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การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings):1 

ค ำน ำ 
 

 คณะสังคมศาสตร์โดยภาควิชารัฐศาสตร์ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยให้เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ตั้ งแต่ปีการศึกษา 2549 
เป็นต้นมา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 
เป็นต้นมา และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน โดย
ในแต่ละปีได้มีผู้ส าเร็จการศึกษามากพอสมควร ซึ่งนิสิตเหล่านี้ ได้ส าเร็จการศึกษาตามแผน ก แบบ ก 
2 ที่ทั้งศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์และแผน ข ที่ศึกษารายวิชาและท าสารนิพนธ์ด้วยซึ่งเป็ นไป
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และ
สอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2554 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ ในปีการศึกษา 2562 ที่ขณะนี้ประเทศไทยประสบปัญหาโรคระบาด
จากเชื้อไวรัสโคโรนาหรือไวรัสโควิด- 19 ทางหลักสูตรจึงจัดการประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม
หรือProceedings ครั้งที่ 7 ในครั้งนี้ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ได้มีภาคีข่ายเข้าร่วมการ
ประชุมสัมมนาประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ, ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา , 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งได้ก าหนดให้มีการแบ่งกลุ่มย่อยการน าเสนอผลงานทางวิชาการ
โดยให้นิสิตที่ส าเร็จการศึกษาทุกรูปหรือคนต้องน าเสนอผลงานวิจัยของตนเอง ซึ่งในปีนี้ได้ก าหนดให้มี
การน าเสนอ 2 แบบด้วยกันคือ ให้ตีพิมพ์ในสิ่งพิมพ์วิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยของตนเองใน
รูปแบบโปสเตอร์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ประกอบด้วย 1. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 3. สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสามารถดูข้อมูลเพ่ิมเติมผ่านแบบ  
e-book ซึ่งสามารถอ่านได้โดยใช้ QR Code   
 คณะผู้จัดท าเอกสารหวังว่า  เอกสารฉบับนี้คงเอ้ืออ านวยประโยชน์ให้แก่ผู้สนใจทาง
วิชาการในด้านนี้เป็นอย่างดี  และเป็นเครื่องชี้วัดให้เห็นว่า  เป็นการจัดการศึกษาที่สามารถประกัน
คุณภาพของการศึกษาด้วยตนเอง  และน าไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษาของ มจร ได้ จึง
ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมท าให้การประชุมวิชาการครั้งนี้บรรลุผลตามท่ีได้ก าหนดไว้ 
 
 
 

(รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม) 
ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
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การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings):3 

 
 
 

ก ำหนดกำร 
กำรประชุมวิชำกำรที่มีรำยงำนกำรประชุม (Proceedings) 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษำ ภำควิชำรัฐศำสตร์ คณะสังคมศำสตร์  

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย อ ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
วันศุกร์ที ่3 เมษำยน พ.ศ. 2563 

ผ่ำนระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing 
ID: 4567898998 

 
ภำคเช้ำ : 

08.30 น.  พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร.  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
กล่าวสัมปสาทนียกถา 

08.45 น. พระครูปริยัติกิตติธ ารง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์  
กล่าวสัมปสาทนียกถา 

09.00 น. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดการ
ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) ผ่านระบบออนไลน์ 
(Online) 

09.20 น. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ กล่าวรายงานต่อองค์ประธานในพิธี 

09.30 น. พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี กล่าวเปิดการประชุม 
 และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การแก้ไขปัญหาโรคไวรัสโควิด 19 ในมุมมอง

พระพุทธศาสนา” 
10.15 น. ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กล่าวปกิณณกกถา 
ภำคบ่ำย : กำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรของนิสิต 
 13.00 น. นิสิตน าเสนอผลงานผ่านระบบ ZOOM MEETING แบ่งออกเป็น 3 ห้อง 
   ห้องท่ี 1 สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
   ห้องท่ี 2 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
   ห้องท่ี 3 สาขารัฐศาสตร์ 
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4: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

 
 
 
 

ค ำกล่ำวถวำยรำยงำน 
พิธีเปิดกำรประชุมวิชำกำรที่มีรำยงำนกำรประชุม (Proceedings) 

ผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) 
หลักสูตรพุทธศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรเชิงพุทธ  

หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศำสตรมหำบัณฑิต 
ของ รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม  

รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรทั่วไป ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตรบัณฑิตศึกษำฯ 
ต่อ พระรำชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิกำรบดี ประธำนในพิธี 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 วันศุกร์ที่ 3 เมษำยน พ.ศ. 2563 
 

 
กราบนมัสการ ศำสตรำจำรย์ ดร. พระรำชปริยัติกวี,  
 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  ที่เคารพอย่างสูง 
 เกล้ากระผม รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 
และผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ในนามคณะกรรมการ
ด าเนินงานจัดโครงการประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) ผ่านระบบออนไลน์ 
(Online) ของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่และนิสิตผู้ส าเร็จการศึกษาทุกรูปหรือคนพร้อมทั้งผู้เข้าร่วมจากภาคีเครือข่าย รู้สึกปี ติยินดี
เป็นอย่างยิ่งท่ีพระเดชพระคุณท่านอธิการบดีได้เมตตามาเป็นประธานประกอบพิธีเปิดการประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุมหรือ Proceedings ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ในวันน้ี จึงขอถวาย
รายงานโดยสังเขป ดังต่อไปนี้  
 คณะสังคมศาสตร์ โดยภาควิชารัฐศาสตร์ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ให้เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2551 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 และหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยในแต่ละปีได้มีผู้ส าเร็จการศึกษา
มากพอสมควร ซึ่งนิสิตเหล่านี้ ได้ส าเร็จการศึกษาตามแผน ก ที่ทั้งศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์  
และแผน ข ที่ศึกษารายวิชาและท าสารนิพนธ์ด้วย 
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 ในปีการศึกษา 2562 นี้มีนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ส่วนกลาง จ านวน 12 รูป และจากวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี วัดหลวงพ่อสด
ธรรมกายาราม จ านวน 22 รูปหรือคน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน  17 รูปหรือ
คน และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน 25 รูปหรือคน รวมทั้งสิ้น จ านวน 74 รูปหรือคน ซึ่ง
ผู้ส าเร็จการศึกษาเหล่านี้จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่
มีรายงานการประชุมหรือ Proceedings ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และสอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2554 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ ในปีการศึกษา 2562 ที่ขณะนี้ประเทศไทยประสบปัญหาโรค
ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาหรือไวรัสโควิด- 19 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ ซึ่งจัดสอนที่ส่วนกลาง ณ มจร วังน้อย และวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายา
ราม หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ส่วนกลาง จึงได้จัด
ให้มีการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ของ
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรทั้งสองให้สาธารณชนได้รับทราบ อันจะน าไปสู่การ
ประกันคุณภาพการศึกษาและความเป็นเลิศทางวิชาการต่อไป 
  กำรจัดประชุมวิชำกำรที่มีรำยงำนกำรประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 
            1. เพ่ือจัดให้มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 
     2. เพื่อจัดให้มีการประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) 
     3. เพ่ือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของหลักสูตรทั้งสามสาขาให้สาธารณชนได้รับทราบ
อย่างกว้างขวาง 
 ทั้งนี้ ในการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุมหรือ Proceedings ผ่านระบบ
ออนไลน์ (Online) ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 ได้มีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมการประชุมสัมมนาประกอบด้วย 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, และส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยโครงการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของหน่วยอบรมประชาชน
ประจ าต าบล (อ.ป.ต.)ในสังคมไทย, และในช่วงบ่ายได้ก าหนดให้มีการแบ่งกลุ่มย่อยการน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการโดยให้นิสิตที่ส าเร็จการศึกษาทุกรูปหรือคนต้องน าเสนอผลงานวิจัยของตนเองผ่าน
ระบบออนไลน์ (Online) ซึ่งในปีนี้ได้ก าหนดให้มีการน าเสนอ 2 แบบด้วยกัน กล่าวคือ ให้ตีพิมพ์ใน
ส่ิงพิมพ์วิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยของตนเองในรูปแบบโปสเตอร์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
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(8) การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ปี 2563
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563

6: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

สาขาวิชา ประกอบด้วย 1) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 2) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ 3) 
สาขาวิชารัฐศาสตร์  
 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ให้ข้อคิดเห็นในการ
น าเสนอบทความทางวิชาการของนิสิตแต่ละรูปหรือคน อีกทั้งได้จัดพิมพ์หนังสือรวมบทความวิจัย 
รวม 74 เรื่อง โดยจัดพิมพ์แยกตามกลุ่ม 3 กลุ่มดังกล่าวมา เพ่ือเผยแผ่ผลงานวิจัยให้กว้างขวางออกไป 
 ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ ได้จัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการของผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละ
รูปเป็นการเบื้องต้นด้วยระบบ QR Code พร้อมทั้งการน าเสนอด้วยระบบโปสเตอร์ และภาคบรรยาย 
ผ่านระบบออนไลน์ (Online) และเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว 
เมื่อนิสิตเจ้าของบทความวิจัยได้แก้ไขงานครั้งสุดท้ายแล้วจักได้ตีพิมพ์ฉบับสมบูรณ์อันเป็นการสรุป
รายงานการประชุมทางวิชาการเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยน าไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ และส่งผลในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่อไป และในส่วนเกียรติบัตร
ของภาคีเครือข่ายเข้าร่วมการประชุมสัมมนาและของนิสิตผู้ส าเร็จการศึกษาทางคณะผู้จัดสัมมนาจัก
ส่งมอบให้ในภายหลังต่อไป 
 บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้วขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณ ท่านอธิการบดี ได้โปรด
ให้โอวาท และกล่าวเปิดการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) พร้อมบรรยาย
พิเศษ เรื่อง “การแก้ไขปัญหาโรคไวรัสโควิด 19 ในมุมมองพระพุทธศาสนา”ผ่านระบบออนไลน์ 
(Online) ซึ่งมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จ านวน 46 รูปหรือคน และนิสิตระดับปริญญาเอกและผู้สนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 158 รูปหรือคน รวมทั้งสิ้นจ านวน 204 รูปหรือคน เพ่ือความเป็นสิริมงคล 
และเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติสืบต่อไป 
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กำรบรรยำยพิเศษ 
เรื่อง “กำรแก้ไขปัญหำโรคไวรัสโควิด 19 ในมุมมองพระพุทธศำสนำ” 

โดย : พระรำชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมำปญฺโ , ป.ธ.9, Ph.D.), ศำสตรำจำรย์ 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย เลขำนุกำรแม่กองบำลีสนำมหลวง 

ในกำรประชุมวิชำกำรที่มีรำยงำนกำรประชุม (Proceedings) 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย อ ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

วันศุกร์ที่ 3 เมษำยน พ.ศ. 2563 
 

ท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้บริหาร
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  ของคณะสังคมศาสตร์ น าโดยท่านพระครูปริยัติกิตติธ ารง รศ.ดร. คณบดีคณะ
สังคมศาสตร์ ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ นิสิตทั้งฝ่ายบรรพชิต ทั้งฝ่ายคฤหัสถ์ คณะสังคมศาสตร์ รวมทั้ง
นักวิชาการ นิสิต ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆทุกๆท่าน วันนี้ทางคณะสังคมศาสตร์
ร่วมกับภาคีเครือข่าย มีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  คณบดีคณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ผู้แทนส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จากโครงการ
เสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในสังคมไทย  
 เบื้องต้นขอกล่าวเปิดการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม(Proceedings) ของหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ โดยในปีผู้จัดการประชุมได้จัดในรูปแบบออนไลน์ 
เดิมทีท่ีเคยจัดมาจะเป็นการประชุมร่วมกันในห้องประชุม ซึ่งในปีนี้อย่างที่เราเข้าใจกันมีผลมาจากโรค
ไวรัสCOVID-19 จึงปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการสัมมนาออกมาในรูปแบบออนไลน์ ถึงจะเป็นรูปแบบ
ออนไลน์ก็ยังถือว่ามีประสิทธิภาพเป็นไปใน 2 ช่องทางมีเนื้อหาสาระเหมือนการประชุมร่วมกันในห้อง
ประชุมทุกประการ การจัดประชุมวิชาการนานาชาติของฝ่ายจัดการศึกษาของมหาจุฬาก็ท ามาอยู่เป็น
ประจ าทุกๆปี แต่ว่าปีนี้มีข้อขัดข้องอยู่กับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บรูปแบบของการประชุมวิชาการก็
ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ ขอเปิดการประชุมและแสดงข้อคิดเห็นเบื้องต้นเล็กน้อย ตามหัวข้อที่
ทางท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปได้ก าหนดเอาไว้  เรื่อง กำรแก้ไขปัญหำโรคไวรัสโควิด 19 
ในมุมมองของพระพุทธศำสนำ เรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาสุขภาพเรื่องของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และก็เรื่องของการช่วยเสริมในการท าอาชีพการท ามาหากินของคนไทย
ในปัจจุบันนี้เป็น 3 เรื่องที่ทางสถาบันอุดมศึกษาควรจะให้ความเอาใจใส่เน้นเป็นกรณีพิเศษที่ผ่านมา
บางที่บางแห่งพวกเราบางทีก็ไปในเรื่องของวิชาการให้ความรู้จัดการศึกษาส าเร็จการศึกษาให้ปริญญา
บัตรเพื่อเป็นฐานในการท ามาหากินของแต่ละท่านต่อไป  

นับจากนี้ไปด้วยสถานการณ์ของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปด้วยช่องทางการจัดการศึกษาที่มัน
หลากหลายมากขึ้น Anytime Anywhere สามารถศึกษาเรียนรู้กันได้ทั้งนั้น นอกจากเราจะมาใช้
ระบบออนไลน์เพ่ือการจัดการศึกษาในทางวิชาการแล้ว เรื่องของการให้ประชาชนรู้หลักการวิธีการ
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(10) การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ปี 2563
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 25638: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

ดูแลสุขภาพแบบยั่งยืน ให้มีสุขภาพจริงๆโดยอิงหลักทางพระพุทธศาสนา ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระเจ้าอยู่หัวเป็นเรื่องที่สถาบันอุดมศึกษาควรจะให้ความสนใจและแน่เป็นกรณีพิเศษ เรื่องของ
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตใจให้กับคนในชาติ เป็นภาระหน้าที่
ทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นผู้บริหาร คณาจารย์ของ มจร ซึ่งมีส่วนเกี่ยวพันสัมพันธ์
แล้วก็มีพันธกิจที่เกี่ยวข้องพันธกิจของคณะสงฆ์ทางพระพุทธศาสนาค่อนข้างมาก เราก็ท าหน้าที่ให้
เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นในเรื่องการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ที่ส าคัญเรื่องปากท้อง ความเป็นอยู่ของ
ประชาชน นับจากนี้ไปเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วนี่รูปแบบการท ามาหากินของคนในก็คงจะ
แตกก็คงจะต้องคงจะเปลี่ยนไปหาค่อนข้างมาก เราจะมุ่งไปทางด้านความเจริญก้าวหน้าด้านวัตถุด้าน
เทคโนโลยีโดยที่ไม่หันกลับมามองจุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของชาติบ้านเมืองของเรา แต่ว่า
การที่จะให้ทางฝ่ายบ้านเมืองมาช่วยดูแลในเรื่องของการท ามาหากิน  แนะน าอาชีพนั้นอาชีพนี้บางที
ทางฝ่ายบ้านเมืองก็มีภาระหลายอย่างก็เป็นหน้าที่ มจร ของเราที่จะต้องไปช่วยดูแลเรื่องการท ามาหา
กิน การสร้างความมั่นคงยั่งยืนเรื่องของการท ามาหากินของคนในชาติมากยิ่งขึ้นเป็น 3 เรื่อง เฉพาะใน
การประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ในวันนี้ก็คงจะมีประเด็นที่จะไปต่อยอดเพ่ือด าเนินกิจกรรมใน 3 เรื่อง
อย่างที่ว่านั้น เฉพาะเรื่อง“การแก้ไขปัญหาโรคไวรัสโควิด 19 ในมุมมองพระพุทธศาสนา”ในเบื้องต้นก็
อยากจะแบ่งประเด็นในการให้ข้อคิดเห็นออกเป็น 2 ส่วน  

ส่วนที่ 1 ก็คือประเด็นในเรื่องระดับสมมติสัจจะเป็นเรื่องของชาวบ้านเรื่องของคนท ามาหา
กินที่เราบริหารจัดการอยู่ในปัจจุบันนี้ เป็นระดับสมมติสัจจะอย่างนี้ก็ได้ ส่วนที่ 2 เรื่องระดับปรมัตถ
สัจจะ คือเป็นเรื่องท่ีเป็นมุมมองของพระพุทธศาสนาจริงๆความจริงระดับสมมติสัจจะก็มีส่วนที่
เกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนาอยู่ค่อนข้างมากก็คือเราสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินการใน
การบริหารจัดการเพ่ือช่วยบ้านเมืองบรรเทาเบาบางได้ที่ไหนอย่างไร ก็สามารถท าได้ค่อนข้างมาก
ระดับสมมติสัจจะ ระดับที่ 1 นี้แนวปฏิบัติของเราก็คงเป็นเรื่องของดูมาตรการที่ทางฝ่ายบ้านเมืองได้
ประกาศออกมาในส่วนที่เป็นการบริหารจัดการองค์กร  ในสถานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาก็ฟังที่
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว. ประกาศมาตรการแนวปฏิบัติที่ดี
เพ่ือให้ทุกคนอยู่อย่างเกษมส าราญอยู่รอดปลอดภัย ดูมาตรการที่ทางกระทรวงได้ประกาศออกมา ใน
เรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพจ านวนคนป่วย วิธีการดูแลรักษาที่ถูกวิธีการรักษา การช่วยบรรเทา
โรคภัยไข้เจ็บ ฟังจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักที่รู้ข้อก าหนดมาตรการของฝ่ายบ้านเมืองที่
ประกาศมาตรการอะไรออกมาก็ถือปฏิบัติตามนั้น นอกจากน้ันเรื่องของกิจกรรม 5 ส ทาง มจร ของ
เราในส่วนกลางก็จะด าเนินการให้เป็นระบบเป็นกิจจะลักษณะ และก็ท าอย่างต่อเนื่องเรื่องของความ
สะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ การสะสางเรื่องสกปรกในเป็นเรื่องเป็นถือว่าเป็นที่แพร่
เชื้อไม่ใช่เฉพาะเชื้อโรคไข้หวัดไวรัสโควิด 19 เชื้อต่างๆ เพราะฉะนั้นกิจกรรม 5 ส ก็ถือปฏิบัติไปตาม
หลักวิชาให้ศึกษาให้ถือปฏิบัติ  
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โดยเฉพาะในปัจจุบันทางคณะสงฆ์ไปด าเนินการโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเขาก็แน่น
กิจกรรม 5 ส บนพ้ืนฐานและตามขอบข่ายกิจกรรม 5 ส เพราะฉะนั้นเราจะท ากันอย่างเป็นวัฒนธรรม
เป็นลักษณนิสัยแล้ว นอกจากความสวยงามขององค์กร เป็นทัศนานุตริยะของผู้พบเห็นก็เกิดการแล้ว
ซึ่งอัศจรรย์สร้างศรัทธาปสาทะความเชื่อความเลื่อมใส่ ก็จะท าให้เกิดความสะดวกในการด าเนินการ
แล้วก็เกิดความเป็นรมณียสถาน เป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  Rivering Office ถ้าด าเนินการ
กิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง เร่ืองของการรับประทานอาหารให้เป็นยาแทนที่จะรับประทานยาเป็น
อาหาร ยาสมุนไพรในทางพระพุทธศาสนามีเป็นจ านวนมากที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระวินัยปิฎก 
ในตอนที่ว่าเภสัชชขันธกะเป็นตอนๆ ที่เรียกว่าเภสัชชขันธกะ เป็นหมวดที่ว่าด้วยยาซึ่งพระพุทธเจ้า
ทรงอนุญาตให้พระได้จัดได้ปรุงได้ฉันยาแค่ไหนอย่างไร แนวปฏิบัติอยู่ในนั้นเกิดโรคตรวจโรคชนิดนี้
ต้องฉันหรือทานยาประเภทไหน ต้องใช้พืชผักประเภทไหนเพ่ือบรรเทาเบาบางท ายังไงที่จะสร้าง
ภูมิคุ้มกันได้ดี หลายส่วนก็ถูกประยุกต์น ามาใช้ถือปฏิบัติเป็นยาสมุนไพรในประเทศไทยต ารายาท่ีเป็น
ยาสมุนไพรไทยที่ปรากฏ ที่บันทึกเอาไว้ในคัมภีร์ท้องถิ่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์โบราณท้องถิ่นต่างๆ
ทั้งในทางภาคเหนือภาคอีสาน บางส่วนเป็นคัมภีร์ที่ว่าในต ารายามีเป็นจ านวนมาก  

