัณฑิตยสถาน . พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. พิมพ์ครั้งท่ี ๑ . 

กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ๊คส์ พับลิเคช่ันส์จ ากัด, ๒๕๔๖.   



๒๕๐ 
 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ    
และหน่วยงานของรัฐ. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์นิติธรรม, ๒๕๔๘.   

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถ่ิน : สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝร่ังเศส 
ญี่ปุ่นและไทย. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์โฟร์เพลช, ๒๕๓๖.   

วีระ อาพันสุข. พุทธธรรมกับการบริหารบุคคล. พิมพ์ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: เอราวัณการพิมพ์, 
๒๕๒๖.   

ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ. รายงานวิจัยโครงการวิจัยรูปแบบของระบบการบริหารจัดการศึกษา
แบบบูรณาการส าหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา .กรุงเทพมหานคร : 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๔๘. 

ศิริชัย กาญจนวาสี. ทฤษฎีการประเมิน. พิมพ์ครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
๒๕๔๗. 

ศิริชัย กาญจนวาสี. ทฤษฎีการประเมิน. พิมพ์ครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
๒๕๔๗. 

ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช. การนาเสนอรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษา. พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 
๒๕๔๔. 

สนธยา พลศรี. ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๗. 
สนธยา พลศรี. ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน. พิมพ์ครั้งท่ี ๕. กรุงเทพมหานคร: 
โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๗.   

สนธยา พลศรี. ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน. พิมพ์ครั้งท่ี ๕. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, 
๒๕๔๗.   

สมคิด บางโม. หลักการจัดการ. พิมพ์ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: บริษัท พิมพ์ดี จ ากัด, ๒๕๓๙. 
สมคิด บางโม. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: วิทยพัฒน์, ๒๕๔๑.   
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง  วรปุญฺโญ). คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยเร่ืองการคณะสงฆ์และ

การศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมการศาสนา,๒๕๔๐. 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส. วินัยมุข (เล่ม ๓) หลักสูตรนักธรรมชั้นเอก. 

พิมพ์ครั้งท่ี ๒๘. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘.   
สมเดช สีแสง. คู่มือการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ . 

ชัยนาท: อมรการพิมพ์, ๒๕๔๔.   
สมพงษ์ เกษมสิน. การบริหาร. พิมพ์ครั้งท่ี ๘. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช. ๒๕๒๖. 
สมยศ นาวีการ. การบริหารเชิงกลยุทธ์. พิมพ์ครั้งท่ี ๒. (กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์บรรณกิจ, 

๒๕๔๔.   
สมาน อัศวภูมิ . การศึกษาและการสังเคราะห์รูปแบบการบริหารสถานศึกษา การพัฒนา

คณะกรรมการสถานศึกษา และสถานศึกษาเครือข่ายของผู้บริหารสถานศึกษา
ต้นแบบ รุ่นที่ ๑. กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ์, ๒๕๔๙. 



๒๕๑ 
 

สัมฤทธิ์ ท่าเหล็กเจริญ . ปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล :        
ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตจังหวัดปทุมธานี . กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยรามคาแหง, ๒๕๔๖.   

ส านักงานเจ้าคณะภาค ๒. เอกสารคู่มือโครงการอบรมหลักสูตรพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา    
รุ่นท่ี ๒. ๒๕๔๖. (อัดส าเนา).ส านักงานเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี. เอกสาร
ประกอบการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดเพชรบุรีประจ าปี, พ.ศ. ๒๕๖๐. 

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

สุพจน์ พันธ์ชูเพชร.“การศึกษากระบวนการบริหารงานของผู้อานวยการสามัญศึกษาจังหวัด”            
รายงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๓๘.   

สุภาพร พิศาลบุตร. การพัฒนาองค์การ. พิมพ์ครั้งท่ี ๗. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฎ   
สวนดุสิ, ๒๕๔๙. 

สุลักษณ์ ศิวรักษ์. การบริหารงานแบบพุทธ. กรุงเทพมหานคร: บริษัทส่องสยาม จ ากัด. ๒๕๓๘. 
เสนาะ ติเยาว์. หลักการบริหาร. พิมพ์ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

,๒๕๔๖.   
แสวง อุดมศรี. การปกครองคณะสงฆ์ไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๔๖.   
แสวง อุดมศรี. เรียบเรียง. พระวินัยปิฎก ๑ ว่าด้วยมหาวิภังค์หรือภิกขุนีวิภังค์. กรุงเทพมหานคร: 

บริษัทประยูรวงศ์ จ ากัด, ๒๕๔๖.   
 
(๒) วิทยานิพนธ์ 
ฉัตรชัย ธรรมครบุรี. “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของโรงเรียนรางวัล

พระราชทาน” .วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖.   

ณันศภรณ์ นิลอรุณ. “การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา”.                    
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 

ณันศภรณ์ นิลอรุณ. “การพัฒนาระบบการจัดการความรู๎ของสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา”.                   
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒.   