แต่เนื่องจากว่าการศึกษาวิจัยต่อยอดในบ้านเรายังไม่ได้ท าเป็นกิจจะลักษณะเป็นระบบจริงๆ 
มีเอกชนคนนั้นบางคนนี้บางไปท าเป็นยาแคปซูลซึ่งบางส่วนก็ไม่ถูกสุขลักษณะรับประทานนานๆเข้าก็
จะอาการแทรกซ้อนเป็นการสะสม แต่ถ้าเรามีการศึกษาวิจัยต่อยอดเป็นกิจจะลักษณะท าให้ถูก
สุขอนามัยถูกหลักวิชาการไม่เป็นพิษเป็นภัยของผู้ที่บริโภคฉันรับประทานอยู่เป็นประจ า  ก็จะเป็น
คุณูปการอย่างยิ่งนะเรื่องของการใช้ยาสมุนไพรไทยพืชผักเครื่องเทศต่างๆที่เป็นของไทยเรา เรา
สามารถรับประทานเป็นอาหารแล้วก็เป็นยาในขณะเดียวกัน  

เพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาของเราพระสงฆ์ก็จะมีส่วนในการสนับสนุนทางฝ่าย
บ้านเมืองให้ประชาชนคนไทยทั้งท่ีเป็นชาวพุทธและไม่ใช่ชาวพุทธ ดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองเฉพาะ
ส าคัญอย่างยิ่งก็คือโรคภัยไข้เจ็บ ส าคัญอย่างยิ่งอยู่ที่เรามีภูมิคุ้มกันสูงหรือไม่สูงเขาว่ากันว่าถ้าเรา
รับประทานพืชผักเคร่ืองเทศเป็นอาหารแล้วก็เป็นยาในขณะเดียวกันอยู่เป็นประจ า  เป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่สูงที่เข้มแข็งให้กับตัวเราเอง โรคภัยไขเจ็บก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปสู่ตัวเราได้โดยง่าย อันนี้
เป็นหลักวิชาการที่ยอมรับกันโดยทั่วไปอยู่แล้ว แต่ว่าในการรับประทานของต่างๆของคนเราเป็น
ธรรมชาติของมนุษย์ว่ายึดความอร่อยเป็นหลักยึดลิ้นที่มันถูกใจถูกจริตของเรา เป็นหลักส่วนเรื่องของ
สุขภาพดีบางทีก็ลืมกันไปก็เพราะฉะนั้นพระสงฆ์ซึ่งมีฐานะเป็นปูชนียบุคคลเป็นที่ศรัทธาของ
ประชาชนอยู่แล้ว แล้วก็มีความรู้เรื่องของตัวยาตามหลักฐานท่ีปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา
เกี่ยวกับยาหลายชนิดที่เป็นยาสมุนไพรไทย เราไม่สามารถที่จะสาธิตการท าแปลงสาธิตจัดมุมใดมุม
หนึ่งของวัด หรือมีพ้ืนที่ที่เป็นของวัดแยกออกไปท าเป็นแปลงสาธิตด้วย ท าให้พระเจ้าพระสงฆ์ได้มา
ปรุงอาหารให้ฉันด้วย บางส่วนนั้นอาจจะไปจ าหน่ายจ่ายแจกเพ่ือได้ดอกผลบางอย่างมาบ ารุงการ
ด าเนินงานของคณะสงฆ์ในส่วนนั้นส่วนนี้  ซึ่งก็คงไม่ไม่น่าเกลียดไม่เป็นที่ติฉินนินทานั้นมากนะ
เนื่องจากไม่ไดมุ้่งผลก าไรเป็นหลักการ  
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ที่ส าคัญเมื่อคือการสร้างอาชีพให้กับญาติโยมพุทธศาสนิกชนและคนไทยทั้งหลายที่ไม่ใช่ชาว
พุทธ อันนี้ก็จะมีส่วนในการไปดูแลไปแก้ไขปัญหาโรคภัยไข้เจ็บไม่ใช่เฉพาะโรคไข้หวัดให้กับสังคม
ประเทศชาติมากขึ้น ในระดับสมมติสัจจะก็คงมีแนวปฏิบัติอย่างที่ว่านี้ก็ร่วมด้วยช่วยกันที่ส าคัญก็คือ
การไปร่วมให้ก าลังใจให้กับญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลาย  ให้มีสติให้นึกถึงความจริงของ
ชีวิตประจ าวันนี้เป็นระดับสมมติสัจจะประการที่ 1 ส าคัญอย่างมีระดับปรมัตถสัจจะความจริงของ
ชีวิตหลักพระพุทธศาสนานั้นชัดเจนว่าองค์ประกอบพ้ืนฐานของชีวิตก็คือขันธ์ 5 รูป  เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ และในขันธ์ 5 มีความจริงของชีวิตที่เราไม่ค่อยได้พิจารณากันเท่าไหร่ บางทีก็ใช้เวลา
ในการท ามาหากินท าโน่นท านี่บางทีก็ลืมนึกถึงความจริงของชีวิตสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสกับพระ
อุตตระเถรีเป็นภิกษุณมีีอายุมาก 120 ปี เป็นภิกษุณีที่มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ได้เครื่องอุปโภคบริโภคมา
ก็จะแบ่งปันคนนั้นคนนี้ อยู่มาวันหนึ่งพระอุตตระเถรีขณะที่แบ่งปันเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับท่านนั้น
ท่านนี้แล้วก็เดินเหินสะดุดขาตัวเองหกล้ม พุทธเจ้าทรงพบตรัสเป็นคาถาอย่างนี้ว่า “ปริชิณฺณมิท  รูปํ  
โรคนิทฺธ  ปภงฺคุณ  ภิชฺชติ ปูติ สนฺเทโห มรณนฺต  หิ ชีวิต . แปลว่ำ รูปนี้แก่หง่อมแล้ว เป็นรังของโรค 
เน่ำเปื่อยพัง, กำยของตนเป็นของเน่ำ จักแตก, เพรำะชีวิต มีควำมตำยเป็นที่สุด.”  

ประเด็นส าคัญอยู่ที่ค าว่าโรคนี้เป็นรังของโรคในขันธ์ 5 นั่นแหละมันเป็นรังของโรคโดย
ธรรมชาติเป็นที่อยู่เป็นบ้านที่อาศัยของโรค อาการของโรคค าว่าโดยธรรมชาติโดยความจริงใน
ภาษาอังกฤษว่า In Reality by Nature คือความจริงมันเป็นรังของโรค เพราะฉะนั้นทุกคนก็มีโรคภัย
ไข้เจ็บประจ าตัวทั้งนั้นไม่ว่าโรคนี้ก็โรคนั้นอันเป็นเรื่องปกติธรรมดา ที่ส าคัญก็คือมีข้อความในคัมภีร์
พระพุทธศาสนานี่ แหละเป็นคัมภีร์วิมุตติมรรคซึ่ งว่าด้วยวิธีการปฏิบั ติกรรมฐานตามหลัก
พระพุทธศาสนาในหมวดที่ว่าด้วยกายคตาสติคือพิจารณามีสติก าหนดเป็นไปในกาย กายคตาสติกาย
ของเรานี่ก็คือส่วนหนึ่งของรูปนี่แหละ 

ส่วนที่ 2 คือส่วนที่เป็นอาการ 32 รูปหยาบที่มองเห็นได้กับส่วนที่เป็นรูปละเอียดที่เป็น
ธรรมชาติเป็นสภาวะที่มองเห็นไม่ได้มันมี 2 อย่างนี้ก็คือกายกายคตาสติ และพิจารณาเห็นกายนี่
หมายถึงอาการ 32 ที่คนเฒ่าคนแก่ในส่วนภูมิภาคปัจจุบันนี้ก็อาจจะมีน้อย เวลามารักษาศีลเจริญ
ภาวนาท่ีวัดในวันพระวันศีล ก็จะสวดในตอนเย็นๆนะว่า อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย เกสา โลมา นขา ทนฺตา 
ตโจ มงฺส   บทพิจารณาอาการ 32  ก็จะค าว่าจะสวดแล้วก็พิจารณาถึงส่วนที่เป็นรูปหยาบในการของ
เราอยู่เป็นประจ ามีอะไรบ้างอาการ 32 ผม ขน เล็บ ฟันหนัง ไปจนกระทั่งน้ ามูกน้ าลายที่อยู่ใน
ร่างกายของเราทั้งหมด มันก็จะเป็นอย่างนี้ในรายละเอียดของกายคตาสติ มีค่อนข้างมากเฉพาะใน
ส่วนที่กล่าวถึงร่างกายของเรานั่นโดยแทรกซึมอาการ 32 นั้นแหละตรงจุดนั้นบางตรงจุดนี้บางโดยตั้ง
เป็นค าถามอธิบายอย่างนี้ว่า พระโยคีควรน้อมนึกลักษณะของการโดยหมู่หนอนอย่างไรซึ่งคนที่ตั้งเป็น
ประเด็นค าถามคงทราบอยู่แล้วว่าในร่างกายของเรา มีหมู่หนอนภาษาชาวบ้านก็อาจจะว่าพยาธิก็ได้ก็
เลยตั้งค าถามอย่างนี้กับโยคีผู้ปฏิบัติกรรมฐานถ้าจะปฏิบัติตามหมวดกายคตาสติก็ต้องปฏิบัติตามปกติ
อย่างนี้ก็ท ากันอย่างนี้ก็ตอบว่ากายนี้ถูกหมู่หนอน 80,000 ตัว ชอนชัย หมู่หนอนไม่ได้ไปจากข้างนอก
นะมันอยู่ในร่างกายของเรานั่นแหละ 80,000 ชอนชัยที่อาศัยอยู่ตามเส้นผมเรียกว่าเหา หนอนที่อาศัย
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อยู่ในกะโหลกศีรษะเรียกว่าหูทอง ที่อาศัยอยู่ในมันสมองเรียกว่าตัวคุ้มคลั่งเป็นข้อความในคัมภีร์วิสุทธิ
มรรคซึ่งผู้พูดนั่นแหละเป็นคนแปลเองและทีมงานของคณาจารย์ของ มจร แปลจากภาษาอังกฤษพิมพ์
เนื่องจากวันเกิดของหลวงพ่ออดีตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พระพุทธวรญาณ จ าได้ว่าผู้
พูดแปลเกินครึ่งเล่มในส่วนนั้นส่วนใดของร่างกายของเราแต่ละส่วนของร่างกายของเรามีชื่ออย่างไร
รวมแล้วมี 80,000 ตัวอยู่ในนี้  

ฉะนั้นขันธ์ 5 ในส่วนที่เป็นรูปหยาบ มีสัตว์ที่อาศัยอยู่ในนี้อยู่อาจจะเรียกว่าพยาธิหรือมัน
อาจจะคนละชนิดกันไม่แน่ใจนะแต่ว่ามีหนอนอยู่ 80,000 ตัว ตามส่วนต่างๆของร่างกายมันก็เข้ากับท่ี
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ปริชิณฺณมิท  รูปํ  โรคนิทฺธ  ปภงฺคุณ  ภิชฺชติ ฯ นี้ทั้งนั้นแหละร่างกายนี้เป็นรังของ
โรคค าว่าโรคนี้ก็คงหมายถึงตัวนี้แหละตัวหนอนที่อาศัยอยู่ตามร่างกายน่ีแหละเพียงแต่ว่าโรคกับการ
เจ็บป่วยมันต้องแยกกันนะเราจะไปเข้าใจสับสน โรคก็คือ Disease การเจ็บป่วยก็คือ Sickness มันคน
ละอัน บางคนมีโรคแต่ว่ามันไม่แสดงอาการ มันอยู่ในร่างกายไม่แสดงอาการเจ็บป่วยท าไมต้องไม่
แสดงอาการเจ็บปวด ก็อย่างที่บอกมีองค์ประกอบส าคัญ 2 อย่างคือ 1 การรับประทานอาหาร
พฤติกรรมการใช้ชีวิต 2 ก็คือภูมิคุ้มกันในตัวเราเอง การรับประทานอาหารให้เป็นยาเพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองอยู่เนื่องๆตลอดเวลาจะท าให้เรามีภูมิคุ้มกันการบริหารกายให้เป็นไปตาม
สุขลักษณะ เรื่องเสื้อผ้าหน้าผมต้องดูแลสุขภาพเป็นประจ าท าให้เราสุขภาพกายโดยรวมดี 2 อย่างนี้
เชื้อโรคมันก็ไม่แสดงอาการ กล่าวเฉพาะส่วนอาหาร เป็นข้อมูลที่น่าสนใจว่าคัมภีร์กรรมฐานนี่แหละนั่ง
ปฏิบัติกรรมฐานจะเป็นคัมภีร์พม่าหรือเป็นคัมภีร์ของชาติไหนอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าอ่านเจอแล้วก็พูดอยู่
เรื่องอาหารท่ีเรากินเข้าไปอาหารของคนเรามี 2 ชนิดใหญ่ๆก็คืออาหารอย่างหยาบ อาหารอย่าง
ละเอียด อาหารหยาบคืออาหารกาย อาหารละเอียดคือ อาหารใจ อาหารหยาบคืออาหารกาย กวฬิง
การาหาร อาหารที่เป็นค าๆ ข้าว น้ า เป็นต้น ได้แก่ อาหารที่ต้องเคี้ยว ต้องกลืนกิน ดูดซึมเข้าไป หล่อ
เลี้ยงร่างกาย ส่วนที่ 2 อาหารละเอียด คือ อาหารใจ แบ่งย่อยเป็น 3 ชนิดคือ วิญญาณอาหาร 
ผัสสาหาร มโนสัญเจตนาหาร วิญญาณอาหารก็คืออาหารใจที่เกิดจากการที่เราไปได้ยินเสียงเรียกว่า
โสตวิญญาณ เห็นรูปเรียกว่าจุกขุวิญญาณ  

เรื่องการศึกษาเราก็ลืมนึกว่าการเห็นการฟังการสัมผัสการได้กลิ่น บางครั้งมันไม่ได้เกี่ยวกับ
การศึกษาเท่าไหร่ ส่วนมากเราจะคิดถึงด้านการศึกษาการเรียนการสอนเป็นหลักแต่ว่ามันรวมถึง
วิญญาณท่ีเกิดตามช่องทางต่างๆของร่างกายมีการยืนยันมีผลต่อการศึกษานั้นเรารับเราเห็นสิ่งที่ดีงาม
รับรู้สิ่งรับฟังสิ่งที่ขาดที่ดีงามที่เป็นสุจริตสัมผัสสิ่งที่ดีงามเหนือสิ่งที่ดีงามมันก็เป็นอาหารใจที่ดีงาม
สร้างความงอกงามที่จะให้ก าลังภัตตาหารก็คือเรื่องของการที่เราได้มีปฏิสัมพันธ์กับสังคมทั้งด้าน
กายภาพอยู่เยื้องก็เป็นอาหารใจของเราก็คือเรื่องของความมุ่งมั่นเรื่องของความชอบไม่ชอบ หรืออิทธิ
บาท 4 นั่นแหละหรือจะเรียกว่า มโนสัญเจตนาหาร (อาหารคือมโนสัญเจตนา) พระพุทธเจ้าตรัสบอก
ว่าคนที่บ าเพ็ญอิทธิบาท 4  นี้มีคุณธรรมก็สูงจะท าให้มีอายุยืนเป็นอาหารใจ อาหารก็แบ่งออกเป็น 2 
ส่วนอย่างนี้ กล่าวเฉพาะอาหารหยาบคืออาหารกาย กวฬิงการาหาร ต าราเรื่องนี้บอกอย่างนี้ อาหารที่
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เราบริโภคเข้าไปหนึ่งค าจะถูกแบ่งออกเป็น 5 ส่วนแบ่งตอนที่กินเข้าไปหรือกลืนเข้ามาแล้วก็แบ่งเลย
ร่วมแบ่งหลังจากที่ไปย่อยสลายแล้วนะอันนี้ไม่แน่ใจต้องไปดูรายละเอียด 1 ค าแบ่งออกเป็น 5 ส่วน 

ส่วนที่ 1 เป็นอาหารของพยาธิก็ไปคิดวิเคราะห์เลยว่าอาหารของพยาธิในที่นี้คือ หนอน 
80,000 ตัว ที่อยู่ในร่างกายของเรานั้นแหละ กินเขาไป 1 ค า คนโบราณในท้องถิ่น กินไปที่โน่นที่นี้บาง
ละอธิการบดีผอมจังมีพยาธิเยอะพยาธิมีเท่ากันหมด 80 ,000 ตัว อ้วนผอมมีเท่ากัน  ส่วนที่ 1 เป็น
อาหารของพยาธิ ส่วนที่ 2 กลายเป็นปัสสาวะ ส่วนที่ 3 เป็นอุจจาระ ส่วนที่ 4 เป็นเท่าถาน เอาแล้ว
ส่วนไหนเป็นอาหารของมนุษย์ที่เรากินเข้าไปแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกาย ส่วนที่ 5 เป็นสารอาหารของ
มนุษย์เรียกว่ากินค าใหญ่ค าเล็ก ถูกแบ่งที่ 5 ส่วนเหมือนกัน กินเขาไปก็สอดคล้องในการคิดว่า
ข้อความที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาที่บอกว่าร่างกายรูปนี้เป็นรังของโรคและในร่างกายนี้มีหมู่
หนอน 80,000 ตัวชอนชัยอาศัยอยู่ อาหารที่กินเข้าไปในแต่ละวันนั้นแบ่งเป็น 5 ส่วน ในทาง
พระพุทธศาสนาก็ต้องรู้ความจริงว่า ร่างกายประกอบด้วยขันธ์ 5 องค์ประกอบพ้ืนฐานของชีวิตของ
เราก็คือ ขันธ์ 5 ในนั้นหมู่หนอนมีเชื้อโรคอยู่ในร่างกายของเรานั้นจะท าให้เราเจ็บป่วยเจ็บไข้ก็ด้วย
องค์ประกอบจากภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอาหารการกิน  

เพราะฉะนั้นระดับสมมติสัจจะ ว่าเรื่องของพฤติกรรมการใช้ชีวิตเรื่องของอาหารการขบฉัน
อาหารการกินของมนุษย์ว่าจะท าอย่างไร จึงจะท าให้เรามีภูมิคุ้มกันสุขภาพดี ก็วิเคราะห์ต่อในส่วนตัว
เกิดจากภายนอกและการตรวจเชื้อมันจะเป็นอย่างนี้ เพราะว่าเรากินเขาไป 1 ค า 1 ส่วนก็แบ่งไปเป็น
อาหารของพยาธิถ้าเรากินอาหารที่มันเผ็ดจัดเค็มจัดเต็มพยาธิชอบเผ็ดชอบเค็ม ว่าจะไม่ท าอันตรายต่อ
พยาธิมันแสรงต่อพยาธิๆ จะเกิดกบฏก็จะตายเน่าอยู่ในร่างกายคนเราท าให้เกิดการเจ็บป่วยออกมา
อย่างนี้ไหม หรือว่าบางทีเรากินอาหารชนิดนี้แต่ว่าพยาธิในร่างกายคนเราก็มีตั้งแต่  80,000 ตัวมัน
ไม่ได้ชอบอาหารเหมือนเดิมเหมือนกันทุกตัวๆนะเรากินแต่ไก่ย่างพยาธิชอบไก่ย่างหรือเปล่า ไม่กิน
อาหารหลากหลายอย่างใดอย่างหนึ่งพยาธิบางตัวมันไม่ได้อาหารมันรอแล้วรอเล่ามันยังไงมนุษย์กิน
อาหารประเภทอาหารนี้อาหารเราแบ่งมาแล้วก็กินไม่ได้ท าอันตรายต่อร่างกายคนเราหรือว่าตายแล้ว 
ก็เน่าเสียในร่างกายของเราความเจ็บป่วยออกมามันก็อย่างนี้ก็ได้ก็คิดว่ามันส าคัญกันนะไม่มากก็น้อย 

เพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาก็ให้เข้าใจอย่างนี้เรื่องอาหารกับโรคนั้นธรรมเนียมการฉัน
ของเขาเราให้พิจารณาก่อนฉัน ก าลังฉัน หลังฉันแล้ว นี้ก็คือธรรมเนียมจริงๆของพระ ก่อนฉันก็  
ปฏิสงฺขำ โยนิโส ปิณฺฑปำต  ปฏิเสวำมิ ฯ แสดงถึงคุณค่าแท้คุณค่าเทียมของการคบฉันไม่ใช่ เอาเผ็ด
เอาร้อนเอาความสะใจเขาว่า ความจริงอาหารมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์มันไม่อร่อยไม่อร่อย มันส าคัญ
ระหว่างช่วงล าคอเอาอะไรเข้าไปแหย่มันไม่อร่อยมันก็มีประโยชน์ก็มีประโยชน์นะ เพราะฉะนั้นก็ให้
พิจารณาก่อนฉันก าลังฉันก็ยังต้องพิจารณาตามธรรมเนียมว่า ยถำปจฺจย  ปวตฺตมำน  ธำตุมตฺตเมเวต  
ยทิท  ปิณฺฑปำโต ฯ ของพระฉันเสร็จแล้วต้องพิจารณาว่า อชฺช มยำ อปจฺจเวกฺขิตฺวำ โย ปิณฺฑ        
ปำโต ปริภุตฺโต ฯ วัตถุประสงค์ก็คือให้เรารู้คุณค่าแท้คุณค่าเทียมของการบริโภคอาหารให้มีสติในการ
รับประทานอาหาร อันนี้เป็นหลักของพระพุทธศาสนาแท้ๆเลยก็จะเป็นการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บใน
ส่วนที่มันเกิดโรคอยู่แล้วองค์ประกอบของโรคก าเนิดพัฒนาการของโลกมันมีหลากหลาย เพราะฉะนั้น
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มนุษย์ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆข์องชีวิตก็เหมือนกันกับชาวบ้านเราไม่สามารถควบคุมได้แต่ว่าเราสามารถ
ป้องกันในส่วนที่เป็นการป้องกันโดยการบริหารจัดการชีวิตของเราก็จะท าให้เราป้องกันโรคภัยไข้เจ็บที่
เกิดขึ้นกับชีวิตเราได้ได้โดยง่ายส าคัญอย่างยิ่งหลักพระพุทธศาสนาพูดถึงนิยาม 5 นิยาม 5 เป็นเรื่อง
ที่ว่าด้วยกฎของธรรมชาติอุตุนิยาม พีชนิยาม จิตนิยาม กรรมนิยาม และธรรมนิยาม เฉพาะในส่วนอุตุ
นิยาม กับ พีชนิยาม ท่านจะบอกว่ามันก็จะส่งข้อความที่พูดว่า ธรรมชาติทุกอย่างมีวิถีทางเป็นของ
ตัวเอง สัตว์ป่าก็มีวิถีทางมีวิถีชีวิตของสัตว์ป่าเอง มนุษย์ก็มีวิถีทางธรรมชาติมีวิถีชีวิตของมนุษย์เอง  
สิ่งต่างๆที่มีชีวิตเป็นฤดูเป็นแม่น้ าเป็นภูเขาเป็นต้นไม้เขาก็มีวิถีของเขาเอง  

เพราะฉะนั้นให้แต่ละอย่างเรียนรู้วิถีไปตามตัวเอง กับธรรมชาติโดยอัตโนมัติ บางที่โรคภัยไข้
เจ็บของมนุษย์เกิดจากการที่เราไปแทรกแซงวิถีธรรมชาติแต่ละอย่างมากเกินไปท าให้ระบบสมดุลมัน
เสียหายไปมันก็ชัดเจนอยู่แล้วในธรรมิกสูตรว่า โรคภัยไข้เจ็บมันเป็นปลายน้ าและต้นน้ าจริงๆ มันอยู่ที่
จิตใจของมนุษย์ มนุษย์ไม่มีธรรมะมันก็ท าให้พวกดวงจันทร์ดวงอาทิตย์หมุนไปไม่สม่ าเสมอไม่ถูก
ทิศทางมันก็มีพัฒนาการล าดับมาจนกระทั่งว่า เกิดความวิปริตของดินฟ้าอากาศฤดูกาลฝนไม่ตกต้อง
ตามฤดูกาล ท าให้พืชพันธุ์ธัญญาหารไม่สุกไม่เจริญงอกงามเต็มที่ซึ่งเป็นผลท าให้ต้องไปหาสารเคมีต้อง
ไปหาอย่างโน้นอย่างนี้มาใส่ซึ่งท าให้พืชที่เกิดขึ้นมานั้นมันไม่ได้เกิดจากปุ๋ยธรรมชาติมันก็มีลักษณะ
แทรกซ้อนเรื่อยมาอย่างนี้ เพราะฉะนั้นเร่ืองของการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงไม่ไปแทรกแซงธรรมชาติ
จนเกินไปก็เป็นส่วนหนึ่งที่โรคภัยไข้เจ็บในสังคมมนุษย์น้อยลงที่ส าคัญเป็นข้อสังเกตในช่วงท้ายว่า
เชื่อมโยงกับจ านวนหมู่หนอนที่อยู่ในร่างกายของมนุษย์ เราไปอ่านคัมภีร์พระพุทธศาสนาเป็นตอน
เภสัชชขันธกะนี้แหละ ก็จะพบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาของหมอชีวกโกมารภัจจ์เป็นหมอที่มีความ
เชี่ยวชาญในทุกๆโรคในสมัยพุทธกาล โรคไหนที่หมอคนนั้นหมอคนนี้ว่าเก็บรักษาไม่หายในหมอชีวก
รักษาหายหมดสมัยนั้น 

ในกรุงราชคฤห์มีเศรษฐีคนหนึ่งเป็นโรคปวดศีรษะอยู่ 7 ปี หมอที่ไหนที่ไหนที่เก่งยังไงมี
ชื่อเสียงเชิญมารักษาหมดไม่หาย ความทราบถึงหมอชีวกโกมารภัจจ์อาสามารักษาสามารถรักษาให้
หายขาดได้ใน 3 สัปดาห์ โดยวิธีการรักษาของโรคโดยถลกหนังศีรษะเปิดรอยประสานกะโหลกน าสัตว์
มีชีวิต 2 ตัวในภาษาบาลีชื่อว่าปาณก ไม่ได้บอกว่าเป็นชื่อสัตว์อะไรความจริงคือสัตว์มีชีวิตนั้นแหละ
คัมภีร์พระไตรปิฎกของมจร เราก็แปลออกมาจากค าว่า ปาณก แปลว่าตัดชีวิตสัตว์มีชีวิต 2 ตัวออกมา
เป็นสัตว์ใหญ่ 1 ตัว สัตว์เล็ก 1 ตัว ก่อนที่หมอชีวกมารักษามีผู้รู้เป็นหมอหรือไม่เป็นไม่ทราบได้ที่บอก
ว่าหมอบอกว่าจะตายภายใน 5 วัน 7 วัน ก็ปาฏิหาริย์อะไรบางอย่างก็จะไม่พ้นภายใน 7 วันนี้แหละ
หลังจากผ่าตัด 2 ตัวมันอยู่ในสมองตายทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เรื่องกินสมองถ้าสัตว์ตัวใหญ่กินก่อนก็จะตาย
ภายใน 5 วัน ถ้าตัวเล็กกินก่อนนะว่าจะตายภายใน 7 วัน เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ใน
กะโหลก 2 ตัวเป็นสัตว์ประเภทใด ผู้พูดก็วิเคราะห์ว่าเป็นมะเร็งสมองหรือเปล่าแล้วก็ไปดูวิธีการรักษา
ของหมอชีวกออกมาแล้วก็นอนตะแคงแผลหายแล้วต่อประสานเข้าไปหมอชีวกใช้เครื่องมืออะไรจึง
สามารถมองเห็นสัตว์เล็กๆนี้มันก็ไปเชื่อมโยงกับหนอน 80,000 ตัว นี้แหละที่แปลในคัมภีร์วิสุทธิมรรค
หนอนที่อาศัยอยู่ในมันสมองเรียกว่าตัวคุ้มคลั่งไม่แน่ใจว่าในภาษาบาลีว่าอย่างไรแต่ว่าไปเอามาจาก
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563

14: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

ภาษาบาลีโรมัน และค าแปลว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษนี่แหละนี่แหละเดี๋ยวก็เขียนเป็นภาษาบาลี เป็นตัว
คุ้มคลั่งนั้นในร่างกายของเราก็จะมีส่วนที่เป็นส่วนประกอบทั้งส่วนที่เป็นอาการ 32 กับส่วนที่มองไม่
เห็นอาการ 32 ก็ถือว่าเป็นรังของโรคโดยธรรมชาติอยู่แล้ว เฉพาะนั้นประเด็นเรื่องโรคไวรัสโควิด 19 
เนี่ยเป็นโรคที่มีพัฒนาการได้มาก็อย่างที่ทางผู้รู้ทางด้านสาธารณสุขเขาได้บอกว่าเป็นไข้หวัด โควิด 19 
เป็นไขหวัดที่ 7 ไข้หวัดปกติมี 4 ชนิดแล้วก็ติดโดยธรรมชาติแบบงายอย่างนี้  มีอยู่ชนิดที่ 1-4 
เป็นไข้หวัดทั่วไป ชนิดที่ 5 ไวรัสซาร์ส ชนิดที่ 6 ไวรัสเมอส์ ชนิดที่ 7 ไวรัสโควิด19 เป็นพัฒนาการเป็น
การปรับตัวของเชื้อไข้หวัดธรรมดาแล้วก็มีวิวัฒนาการ บวกกับการที่เรามีพฤติกรรมแปลกๆเรื่องของ
การใช้ชีวิตในเรื่องของการกินเรื่องของการแทรกแซงธรรมชาตินี่  ก็ท าให้เชื้อมันมีพัฒนาการมาแล้ว      
ก็แข็งแกร่งมากยิ่งข้ึน  

เพราะฉะนั้นในการดูแลรักษาเราเองก็ท า 2 ส่วนไปในทางเดียวกันระดับสมมติสัจจะก็อย่างที่
บอกเอาไว้ทางบ้านเมืองมีมาตรการมีวิธีการปฏิบัติอย่างนั้น ในขณะเดียวกันก็ช่วยกันดูแลเรื่อง
พฤติกรรมการใช้ชีวิต การกินยาเป็นอาหารการไปช่วยสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านเรื่องของการแนะน า
ให้ปลูกพืชผักที่เป็นยาสมุนไพรด้วยเป็นอาหารด้วยเพ่ือรับประทานก็จะสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่ง
ให้กับร่างกายของเรานั้นในส่วนที่เป็นระดับสมมติสัจจะ และระดับปรมัตถสัจจะก็น่าจะแบ่งเป็น 2 
ส่วนคือส่วนที่ 1 เป็นการศึกษาหาความรู้ข้อมูลหาความจริงเกี่ยวกับองค์ประกอบของชีวิตชีวิตคือ
อะไรเป็นอย่างไรเป็นไปอย่างไรก็ต้องมีความเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตอย่างนี้ ในส่วนที่ 2 ก็คือเรื่องของการ
สร้างความแข็งแกร่งให้กับจิตใจของเราเองว่า พยำธิธมฺโมมฺหิ  พยำธึ  อนตีโต เรำมีควำมเจ็บไข้เป็น
ธรรมดำ จะล่วงพ้นควำมเจ็บไข้ไปไม่ได้ มรณธมฺโมมฺหิ  มรณ   อนตีโต  เรำมีควำมตำยเป็น
ธรรมดำ จะล่วงพ้นควำมตำยไปไม่ได้ เป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกายกับจิตใจของเราจะ
ได้ไม่ได้ตื่นตระหนกวิตกกังวลมากเกินไปมีข้อก าหนดนี้ก าหนดนั้นเขาท าโน้นท านี่ก็ไม่ได้ไปจะต้อง
ระวังรักษาจนกระทั่งไม่เป็นอันท ามาหากินอะไรเลย มันก็จะตายเพราะอดตายนี่แหละดีที่สุดแล้ว 
เพราะฉะนั้นก็ให้ท าหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันมันก็เข้ากับสุภาษิตที่ว่า ยำมเข้ำป่ำเสกคำถำกันช้ำงไล่ 
ขึ้นต้นไม้อีกด้วยช่วยคำถำ เห็นน้ ำแกงจวนหมดรสโอชำ เติมน้ ำปลำอีกด้วยช่วยน้ ำแกง ฯ               
ในขณะเดียวกันอันนี้เป็นหลักฐานที่จะร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ปัจจุบันนี้ 

อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านโดยเฉพาะในส่วนของคณะสังคมศาสตร์  โดยหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ โดยท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป รอง
ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ท่านผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันภาคีเครือข่ายทั้งหมดที่มาร่วมด้วย
ช่วยกันในการท าให้ส าเร็จประโยชน์ 2 อย่างก็คือเรื่องของการวิชาการก าหนดตามที่ทางการก าหนดให้ 
เป็นการสร้างองค์ความรู้ว่าจะไปเป็นการช่วยด้วยช่วยกันเพ่ือให้กับสังคมประเทศชาติแก้ไขปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้สังคมบ้านเราเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว  

ท้ายที่สุดนี้ขอตั้งจิตอธิฐาน อ านวยอวยชัย รัตนะตะยานุภาเวนะ ด้วยอ านาจคุณพระศรี
รัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ที่ได้บ าเพ็ญมาทั้งหมด เป็นตบะเป็นเดชะเป็นผู้มีความสุขความ
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เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเจริญอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติ ปรารถนาสิ่งใดเป็นไป
ในทางท่ีชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สมปรารถนาสิ่งนั้นจงทุกประการเทอญ.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Book 1.indd   17 7/6/2563   14:29:13



(18) การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ปี 2563
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 256316: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

คณะกรรมกำรวิพำกษ์บทควำมวิจัยในกำรประชุมวิชำกำรที่มีรำยงำนกำรประชุม 
(Proceedings) หลักสูตรบัณฑิตศึกษำ ภำควิชำรัฐศำสตร์ คณะสังคมศำสตร์  

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
-------------------------- 

ห้อง
ที ่ สำขำวิชำ คณะกรรมกำร 

1 ห ลั ก สู ต ร รั ฐ
ประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต    

พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. 
พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. 
พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ผศ.ดร. 
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 
พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. 
พระครูปลัดอุดร  ปริปุณฺโณ, ดร. 
พระครูวินัยธรเอก ชินว โส, ดร. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวัชชัย ไชยสา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว 
อาจารย์ ดร.กาญจนา ด าจุติ 
อาจารย์ ดร.ปนัดดา รักษาแก้ว 
พระมหานิกร ฐานฺตโร, ดร. 
พระสมนึก ธีรปญฺโ  
พระนุชิต นาคเสโน  
นางสาว พัชรี หาลาง 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2 ห ลั ก สู ต ร พุ ท ธ
ศ า ส ต ร
ม ห า บั ณ ฑิ ต 
ส า ข า วิ ช า ก า ร
จัดการเชิงพุทธ    

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม 
ศาสตราจารย์ ดร.จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช 
รองศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์ 
รองศาสตราจารย์อนุภูมิ โซวเกษม 
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรษา พฤฒยางกูร 
รองศาสตราจารย์ ประณต นันทิยะกุล 
อาจารย์ ดร.สุริยา รักษาเมือง 
อาจารย์ ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า 
อาจารย์ ดร.บวร ขมชุณศรี 
อาจารย์ ดร.สมบัติ นามบุรี 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
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ห้อง
ที ่ สำขำวิชำ คณะกรรมกำร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณีต 
นายพลวัฒน์ สีทา 
นางสาวกาญจนา บุญเรือง 

กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

3 ห ลั ก สู ต ร
รั ฐ ศ า ส ต ร
มหาบัณฑิต   

ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง 
ศาสตราจารย์ ดร.กฤช  เพ่ิมทันจิตต์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน งามสนิท 
รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะนี 
รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ ทั่งโต 
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล เย็นใจมา 
อาจารย์ ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ 
อาจารย์ ดร.นพดล ดีไทยสงค์ 
อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต กระสังข์ 
นายสุภัทรชัย สีสะใบ 
นายกรกต ชาบัณฑิต 
นางสาวสุมาลี บุญเรือง    

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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สรุปแบบประเมินโครงกำร 
ในกำรประชุมวิชำกำรที่มีรำยงำนกำรประชุม (Proceedings) 
หลักสูตรพุทธศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรเชิงพุทธ  

หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต, หลักสูตรรัฐศำสตรมหำบัณฑิต 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

วันศุกร์ที่ 3 เมษำยน พ.ศ. 2563 
ณ อำคำรเรียนรวม โซน B คณะสังคมศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย อ ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
 

ที ่ รำยกำรที่ประเมิน ผลกำรประเมิน 
x̅  S.D ระดับ 

1 กำรด ำเนินกำร    

 1.1  การติดต่อประสานงานกับผู้ ร่ วมโครงการ/
ประชาสัมพันธ์ 4.39 0.778 มาก 

 1.2 เอกสารประกอบโครงการ 4.10 0.837 มาก 
 1.3 การให้บริการความสะดวกของโครงการ 4.36 0.753 มาก 
 1.4 ระยะเวลาของโครงการ 4.40 0.605 มาก 
2 รูปแบบและขั้นตอนของโครงกำร    
 2.1 พิธีเปิดโครงการ 4.45 0.681 มาก 
 2.2 การร่วมกิจกรรมตามโครงการที่ก าหนด 4.48 0.636 มาก 

 2.3 ความสะดวกสบายในการใช้โปรมแกรมประชุม
ออนไลน์ 4.48 0.746 มาก 

 2.4 ความคมชัดของเสียงและภาพในการจัดประชุม
ออนไลน์ 4.06 0.833 มาก 

3 เนื้อหำวิชำกำรและประโยชน์ที่ได้รับโครงกำร    

 3.1 ได้รับองค์ความรู้ใหม่จากการน าเสนอบทความจาก
งานวิจัย 4.50 0.588 มาก 

 
3.2 ได้ความรู้จาการเข้าฟังบรรยาย เรื่อง “การแก้ไข
ปัญหาโรคไวรัสโควิด 19 ในมุมมองพระพุทธศาสนา” 
จากผู้ทรงคุณวุฒิ 4.52 0.612 มากที่สุด 

 3.3 สาระส าคัญจากบทความวิจัย  ถูกตอง และสมบูรณ
ท าให้สามารถท าวิจัยในลักษณะเดียวกันได 4.48 0.560 มาก 
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ที ่ รำยกำรที่ประเมิน ผลกำรประเมิน 
x̅  S.D ระดับ 

 3.4 การใชภาษาถูกตองตามหลักวิชาการเป็นมาตรฐาน 
มีความเหมาะสมกับผูอาน 4.49 0.612 มาก 

 3.5 การเรียงล าดับเนื้อหา ถูกต้องตามหลักการวิจัย  มี
ความสอดคล้อง ตอเนื่องตั้งแตตนจนถึงการสรุป 4.39 0.576 มาก 

 3.7 ได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้และต่อยอดได้ 4.31 0.604 มาก 

 รวม 4.40 0.475 มาก 
  
 จำกตำรำงแสดงได้ว่ำ ผลการประเมินจากแบบสอบถามประเมินผลโครงการดังกล่าว ของ
นิสิต และผู้เข้าร่วมในโครงการฯ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.40 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากเกือบทุกข้อ ยกเว้นข้อที่ 
3.2 อยู่ในระดับมากที่สุด 

4. สิ่งท่ีได้รับ/ประโยชน์จำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร 
4.1 เป็นการจัดการร่วมสมัย 
4.2 ท าให้ได้ความรู้ในการใช้ Zoom โปรแกรม มาประยุกต์ใช้ในการประชุมช่วงยุคไวรัส 

โควิดระบาด 
4.3 ได้ทราบการแก้ไขปัญหาโรคไวรัสโควิด 19 ในมุมมองพระพุทธศาสนา และสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์และเผยแผ่ภายในวัดและชุมชน ได้ 
4.4 ได้ความรู้จากการฟังบรรยาย 
4.5 ท าให้ทราบถึงวิธีป้องกัน และดูแลตัวเอง 
4.6 ความรู้ในพระไตรปิฏกกับสถานการณ์โรคภัยปัจจุบัน 
4.7 เป็นประโยชน์และสามารถน าไปใช้ได้จริง 
4.8 การสัมมนาแบบออนไลน์ท าให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งข้ึนเพราะได้บันทึกภาพและเสียง

ได้ ในบางขณะเวลาที่มีกิจจ าเป็น ท าให้ไม่ขาดการได้รับความรู้ 
4.9 ได้ประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้จากการฟังบรรยายเรื่อง การแก้ไขปัญหาโรคไวรัสโควิด 

19 ในมุมมองพระพุทธศาสนา และได้รับองค์ความรู้ใหม่จากการน าเสนอบทความจากงานวิจัย
สามารถน าไปต่อยอดและน ามาประประยุกต์ใช้ได้ 
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4.10 ได้รู้ถึงความเปล่ียนแปลงในการสื่อสารยุคปัจจุบัน และทราบถึงแนวทางในการน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

4.11 สามารถน าไปปรับใช้ในการท าวิจัยในครั้งต่อไปได้ 
4.12 ได้ข่าวสาระความรู้ทางการป้องกันโรคนี้ละท าให้รับมือได้อย่างทุกวิธี 
4.13 เรียนรู้ รักษา ดูแล ป้องกัน แนะน า และควบคุม ของสถานการณโ์ควิด19 
4.14 มีแนวคิดที่สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุง และน าไปต่อยอดและพัฒนาในด้าน

ต่างๆได้ 
4.15 ได้ความรู้จากการท าบทความซึ่งส่งผลที่จะน าไปใช้งานได้ในวันข้างหน้า เเละยังได้

ร่วมมือตามค าสั่งของรัฐบาลในยุคท่ีโรคระบาด 
4.16 เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในฐานต่างๆ สิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งเราก็ต้อง

ปรับเปลี่ยนวิธีการต่างๆ เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ในการสัมมนาครั้งนี้แระโยชน์ที่ได้รับคือ 
รู้วิธีการรับมือกับโรคติดต่อ โควิด 19 โดยการใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นตัวช่วย เพ่ือพัฒนา
จิตใจ และปัญญา 