ดิเรก วรรณเศียร. “การพัฒนาแบบจาลองแบบสมบูรณ์ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานส าหรับ
สถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 

บัญชายุทธ นาคมุจลิน .“รูปแบบการพัฒนาศาสนาทายาทท่ีพึงประสงค์ในพระพุทธศาสนา” .               
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต.สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย 
: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖.   



๒๕๒ 
 

พระครูนิวิฐศีลขันธ์ (ณรงค์ ฐิตวฑฺฒโน). “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัด  
การเชิงพุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖.   

พระครูปลัดอาทิตย์ อตฺถเวที (ชองดี). “การศึกษาแนวคิดและวิธีการปกครองคณะสงฆ์ของพระเทพ
โสภณ      (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 

พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศ (ปกานนท์ พิลาพันธ์). “รูปแบบการบริหารจัดการสานักปฏิบัติธรรม
กัมมัฏฐานของผู้น าชาวพุทธในประเทศอังกฤษ”.วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,. 
๒๕๕๖.   

พระครูอุทัยกิจจารักษ์ สุจิณโณ. “รูปแบบการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์กร             
ปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒”.ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเซิงพุทธ. บัณฑิตริทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุพาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๖. 

พระมหาไกรวรรณ ปุณขันธ์ .“ผู้น าเ ชิงกลยุทธ์ของ ผู้บริหารสานักเรียนพระปริยั ติธรรม” .                          
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา . บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๒. 

พระมหาวรัญชัย กลึงโพธิ์. “การปกครองคณะสงฆ์ไทยตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 
๒๔๘๔”. วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาควิชาประวัติศาสตร์. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

พระมหาสหัส  ฐิตสาโร. “การบริหารองค์กรคณะสงฆ์”.รายงานการวิจัย คณะครุศาสตร์   มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย. กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๑.   

พระมหาอ านาจ ปวฑฺฒโน. “การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม  ปริญญาพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาริขาการจัดการเชิงพุทธ. บัณฑิตริทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๔๕๖. 

กีรติ ศรีวิเชียร. “ตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องกับผลการเรียนของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี”.  
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒิ
ประสานมิตร, ๒๕๒๘. 

พระราชปริยัติ (สฤษด์ิ ประธาตุ). “การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ   ราชวิทยาลัย”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 

มารศรี กลางประพันธ์. “การพัฒนาคุณธรรมด้านความอดทน (ขันติ) ของนักเรียนระดับปริญญาตรี.  
วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์: 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒิ, ๒๕๔๘.   



๒๕๓ 
 

สมคิด สกุลสลาปัตย์. “รูปแบบภาวะผู้นาการเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิผลในการปฏิรูปการศึกษาแบบ
ยั่งยืน”. ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา.  บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๒. 

อภิษฎาข์ ศรีเครือดง . “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น า ท่ีพึงตามแนวพุทธของผู้บริหารสตรีใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ” .วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๖.    

อรอนงค์ โรจนฺวัฒนบูลย์. “การพัฒนาตัวแบบผู้นาเชิงนวัตกรรม”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 
๒๕๕๓.   

 
(๓)สัมภาษณ ์
สัมภาษณ  พระวชิรธรรมคณี., เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดหนองจอก ต าบลหนองจอก  

 อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี,  ๓ กันยายน ๒๕๖๑. 
พระพิพิธพัชโรดม,  รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี  เจ้าอาวาสวัดพระรูป อ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี, ๙ กันยายน ๒๕๖๑. 
พระครูวัชรสุวรรณาทร, ดร.. เจ้าคณะอ าเภอเมืองเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดใหญ่ สุวรรณา
ราม ต าบลท่าราบ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี,  ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
พระครูพิศาลวัชรกิจ. รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดนาพรหม  ต าบลนา 
พันสาม อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี,  ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
พระครูวาทีวรวัฒน์, ดร. รองจ้าคณะอ าเภอเมืองเพชรบุรี วัดมหาธาตุวรวิหาร ต าบล  
คลองกระแชงอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี,  ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
พระวิสุทธิวรกิจ. เจ้าอาวาสวัดคงคาราม ต าบลคลองกระแซง อ าเภอเมือง  จังหวัด 
เพชรบุรี,  ๔ กันยายน ๒๕๖๑.  
พระครูประโชติวชิรการ เจ้าคณะต าบลคลองกระแซง เขต ๓ ต าบลคลองกระแซง  อ าเภอ  
เมือง จังหวัดเพชรบุรี, ๙ กันยายน ๒๕๖๑. 
พระมหาไชยพร อิทฺธิวโร.ดร.เจ้าอาวาสวัดสระบัว ต าบลคลองกระแซง อ าเภอเมือง  
จังหวัดเพชรบุรี, ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ 
พระครูวัชรธรรมคุณ  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธา ต าบลบางแก้ว อ าเภอบ้านแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี,  ๘ กันยายน ๒๕๖๑.  
พระครูพิพัฒน์วชิรปัญญาวุฒิ เจ้าคณะต าบลหนองศาลา อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี,  
๒๖ กันยายน ๒๕๖๑. 
พระครูสุนทรวัชรการ  เจ้าอาวาสวัดล้ินช้าง ต าบลยางน้ ากลัดเหนือ  อ าเภอหนองหญ้า  
ปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี,  ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑.   
นายสาธิต  เกียรต์ิสุพิมล   ผู้อ านวยการส านักงานพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี ต าบล   
ช่องสะแกอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑. 