4.17 ทันยุคทันสมัยกับยุคปัจจุบันและได้ความรู้เรื่องการท าวิจัยเพิ่มขึ้น 
4.18 ท าให้ได้รับสาระต่างๆ และแนวคิดของแต่ละท่าน และน าข้อดีไปปรับใช้ 
4.19 ท าให้ทราบเรื่องปัจจุบันทันเหตุการณ์โดยน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้ามา

เกี่ยวข้อง ทราบหลักการและแนวทางในการท าวิจัยของ มจร 
4.20 ได้รับฟังแนวทางการสัมมนาวิจัย การแก้ไขบทความ การปรับปรุงตามค าแนะของ

ผู้ทรงคุณวุฒิและรูปแบบที่เพ่ิมเติมให้บทความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
4.21 ได้แนวคิดและหลักการใหม่ๆจากคณาจารย์เกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัย ท าให้เกิด

การพัฒนางานวิจัยของนิสิตได้ดียิ่งขึ้น 
4.22 ได้องค์ความรู้ ใหม่ๆกับการแก้ ไขปัญหาโควิด 19 ในทางพระพุทธศาสนาและ

ข้อเสนอแนะต่างๆในการปรับแก้บทความวารสารจากคณะกรรมการ 
4.23 ได้รับความรู้เพ่ิมเติมและรู้ได้รับสิ่งใหม่ในการที่เราไม่เคยได้สัมผัส ถือว่าดีเยี่ยม 

5. ข้อเสนอแนะ/ควำมเห็นเพิ่มเติม 
5.1 ต้องปรับปรุงความคมชัดของเสียงและภาพในการจัดประชุมออนไลน์ 
5.2 ควรมีระยะเวลาในการแก้ไข ก่อนตีพิมพ์ 
5.3 ในการใช้โปรแกรมซูมวีดีโอเพ่ือการประชุมงานที่ส าคัญที่สุดคืออินเตอร์เน็ต หากไม่มี

ความเสถียรย่อมสะดุดและฟังไม่รู้เรื่อง พัฒนาต่อไป 
5.4 ควรจัดเจ้าหน้าที่ในการควบคุมไม่ให้มีเสียงแทรกซ้อน 
5.5 ท าอย่างไรให้ประชาชนกลุ่มหนึ่งได้นับความเท่าเทียมไม่เลื่อมล้ าทางสังคมจากการปฏิบัติ

ของเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น ปัญหาของ คนตกงาน คนจน คนไร้บ้าน และประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบ
จากโควิดเช่น การตรวจหาโรคที่คิดเงินแพงจนไม่ได้ไปตรวจเป็นของการแพร่ระบาด และบุคลากรที่
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ขาดแคลนเครื่องมือการป้องกัน เช่นชุด PPE. และหน้ากากอนามัยรวมถึง แอลกอฮอล์ ที่กล่าวมานี้รัฐ
บกพร่องอย่างรุนแรงและขาดจริยธรรมอย่างสูง 

5.6 ครั้งต่อไปถ้าประชุมออนไลน์ ควรให้ผู้ควบคุมระบบทดสอบและท าความเข้าใจกับ
โปรแกรมให้มากกว่านี้ โดยเฉพาะทางด้านระบบการสื่อสารทางเสียง บางช่วงเสียงของอธิการบดีเงียบ
หายไปนานมาก ๆ 

5.7 ควรชี้แจงการใช้เครื่องมือแบะอุปกรณ์ก่อนเริ่มโครงการ 
5.8 ควรก าหนดรูปแบบของบทความที่ชัดเจน และให้ส่งบทความเพ่ือกรรมการหรือ

เจ้าหน้าที่ได้มีเวลาตรวจก่อนน าเข้าสู่กระบวนตีพิมพ์ ขาดการตรวจสอบบทคัดย่อที่เป็นภาษาอังกฤษ
ให้ตรงกับภาษาไทย อาจารย์ที่ปรึกษาไม่มีเวลาในการตรวจสอบบทความก่อนส่งเข้าระบบของวารสาร
ตามลิงค ์

5.9 อยากให้ผู้ควบคุมในการถ่ายทอด เพราะยังมีเสียงแทรกเต็ม เช่นไปจ่ายตลาดก็มี คุยกันก็
มี อ่ืนๆข้อนี้ปรับปรุงได้จะดีมาก 
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สรุปกำรประเมินบทควำมวิจัย (กลุ่มที่ 1) 
ในกำรจัดประชุมวิชำกำรที่มีรำยงำนกำรประชุม (Proceedings)  
หลักสูตรพุทธศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรเชิงพุทธ 

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
วันศุกร์ที่ 3 เมษำยน พ.ศ. 2563 

ณ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย อ ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ชื่อกลุ่มน าเสนอบทความวิจัย : สำขำวิชำกำรจัดกำรเชิงพุทธ 

 1.2 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
 1.3 คณะกรรมการวิพากษ์บทความ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม 
ศาสตราจารย์ ดร.จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช 
รองศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์ 
รองศาสตราจารย์อนุภูมิ โซวเกษม 
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรษา พฤฒยางกูร 
รองศาสตราจารย์ ประณต นันทิยะกุล 
อาจารย์ ดร.สุริยา รักษาเมือง 
อาจารย์ ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า 
อาจารย์ ดร.บวร ขมชุณศรี 
อาจารย์ ดร.สมบัติ นามบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณีต 
นายพลวัฒน์ สีทา 
นางสาวกาญจนา บุญเรือง 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ตอนที่ 2 ผลกำรประเมินคุณภำพบทควำม 
(N = 32) 

 

ประเด็นกำรประเมิน ควำมคิดเห็นของคณะกรรมกำร 
เหมำะสม ปรับปรุง 

ชื่อเรื่อง   
ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 26 (81.3 %) 6 (18.8 %) 

บทคัดย่อ  
(ภาษาไทย) มีความสอดคล้องกับเนื้อหาใน
บทความประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธี
วิจัย ผลการวิจัยวิจารณ์ สรุป (200-250 ค า) 

7 (21.9 %) 25 (78.1 %) 

Abstract  
(บทคั ดย่ อภาษา อั งกฤษ)  เขี ยน ให้ ต ร งกั บ
ภาษาไทย 

24 (75 %) 8 (25 %) 

ค ำส ำคัญ/Keywords 3 ค า 20 (62.5%) 12 (37.5%) 
บทน ำ  
กล่าวถึงความเป็นมาของเรื่องที่ท าการวิจัย 
กล่าวถึงปัญหาที่น ามาสู่การวิจัย ทบทวนแนวคิด
และทฤษฎีที่น ามาวิจัย สรุปเพ่ือเชื่อมโยงไปสู่
ค าถามและวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

20 (62.5 %) 12 (37.5 %) 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย  
 30 (93.8 %) 2 (6.3 %) 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
รูปแบบการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ เครื่องมือในการวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติ 

22 (68.8 %) 10 (31.3 %) 

ผลกำรวิจัย  
ตอบค าถามวิจัย/ปัญหาที่ต้องการทราบ ได้
สมเหตุสมผล 

20 (62.5 %) 12 (37.5 %) 

อภิปรำยผล  
มีการอภิปรายผลตามล าดับ 20 (62.5 %) 12 (37.5 %) 

องค์ควำมรู้ใหม่  
ระบุ องค์ ความรู้ ที่ ค้ นพบจากการวิ จั ยหรื อ 18 (56.3 %) 14 (43.8 %) 
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ประเด็นกำรประเมิน ควำมคิดเห็นของคณะกรรมกำร 
เหมำะสม ปรับปรุง 

สั ง เคราะห์ออกมาในรูปแบบโมเดล พร้อม
ค าอธิบายรูปแบบ/โครงสร้างของโมเดล และ
โมเดลมีที่มาจากฐานคิดของแนวคิดหรือทฤษฎีใด
อย่างกระชับ เข้าใจง่าย 
สรุป/ข้อเสนอแนะ 
มีการสรุปผลตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 25 (78.1 %) 7 (21.9 %) 

เอกสำรอ้ำงอิง  
มีความทันสมัย/ใช้รูปแบบ APA 19 (59.4 %) 13 (40.6 %) 

ควำมทันสมัย 
มีความทันสมัย/มีประโยชน์ต่อสังคม 24 (75 %) 8 (25 %) 

กำรใช้ภำษำ  
รูปแบบการเขียนถูกต้องตามข้อก าหนด ในแต่ละ
ย่อหน้ามีความเชื่อมโยง 

22 (68.8%) 10 (31.3%) 

คุณค่ำ/คุณภำพทำงวิชำกำร  
ข้อดี ข้อเสีย จุดเด่นของบทความ 24 (75 %) 8 (25%) 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
1.ควรปรับบทคัดย่อ ภาษาไทย - อังกฤษให้อยู่ในหน้าเดียวกัน 
2.บทความแต่ละฉบับ ไม่ควรมีจ านวนเกิน 10 หน้า 
3.องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยผู้วิจัยต้องเขียนออกมาให้ชัดเจนและเห็นภาพ 
4.การอภิปรายผลควรให้เห็นความเหมือนและความแตกต่างที่นิสิตได้เปรียบเทียบกับงานวิจัยของ
ผู้อื่น 
5.แต่ละบทความการอ้างอิงไม่ควรต่ ากว่า 10 รายการ และต้องใช้การอ้างอิง APA ให้ถูกต้อง 

 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงคุณภำพงำนวิจัย 
 3.1 ปัญหำวิจัย 

1) ปัญหาการวิจัยยังไม่ชัดเจนตั้งแต่แรก การตั้งวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจนจึงไม่ท าให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่ๆท่ีพึงประสงค์ 

2) ควรเสนอปัญหาวิจัยให้มีขอบเขตพ้ืนที่ในการท าวิจัยให้กว้างขวางยิ่งขึ้นและชัดเจน 
3) ควรปรับปรุงบทคัดย่อท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐาน 
4) ผลการวิจัยไม่ค่อยสอดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อาจจะเกิดจากความไม่

เข้าใจของนิสิตท าให้เกิดข้อผิดพลาดบางส่วน 

Book 1.indd   26 7/6/2563   14:29:14



(27)Proceedings 2020
Graduate Program, Department of Political Sciences, Faculty of Social Sciences, MCU April 3, 2020การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings):25 

5) การจัดรูปแบบการวิจัยต้องให้ถูกต้องตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยก าหนด ถึงจะ
ถูกต้อง  

6) ผู้วิจัยต้องเข้าใจถึงรูปแบบการวิจัยว่าแบบไหนคือเชิงคุณภาพ แบบไหนคือเชิง
ปริมาณ จึงจะสามารถเขียนรูปแบบการวิจัยได้ชัดเจน และเป็นสัดเป็นส่วนได้ 

7) ผู้วิจัยไม่สามารถสะท้อนสภาพปัญหาของการวิจัยให้เห็นภาพว่า ปัญหาและอุปสรรค
ที่ส าคัญในในเรื่องท่ีได้ท าวิจัยนั้นคืออะไร 

8) ผู้วิจัยไม่สามารถใช้ภาษาทางวิชาการในการวิจัยอย่างถูกต้อง ท าให้การสะท้อนสภาพ
ปัญหาเพื่อน าไปสู่การวิจัย จึงไม่ชัดเจนเท่าที่ควร  

9) ผู้วิจัยสามารถลงมือวิจัยแล้วได้ผลวิจัยอย่างสมเหตุสมผล ขาดเพียงการจับประเด็น
และการเรียบเรียงให้การวิจัยมีความกระชับ 

10) วัตถุประสงค์การวิจัยมีความถูกต้อง แต่การวิจัยบางทีไม่ตอบโจทย์ของวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ให้ครบ 

11) การวิจัยเชิงคุณภาพบางเล่มขาดการวิเคราะห์เอกสารที่เก่ียวข้อง 
12) การน าเสนอข้อมูลขาดการอ้างอิงตามหลักวิชาการหรือตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
13) ผู้วิจัยส่วนใหญ่ยังไม่สามารถสื่อให้เห็นถึงองค์ความรู้ใหม่ได้ 
14) ปรับกรอบแนวคิดในการวิจัยให้ถูกต้องตามแบบมหาวิทยาลัย 
 

 3.2 วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
1) ผู้วิจัยต้องตรวจสอบตัวเลขในการวิจัยเชิงปริมาณ ว่า มีประชากรเท่าไหร่ และ การ

วิจัยเชิงคุณภาพสัมภาษณ์ก่ีคน ให้ถูกต้อง ถูกต้องตามหลักค านวณหรือไม่ 
 

2) ส่วนใหญ่ใช้วิธีการวิจัยที่เหมาะสม แต่ควรเพ่ิมผู้ให้สัมภาษณ์ที่มีส่วนร่วมเกี่ยวข้อง
และแยกให้ชัดเจน เพ่ือแสวงหาค าตอบของงานวิจัยได้อย่างชัดเจน 

3) ส่วนใหญ่มีวิธีการด าเนินการวิจัยที่ความเหมาะสม แต่ควรเพ่ิมขอบเขตการวิจัยด้าน
พ้ืนที่ให้กว้างขวางอีก 

4) ส่วนใหญ่นิสิตได้เขียนวิธีด าเนินการวิจัย เหมาะสมตามบริบทที่ท าการศึกษา 
5) การวิจัยเป็นวิธีการด าเนินการวิจัย แบบผสม เป็นการสนับสนุนการวิจัยซึ่งกันและกัน

ท าให้ข้อมูลมีหลักฐานที่มั่นคง ซึ่งเหมาะสมกับบริบทที่ท าการวิจัย 
6) ผู้วิจัยบอกว่า เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพแต่กระบวนการหรือขั้นตอนของการ

ด าเนินการวิจัยไม่ชัดเจน  
7) การด าเนินการวิจัยมีมาตรฐานและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
8) ควรระบุขอบเขตด้านเนื้อหาในการวิจัยให้ชัดเจนว่าใช้ทฤษฎีอะไร ศึกษาในกี่ด้าน 

พ้ืนที่ใดบ้าง 

Book 1.indd   27 7/6/2563   14:29:14



(28) การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ปี 2563
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 256326: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

9) อธิบายงานวิจัยได้ละเอียดตามขั้นตอนระเบียบวิธีวิจัย 
 
 3.3 องค์ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 

1) ส่วนใหญ่ยังเขียนองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยออกมาไม่ชัดเจน หมายถึงว่า ได้
ผลการวิจัยมาอย่างดี ขาดการอธิบายที่ท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 

2) องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสอดคล้องกับการศึกษาของท่านอ่ืน และสามารถน าไปใช้
ประยุกต์ในการปฏิบัติภารกิจของงานอ่ืน ๆได้ 

3) งานวิจัยของสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธสามารถน าหลักธรรมมาบูรณาการเป็นองค์
ความรู้     จึงเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ สามารถน าไปใช้ได้จริง 

4) สามารถน าองค์ความรู้จากการวิจัยไปใช้ในพัฒนาหลาย ๆ ด้านได้เป็นอย่างดี 
5) ควรส่งเสริมทางด้านการให้ความรู้โดยการน าผลวิจัยนี้ถวายพระภิกษุ/แจกแก่ผู้อยู่ใน

พ้ืนที่วิจัย 
 

 3.4 ประโยชน์/กำรประยุกต์ใช้/ผลกระทบต่อสังคมของงำนวิจัย 
1) ผลการวิจัยสามารถน าไปต่อยอดในการบริหารกิจการพระพุทธศาสนาให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อคณะสงฆ์และประชาชนทั่วไปได้ 
2) สร้างการมีส่วนร่วมและสามัคคีของของสังคมโดยอาศัยหลักธรรมหรือองค์ความรู้จาก

การวิจัย 
3) สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้สังคมโดยอาศัยหลักธรรมหรือองค์ความรู้จากการ

วิจัย 
4) น าองค์ความรู้จากการวิจัยไปใช้ท าให้เกิดความร่วมมือและเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
5) น าองค์ความรู้จากการวิจัยไปใช้ท าให้เกิดสังคมรวมใจรักษาความสะอาด และศึกษา

อย่างต่อเนื่อง 
6) ประโยชน์การประยุกต์ใช้และผลกระทบต่อสังคม ก่อให้เกิดการน าหลักธรรมที่ได้จาก

การวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาของสังคมได้ 
7) สามารถน าผลการวิจัยไปประยุกต์ในงานวิจัยที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้  
8) ผลการวิจัยสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรสงฆ์ได้ 
9) ผลการวิจัยสามารถประยุกต์ใช้ในงานวิจัยที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เพราะมีการอ้างอิงงานวิจัยที่น่าเชื่อถือ 
10) ผลการวิจัยสามารถน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการให้เกิด

ประสิทธิภาพและคุณภาพได้ 
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3.5 กำรต่อยอดองค์ควำมรู้ของงำนวิจัยในอนำคต 
1) ควรมีนโยบายจากหลักสูตรฯ เมื่อท างานวิจัยได้สมบูรณ์แล้วควรจะต้องน าไปถวาย

พระมหาเถระเจ้าคณะปกครองในเขตปกครองท่ีตนท าวิจัย เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและน าองค์ความรู้
เหล่านั้นไปใช้ได้จริง 

2) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธได้น าหลักธรรมท่ีเกี่ยวข้องมาใช้ในงานวิจัยเพ่ือให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่ จากการวิจัยอยู่แล้ว ถ้ามีการเรียบเรียงที่เข้าใจและถูกต้อง จะเกิดเป็นงานวิจัยที่
สมบูรณ์ทั้งหลักวิชาการและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

3) การต่อยอดองค์ความรู้ควรกระจายและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติอย่างอย่างต่อเนื่อง 
4) ควรน าองค์ความรู้ของการวิจัยไปประยุกต์ใช้กับงานบริหารกิจการคณะสงฆ์และหรือ

องค์กรทั่วไป 
5) ควรน าองค์ความรู้ของงานวิจัย ไปใช้ศึกษางานด้านอื่น ๆ 
6) ในอนาคตผู้วิจัยและนักวิจัยสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ขยายผลหรือต่อยอดได้ 

เพ่ือให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
7) ควรมีการวิจัยในลักษณะเจาะลึกในแต่ละประเด็น และน าเสนอแนวทางที่เป็น

รูปธรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การพระพุทธศาสนา 
8) สามารถน าผลการวิจัย และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปเจาะลึกในการแก้ปัญหาต่าง ๆ จน

ก่อให้เกิดแนวทางบริหารที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับรองตำมนี้ 
 
 

 (ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต) 
กรรมการและเลขานุการ 

รับรองตำมนี้ 

 
 (รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม) 

ประธานกรรมการ 
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รายช่ือการน าเสนอบทความทางวิชาการ 
ในการจัดประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)  
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 

กลุ่มที่ 1 สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ: ฉบับแก้ไขหลังจากการประชุม  
 วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2563  
 
ที ่ ชื่อบทความทางวิชาการ ผู้น าเสนอ QR Code 

1 การพัฒนาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์อ าเภอ
ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

พระครูปลัดกฤษฎากรณ์ 
ญาณธโร 

 

2 ความเป็นมาตรฐานในการจัดการ
เสนาสนะของวัดบางนมโค อ าเภอ
เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พระครูวินัยธรศิริเชษฐ์ สิริวฑฺฒ
โน (ปู่รักษ์) 

 

3 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์แก่ผู้ต้องขังในเรือนจ า
จังหวัดสระแก้ว 

พระครูสุทธิวรญาณ (ภักดี 
เขมธโร) 
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44 
 

ที ่ ชื่อบทความทางวิชาการ ผู้น าเสนอ QR Code 
4 การพัฒนาการจัดการศึกษาธรรม

ศึกษาของคณะสงฆ์ อ าเภอเมือง
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

พระธรรมธรถิราม สีลเตโช 
(อาศัย) 

 

5 การพัฒนาการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ในอ าเภอเมืองจังหวัดราชบุรี 

พระปิยปราชญ์ อาจารสุโภ  
(สาทวงศ์) 

 

6 การส่งเสริมการอนุรักษ์โบราณสถาน
ของคณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี 

พระปิยวัฒน์ อินฺทปญฺโ   

7 รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์ในอ าเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

พระพัฒน์ธนพงศ์ สุวฑฺฒโน 
(ภัทรพันธุ์) 

 

8 ประสิทธิผลการจัดการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลี ของคณะสงฆ์
จังหวัดสมุทรสงคราม 

พระมหากันตินันท์ กนฺตสีโล 
(เฮงสกุล) 
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ที ่ ชื่อบทความทางวิชาการ ผู้น าเสนอ QR Code 
9 ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในการ

บริหารจัดการวัด จังหวัดสระแก้ว 
พระมหาพชร กิตฺติวรเมธี (กิ
ติวัฒนวรานนท์) 

 

10 การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิ
โมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา 

พระมหามนัสวี  ฐิตธมฺโม 
(อารยะนรากูล) 

 

11 ประสิทธิภาพการปกครองคณะสงฆ์
อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

พระมหาสรรพสิทธิ์ นาคเสโน  

12 บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

พระมารุต กิตฺติปาโล (ฤกษ์
ใหญ่) 

 

13 การพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาของพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนในอ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

พระยงยุทธ กตธุโร (ข าหว่าง)  

Book 1.indd   33 7/6/2563   14:29:15



(34) การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ปี 2563
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563

46 
 

ที ่ ชื่อบทความทางวิชาการ ผู้น าเสนอ QR Code 
14 การจัดการงานศึกษาสงเคราะห์ของ

คณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี 

พระวรพงศ์ ธมฺมว โส (สีชาวงศ์)  

15 สภาพการบริหารจัดการวัดในอ าเภอ
เมือง จังหวัดพชรบุรี 

พระสมุห์ศรัทธา วิสุทฺโธ (แก้ว
บัวดี) 

 

16 การส่งเสริมศักยภาพของพระสังฆาธิ
การในอ าเภอพระพุทธบาท จังหวัด
สระบุรี 

พระอธิการล าไพ นรินฺโท (ภูผา)  

17 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล 5 ของชุมชนวัด
หนองไม้เหลือง อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี 

พระอนุวัฒน์ อภิวฑฺฒโน  

18 ประสิทธิภาพการจัดการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนของ
คณะสงฆ์ อ าเภอเมืองเพชรบุรี 

พระอลงกรณ์ กนฺตวณฺโณ  
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47 

ที ่ ชื่อบทความทางวิชาการ ผู้น าเสนอ QR Code 
19 การพัฒนาการบริหารจัดการส านัก

ปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดเพชรบุรี
ในอ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

พระครูสมุห์พรชัย ธีรปญฺโญ 
(ทองกอบเหมือน) 

 

20 ประสิทธิผลการบริหารจัดการ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

พระมหาวริทริ์ชาการ วชิรสิทธิ
เมธี (บุญกิจ) 

 

21 ประสิทธิภาพการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์วัด
ประยุรวงศาวาสวรวิหาร 
กรุงเทพมหานคร 

พระครูปลัดเฉลิมพร อภิวโร  

22 ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของ
ประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

พระทรงศักดิ์ ถิรธมฺโม  

23 การบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิ
การเพ่ือส่งเสริมความศรัทธาของ
ประชาชน อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 

พระธีรภัทร์ นาถสีโล  
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48 
 

ที ่ ชื่อบทความทางวิชาการ ผู้น าเสนอ QR Code 
24 บทบาทของพระสงฆ์ท่ีมีต่อการ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

พระศุภชัย ปญฺญาวชิโร 
(เปลื้องกระโทก) 

 

25 การบริหารจัดการระบบริจาค
อิเลคทรอนิกส์ของวัด ในอ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 

พระจิรวัชร์  สุธมฺโม (พิชากร)  

26 การให้บริการตามหลักพุทธธรรม
ของโรงพยาบาลราชบุรี 

นางสาวฐานิดา พานิชเจริญ  

27 ความพึงพอใจของสตรีต่อการปฏิบัติ
ธรรมในวัดหนองบัวหิ่ง อ าเภอปาก
ท่อ จังหวัดราชบุรี 

นางสาวณัฎฐวรรณ พงษ์
อินทราภรณ์ 

 

28 การอบรมคุณธรรมจริยธรรมของ
พระสงฆ์แก่นักเรียนโรงเรียนบางแพ
ปฐมพิทยา จังหวัดราชบุรี 

นางสาวสุมนภัค วรภัทรทรัพย์  
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ที ่ ชื่อบทความทางวิชาการ ผู้น าเสนอ QR Code 
29 ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ตาม

หลักอิทธิบาทธรรมของเจ้าหน้าที่
เทศบาล ต าบลเหมืองใหม่ อ าเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

นายเชาว์ ศรีอนันต์  

30 การพัฒนาชุมชนตามแนว
พระพุทธศาสนาในต าบลเหมืองใหม่ 
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

นายสมชาย ล าภู  

31 การจัดการงานสาธารณตามแนว
พระพุทธศาสนาขององค์กรการกุศล 
ในจังหวัดราชบุรี 

นางสาวอาภารัศมี บรรเจิดจรัส
เลิศ 

 

32 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
จัดการงานสาธารณูปการของวัดเวฬุ
วนาราม อ าเภอด าเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี 

นายจามร  ช้างมงคล  
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การพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์อ าเออะะอ าจ ัังวััเเพะรบุรี* 
BUDDHISM PROPAGATION DEVELOPMENT OF MONKS  

IN CHA-AM DISTRICT, PHETCHABURI PROVINCE 
พระครูปลัเกฤษฎากรณ์จญาณธโร 

Phrakhu Palad Kidsadakorn Ñāṇadharo 
 E-mail: Pounds1.10116@gmail.com 

บทคัเย่อ 
บทความนี้เพ่ือศึกษาสภาพการพัฒนา  เปรียบเทียบความคิดเห็น  ปัญหา อุปสรรคและ

ข้อเสนอแนะที่มีต่อการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  
เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า สภาพการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  
ปัญหา และอุปสรรค คือ มีการใช้ภาษาที่ยากแก่การเข้าใจ ขาดความต่อเนื่องและกลยุทธ์ในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา ขาดทักษะการพูดโน้มนาวจิตใจของผู้ฟัง คือ ขาดการสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย 
ดังนั้น ควรมีการใช้ภาษาที่มีความชัดเจนง่ายต่อการเข้าใจ ควรสร้างบุคลากรท่ีมีความสามารถด้าน
การเผยแผ่ ควรมีการส่งเสริมให้ความรู้ให้มีทักษะในการใช้ภาษาที่สามารถโน้มนาวจิตใจ ในการเผย
แผ่ธรรมะนั้นต้องสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย 
ค าส าคัญจ : การพัฒนา; การเผยแผ่; พระพุทธศาสนา 
 
Abstract 

This article was to study the condition and comparison of opinions, 
problems, obstacles and suggestions for Buddhism propagation development of 
monks in Cha-Am district, Phetchaburi province. This mix-method research found that 
the conditions of the Buddhism propagation development of monks in general were 
at a high level, different personal factors resulting in different opinions, corresponding 
to the research hypothesis. Problems and obstacles were using too difficult language 
to understand, lack of continuity and propagation technique, lack of speaking skill to 
convince the listener’s mind, lack of creating comfortable atmosphere. Therefore, 
should using a clear language for a clear understanding, should creating staff who 
were able to propagate Buddhism, there should be a promotion of knowledge in 
language skills that can convince listener’s mind, to spread the Dhamma must create 
a relaxed atmosphere. 
Keywords: development, propagation, Buddhism 
                                                                 

* Received March 12, 2020; Revised April 8, 2020; Accepted April 10, 2020 
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2: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

บทน าจ  
ในยุค เริ่มแ รกแห่ งกา รประดิษฐา นและเผยแผ่พร ะพุทธศาสนาได้อาศัยบทบา ทของ

พระพุทธเจ้า และพระสาวกเป็นหลักส าคัญ โดยใช้วิธีการต่างๆ จาริกสั่งสอน เพ่ือน าประชาชนให้
เข้าถึงพระศาสนา (พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2527) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยก่อน
นั้น ได้ท ากันหลายรูปแบบ ได้แก่ การปฏิบัติตนที่น่าเลื่อมใส การสนทนา การแนะน า การตอบปัญหา
ข้อข้องใจ และการแสดงธรรมไปตามล าดับ (สุชีพ ปุญญานุภาพ, 2541) 

ในประเทศไทยครั้งนั้น การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจนเป็นที่แพร่หลายในทุกยุคทุกสมัยที่ผ่าน
มานั้น พระสงฆ์นับว่าเป็นผู้มีบทบาทส าคัญ เพราะท่านเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย หนึ่งในพุทธ
บริษัทซ่ึงถือว่าเป็นองค์หลัก เป็นก าลังส าคัญของพระพุทธศาสนา (เสฐียร พันธรังสี, 2542) ด้วยเพราะ
พระสงฆ์สาวกส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตรง ปฏิบัติถูกทาง ปฏิบัติสมควร  เป็นผู้ควร
แก่การค านับ ควรแก่การต้อนรับ ควรแก่ของท าบุญ ควรแก่การกราบไหว้ เป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยม
ของโลก (ม.มู. (ไทย) 12/74/66.) 

วิธีการเผยแผ่ของพระพุทธศาสนา ของพระสงฆ์อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ที่ผ่านมาเป็น
การเผยแผ่ในลักษณะดังเดิม ส่วนใหญ่ก็จะท าการเผยแผ่อยู่ในสถานที่ของตน ไม่ว่าจะเป็นก ารเทศน์ 
การบรรยายธรรม การท าบุญ ปฏิบัติธรรมในวันพระ มีไม่มากนักที่จะท าการเผยแผ่แบบใช้สื่อหรือ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ อาจเป็นเพราะยังไม่คุ้นชิน หรือไม่เคยใช้สื่อหรือเทคโนโลยีนั้น ส่งผลให้การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาอ าเภอชะอ า ยังไม่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน 

จากการประเด็นที่กล่าว การศึกษาการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  เพ่ือจะได้น าไป
ศึกษาความสัมพันธ์ความคิดเห็นระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล โดยศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ของพระสงฆ์อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี” ว่ามีสภาพความเป็นไปอย่างไร เพ่ือเป็น
แนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการพัฒนา และเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอชะอ า 
จังหวั ดเพชรบุรี  ช่ว ยให้พระสงฆ์อ า เภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี มีควา มสามารถ  มีวิสั ยทัศน์  
น าผลการวิจัยที่ได้ไป ท าความเข้าใจ สังเคราะห์ ปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติม วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ของพระสงฆ์ในอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ได้ในอนาคต 
 
ััตถุประสงค์ของการัิััย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์อ าเภอชะอ า  จังหวัด
เพชรบุรี  

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นที่ มีต่อการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
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ัิธีการเ าเนินการัิััย 
รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดการวิจัย

เชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากพระสงฆ์ที่อยู่จ าพรรษาในวัด ต าบล เขตอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี จ านวน 
192 รูป ได้ท าการสุ่มมาจากประชากรโดยหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการใช้สูตรค านวนของ ทาโร่ 
ยามาเน่ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2551) จึงได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 130 รูป เก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 8 รูป หรือ คน เลือกผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญแบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 
ผลการัิััย 

1.จผลการศึกษาระเับคัามคาเวัังของพระสงฆ์ท่ีมีต่อสอาพการพัฒนาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์อ าเออะะอ าจ ัังวััเเพะรบุรี 
ตารางท่ีจ1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวังของพระสงฆ์ที่ มีต่อ การ

พัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี โดยรวม 
            (n=130) 

การพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
อ าเออะะอ าจ ัังวััเเพะรบุรี 

ระเับคัามคาเวััง 
x̅ S.D. การแปลผล 

ด้านสันทัสสนา (การชี้แจงให้เห็นชัด) 3.83 0.607 มาก 
ด้านสมาทปนา (การชักจูงใจให้ปฎิบัติตาม) 3.79 0.511 มาก 
ด้านสมุตเตชนา (การสร้างความแกล้วกล้า) 3.76 0.557 มาก 
ด้านสัมปหังสนา (การสร้างความร่าเริงแจ่มใส) 3.87 0.593 มาก 
โเยรัม 3.81 0.478 มาก 
  
 จากตารางที่ 1 พบว่า พระสงฆ์มีความคาดหวังต่อการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=3.81 , S.D.=0.478) เม่ือจ าแนก
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านสัมปหังสนา (การสร้างความร่าเริงแจ่มใส)  
ด้านสันทัสสนา (การชี้แจงให้เห็นชัด) ด้านสมาทปนา (การชักจูงใจให้ปฎิบัติตาม) และด้านสมุตเตชนา 
(การสร้างความแกล้วกล้า) ตามล าดับ 
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2. ผลการเปรี ยบเทียบระ เับคัามคาเวัังของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์อ าเออะะอ าจ ัังวััเเพะรบุรีจ โเย  ัาแนกปััััยส่ันบุคคลจ  
ตารางท่ีจ2  สรุปผลการเปรียบเทียบระดับความคาดหวังที่มีต่อการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ของพระสงฆ์อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
ปััััยส่ันบุคคล F-test Sig. ผลการทเสอบสมมติฐานการัิััย 

ยอมรับ ปฏิเสธ 
อายุ 0.309 0.907   
พรรษา 2.368 0.056   
วุฒิการศึกษาพระปริยัติธรรม 3.014 0.033*   
วุฒิการศึกษาสายสามัญ 2.329 0.060   

 จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพบว่า พระสงฆ์ที่ มีวุฒิการศึกษาพระปริยัติธรรม
ต่างกัน มีความคาดหวังต่อการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์อ าเภอชะอ า จังหวัด
เพชรบุรี โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
ส่วนประชาชนที่มี อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสายสามัญ ต่างกัน มีความคาดหวังต่อ การพัฒนาการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุ รี โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย 

3. ปัญวาจอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียักับการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์อ าเออะะอ าจ ัังวััเเพะรบุรี 
ตารางท่ีจ3  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ

พระสงฆ์อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
การพัฒนาการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์ 

ปัญวา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เ้านสันทัสสนา ชาวพุทธในปัจจุบันมี
ค ว า ม ส น ใ จ ใ น
พระพุทธศาสนาลดลง 

วัดจะต้องท างานในเชิงรุกโดยเริ่มต้นจากการเข้าถึง
ชุมชนที่อยู่รอบวัด เข้าไปหาคนที่ก าลังมีความทุกข์
ใจ แล้วเข้าไปช่วยคลายทุกข์ให้เขาโดยน าเอา
ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นแนวการปฏิบัติ เข้าไป
สั่งสอนแนะน าให้แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายแต่ถ้า
หากคณะสงฆ์ยังไม่มีการท างานในเชิงรุกก็จะท าให้ 
ชาวพุทธลดลงเรื่อยๆซ่ึงพระพุทธศาสนานั้นจะไม่
สามารถด ารงอยู่อย่างยั่งยืนได้ 
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ตารางท่ีจ3  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี (ต่อ) 

การพัฒนาการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์ 

ปัญวา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เ้านสมาทปนา ในการท างานด้านการ
เผ ยแ ผ่ นั้ น ยั งข า ด
ความต่อเนื่องในการ
ท างานขาดกลยุทธ์ใน
การปฏิบัติงาน 

ในการท างานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น
ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันอย่างเต็มความสามารถ 
โดยการน าการท างานเชิงรุกมาใช้ในการ เผยแผ่ 
โดยการน าธรรมะไปส่งถึงญาติโยมตามสถานที่ต่าง ๆ  
ไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียน ชุมชนมีการสอนการท า
สมาธิ 

เ้านสมุตเตะนา พระภิกษุสงฆ์บางรูป
ยังขาดทักษะการพูด
ใช้ภาษา การโน้มนาว
ใจ ใ ห้ ผู้ ฟั ง มี ค ว า ม
เข้าใจในหลักธรรม 

ควรส่งเสริมให้ให้ความรู้แก่พระสงฆ์ให้ มีทักษะใน
การใช้ภาษาที่สามารถพูดจูงใจให้แง่คิดท าให้ผู้ ฟัง
เกิดความประทับใจได้ 

เ้านสัมปวังสนา บรรยากาศในวัดบาง
วัดดูน่ากลัว ไม่สะอาด 
ไม่สร้างบรรยากาศใน
การเข้าไปปฏิบัติธรรม 

ในการเผยแผ่นั้น ต้องมีการปลอบประโลมใจให้
สดใส ร่ า เริ ง  โ ดยกา รชี้ ใ ห้ เห็ น ถึ งผล ดีหรื อ
คุณประโยชน์ที่จะได้รับ ท าให้บรรยากาศที่วัด หรือ
สถานที่ปฏิบัติธรรมมีความสดชื่น แจ่มใส เป็นการ
สร้างแรงจูงใจ 

 
ัากตารางท่ีจ3 พบว่า พระสงฆ์ผู้ตอบแบบสอบถามการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ของพระสงฆ์อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรีตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
เ้านสันทัสสนา คือ 1) ชาวพุทธในปัจจุบันมีความสนใจในพระพุทธศาสนาลดลง 2) วัด

จะต้องท างานในเชิงรุกโดยเริ่มต้นจากการเข้าถึงชุมชนที่อยู่รอบวัด เข้าไปหาคนที่ก าลังมีความทุกข์ใจ 
แล้วเข้าไปช่วยคลายทุกข์ให้เขาโดยน าเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นแนวการปฏิบัติ เข้าไปสั่งสอน
แนะน าให้แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายแต่ถ้าหากคณะสงฆ์ยังไม่มีการท างานในเชิงรุกก็จะท าให้   
ชาวพุทธลดลงเรื่อยๆซ่ึงพระพุทธศาสนานั้นจะไม่สามารถด ารงอยู่อย่างยั่งยืนได้ 

เ้านสมาทปนา คือ 1) ในการท างานด้านการเผยแผ่นั้น ยังขาดความต่อเนื่องในการ
ท างานขาดกลยุทธในการปฏิบัติงาน 2) ในการท างานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นทุกฝ่าย
จะต้องร่วมมือกันอย่างเต็มความสามารถ โดยการน าการท างานเชิงรุกมาใช้ในการ เผยแผ่ โดยการน า
ธรรมะไปส่งถึงญาติโยมตามสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียน ชุมชนมีการสอนการท าสมาธิ 
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เ้านสมุตเตะนา คือ 1) พระภิกษุสงฆ์บางรูปยังขาดทักษะการพูดใช้ภาษา การโน้มนาวใจ
ให้ผู้ฟังมีความเข้าใจในหลักธรรม 2) ควรส่งเสริมให้ให้ความรู้แก่พระสงฆ์ให้ มีทักษะในการใช้ภาษาที่
สามารถพูดจูงใจให้แง่คิดท าให้ผู้ฟังเกิดความประทับใจได้  

เ้านสัมปวังสนา คือ 1) บรรยากาศในวัดบางวัดดูน่ากลัว ไม่สะอาด ไม่สร้างบรรยากาศ
ในการเข้าไปปฏิบัติธรรม 2) ในการเผยแผ่นั้น ต้องมีการปลอบประโลมใจให้สดใสร่าเริง โดยการ
ชี้ให้เห็นถึงผลดีหรือคุณประโยชน์ที่จะได้รับ ท าให้บรรยากาศที่วัด หรือสถานที่ปฏิบัติธรรมมีความสด
ชื่น แจ่มใส เป็นการสร้างแรงจูงใจ 
 
ออิปรายผลการัิััย 

การวิจัยการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์อ าเภอชะอ าจังหวัดเพชรบุรี 
โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญและน่าสนใจและน ามาอภิปรายดังนี้ 

1. สอาพการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจของพระสงฆ์อ าเออะะอ าจัังวััเ
เพะรบุรีจ 

สภาพการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของพระสงฆ์อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากทุกด้าน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระปลัดสุรพล นิปุโณ (มุททา
รัตน์), (2562) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ผลการวิจัย
พบว่า (1) สภาพทั่วไปและปัญหาของพระนักเทศน์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า การเทศน์ของพระ
นักเทศน์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนใหญ่ใช้รูปแบบการเทศน์ในแบบที่เรียกว่า การเทศน์แบบ
ธรรมวัตร เป็นการอ่านบทเทศน์จากพระคัมภีร์ และการเทศน์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพิธีกรรมตาม
ประเพณีเท่านั้น เช่น การเทศน์ในงานบวช งานศพ หรืองานท าบุญต่างๆ เป็นต้น พระนักเทศน์ที่ได้รับ
การฝึกอบรมและแต่งต้ังเป็นพระนักเทศน์แม่แบบหรือพระนักเทศน์ประจ าจังหวัดจากมหาเถรสมาคม
ก็ยังมีจ านวนน้อย คณะสงฆ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เคยมีจัดโครงการเพ่ือฝึกอบรมพระนักเทศน์
ประจ าจังหวัดขึ้น แต่ไม่มีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจึงต้องเลิกไป (2) คุณลักษณะของพระนักเทศน์
ต้นแบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต้องประกอบด้วย 1) หลักองค์ธรรมกถึก 2) เป็นพหูสูต 3) หลักพุทธ
วิธี 4 ส. (สันทัสสนา สมาทปนา สมุตเตชนา และสัมปหังสนา) 4) มีความดีและจริยธรรม 5) มี
บุคลิกภาพที่ดี 7) มีความประพฤติการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สามารถกล่าวได้ว่า การเป็นพระ
นักเทศน์ที่ดีจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังกล่าวนี้ แต่การเป็นพระนักเทศน์ต้นแบบ จะต้องมีการ
พัฒนาบุคคลด้วยการฝึกอบรมทางกายภาพและความสามารถเฉพาะบุคคลท่ีมากกว่านั้น ตาม
หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยหลัก 3 ประการ คือ 1) การศึกษา 2) การฝึกอบรม และ 3) การ
พัฒนาความรู้ให้มีทักษะในการเทศน์ รู้วิธีการน าเอาเทคโนโลยีมาเสริมการเทศน์ เสริมสร้างความ
เชี่ยวชาญให้มากขึ้น (3) การพัฒนาพระนักเทศน์ต้นแบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระสังฆาธิการต้องมี
นโยบายสนับสนุนส่งเสริมให้มีการสร้างพระนักเทศน์ประจ าจังหวัดให้มากขึ้น เพ่ือพัฒนาให้เป็นพระ
นักเทศน์แม่แบบและพระนักเทศน์ต้นแบบด้วยการให้การศึกษาการฝึกอบรมเป็นระยะๆ ควรให้มีการ
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จัดต้ังชมรมพระนักเทศน์หรือสภาพระนักเทศน์ของจังหวัดขึ้นเพ่ือสร้างเป็นเครือข่ายท าหน้าที่บริหา ร
จัดการเก่ียวกับพระนักเทศน์ รวมถึงเป็นการตรวจสอบวัดผลประเมินคุณภาพของพระนักเทศน์ด้วย 