๒๕๔ 
 

นายจ าลอง  นุ่นสวน ผู้อ านวยการโรงเรียนนาพรม ต าบลนาพันสาม อ าเภอเมือ 
  จังหวัดเพชรบุรี, ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
 นายทองร่วง  เอมโอษฐ   ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(ประณีตศิลป-์ศิลปะปูนปั้น)  พ.ศ.
๒๕๕๔  อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 

  นายบวร  จันทร์วงศ์  ข้าราชการบ านาญ ต าบลหนองปลาไหล  อ าเภอเขาย้อย 
จังหวัดเพชรบุรี, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
นางสาวอัมพร  น้ าจันทร์เจริญ  ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนหาดเจ้าส าราญ ต าบลหาดเจ้า
ส าราญ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี, ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
นางสาวบุปผา  เรืองพุ่ม      ผู้อ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัด
เพชรบุรี, ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. 
พระครูอนุวงศ์วัชรกิจ  เจ้าคณะต าบลแก่งกระจาน เจ้าอาวาสวัดถ้ าเสือ ต าบลแก่งกระจาน 
อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี, ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑. 
พระครูสุนทรวัชรการ  เจ้าคณะต าบลหนองหญ้าปล้อง  เขต  ๒  เจ้าอาวาสวัดล้ินช้าง   
ต าบลยางน้ ากลัดเหนือ อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี, ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑. 

(๔)สนทนากลุ่มเฉพาะ 
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระสุธีวีรบัณฑิต.ดร,.อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ภาควิ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
พระมหาสมศักด์ิ  ปุณฺณโชโต  ดร,  ปธ.  ๙  เจ้าอาวาสวัดพระพุทธไสยาสน์มกราคม 
๒๕๖๒. 
พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวุฒิคุณ ปธ. ๘ เจ้าคณะอ าเภอชะอ า   เจ้าอาวาสวัดพลับพลาชัย 
จังหวัดเพชรบุรี, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒   
พระครูสมุห์สัดใจ  อภิปุณฺโณ  พธ.ม. เจ้าอาวาสวัดโพธิ์พระนอก อ าเภอเมืองเพชรบุรี  
จังหวัดเพชรบุรี, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
พระปลัดระพิน  พุทฺธิสาโร.ผศ.ดร.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ภาควิชา 
รัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
ผศ.ดร.รัฐพล  เย็นใจมา อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ภาควิชารัฐศาสต 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรม   ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ภาควิชารัฐศาสตร์ 
ศ.ดร.บุญทัน  ดอกไธสง  ผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎี  บัณฑิต(นานาชาติ) ๑ 
มกราคม ๒๕๖๒. 
อาจารย์ ดร.ประเสริฐ  ธิลาว  เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  ภาควิชารัฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหา จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
ผศ.ดร.พิเชฐ  ท่ังโต อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์   

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ.ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
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_______ผศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา    ภาควิชารัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
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เร่ือง รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี 

 
 

ส่วนที่ ๑. ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์........................................................................................................... 
ต าแหน่ง......................................................................................................................... 
วัน.............ท่ี........เดือน..............................ปี.......................... 
สถานท่ีสัมภาษณ์..................................................................... 
 

ส่วนที่ ๒ ข้อค าถามแบบสัมภาษณ์  
 

๑.สภาพทั่วไปเก่ียวกับการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี          
เป็นอย่างไร 

๑.จุดอ่อน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

๒.จุดแข็ง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

๓.อุปสรรค
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

๔.โอกาส
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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๒.รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี         

ด้านเทศนาวิธี ๔ เป็นอย่างไร 

๑.จุดอ่อน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

๒.จุดแข็ง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

๓.อุปสรรค
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

๔.โอกาส
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 

๓.รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี        
ด้านหน้าที่ของสภา เปน็อย่างไร 

๑.จุดอ่อน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

๒.จุดแข็ง
................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

๓.อุปสรรค
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

๔.โอกาส
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

๔.รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี ด้าน 4 
M อย่างไร 

๑.จุดอ่อน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

๒.จุดแข็ง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

๓.อุปสรรค
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

๔.โอกาส
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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๕. แนวคิดหรือแนวนโยบาย ที่จะน ามาใช้ในรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการ

สภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรีในด้านของ ผู้บริหาร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการ
ปฏิบัติงาน เป็นอย่างไร 

๑.จุดอ่อน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

๒.จุดแข็ง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

๓.อุปสรรค
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 

๔.โอกาส
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

๖. รูปแบบในการพัฒนาการบริหารจัดการสภานักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรีในปัจจุบัน 
มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร และรูปแบบที่พึงประสงค์ ในความคิดของท่านเป็นอย่างไร 

๑.จุดอ่อน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

๒.จุดแข็ง
................................................................................................................................................................