2. ผลการเปรียบเทียบคัามคิเเว็นท่ีมีต่อสอาพการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจ
ของพระสงฆ์อ าเออะะอ าจ ัังวััเเพะรบุรีจ โเย  ัาแนกตามปััััยส่ันบุคคล 

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อสภาพการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยการวิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างตัวแปร ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม และวุฒิการศึกษาสายสามัญ มีความคิดเห็นต่อสภาพการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระครูปัญญาวชิรกาญจน์ (ศักด์ิดา ปญฺญาวชิโร) , (2561) ได้วิจัยเรื่อง “การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี” ผลการวิจัยพบว่า (1) การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ ด้านผู้ส่งสาร  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.10 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
ได้แก่ ด้านสาร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 (2) ผลการเปรียบเทียบความเห็นที่ มีต่อการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์อ าเภอ ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล พบว่าอายุ และการศึกษา มีผลให้ความคิดเห็นต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมุติฐานการวิจัยที่ต้ังไว้ และรายได้ต่อเดือน มีผลให้ความคิดเห็นต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ต้ังไว้ ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลอ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่าง ( 3) ปัญหา 
อุปสรรคเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
ได้แก่ พระสงฆ์ที่ท างานเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างมีคุณภาพมีจ านวนน้อย , พระสงฆ์ที่ท างานเผย
แผ่พระพุทธศาสนาไม่ค่อยได้รับการบ ารุงขวัญก าลังใจ, ขาดอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ ภาษาบาลีเข้าใจ
ยา, พระสงฆ์บางรูปเผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน, ขาดการผลิตเอกสาร
และสื่อสิ่งพิมพ์, การเผยแผ่ทางสถานีวิทยุยังมีน้อย, ไม่ได้รับความสนใจจากกลุ่มวัยรุ่น  คนส่วนใหญ่ใน
สังคมประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจ และข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ พัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคการเผยแผ่ธรรมแก่
พระสงฆ์, ให้ก าลังใจและยกย่องเชิดชูพระสงฆ์ที่ท างานเผยแผ่อย่างจริงจัง , ทุกวัดจัดสรรงบเพ่ือการ
เผยแผ่ธรรมะโดยจัดท าเป็นแผนปฏิบัติงานประจ าปี, ปรับรูปแบบการน าเสนอธรรมะให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย , บูรณาการหลักธรรมให้กับเหตุการณ์ในยุคปัจจุบัน , เพ่ิมการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเน้นการใช้สื่อประสม, น าเสนอผ่านช่องทางที่หลากหลาย , เน้นการเผยแผ่ใน
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8: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

เชิงรุก, ปรับปรุงวิธีการน าเสนอให้เหมาะสมกับวัยของกลุ่มเป้าหมาย , และเน้นการเผยแพร่ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่บูรณาการหลักธรรมทางศาสนาแก่กลุ่มผู้ มีปัญหาทางเศรษฐกิจ 
 
องค์คัามรู้ 
 1)จองค์คัามรู้ท่ีไเ้รับัากการัิััย 

ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
จากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย คุณลักษณะของการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ของพระสงฆ์อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ที่พึงประสงดังนี้ 
 เ้านสันทัสนาจ(การะี้แังใว้เว็นะัเ) มีการใช้ภาษาที่ง่ายต่อความเข้าใจ มีการสื่อสารอย่าง
ชัดเจน มีการก าหนดข้อธรรมที่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน มีการน าเสนอหลักธรรมที่เหมาะสมกับ
สภาพสังคมในปัจจุบัน ที่สามารถที่จะน าหลักธรรมนั้นไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

เ้านสมาทปนาจ(การัูงใัใว้ปฏิบัติตาม) มีการน าหัวข้อธรรม เนื้อหาที่สามารถที่ท าความ
เข้าใจได้ง่ายตามวัยของผู้ฟังมาน าเสนอ ท าให้น่าติดตาม เป็นการจูงใจผู้ฟังให้ได้ มีการใช่ถ้อยค าใน

เ้านสันทัสนาจ (การะี้แังใว้เว็นะัเ) 
มีการใช้ภาษาที่ง่ายต่อความเข้าใจ มีการ
สื่อสารอย่างชัดเจน มีการก าหนดข้อธรรม
ที่เหมา ะสมกับสภา พปั จ จุ บัน  มีกา ร
น าเสนอหลักธรรมที่เหมาะสมกับสภาพ
สังคมในปั จ จุ บั น  ที่ ส า มา รถที่ จ ะน า
หลักธรรมนั้นไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

เ้านสมาทปนาจ (การัูงใัใว้ปฏิบัติตาม) 
มีการน าหัวข้อธรรม เนื้อหาที่สามารถที่ท า
ควา มเข้ าใจได้ ง่า ยตา มวัย ของผู้ฟั งมา
น าเสนอ ท าให้น่าติดตาม เป็นการจูงใจ
ผู้ฟังให้ได้ มีการใช่ถ้อยค าในการแสดง
ธร รม พูด คุ ยสื่ อ สา ร  ร วม ถึ ง เ ผยแ ผ่
หลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธองค์ซ่ึง
เป็ นการที่โ น้ มน้ าวจิต ใจ ให้เ กิดควา ม
ศรัทธาเกิดขึ้น เ้านสมุตเตะนาจ (การสร้างคั ามแกล้ักล้า) 

การสื่อสารธรรมะต้องมีการสร้างแรงจูงใจ
เพ่ือชักน าให้พุทธบริษัทเกิดความประทับ
ในในการสื่อสาร 
 

เ้านสัมปวังสนาจ(การสร้างค าัมร่าเร่ิงแั ่มใส่) 
การปลอบประโลมจิตใจแก่ผู้ที่ ฟังธรรมะ 
ให้มีความแช่มชื่น ฟังแล้วเกิดความร่าเริง 
มีจิตใจเบิกบาน ฟังแล้วไม่เกิดความเบื่อ
หน่ายเกิดความซาบซ้ึง ในธรรมะ 

การพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
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การแสดงธรรมพูดคุยสื่อสาร รวมถึงเผยแผ่หลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธองค์ซ่ึงเป็นการที่โน้มน้ าว
จิตใจให้ 

เ้านสมุตเตะนาจ(การสร้างคัามแกล้ักล้า)จการสื่อสารธรรมะต้องมีการสร้างแรงจูงใจเพ่ือ
ชักน าให้พุทธบริษัทเกิดความประทับในในการสื่อสาร 

เ้านสัมปวังสนาจ(การสร้างคัามร่าเริ่งแั่มใส่)จการปลอบประโลมจิตใจแก่ผู้ที่ ฟังธรรมะ 
ให้มีความแช่มชื่น ฟังแล้วเกิดความร่าเริง มีจิตใจเบิกบาน ฟังแล้วไม่เกิดความเบื่อหน่าย เกิดความ
ซาบซ้ึง ในธรรมะ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเะิงนโยบาย 
1) ควรมีการส่งเสริมและการสนับสนุน ให้มีกลไกในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ในระดับต่างๆ ทั้งระดับจังหวัด อ าเภอ เพ่ือให้การท างานด้านการเผยแผ่มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
และเป็นไปอย่างมีคุณภาพ  

2) คณะสงฆ์ควรมีการพัฒนาบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา
อย่างเพียงพอ  

3) ควรส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยรูปแบบ และวิธีการที่
หลากหลายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

4) คณะสงฆ์ควรมีการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมกับองกรต่างใน
การขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศ 

 ข้อเสนอแนะเะิงปฏิบัติการ 
1) คณะสงฆ์มีการจัดต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนในระดับต่างๆ ต้ังแต่จังหวัดไปจนถึง อ าเภอ

และต าบลในพ้ืนที่นั้นๆ ฉะนั้นในการด าเนินงานด้านการเผยแผ่ เพ่ือให้การเผยแผ่ต้องมีการขับเคลื่อน
ไปตามนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (Buddhism 4.0) ต้องมีการ
ท างานในเชิงรุกโดยการเข้าถึงต้ังแต่ชุมชนรอบวัด โรงเรียนโดยการส่งบุคลากรที่มีความสามารถ 
เพ่ือให้การเผยแผ่เกิดประสิทธผลสูงสุด 

2) การสร้างบุคลากรให้เพียงพอกับงาน ต้องมีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านทักษะการพูด การ
ใช้ภาษา การสื่อสาร ผนวกผสมผสานเข้ากับหลักความรู้ในทางพระพุทธศาสนา ให้แก่บุคลากรด้าน
การเผยแผ่ มีการจัดอบรมพระกรรมฐานแก่พระวิปัสนาจารย์ เพ่ือที่ให้ผู้ที่ท าหน้าที่เผยแ ผ่นั้นสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) การขอความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ นั้น ทั้งภาครัฐและเอกชน ต้องมีการประสานงานขอ
ความร่วมมือมีการประชุมกันทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนเป็นไปโดยพร้อมเพียงกันในแต่ละ
ฝ่าย 
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4) ประชุมวางแผนเรื่องมีการจัดอบรม ปฏิบัติธรรม และสอนหลักศีลธรรมตามสถานศึกษา
ต่างๆ ให้แก่นักเรียน ประชาชนทั่วไป เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ธรรมะตามกระบวนการส่งเสริม
ศีลธรรมแนวใหม่ ประกอบด้วยการมีกิจกรรมที่เน้นการบรรยายแบบประยุกต์เรื่องรวบตัวที่สอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรม ที่ผสมหลักธรรมทั้งศาสตร์และศิลป์ ให้เข้าใจง่ายแก่การน าไปปฏิบัติ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือน าเสนอเพ่ือการัิััยครั้งต่อไป 
หากมีการท าวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในครั้งต่อท่าน ผู้วิจัยขอ

เสนอแนะการด าเนินการวิจัยในลักษณะต่อไปนี้ 
1) ควรศึกษาถึงปัญหาเชิงลึกและแนวทางแก้ปัญหาการพัฒนาการเผยเผ่พระพุทธศาสนา 
2) ควรศึกษาบทบาทของคณะสงฆ์ในแต่ละระดับตามชั้นปกครองที่มีผลต่อการพัฒนาการเผย

แผ่พระพุทธศาสนา 
3) ควรวิจัยในเรื่องการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์  การใช้สื่อ 

เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
4) ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรเปลี่นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นการสอบถามจากผู้ เผยแผ่

เป็นผู้ที่ได้รับผลจากการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ เพ่ือให้ได้มุมมองที่แตกต่าง 
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บทคัเย่อ 
บทความนี้เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเสนาสนะกับ

ความเป็นมาตรฐาน ศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มีต่อความเป็นมาตรฐานในการจัดการ
เสนาสนะของวัดบางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า 
พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อความเป็นมาตรฐานในการจัดการเสนาสนะภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการ
จัดการเสนาสนะกับความเป็นมาตรฐานมีความสัมพันธ์กันมาก ปัญหา อุปสรรค ป้ายบอกทางเริ่มมี
การใช้งานมานานเริ่มช ารุดและเสียหาย ห้องน้ าอยู่ไกลเกินไป  
ค าส าคัญ: มาตรฐาน;จการจัดการ; เสนาสนะ 

 
Abstract 

This article was to study the level of people's opinions, to compare the 
people's opinion and the problems, obstacles and recommendations for The 
Standardization of Internal Facility Management of Wat Bangnomko, Sena District, 
Ayutthaya Province, using Mixed Methods. Findings were the level of monks opinion 
on The Standardization of Internal Facility Management by overall were at height 
level. Analysis of the relationship of monks was at high level in all aspects. Problems 
and obstacles were that The signs have been in use for a long time  Start to become 
damaged and damaged, The bathroom is too far away. 
Keywords: Standardization; Management; Internal Facility. 
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บทน า  
ในสมัยครั้งพุทธกาล พระผู้มีพระภาคเจ้ายังมิได้ทรงบัญญัติเสนาสนะแก่ภิกษุทั้งหลาย และ

ภิกษุเหล่านั้นก็อยู่ในที่นั้น ๆ คือ ป่า โคนไม้ ภูเขา ซอกเขา ถ้ าเขา ป่าช้า ป่าชัฏ ที่แจ้ง ลอมฟาง ภิกษุ
เหล่านั้นออกจากที่อยู่นั้นๆ คือ ป่า โคนไม้ ภูเขา ฯ แต่เช้าตรู่ มีอาการเดินไปข้างหน้า ถอยกลับ แล
เหลียว คู้แขน เหยียดแขน น่าเลื่อมใส มีจักษุทอดลง สมบูรณ์ด้วยอิริยาบถ ฯ สมัยนั้น ราชคหเศรษฐี
ได้ไปสวนแต่เช้าตรู่ ได้แลเห็นภิกษุเหล่านั้นเดินออกจากที่อยู่นั้นๆ มีอาการเดินไปข้างหน้า ฯลฯ มีจักษุ
ทอดลง สมบูรณ์ด้วยอิริยาบถ ครั้นแล้วก็มีจิตเลื่อมใส จึงเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้น เรียนถามว่า ท่านเจ้า
ข้า หากข้าพเจ้าสร้างวิหารถวาย พระคุณเจ้าจะอยู่ในวิหารของข้าพเจ้าหรือไม่  ภิกษุเหล่านั้นตอบว่า 
ดูกรคหบดี พระผู้มีพระภาคยังมิได้ทรงอนุญาตวิหาร เศรษฐีกล่าวว่า ท่านเจ้าข้าถ้าเช่นนั้นพระคุณเจ้า
จงทูลถามพระผู้มีพระภาค แล้วแจ้งแก่ข้าพเจ้า ภิกษุเหล่านั้นรับค าของราชคหเศรษฐี แล้วเข้าไปเฝ้า
พระผู้มีพระภาคถวายบังคมนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วทูลถามว่า พระพุทธเจ้าข้า ราชคหเศรษฐี
ประสงค์จะสร้างวิหารถวาย ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะพึงปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าข้า ฯ  ล าดับนั้น 
พระผู้มีพระภาคทรงท าธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะ
ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเสนาสนะ 5 ชนิด คือ วิหาร 1 เรือนมุงแถบเดียว 1
เรือนชั้น 1 เรือนโล้น 1 ถ้ า 1 ฯลฯ (วิ.จู. (ไทย) 8/198-202/237.)  

เนื้อความจาก "วิภังคปกรณ์" กล่าวว่า “เสนาสนะ ได้แก่ เสนาสนะคือเตียงบ้าง เสนาสนะ 
คือต่ังบ้าง เสนาสนะคือที่นอนบ้าง เสนาสนะคือหมอนบ้าง เสนาสนะคือวิหารบ้าง เสนาสนะคือเพิง
บ้าง เสนาสนะคือปราสาทบ้าง เสนาสนะคือป้อมบ้าง เสนาสนะคือโรงบ้าง เสนาสนะคือที่เร้นลับบ้าง 
เสนาสนะคือถ้ าบ้าง เสนาสนะ คือโคนไม้บ้าง เสนาสนะคือพุ่มไม้ไผ่บ้าง หรือภิกษุยับยั้งอยู่ในที่ใด  
ที่นั้นทั้งหมด ชื่อว่า เสนาสนะ” (อภิ.วิ. (ไทย) 35/2/614) 

เสนาสนะผู้ใดที่ได้สร้างไว้พระพุทธองค์ทรงสรร เสริญว่า เป็นทานอันเลิศเพราะเหตุนั้นแล  
คนผู้ ฉลา ด เ ม่ือ เล็ งเห็ นปร ะโยชน์ ตน  พึงสร้ า งวิ ห า รอัน รื่น ร มย์ ให้ภิ ก ษุทั้งหลา ยผู้พหู สู ต  
อยู่ในวิหารนี้เถิด อนึ่งพึงมีใจเลื่อมใสถวายข้าว น้ า  ผ้า และเสนาสนะ อันเหมาะสมแก่พวกเธอ  
ในพวกเธอผู้ ซ่ือตรง เพร าะพวกเธอ ย่อมแสดงธร รม อันเป็ นเครื่องบรรเทา สรรพทุกข์แก่เข า  
เขารู้ทั่วถึงแล้ว จะเป็นผู้ไม่มีอาสวะ ปรินิพพานในโลกนี้ (วิ.จู.(ไทย) 7/ 87-89 /116) 

วัดบางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวัดเก่าแก่ต้ังแต่ครั้งสมัยกรุงศรี
อยุธยา ได้มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงงานด้านการสาธรณูปการ  ทุกยุคสมัยเพ่ือให้เหมาะสมและ
รองรับศรัทธาจากประชาชนที่หลั่งไหลมาวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือนมัสการพระครูวิหารกิจจานุการ 
หรือหลวงพ่อปาน โสนนฺโท เกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงในสมัยที่ท่านยังมีชีวิต
อยู่ได้มีการพัฒนาวัดในด้านงานสาธารณูปการไว้หลายด้าน สิ่งที่ ก่อสร้างที่โดดเด่นและยังคงอยู่มา
จนถึงปัจจุบันได้แก่ อุโบสถที่มีการจัดท าชั้นใต้ดินเพ่ือให้ประชาชนสามารถลงไปชมกิจกรรมข้างล่างได้ 
ซ่ึงท่านได้แบ่งแนวคิดของศิลปกรรมภายในโบสถ์ไว้ 3 แนวคิดตามคติทางพระพุทธศาสนากล่าวคือ 
ด้านบนเพดานโบสถ์เป็นคติความเชื่อเรื่องสวรรค์ โดยมีภาพจิตกรรมบรรยายถึงสวรรค์ทั้ง 16 ชั้นตาม
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แนวคติทางพระพุทธศาสนา ช่วงกลางโบสถ์บริเวณหน้าต่าง และส่วนพ้ืนอุโบสถเป็นจิตกรรมเก่ียวกั บ
กิจการทั่วไปของทางวัด และบรรยากาศของศรัทธาประชาชนที่มีต่อวัดบางนมโค ส่วนชั้นล่าง หรือชั้น
ใต้ดินของอุโบสถ ได้มีการท าช่องลอดลงไปใต้อุโบสถ เพ่ือให้ประชาชนลงไปชมจิตกรรมที่บรรยาย
เก่ียวกับนรกขุมต่าง ๆ ตามคติทางพระพุทธศาสนา เพ่ือเป็นคติธรรมแก่ผู้ที่มาเยี่ยมชมอุโบสถให้เห็น
ถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เก่ียวกับความดี ความชั่ว กรรม การกระท า เราท ากรรมอันใดไว้จะ
ได้รับผลของกรรมนั้นสืบไป นอกจากนี้ยังมีสิ่งก่อสร้างเสนาสนะต่าง ๆ ยังมีหลงเหลืออยู่ เช่น ถังเก็บ
น้ าทรงกลม ที่มีการเจาะรู แล้วใส่กระจกก้ันไว้เพ่ือให้เห็นระดับน้ าที่ มีอยู่ภายในถังน้ า  ซ่ึงนับเป็นภูมิ
ปัญญาอันยอดเยี่ยมเม่ือมองย้อนกลับไปเม่ือประมาณร้อยกว่าปีที่ผ่านมา  

การพัฒนางานด้านสาธารณูปการ เม่ือพิจารณาตามแนวทางการพัฒนาวัดสู่ความเป็น
มาตรฐาน ที่ได้มีการก าหนดหลักการด าเนินการสาธารณูปการ ไว้ว่า ภารกิจที่วัดหรือพระภิกษุ
ด าเนินการเก่ียวกับการพัฒนาวัด ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม การบูรณปฎิสังขรณ์ในเขต
พุทธาวาส และเขตสังฆาวาส หรือกล่าวง่าย ๆ ก็คือ ภารกิจด้านการก่อสร้าง การซ่อมแซม การจัดให้
มีการบ ารุงดูแลรักษาถาวรวัตถุหรือสาธารณสมบัติของวัด เช่น การสร้างอุโบสถ วิหาร อาคารเรียน 
ศาลาการเปรียญ หอธรรม กุฏิ เมรุ การจัดการศาสนสมบัติให้เป็นไปด้วยดี ตลอดจนถึงการจัดท า
บัญชีเสนาสนะและศาสนสมบัติของวัดเป็นต้น (ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2554) ท าให้เห็น
ว่าวัดบางนมโค ได้มีกา รพัฒนาวัดไปในแนวทา งที่ไม่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านกา ร
สาธารณูปการ อาทิเช่นเน้นการก่อสร้างถาวรวัตถุที่มีขนาดใหญ่ เพ่ือดึงดูดศรัทธาจากผู้ที่นิยมเลื่อมใส
ในเกจิอาจารย์ของทางวัด ซ่ึงไม่ได้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาวัดสู่ความเป็นมาตรฐาน ดังเช่น 
รายงานการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาวัดตามมาตรฐานของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติใน
จังหวัดนครปฐม ที่ผู้วิจัยได้บอกถึงปัญหาที่พบในการวิจัยว่างานด้านสาธารณูปการ ควรเล็งเห็นความ
จ าเป็นในการสร้างถาวรวัตถุ ที่เน้นประหยัดและเน้นสุขลักษณะ ทั้งยังรักษาสิ่งแวดล้อม (พระมหาเกริก
ชัย เริญไธสง, 2557) 