๒๘๙ 
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๓.อุปสรรค
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................................................................................................................................................................
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๔.โอกาส
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................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

 
 

              ขอขอบคุณพระคุณเจ้าทุกรูปท่ีตอบแบบสอบถาม 

       พระครูปลัดมหาเถรานุวัตร (ศรัณภิรมย์  จุลทกาล) 

นิสิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่นท่ี ๖ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙๐ 

 

          

          สัมภาษณ์  พระวชิรธรรมคณี,  เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี  เจ้าอาวาสวัดหนองจอก        
พระพิพิธพัชโรดม,  รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี   เจ้าอาวาสวัดพระรูป  จังหวัดเพชรบุรี  

      

         สัมภาษณ์  พระวิสุทธิวรกิจ,  เจ้าอาวาสวัดคงคารามวรวิหาร  พระครูวัชรสุวรรณาทร,  ดร.  
เจ้าคณะอ าเภอเมืองเพชรบุรี  เจ้าอาวาสวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร  จังหวัดเพชรบุรี 

      

          สัมภาษณ์  พระครูพิศาลวัชรกิจ, รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองเพชรบุรี  เจ้าอาวาสวัดนาพรม 
พระครูสุนทรวัชรการ,  เจ้าคณะต าบลหนองหญ้าปล้องเขต  ๒  เจ้าอาวาสวัดล้ินช้าง จังหวัดเพชรบุรี 



๒๙๑ 

 

 

        สัมภาษณ์  พระครูประโชติวชิรากร,  เจ้าคาณะต าบลคลองกระแชงเขต  ๓ เจ้าอาวาสวัดข่อย  
พระครูอนุวงศ์วัชรกิจ,  เจ้าคณะต าบลแก่งกระจาน  เจ้าอาวาสวัดถ้ าเสือ  จังหวัดเพชรบุรี      

    
         สัมภาษณ์  พระครูวัชรธรรมคุณ,  เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธา จังหวัดเพชรบุรี    
พระมหาไชยพร  อิทฺธิวโร, ดร.ปธ.๙  เจ้าอาวาสวัดสระบัว  อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  
       

     
        สัมภาษณ ์ นายสาธิต  เกียรต์ิสุพิมล, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี  
นางสาวบุปผา  เรืองพุ่ม,  ผู้อ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  จังหวัดเพชรบุรี 



๒๙๒ 

 

                                                                 

         สัมภาษณ์  นายจ าลอง  นุ่มสวน,  ผู้อ านวยโรงเรียนวัดนาพรม ต าบลนาพันสาม  จังหวัด
เพชรบุรี     นายบวร  จันทร์วงศ์,  อดีตผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี   

    

         สัมภาษณ์  พระครูวาทีวรวัฒน์, ดร.  รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองเพชรบุรี  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด
มหาธาตุวรวิหาร  สัมภาษณ์  นายทองร่วม  เอมโอษฐ,  ศิลปินแห่งชาติ  จังหวัดเพชรบุรี   

    

          สัมภาษณ์  พระครูวัชรชลธรรม,  เจ้าคณะอ าเภอท่ายาง  เจ้าอาวาสวัดชลธาราม(ท่าซิก)  
พระครูพิพัฒิวชิรปัญญาวุฒิ, เจ้าคณะต าบลหนองศาลา  เจ้าอาวาสวัดนายาง 



๒๙๓ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์สนทนากลุ่มเฉพาะ 

 

 

 



๒๙๔ 

 

 

 

 



๒๙๕ 

 

 

 

 



๒๙๖ 

 

 

 

 



๒๙๗ 

 

 

 

 



๒๙๘ 

 

 

 

 



๒๙๙ 

 

 

 

 



๓๐๐ 

 

 

 

 



๓๐๑ 

 

 

 

 



๓๐๒ 

 

 

 

 



๓๐๓ 

 

 

 

 



๓๐๔ 

 

 

 

 



๓๐๕ 

 

 

 

 



๓๐๖ 

 

    

     

        การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus  Group  Discussion)   ห้อง B508-B509  อาคารเรียน
รวมโซนบี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อ าเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันท่ี  ๑๕  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 



๓๐๗ 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัยเชิงปริมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐๘ 

 

 

 



๓๐๙ 

 

 

 



๓๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑๑ 

 
 
 
 

แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
เร่ือง รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ 
จังหวัดเพชรบุรี 

                                    
ค าช้ีแจง :  แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรสังคมศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจัดท าขึ้นเพื่อต้องการรวบรวมข้อมูล
และศึกษารูปแบบการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ จังหวัดเพชรบุรี 

จึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านตอบแบบสอบถาม ตามสภาพท่ีได้ประพฤติปฏิบัติและผลท่ีได้
จากการปฏิบัติจริง และขอความเมตตาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ 
ข้อมูลท่ีได้รับจากการตอบแบบสอบถามท้ังหมดจะใช้ประโยชน์ทางวิชาการเท่านั้น ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูล
เป็นความลับ  แบบสอบถามมี ๓ ตอน ดังนี้ 

 

ตอนที่ ๑  เป็นแบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ตอนที่ ๒  เป็นแบบสอบถามก าหนดให้ตอบเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระ
นักเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ จังหวัดเพชรบุรี ตามหลักเทศนาวิธี ๔ 

ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามก าหนดให้ตอบเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระ
นักเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ จังหวัดเพชรบุรี ตามหน้าท่ีของสภา 

ตอนที่ ๔ เป็นแบบสอบถามก าหนดให้ตอบเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระ
นักเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ จังหวัดเพชรบุรี ตามหลักการบริหาร 4 M 

ตอนที่ ๕ เป็นค าถามปลายเปิด เพื่อถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ รูปแบบการ
พัฒนาการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ จังหวัดเพชรบุรี 

 
 
 
 
 

ขอขอบคุณพระคุณเจ้าทุกรูปท่ีตอบแบบสอบถาม 
 

พระครูปลัดมหาเถรานุวัตร (ศรัณภิรมย์  กิตฺติธโร) 
นิสิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 



๓๑๒ 

 
ตอนที่ ๑  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเครื่องหมาย ลงใน  ตามความเป็นจริงและโปรดตอบให้ครบทุกข้อ 
 
 ๑. อายุ 
   ๒๐-๒๕ ปี  ๒๖-๓๐ ปี 
   ๓๑-๓๕ ปี  ๓๖-๔๐ ปี 
   มากกว่า ๔๐ ปี 
 
 ๒. พรรษา 
   น้อยกว่า ๕ พรรษา  ๕ - ๑๐ พรรษา 
   ๑๑ - ๑๕ พรรษา  ๑๖ - ๒๐ พรรษา 
   มากกว่า ๒๐ พรรษา 
 
 ๓. วุฒิการศึกษาสามัญ 
   ต่ ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี 
   สูงกว่าปริญญาตรี 
 
 ๔. วุฒิการศึกษาทางธรรม 
   ไม่มีวุฒิทางธรรม  นักธรรมช้ันตรี 
   นักธรรมช้ันโท  นักธรรมช้ันเอก 
 
 ๕. วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม 
   ไม่มีวุฒิเปรียญธรรม  ป.ธ. ๑ - ๒ ถึง ป.ธ.๓ 
   ป.ธ.๔ - ๖  ป.ธ.๗ - ๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๓ 

 
ตอนที่ ๒ รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี ตามหลักการ
เทศนาวิธี ๔ 

  
ค าช้ีแจง :  โปรดอ่านข้อค าถามแต่ละข้อให้เข้าใจ แล้วพิจารณาออกความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการ
พัฒนา ๔ ด้าน ท่ีท่านคิดว่าอยู่ในระดับใด แล้วกาเครื่องหมาย  ลงท่ีเดียวในแต่ละข้อท่ีตรงกับความ
คิดเห็นของท่านตามความเป็นจริง โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้ 
 ๕   หมายถึง มีรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการ อยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
 ๔   หมายถึง  มีรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการ อยู่ในระดับ มาก 
 ๓   หมายถึง มีรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการ อยู่ในระดับ ปานกลาง 
 ๒   หมายถึง มีรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการ อยู่ในระดับ น้อย 
 ๑   หมายถึง  มีรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการ อยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด 
 

 
 

ข้อที่ 

 
รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการ 
สภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี 

ตามหลักเทศนาวิธี  ๔ 

ระดับรูปแบบการพัฒนา 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
 ๑. ด้านสันทัสสนา แจ่มแจ้ง      
๑ พระนักเผยแผ่แสดงธรรมน่าสนใจ      
๒ พระนักเผยแผ่มีวิธีการเผยแผ่อย่างถูกวิธี  และ

ควบคุมพฤติกรรมของตัวเองได้ 
     

๓ พระนักเผยแผ่จัดกระบวนการเรียนรู้วิธีการเผย
แผ่เต็มศักยภาพ 

     

 
 ๒. สมาทปนา สามารถน าไปปฏิบัติ      

๑ พระนักเผยแผ่ ใช้หลักธรรมเหมาะสมแก่ผู้ฟัง      
๒ พระนักเผยแผ่ แสดงธรรมท่ีประชาชนสามารถ