จากแนวทางและแนวคิดดังกล่าวผู้วิจัย จึงมีความประสงค์จะท างานวิจัยเรื่อง ความเป็น
มาตรฐานในการจัดการเสนาสนะของวัดบางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือศึกษา
เปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ ที่มีต่อความเป็นมาตรฐานในการจัดการเสนาสนะของวัดบาง
นมโคและน าผลวิจัยที่ได้น าไปปรับปรุงวัดไปสู่ความเป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางแก่วัดในอ าเภอ
เสนาในการพัฒนาปรับปรุงวัดสู่ความเป็นมาตรฐานต่อไป 

 
ััตถุประสงค์การัิััย 

1. เพ่ือศึกษาความเป็นมาตรฐานในการจัดการเสนาสนะของวัดบางนมโค อ าเภอเสนา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเสนาสนะกับความเป็นมาตรฐานในการจัดการ
เสนาสนะของวัดบางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

Book 1.indd   13 7/6/2563   14:29:17



14 การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ปี 2563
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 256314: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มีต่อความเ ป็นมาตรฐานในการจัดการ
เสนาสนะของวัดบางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
ัิธีการเ าเนินการัิััย 

รูปแบบการวิธีวิจัยเป็นแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) การวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  

ประชากร คือ พระสงฆ์ในอ าเภอเสนา ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) 
โดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Sampling) มาจากพระสงฆ์ อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จ านวนทั้งหมด 525 รูป โดยใช้สูตรของ Taro Yamane (Yamane, Taro, 1970) ได้กลุ่มตัวอย่าง 
227 รูป 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณได้แก่ แบบสอบถาม  (Questionnaire) เชิงคุณภาพ 
ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล  คือ การหาความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาค่าความสัมพันธ์ (r) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน 8 รูป
หรือคน และใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา  

 
ผลการัิััย 

1.จผลการัิเคราะว์ระเับคัามคิเเว็นคัามเป็นมาตรฐานในการััเการเสนาสนะอายใน
ััเบางนมโคจ อ าเออเสนาจ ัังวััเพระนครศรีอยุธยา 
ตารางท่ีจ1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเป็นมาตรฐานในการจัดการเสนาสนะภายในวัดบาง

นมโค อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม 
         (n=227) 

คัามเป็นมาตรฐานในการััเการเสนาสนะอายในััเ
บางนมโคจอ าเออเสนาจ ัังวััเพระนครศรีอยุธยา 

ระเับคัามคิเเว็น 
x̅ S.D. แปลผล 

1. ด้านบริเวณวัด  3.99 0.785 มาก 
2. ด้านการปรับปรุงพัฒนาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และ
ภูมิทัศน์ภายในวัด 4.05 0.705 มาก 

3. ด้านความสะอาด/ม่ันคงแข็งแรงของอาคารเสนาสนะ
ต่าง ๆ  4.00 0.731 มาก 

4. ด้านวัดมีสิ่งปลูกสร้าง และ อาคารเสนาสนะต่าง ๆ
เพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ สภาพสะอาด 
ม่ันคงแข็งแรง 

4.16 0.653 มาก 

อาพรัม 4.05 0.665 มาก 
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จากตารางที่ 1 พบว่า พระสงฆ์ในอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความคิดเห็นต่อ
มาตรฐานในการจัดการเสนาสนะภายในวัดบางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=4.05, S.D.= 0.665) เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน  

2.จ ผลคัามสัมพันธ์ระวั่า งคัามเป็นมาตรฐานในการ ััเการ เสนาสนะอายใน  
ััเบางนมโคจ อ าเออเสนาจ ัังวััเพระนครศรีอยุธยาจ กับทฤษฎีจ 7s ของจMckinsey 
ตารางท่ีจ2 การหาค่าระดับความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นมาตรฐานในการจัดการเสนาสนะภายในวัด

บางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จากตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นมาตรฐานในการจัดการเสนาสนะภายในวัด
บางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการหาค่าความสัมพันธ์ Pearson พบว่า  
ค่า Significant Level มีค่าเท่ากับ 0.745ซ่ึงมากกว่า 0.005 นั่นคือ ความเป็นมาตรฐานในการจัดการ
เสนาสนะภายในวัดบางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับทฤษฎี 7s ของ Mckinsey  
ในการจัดการเสนาสนะของวัดบางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีความสัมพันธ์กัน
ปานกลาง 

โดยเม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) แล้วพบว่ามีค่า 0.745 ซ่ึงแสดงว่า ความเป็น
มาตรฐานในการจัดการเสนาสนะภายในวัดบางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับ
ทฤษฎี 7s ของ Mckinsey มีความสัมพันธ์กันปานกลาง 

 

คัามสัมพันธ์ระวั่างคัามเป็นมาตรฐาน
ในการััเการเสนาสนะอายในััเบางนมโคจ  
อ าเออเสนาจัังวััเพระนครศรีอยุธยาจกับ
ทฤษฎีจ7s ของจMckinsey 

ทฤษฎีจ7s ของจ
Mckinsey 

คัามเป็นมาตรฐานใน
การััเการเสนาสนะ
อายในััเบางนมโคจ  
อ า เออเสนาจ ััง วัั เ
พระนครศรีอยุธยา 

ทฤษฎี 7s ของ 
Mckinsey 

Pearson 
Correlation 1 0.745 

Sig.(2-tailed)  0.000 
n 227 227 

ความเป็นมาตรฐาน
ใ น ก า ร จั ด ก า ร
เสน า สนะของวั ด
บา งนมโค อ า เภอ
เ ส น า  จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา 

Pearson 
Correlation 0.745 1 

Sig. (2-tailed) 0.000  

n 227 227 
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3.จปัญวาจอุปสรรคและข้อเสนอแนะจ ในการััเการเสนาสนะฯ 
ตารางท่ีจ3 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับความเป็นมาตรฐานในการจัดการเสนาสนะ

ภายในวัดบางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
คัามเป็นมาตรฐานในการ
ััเการเสนาสนะ ปัญวา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เ้านบริเัณััเ ป้ายเก่าช ารุดและเสียหาย ปรับปรุงและเพ่ิมป้ายแนะน า 
เ้านการพัฒนาปรับปรุงฯ ร้านค้าเก่าแก่, ที่พักไม่พอ รื้อถอนปรับปรุง,เพ่ิมเก้าอ้ี 
เ้านคัามสะอาเ/มั่นคง ถังขยะไม่เพียงพอ เพ่ิมจุดและท าแยกประเภท 
เ้านััเมีส่ิงปลูกสร้างฯ เพ่ิมห้องน้ า, อาคารไม้เก่า จัดท าห้องน้ าเพ่ิม 

จากตารางที่ 3 พบว่า ป้ายบอกทางมีการใช้งานมานาน เริ่มช ารุดและเสียหาย ควรมีนโยบาย
ปรับปรุงให้เรียบร้อย ห้องน้ าอยู่ไกลเกินไปและไม่เพียงพอจึงควรเพ่ิมเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว อาคาร
ไม้หลังเก่าเสื่อมโทรมและควรปรับปรุง ไม่ควรรื้อถอนสมควรอนุรักษ์ จุดทิ้งขยะควรเพ่ิมเพ่ือให้
เพียงพอและมีการแยกประเภทขยะเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน 
 
ออิปรายผลการัิััย 

1. ด้านภาพรวม พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อความเป็นมาตรฐานในการจัดการเสนาสนะ
ภายในวัดบางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก แสดงให้เห็นได้ว่าพระสงฆ์ในอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการจัดการด้าน
บริเวณวัด ด้านการปรับปรุงพัฒนาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และภูมิทัศน์ภายในวัด ด้านความสะอาด / 
ม่ันคงแข็งแรงของอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ด้านวัดมีสิ่งปลูกสร้าง และ อาคารเสนาสนะต่าง ๆเพียงพอ
และเหมาะสม ต่อการใช้ประโยชน์ สภาพสะอาด ม่ันคงแข็งแรง จึงท าให้พระสงฆ์ส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับความเป็นมาตรฐานในการจัดการเสนานะของวัดบางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมาน อัศวภูมิ, (2559) ได้วิจัยเรื่อง “ความเป็น
มาตรฐา นและกา รจัดการความเลิศ” ผลการวิจัยพบว่า โ ดยภาพรวมอยู่ใ นระดับปานกลา ง  
เม่ือพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นมาตรฐานในการจัดการเสนาสนะภายในวัดบางนมโค 
อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการหาค่าความสัมพันธ์ Pearson พบว่า ค่า Significant 
Level มีค่าเท่ากับ 0.745 ซ่ึงมากกว่า 0.005 นั่นคือ  ความเป็นมาตรฐานในการจัดการเสนาสนะ
ภายในวัดบางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับทฤษฎี 7 s ของ Mckinsey ในการ
จัดการเสนาสนะของวัดบางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีความสัมพันธ์กันปาน
กลาง โดยเม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) แล้วพบว่ามีค่า 0.745** ซ่ึงแสดงว่า ความเป็น
มาตรฐานในการจัดการเสนาสนะภายในวัดบางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
กับทฤษฎี 7s ของ Mckinsey มีความสัมพันธ์กันปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาเกริกชัย 
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เริญไธสง, (2557) ได้วิจัยเรื่อง“แนวทางการพัฒนาวัดตามมาตรฐานของส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติในจังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัยพบว่า  ระดับการพัฒนาวัดตามมาตรฐานของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในจังหวัดนครปฐม ของกลุ่มตัวอย่าง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสาธารณูปการโดยรวม อยู่ในระดับมากทุกด้าน  

 
องค์คัามรู้ 

1. องค์คัามรู้ท่ีไเ้รับัากการัิััย 
ความเป็นมาตร ฐานในการจัดการเสนาสนะของวัดบางนมโค อ าเภอเสนา จั งหวัด

พระนครศรีอยุธยา” ท าให้ผู้วิจัยได้ค้นพบองค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงตามแผนภาพ
ดังนี้  

 
คัามเป็นมาตรฐานในการััเการเสนาสนะอายในััเบางนม โคจอ าเออเสน าจ ััง วััเ
พระนครศรีอยุธยา 

 เ้านโครงสร้างการััเการองค์กร 1. ก าหนดโครงสร้างด้านสถาปัตยกรรม 2 . มีแผนบูรณาการ 
การตรวจสอบความม่ันคง 3. มีการวางแผนการปรับภูมิทัศน์ภายในวัดแนวคิด 

  เ้านระบบการท างาน 1. แบ่งความรับผิดชอบงานต่าง ๆ แก่พระ 2 . มีถังเก็บขยะมูลฝอย 
แบบแบ่งสี 3. จัดระบบการท าลายขยะมูลฝอย และความสะอาด 

   เ้านยุทธศาสตร์ขอองค์การ 1. วัดมีจุดเด่นสิ่ง ก่อสร้างเอก ลักษณ์ 2 . ก าหนดขนาดป้าย
ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง 3. เน้นความสะอาด มีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิด 

    เ้านแนัการบริวาร 1. จัดงบประมาณ เพ่ืองานก่อสร้าง 2. มีการมอบ หมายงานการ
ดูแลรักษาวัด 3. ให้ความส าคัญกับสุขลักษณะเป็นหลัก 

     เ้านทักษะงาน 1. จัดพ้ืนที่ส าหรับนั่งพักผ่อน 2. การออกแบบสถาปัตยกรรมใหม่ๆ 
3. การตรวจสอบโครงสร้างสิ่งก่อสร้าง 

      เ้านบุคลากร 1. มีเกณฑ์การจัดสร้างเสนาสนะ 2. การจ้างพนักงานดูแลด้าน
ความสะอาด 3. พระสงฆ์มีความรู้ดูแล งานด้านเสนาสนะ 

       เ้านค่านิยมร่ัมกัน 1. ส่งเสริมประชาชนร่วมกันดูแลรักษาวัด 2. มีการ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 3. อนุเคราะห์สถานเพ่ือส่งเสริมทั้งภาครัฐ เอกชน 

 

อาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
จากภาพที่1 พบว่า วัดควรมีการปรับปรุง ซ่อมแซมป้ายบอกทาง และท าเพ่ิมเติม ก าหนด

ขนาดป้ายให้ได้มาตรฐานกรมทางหลวง จัดเพ่ิมที่นั่งพักผ่อนหรือมุมสบาย เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว  
มีระบบก าจัดขยะ จุดทิ้งขยะและท าแบบแยกประเภท เพ่ิมถุงด ารอบบริเวณงาน ช่วงงานเทศกาล  
เก็บทุกคืนหลังงานเลิก เพ่ิมพนักงานดูแลความปลอดภัยทั้งเสนาสนะ และความปลอดภัยต่าง ๆ 
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 256318: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

อาคารที่เก่าควรรื้อถอนและอาคารเสนาสนะใดที่เป็นของเก่าควรได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์เพ่ือให้
เป็นเอกลัษณ์และควรค่าแก่การศึกษา 

2. องค์คัามรู้ท่ีไเ้สังเคราะว์ัากงานัิััย 
จากการศึกษาเรื่อง ความเป็นมาตรฐานในการจั ดการเสนาสนะภายในวัดบางนมโคฯ  

ท าให้ผู้วิจัยได้ค้นพบองค์ความรู้ใหม่จาการสังเคราะห์งานวิจัย แผนภาพดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาพท่ี 2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย SENA โมเดล 
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ความรู้ที่ได้ ปรากฎเป็น SENA โมเดล ตามภาพที่  2 พิจาณาโดยเป็น

รายด้าน มีดังนี้ 
1.จรูปแบบจS (Style) องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัยพบว่า วัดบางนมโคควร

มีการออกแบบสถาปัตยกรรมต่างๆ  ผสมผสานระหว่างศิลปวัฒนธรรม ที่ เป็นของเก่าและใหม่  
ให้มีความกลมกลืน กับสถาปัตยกรรมที่มีอยู่เดิมภายในวัด ควรมีการจัดท าป้ายประชาสัม พันธ์บริเวณ
ถนนสายหลัก โดยจัดท าเป็นป้ายไฟ LED ขนาด 2.5 x 6 เมตร จัดท ามุมพักผ่อนเป็นแบบขนาดเล็ก ๆ 
ไม่ใหญ่เกินไป ประมาณ 5x5 ตามจุดพักผ่อนต่างๆ โดยอาจใช้วัสดุเทียมหรือธรรมชาติผสม ท าระบบ
การจราจรภายในวัด โดยจัดระเบียบการจอดรถตามประเภทยานพาหนะ ก าหนดเส้นทางการวิ่ง ของ
ยานพาหนะตามประเภท และส่งเสริมความรู้แก่เยาวชนประชาชนรอบวัด ให้เกิดจิตส านึกร่วมกันใน
การดูแลรักษาวัด บ้าน โรงเรียน  

2.จการศึกษาจE (education) วัดควรมีการศึกษาเก่ียวกับการปรับภูมิทัศน์ หรือจัดให้มี
ผู้ช านาญการมาดูแลเป็นพิเศษทุก 4 เดือน เน้นความเป็นธรรมชาติที่ กลมกลืนกับศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนอาพที่จ . จองค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย 

SENA 
Model 

S E 

N A 
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ส่งเสริมความรู้รักษา ธรรมชาติแก่เยาวชน ประชาชน ที่มาวัดปลูกจิตส านึกด้านความสะอาดศาสน
สถาน สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ และให้ความรู้ด้านสุขลักษณะแก่บุคลากรภายในวัดเพ่ือร่วมกันดูแล
รักษาความสะอาดให้ถูกต้องตามหลักอนามัย 

3.จปัััุบันจN (Now) วัดบางนมโคควรมีเกณฑ์หรือหลักการท างานที่เป็นรูปธรรมด้าน
การรักษาความปลอดภัย ความม่ันคงของเสนาสนะต่าง ๆ โดยให้บุคลากรภายในวัด หรือจาก
ภายนอกที่มีความรู้ความสามารถมาตรวจสอบดูแลความม่ันคงของถาวรวัตถุต่าง ๆ เพ่ือความ
ปลอดภัยในการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้า ประปา ฐานรากอาคาร สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ หรือเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาตรวจสอบด้านความปลอดภัยทั้งสิ่งของ และความปลอดภัยในทรัพย์สินของ
ผู้ที่มาเยี่ยมเยียนวัด  

4.จััเจโบสถ์จA (Abbey) องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัยพบว่า การสร้าง
ถาวรวัตถุต่าง ๆ เพ่ือให้เหมาะสมกับการใช้งานภายในวัด จ าเป็นต้องค านึงถึงวัตถุประสงค์ของ
สิ่งก่อสร้างนั้น ๆ ว่าสิ่งใดควรท าก่อน หรือหลัง เช่น วัดควร เพ่ิมปริมาณห้องน้ าตามจุดต่าง ๆเพ่ิมทาง
ลาดชันส าหรับผู้พิการ ราวบันได ให้เข้าอารยสถาปัตย์ การจัดสร้างก าแพงรั้วก้ันเขตแดนต่าง ๆ 
ระหว่างเขตพุทธวาส กับสังฆาวาสให้มีความชัดเจน การดูแลตรวจสภาพอุโบสถ วิหาร เจดีย์ต่าง ๆ  
ซ่ึงเป็นโบราณวัตถุ ว่ามีความม่ันคงแข็งแรง พร้อมใช้งาน หรือมีปัญหาใดที่ควรรีบเร่งแก้ไข จัดล าดับ
ความส าคัญแล้วจัดสรรงบประมาณเพ่ือบ ารุงดูแลรักษา  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเะิงนโยบาย 
1.วัดควรมีนโยบายระบบการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆ 

และชุมชน ในการแก้ไขปัญหาการจัดการเสนาสนะภายในวัด 
2. วัดในอ าเภอเสนา ควรส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวัดให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม

และเป็นระเบียบ โดยมีระบบติดตามประเมินผลรวมทั้งก าหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ท่ีชัดเจน 
3. วัดควรส่งเสริมสนับสนุนด้านการบูรณะปฏิสังขรณ์วัด เน้นคุณค่าความส าคัญทาง

ประวัติศาสตร์ เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของประชาชน 
ข้อเสนอแนะเะิงปฏิบัติ 
1. วัดควรเป็นผู้น าในด้านการบริหารจัดการ ร่วมกันกับทุกภาคส่วนเพ่ือให้เกิดความ

สามัคคี  
2. วัดควรเป็นผู้ริเริ่มรณรงค์การเก็บขยะมูลฝอย พัฒนาวัดโดยเน้นในด้านสุขอนามัย  
3. วัดควรต้ังคณะกรรมการเพ่ือบูรณะปฏิสังขรณ์วัด โดยมีผู้ เชี่ยวชาญช านาญเฉพาะด้าน

ในส่วนต่าง ๆ เป็นผู้ให้ค าปรึกษา 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการัิััยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาวิจัยเรื่อง ความเป็นมาตรฐานในการจัดกา รเสนาสนะของวัดใน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  
2. การวางกลยุทธ์เพ่ือการบริหารจัดการงานสาธารณูปการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
3. ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการความเป็นมาตรฐานในการจัดการเสนาสนะ ภาค

กลาง 
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การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์แก่ผู้ต้องขังในเรือน  ัาัังวััเสระแก้ั* 
DISSEMINATION OF BUDDHISM BY BUDDHIST MONKS  

TO INMATES AT SA KAEO PROVINCIAL PRISON 
พระครูสุทธิัรญาณจ(อักเีจเขมธโร) 

PhrakruSudhiworayan (Phakdi Khemadharo) 
E-mail: ktawon@gmail.com 

บทคัเย่อ 
บทความนี้เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น  เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ ต้องขัง ศึกษา