น าไปปฏิบัติได้จริง 
     

๓ พระนักเผยแผ่ แสดงธรรมตามเศรษฐกิจ
พอเพียง 

     

 ๓. สมุตเตชนา ความเร้าใจ      
๑ พระนักเผยแผ่มีเทคนิคในการเผยแผ่ท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
     

๒ พระนักเผยแผ่ มีจิตวิทยาในการเผยแผ่      
๓ พระนักเผยแผ่ สามารถเสริมสร้างก าลังใจแก่

ผู้ฟัง 
     

 



๓๑๔ 

 
 ๔. สัมปหังสนา ความร่าเริง      

๑ พระนักเผยแผ่ มีการโน้มน้าวจิตใจให้อยากฟัง      
๒ พระนักเผยแผ่ มีอัธยาศัยท่ีเป็นกันเอง ต่อผู้ฟัง      
๓ พระนักเผยแผ่ สามารถท าให้ผู้ฟังเห็นท่ีประโยชน์ท่ีตน

จะได้รับจากการประพฤติปฏิบัติ โดยไม่เบื่อหน่าย 
     

 
ตอนที่ ๓ รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี ตามหน้าที่
ของสภาพระนักเผยแผ่ 

 ค าช้ีแจง :  โปรดอ่านข้อค าถามแต่ละข้อให้เข้าใจ แล้วพิจารณาออกความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการ
พัฒนา ๔ ด้าน ท่ีท่านคิดว่าอยู่ในระดับใด แล้วกาเครื่องหมาย  ลงท่ีเดียวในแต่ละข้อท่ีตรงกับความ
คิดเห็นของท่านตามความเป็นจริง โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้ 
 ๕   หมายถึง มีรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการ อยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
 ๔   หมายถึง  มีรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการ อยู่ในระดับ มาก 
 ๓   หมายถึง มีรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการ อยู่ในระดับ ปานกลาง 
 ๒   หมายถึง มีรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการ อยู่ในระดับ น้อย 
 ๑   หมายถึง  มีรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการ อยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด 
 

 
 

ข้อที่ 

 
 

หน้าที่ของสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี 

ระดับรูปแบบการพัฒนา 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
 ๑. ส่งเสริมความก้าวหน้า      
๑ สภาพระนักเผยแผ่ส่งเสริมให้มีการศึกษาของ

สมาชิกสภาพระนักเผยแผ่ ในพระปริยัติธรรม 
     

๒ สภาพระนักเผยแผ่ส่งเสริมให้มีการศึกษาของ
สมาชิกสภาพระนักเผยแผ่ ในระดับอุดมศึกษา 

     

๓ สภาพระนักเผยแผ่ส่งเสริมให้มีการศึกษาของ
สมาชิกสภาพระนักเผยแผ่ ในด้านจิตและปัญญา 

     

 
       ๒. ปรับปรุงคุณภาพ      

๑ สภาพระนักเผยแผ่มีการอบรมเพิ่มความรู้
เกี่ยวกับการเผยแผ่แก่สมาชิกสภาพระนักเผยแผ่ 

     

๒ สภาพระนักเผยแผ่มีการอบรมเพิ่มความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีแก่สมาชิกสภาพระนักเผยแผ่ 

     

๓ สภาพระนักเผยแผ่มีการวัดและประเมินผลการ
เผยแผ่ของสภาพระนักเผยแผ่ 

     



๓๑๕ 

 
 ๓. วางหลักการเผยแผ่เป็นระบบ      

๑ สภาพระนักเผยแผ่มีการประชุมอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 

     

๒ สภาพระนักเผยแผ่มีการวางยุทธศาสตร์ในการ
เผยแผ่ 

     

๓ สภาพระนัก เผยแผ่มีการประสานงานกับ
หน่วยงานราชการและผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อการเผย
แผ่ 

     

 
ตอนที่ ๔  รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี ตามหลักการ
บริหาร 4 M 

 ค าช้ีแจง :  โปรดอ่านข้อค าถามแต่ละข้อให้เข้าใจ แล้วพิจารณาออกความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการ ๔ ด้าน ท่ีท่านคิดว่ามีอยู่ในระดับใด แล้วกาเครื่องหมาย  ลงท่ีเดียวในแต่ละข้อท่ีตรงกับ
ความคิดเห็นของท่านตามความเป็นจริง โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้ 
 ๕   หมายถึง มีการบริหารจัดการ อยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
 ๔   หมายถึง  มีการบริหารจัดการ อยู่ในระดับ มาก 
 ๓   หมายถึง มีการบริหารจัดการ อยู่ในระดับ ปานกลาง 
 ๒   หมายถึง มีการบริหารจัดการ อยู่ในระดับ น้อย 
 ๑   หมายถึง  มีการบริหารจัดการ อยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด 
 

 
 

ข้อที่ 

 
รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการ 
สภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี 

ตามหลักการบริหาร  4 M 

ระดับการบริหารจัดการ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
 ๑. ด้านบุคคล (Man)      
๑ สภาพระนักเผยแผ่เป็นผู้ท่ีประพฤติตนอยู่ในศีลา

จารวัตร ส ารวมระวังกิริยาและวาจา  และมี
วิสัยทัศน์ 

     

๒ สภาพระนักเผยแผ่เป็นผู้เข้าใจปัญหาและทราบ
ปัญหาของพระนักเผยแผ่เป็นอย่างดี 

     

๓ สภาพระนักเผยแผ่เป็นกัลยาณมิตรท่ีดีในการให้
ค าปรึกษาต่างๆ  

     

 
 ๒. ด้านงบประมาณ       

๑ สภาพระนัก เผยแ ผ่ท า โครงการ เสนอขอ
งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน  

     



๓๑๖ 

 
เพื่ อหาทุนเข้าสภาพระนัก เผยแผ่ จังหวัด
เพชรบุรี 

๒ สภาพระนักเผยแผ่จัดการทอดผ้าป่าสามัคคี
สมทบทุนในการบริหารจัดการของสภา 

     

๓ สภาพระนักเผยแผ่จัดต้ังกองทุนไว้กับธนาคาร
เพื่อความมั่นคงของสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัด
เพชรบุรี 

     

 ๓. ด้านวัสดุอุปกรณ์      
๑ สภาพระนักเผยแผ่ศึกษาวิเคราะห์ความจ าเป็น

ในการใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการ
เผยแผ่ของสมาชิกสภาพระนักเผยแผ่  จังหวัด
เพชรบุรี    

     

๒ สภาพระนักเผยแผ่ส่งเสริมให้สมาชิกสภาพระ
นักเผยแผ่ผลิตส่ือในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

     

๓ สภาพระนักเผยแผ่จัดหาส่ือและอุปกรณ์ช่วยใน
การเผยแผ่  เพื่อการพัฒนาวิชาการ  การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

     

 

 ๔. ด้านการจัดการ      
๑ สภาพระนักเผยแผ่จัดให้สมาชิกของสภาได้มี

การจัดการบรรยายธรรมะทางสถานีวิทยุและส่ือ
ออนไลน์ต่างๆ 

     

๒ สภาพระนักเผยแผ่จัดให้สมาชิกสภาพระนักเผย
แผ่ได้รับการอบรมการปฏิบัติธรรม  เพื่อเป็นนัก
เผยแผ่ท่ีดีและมีคุณภาพ 

     

๓ สภาพระนักเผยแผ่ส่งเสริมสนับสนุนให้พระนัก
เผยแผ่ได้เข้าท าการเผยแผ่ในสถานศึกษา  
หน่วยงานราชการและชุมชนต่างๆ 

     

 
 
 
 
 
 



๓๑๗ 

 
 
ตอนที่ ๕  แบบสอบถามเก่ียวกับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ เก่ียวกับรูปแบบการพัฒนาการ
บริหารจัดการสภาพระนักเผยแผ่ จังหวัดเพชรบุรี 
ตอน ๕.๑ ด้านเทศนาวิธี 
๑)  ด้านสันทัสสนา แจ่มแจ้ง 
 ปัญหา อุปสรรค .............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 ข้อเสนอแนะ .............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

๒)  ด้านสมาทปนา น าไปปฏิบัติได้ 
 ปัญหา อุปสรรค .............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
  
ข้อเสนอแนะ .................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

๓)  ด้านสมุตเตชนา มีความเร้าใจ 
 ปัญหา ............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 ข้อเสนอแนะ ................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
๔)  ด้านสัมปหังสนา มีความร่าเริง และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับ 
 ปัญหา อุปสรรค .............................................................................................................................. 



๓๑๘ 

 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 ข้อเสนอแนะ ................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
ตอน ๕.๒ หน้าที่ของสภา 
๑)  ส่งเสริมความก้าวหน้าให้แก่พระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรี 
 ปัญหา อุปสรรค .............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 ข้อเสนอแนะ .............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

๒)  ปรับปรุงคุณภาพของพระนักเผยแผ่จังหวัดเพชรบุรีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ปัญหา อุปสรรค .............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 ข้อเสนอแนะ .................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

๓)  วางหลักการเผยแผ่ให้เป็นระบบ เหมาะสมกับสังคม โดยยึดหลักธรรม 
 ปัญหา ............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 ข้อเสนอแนะ ................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 



๓๑๙ 

 
๔)  ด้านสัมปหังสนา มีความร่าเริง และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับ 
 ปัญหา อุปสรรค .............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 ข้อเสนอแนะ ................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
๕.๓ ด้านหลักการบริหาร 4 M 
๑)  ด้านบุคคล 
 ปัญหา อุปสรรค .............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 ข้อเสนอแนะ .............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

๒)  ด้านงบประมาณ 
 ปัญหา อุปสรรค .............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 ข้อเสนอแนะ .................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

๓)  ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
 ปัญหา ............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 ข้อเสนอแนะ ................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................  



๓๒๐ 

 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
๔)  ด้านการบริหารจัดการ 
 ปัญหา อุปสรรค .............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 ข้อเสนอแนะ ................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 

 
ขอขอบคุณพระคุณเจ้าทุกรูปท่ีตอบแบบสอบถาม 

 

พระครูปลัดมหาเถรานุวัตร (ศรัณภิรมย์  กิตฺติธโร) 
นิสิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒๑ 

 
 

ประวัตผิู้วิจัย 
 
 
ชื่อ ฉายา นามสกุล           : พระครูปลัดมหาเถรานุวัตร (ศรัณภิรมย์ จุลทกาล ) 
วัน/เดือน/ปีเกิด               : วันพฤหัสบดีท่ี  ๒  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๐๗ 
สถานที่เกิด                    :  ๒๑  หมู่  ๓  ต าบลแหลมผักเบ้ีย อ าเภอบ้านแหลม  
                                     จังหวัดเพชรบุรี  
การศึกษา                      :  พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์  
                                     คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
                                   : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
                                     ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา 
                                     จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
อุปสมบท                       : วันศุกร์ ท่ี ๑๕ เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๒๗  
                                     ณ อุโบสถ  วัดสมุทธาราม ต าบลแหลมผักเบ้ีย อ าเภอบ้านแหลม  
                                     จังหวัดเพชรบุรี  
เข้าศึกษา                      : ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 
ส าเร็จการศึกษา               : ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
ที่อยู่ปัจจุบัน                    : วัดหาดเจ้าส าราญ๘๐  หมู่  ๒ต าบลหาดเจ้าส าราญ   
                                   อ าเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี  ๗๖๑๐๐  
                                     โทร  ๐๘๑ – ๗๕๘-๐๘๓๙ 
หน้าที่การงาน                 : เจ้าคณะต าบลหาดเจ้าส าราญ  เจ้าอาวาสวัดหาดเจ้าส าราญ 
                                   : พระอุปัชฌาย์  ครูสอนพระปริยัติธรรม   
                                    :พระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา  นักจัดรายการและผู้ประกาศ 
                                     วิทยุโทรทัศน์กระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรม  
                                     ประชาสัมพันธ์ ส านักนายกรัฐมนตรี 
เกียรติประวัติและผลงาน    : เสาเสมาธรรมจักรพระราชทาน  
                                     จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
                                     สาขาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภายในประเทศ ไทย ปี ๒๕๔๗ 
รางวัลครูสอนพระปริยัติธรรมดีเด่น       
                  : พ.ศ. ๒๕๓๕  :ประเภท  ครูสอนทุกวิชา     
                : พ.ศ. ๒๕๓๖  ประเภท  ครูพัฒนาอุปกรณ์การสอน 
                  : พ.ศ. ๒๕๓๘  ประเภท  ครูสอนทุกวิชา 
                  : พ.ศ. ๒๕๔๓  ประเภท  ครูสอนมีอุปกรณ์ครบ 
                  : พ.ศ. ๒๕๔๕  ประเภท  ครูสอนมีอุปกรณ์มาก 
 



๓๒๒ 

 
โล่รางวัล      

 : ผู้ด าเนินรายการ “สนทนาธรรมน าชีวิต”ดีเด่น ทางสถานี 
                   : วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คล่ืน FM 95.75 mh. 
                   : จากกระทรวงวฒันธรรม  ส านักนายกรัฐมนตรี 
ประกาศเกียรติคุณบัตร                      
                   : สภากาชาติไทย 
                   : กระทรวงศึกษาธิการ 
                   : กรมประชาสัมพันธ ์ ผู้ประกาศวิทยุกระจายเสียงและ 
                   : โทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
                   : โรงเรียนหาดเจ้าส าราญ ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อสังคม 
                   : โรงเรียนวัดสมุทรธาราม ผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนาดีเด่น 
บทความ 

 

                   :พุทธวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า (Buddhist  way proprgating 
Buddhism  of The  Buddha). วารสารบัณฑิตศึกษาปริทัศน์  มหาวิทยาลัย                                                                                                                         
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตแพร่  ISSN 2408-2457  ปีท่ี  ๒  ฉบับท่ี ๑  
(มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๐) 

:คุณลักษณะของผู้สอนท่ีทรงประสิทธิภาพตามแนวพุทธ  (The  characteritcs  of  
Powertul  instructor  according  to the  Buddhist). ;วารสารวิจัยพุทธ
ศาสตร์  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิยาลัย  ISSN  
2392-5744  ปีท่ี  ๓  ฉบับท่ี  ๑  (มกราคม-มิถุนายน  ๒๕๖๐). 
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