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์แก่ผู้ ต้องขังในเรือนจ า
จังหวัดสร ะแ ก้ว  เป็น กา รวิ จัย แบบผสา นวิ ธี พบว่า  ผู้ ต้อ งขั งมีค วามคิด เห็ นต่อการ เผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ภาพรวมอยู่ระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่าง
กัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ปัญหาและอุปสรรค คือเนื้อหาเข้าถึงยากไม่เหมาะกับความ
หลากหลายของผู้ต้องขัง ข้อเสนอแนะ คือท าความเข้าใจบริบทของเรือนจ าเพ่ิมมากขึ้น สอดแทรก
หลักธรรมะที่สามารถน าไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลังจากออกจากเรือนจ า 
ค าส าคัญ: การเผยแผ่พระพุทธศาสนา; พระสงฆ์; ผู้ต้องขัง; เรือนจ า  

 
Abstract 

This article was to study the level of Inmates opinions, compare of the 
Inmates opinion, problems, obstacles and recommendations for Dissemination of 
Buddhism by Buddhist Monks to Inmates at Sa Kaeo Provincial Prison, Methodology 
were mixed methods. Findings: the level of Inmates opinion on Dissemination of 
Buddhism by Buddhist monks by overview was at high level. Personal factors were 
different but the research hypothesis was rejected. Problems and obstacles were 
found that content difficulty access to understand, not suitable for diversified prison 
inmates. Recommendations: should be more making for understanding in context of 
the prison. Including Dhamma principles for behavior modification after the inmates 
discharged from prison. 
Keywords: Buddhism Dissemination; Monks; Prison Inmates; Prison 
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บทน า  
ปัญหาของนักโทษที่เพ่ิมขึ้นทุกปีเป็นการสะท้อนถึงสภาพของสังคมไทย ซ่ึงเห็นได้จากจ านวน

นักโทษในเรือนจ าของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 มียอดสูงจนติดอันดับ 6 ของโลกมากเป็นอับดับ 3 
ของทวีปเอเชีย และ เป็นอันดับ 1 ของภูมิภาคอาเซียน ปัญหามากมายที่ตามมา อาทิเช่น งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับนักโทษ ถึงปีละเกือบหม่ืนล้านบาท/ปี, ปัญหาสิทธิมนุษยชน , ปัญหาสังคมยอมรับ
หลังจากพ้นจากเรือนจ า ปัญหาจาการรักษาพยาบาลฯลฯ และจากยอดสถิติในปี พ.ศ. 2562 ส ารวจ 
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนงาน กรมราชทัณฑ์, 2562)  
มียอดรวมผู้ ต้องราชทัณฑ์ชาย/ หญิง ทั้งสิ้ นรวม 37 5,763 คน โดยแบ่ ง เป็นนักโทษเด็ดขา ด  
รวม 307,772 คน, ผู้ต้องขังระหว่าง อุทธรณ์–ฎีกา, ไต่สวน–พิจารณา, สอบสวน รวม 129,242 คน , 
เยาวชนที่ฝากขัง 61 คน, ผู้ถูกกักกัน 18 คน, ผู้ต้องกักขัง 3,291 คน (กรมราชทัณฑ์, 2562)  

ส าหรับกรมราชทัณฑ์ มีหน้าที่และวัตถุประสงค์การด าเนินงานคือ ควบคุมผู้ ต้องขังไว้ตามค า
พิพากษาของศาล และให้การแก้ไขฟ้ืนฟูเพ่ือพัฒนาให้คนที่ท าผิดเหล่านั้นให้กลับมาเป็นพลเมืองดีของ
สังคมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ไปในทางที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น (พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ , 2561)  
ซ่ึงกระบวนการดูแลผู้ต้องขังมีต้ังแต่เริ่มจนถึงสุดท้ายก่อนปลดปล่อยผู้ต้องขังออกจากเรือนจ า 

จังหวัดสระแก้วได้มีการเปิดให้พระภิกษุเข้าไปท าหน้าที่ช่วยอบรมเผยแผ่พระธรรมค าสั่งสอน
ในทางพระพุทธศาสนาแก่นักโทษเป็นประจ าทุกเดือน และร่วมกับโครงการเรือนจ า เรือนธรรมตาม
ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาและการอบรมผู้ต้องขัง ฉบับที่ 8 เรื่องการศึกษาและอบรมผู้ ต้องขัง 
ตามข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ในด้านการศึกษา สาขาจริยศึกษา (ดาวเรือง หงษา , 2556) ได้แก่ การ
อบรมศีลธรรมจรรยา และหน้าที่พลเมืองดี โดยมีอนุศาสนาจารย์เจ้าหน้าที่ประจ าเรือนจ าเป็นผู้
พิจารณาคัดสรรตามความเหมาะสม ซ่ึงใช้วิจารณญาณตามที่อนุศาสน์แต่ละท่านพิจารณาเห็นสมควร
ตามหลักเกณฑ์ พระสงฆ์ที่ได้รับอาราธนานิมนต์ให้เข้าไปท าการอบรมเผยแผ่สั่งสอนแต่ละท่านมีความ
ช านาญในการอบรมเผยแผ่พระธรรมค าสอน มีความรู้แตกฉานในการเผยแผ่แตกต่างกัน ซ่ึงเรียกว่า 
ปฏิสัมภิทา 4 คือ  

1. อัตถปฏิสัมภิทา ปัญญาแตกฉานในอรรถ 2. ธัมมปฏิสัมภิทา ปัญญาแตกฉานในธรรม 3. 
นิรุตติปฏิสัมภิทา ปัญญาแตกฉานในทางนิรุกติ (ภาษา) และ 4. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ปัญญาแตกฉาน
ในปฏิภาณ (โต้ตอบได้ทันทีทันควัน, แก้ปัญหาเฉพาะหน้า , ความคิดทันการ) พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ.ปยุตฺโต, 2555) โดยนัยส าคัญนี้ คือผู้ที่ เผยแผ่อบรมแก่ผู้ ต้องขัง มีความเข้าถึงอรรถรสของ
หลักธรรม สามารถชักจูงผู้ต้องขัง ให้มีความสนใจจนเกิดปสาทสัทธา ความเชื่อที่ เป็นความเลื่อมใส
จากการได้ยินได้ฟัง แล้วน้อมน าไปประพฤติปฏิบัติต่อไป 

ผู้ต้องขังเม่ือได้รับการตัดสินคดีจนจบกระบวนการแล้ว จ าต้องถูกกุมขังซ่ึงตามกระบวนก าร
ถือว่าจบลง แต่สิ่งที่เป็นปัญหา คือ ความหลากหลายของผู้ต้องขังที่รวมกันอยู่ในเรือนจ า ผู้ ต้องขังแต่
ละราย มีปัจจัยพ้ืนฐานที่แตกต่างกันในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ อายุ เม่ือถูกน ามาให้อยู่ใน
สังคมเดียวกัน มีการฝึกหัดปฏิบัติตามกรอบที่กรมราชทัณฑ์ก าหนดกฎเกณฑ์ไว้ ซ่ึงหนึ่งในกิจกรรมที่
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กรมราชทัณฑ์ก าหนดไว้เพ่ือเป็นแนวทา งให้ผู้ ต้องขังได้รับการอบรม คือ การร่วมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา อันเป็นการอบรมขัดเกลา กาย วาจา จิตใจ ให้เกิดความเกรงกลัว ความละอายใจต่อ
บาป และซาบซ้ึงในรสของพระธรรม โดยมีพระรัตนตรัยเป็นที่ พ่ึงภายในจิตใจ มุ่งที่จะไม่ให้กลับมา
กระท าผิดซ้ าอีก พระสงฆ์ในจังหวัดสระแก้วจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ก่อนที่จะเข้า
ไปเผยแผ่ ซ่ึงจะแตกต่างจากการที่มีศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมาวัดเพ่ือปฏิบัติธรรม หรือการได้เข้าไป
แสดงธรรมเทศนาในที่ต่าง ๆ ประกอบกับการที่อนุศาสนาจารย์ได้มีการนิมนต์พระภิกษุจากที่ ต่าง ๆ 
ไม่ได้นิมนต์พระภิกษุซ้ าเป็นประจ า  

สารนิพนธ์เรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์แก่ผู้ต้องขังในเรือนจ าจังหวัดสระแก้ว 
เล่มนี้ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่เพ่ือท าการวิจัยในส่วนการเผยแผ่ของพระสงฆ์ในเรือนจ าจังหวัดสระแก้วว่าจะ
เหมาะสมกับการที่จะน าไปใช้แก่ผู้ต้องขังหรือไม่ เพราะพิจารณาเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจและยังไม่มี
ผู้ใดเข้ามาท าการวิจัยในส่วนนี้ ว่าผู้ต้องขังมีความคิดเห็นอย่างไร ในการที่พระสงฆ์เข้าไปอบรมสั่งสอน
แก่ผู้ต้องขัง งานวิจัยเล่มนี้จึงแสดงให้เห็นว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของพระสงฆ์แก่ผู้ต้องขังใน
เรือนจ าจังหวัดสระแก้ว จะเป็นประโยชน์ต่อพระสงฆ์ที่จะเข้าไปเผยแผ่แก่ผู้ ต้องขังในเรือนจ าจังหวัด
สระแก้วต่อไป 

 
ััตถุประสงค์การัิััย  

1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้ต้องขังที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
แก่ผู้ต้องขังในเรือนจ าจังหวัดสระแก้ว 

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ ต้องขังที่ มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์แก่ผู้ต้องขังในเรือนจ าจังหวัดสระแก้ว จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

3. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
แก่ผู้ต้องขังในเรือนจ าจังหวัดสระแก้ว 

 
ัิธีเ าเนินการัิััย  

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ( Mixed Methods 
Research) โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย คือ ผู้ ต้องขังในเรือนจ าจังหวัดสระแก้ว  
โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง จากสูตรของ Taro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 333 คน จากผู้ ต้องขัง
ทั้งหมด 1,9 67 คน วิเคราะห์ข้อ มูล โดยหาความถี่  ( Frequency) ค่ าร้อยละ ( Percentage)  
หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าที (t-test) 
และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 
ในกรณีตัวแปรต้นต้ังแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป เม่ือพบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ค่าเฉลี่ยเป็นร ายคู่ ด้วยวิ ธีผล ต่างนัยส าคัญน้ อยที่ สุด (Least Significant Difference: LSD.)  
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24: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

และการวิจั ยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบกา รสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth 
Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน 8 รูปหรือคน และใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 

 
ผลการัิััย  

ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญที่เก่ียวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์แก่ผู้ต้องขังในเรือนจ าจังหวัดสระแก้ว ตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ 

1.จข้อมูลปััััยส่ันบุคคลของผู้ตอบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 20 -30 ปี มีจ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3  

มีการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีจ านวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ 87.1 มีระยะเวลาการต้องโทษ  
1 ปี-10 ปีมีจ านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 70.9 ตามล าดับ  

2.จข้อมูลระเับคัามคิเเว็นของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์แก่ผู้ต้องขังใน
เรือน  ัาัังวััเสระแก้ั 
ตารางท่ีจ1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา   

ของพระสงฆ์แก่ผู้ต้องขังในเรือนจ าจังหวัดสระแก้ว โดยภาพรวม 
 (n=333) 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์แก่ผู้ต้องขัง 
ในเรือน  ัาัังวััเสระแก้ั  

ระเับคัามคิเเว็น 
x̅ S.D. แปลผล 

1. ด้านการเตรียมความพร้อมในการสอน  4.14 0.666 มาก 
2. ด้านการสร้างบรรยากาศการสอนให้ปลอดโปร่ง  3.95 0.704 มาก 
3. ด้านการสอนมุ่งเนื้อหา  4.10 0.674 มาก 
4. ด้านการสอนโดยเคารพ  4.21 0.607 มาก 
5. ด้านการใช้ภาษาสุภาพ นุ่มนวล เหมาะสม 4.26 0.672 มาก 
อาพรัม 4.13 0.586 มาก 

 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์แก่ผู้ ต้องขังฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

(x̅= 4.13, S.D.= 0.586) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านการใช้
ภาษาสุภาพ นุ่มนวล เหมาะสม ด้านการสอนโดยเคารพ ด้านการเตรียมความพร้อมในการสอน  
ด้านการสอนมุ่งเนื้อหา ด้านการสร้างบรรยายกาศการสอนให้ปลอดโปร่ง ตามล าดับ 
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 ผลการทเสอบสมมติฐานจ  
ตารางท่ีจ2จจผลสรุปโดยรวมการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นของผู้ ต้องขังต่อการเผย

แผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ฯ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลตามสมมติฐานที่ 1–3 

จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพบว่า ผู้ ต้องขังที่ มีอายุ การศึกษา และระยะเวลา
ต้องโทษ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์แก่ผู้ ต้องขังฯ โดยรวมไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
 ปัญวาจ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ตารางท่ีจ3 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์แก่

ผู้ต้องขังฯ  
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์แก่ผู้ต้องขัง ปัญวาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ด้านการเตรียมความพร้อม เนื้อหาที่เข้าถึงยาก ไม่เหมาะสม 
ไม่เข้ากับความหลากหลายของ
ผู้ต้องขัง 

ศึกษาถึงสภาพปัญหาทั่วไปของ
ผู้ต้องขังเพ่ิมมากขึ้น 

ด้านการสร้างบรรยากาศใน
การสอนให้ปลอดโปร่ง 

สถา นที่ แ สดงธร รม มี เสี ย ง
รบกวน 

คว ร มี ส ถา น ที่ ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม
โดยเฉพาะ 

ด้านการสอนมุ่งเนื้อหา ต้องกา ร เนื้ อหา หลา กหลา ย 
เข้าใจง่าย ใกล้เคียงกับชีวิต เพ่ือ
น าไปปรับใช้ 

ควร ศึกษา หา ข้อ มูล  เ พ่ิมขึ้ น 
เ พ่ื อ ใ ห้ เ กิ ด ทั ก ษ ะ พ้ื น ฐ า น
ประกอบการแสดงธรรม 

ด้านการสอนโดยเคารพ ระยะเวลา ในกา รอบรม ถู ก
จ ากัด ควบคุมมากเกินไป ท าให้
มีเวลาน้อย 

ควรปรึกษาเรื่องระยะเวลาใน
การอบรมและ มีนาฬิกาให้ ดู
เวลา 

ด้ า นก า ร ใ ช้ ภ า ษา สุ ภ า พ 
นุ่มนวล เหมาะสม 

อยา กให้ พูดแบบสนุ กสนา น 
เข้าใจง่าย 

พระสงฆ์ควรมีการพูดคุยแบบ
เป็นกันเองมากขึ้น เพ่ือให้เกิด
บรรยากาศร่วม กับผู้ต้องขัง 

สมมติ
ฐาน ตััแปรต้น ตััแปรตาม ค่าจF Sig. ผลการศึกษา 

ยอมรับ ปฏิเสธ 
1. อายุ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ของพระสงฆ์ฯ 1.618 0.185 -  
2. การศึกษา การเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ของพระสงฆ์ฯ 1.915 0.148 -  
3. ระยะเวลา

ต้องโทษ 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์ฯ 1.299 0.275 -  
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ัากตารางท่ีจ3 พบว่าพระสงฆ์มีการเตรียมความพร้อมด้านความรู้ เม่ือได้รับหลักธรรม หรือ 
โจทย์ที่ทางเรือนจ าก าหนดมาให้แสดงในแต่ละครั้ง ค้นคว้าหาข้อมูล แล้วน ามาประยุกต์ให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้ ต้องขัง เนื้อห าที่ เ ข้าถึ งยากไม่เหมา ะกับความหลา กหลา ยของผู้ ต้ องขั ง 
ข้อเสนอแนะ คือท าความเข้าใจบริบทของเรือนจ าเพ่ิมมากขึ้น สอดแทรกหลักธรรมะที่สามารถน าไป
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลังจากออกจากเรือนจ า พระสงฆ์ควรลดอคติ ความคิดที่ไม่ดีควรประพฤติตน
ให้เหมาะสม มีกิริยาอาการที่เรียบร้อย ไม่คึกคะนองเกินไป 

 ผลการสัมอาษณ์เะิงลึกจ  
พบว่าความพร้อมด้านความรู้  ทักษะทางการพูดพระสงฆ์ต้องค้นคว้าหาข้อมูลแล้วน ามา

ประยุกต์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ ต้องขัง สอดแทรกหลักการที่จะสามารถน าไปปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมหลังจากออกจากเรือนจ า ด้านการสร้างบรรยากาศในการสอนให้ปลอดโปร่ง พบว่าการใช้
วิธี ให้มีกิจกรรมร่วมก่อนการเผยแผ่หรือชวนพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด ต้ังค าถามปลายเปิดจะช่วย
ท าให้ผ่อนคลายได้ ด้านการสอนมุ่งเนื้อหา การเน้นเนื้อหามากบางครั้งก็ท าให้ผู้ต้องขังไม่สนใจในการ
รับฟัง กลับกลายเป็นการเพ่ิมความรู้สึกหนัก จึงควรปรับเนื้อหาที่จะท าให้เกิดความคิดที่จะก้าวต่อไป
ในการด าเนินชีวิต การใช้ภาษาท้องถิ่นสนทนาตามกาลโอกาสท าให้เกิดความใกล้ชิดแต่ควรระมัดระวัง
ค าพูดที่ไม่เหมาะสม ถ้าหากจะใช้ศัพท์ภาษาต่าง ๆ ควรมีการแปลความหมาย อธิบายให้ชัดแจ้ง  
การใช้หลักปรัชญาตะวันตกเข้ามาสอดแทรกจะท าให้ผู้ต้องขังมีโลกทัศน์มากขึ้น 

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ต้องขังที่มีต่อ ปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตามระยะเวลา
ต้องโทษ พบว่าผู้ต้องขังที่มีระยะเวลาต้องโทษต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์ในเรือนจังหวัดสระแก้ว โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน (F=1.299, Sig.=0.275) จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว้ 
 
ออิปรายผลการัิััยจ  

การวิจัยเรื่อง “การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์แก่ผู้ ต้องขังในเรือนจ าจังหวัด
สระแก้ว” โดยรวมทั้ง 5 ด้าน สามารถน ามาอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

ผู้ต้องขังมีความคิดเห็นต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์แก่ผู้ ต้องขังในเรือนจ า
จังหวัดสระแก้วโดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นได้ว่าพระสงฆ์ในจังหวัด
สระแก้ว มีการจัดการด้านการเตรียมความพร้อม ด้านการสร้างบรรยากาศในการสอนให้ปลอดโปร่ง 
ด้านการสอนมุ่งเนื้อหา ด้านการสอนโดยเคารพ ด้านการใช้ภาษาสุภาพ นุ่มนวล เหมาะสม จึงท าให้
ผู้ต้องขังโดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาฯ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนภัทร 
วางอภัย, (2560) ได้วิจัยเรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ส าหรับผู้ต้องขังที่ มีแนวโน้มกระท า
ผิดซ้ า ของเรือนจ าพิเศษกรุงเทพฯ” ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือจ าแนก
เป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์แก่ผู้ ต้องขังในเรือนจ า
จังหวัดสระแก้ว โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ การศึกษา ระยะเวลาที่ ต้องโทษเพ่ือ
น าไปสู่การตอบสมมติฐานที่ต้ังไว้ ซ่ึงสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 

สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้ต้องขังที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาฯ  
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว้ แสดงให้เห็นว่าผู้ต้องขังที่ มีอายุต่างกัน 
ไม่มีผลท่ีแตกต่างกันในการ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สวัสด์ิ จิรัฏฐิติกาล , (2554) ได้วิจัยเรื่อง 
“การปฏิบัติธรรมของผู้ต้องขังในเรือนจ ากลางคลองเปรม” ผลการวิจัยพบว่า ผู้ ต้องขังที่ มีอายุต่างกัน  
มีความคิดห็นต่อการเผยแผ่ในเรือนจ าไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 2 ผู้ต้องขังที่มีการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ฯโดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย แสดงให้เห็นว่าผู้ต้องขังที่มีการศึกษาต่างกันไม่มี
ผลท่ีแตกต่างกันซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชเนตตี ทินนาม, (2560) ได้วิจัยเรื่อง“โครงการจากใจสู่
ใจ: นวัตกรรมการสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในเพ่ือปฏิรูปภายนอก” ผลการวิจัยพบว่า ผู้ ต้องขังที่ มี
การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเผยแผ่ในเรือนจ าไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 3 ผู้ ต้องขังที่ มีระยะเวลาต้องโทษต่างกัน มีความคิดเห็นต่ อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาฯ โดยรวมไม่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย แสดงให้เห็นว่าผู้ ต้องขัง
ที่มีระยะเวลาต้องโทษต่างกัน ไม่มีผลท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  พระครูนรนาถเจติ
ยาภิรักษ์ (ชูศรี) และคณะ, (2561) ได้วิจัยเรื่อง“รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระ
ธรรมทูต สายอินเดีย-เนปาล ตามหลักพุทธจิตวิทยา” ผลการวิจัยพบว่าผู้ต้องขังที่มีระยะเวลาต้องโทษ
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยส าหรับผู้ต้องขังที่ มีแนวโน้มกระท าผิด
ซ้ าไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
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องค์คัามรู้ 
1)จองค์คัามรู้ท่ีไเ้รับัากการัิััย 
ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาพท่ีจ1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย คือ พระสงฆ์ที่เข้าไปเผยแผ่แก่ผู้ต้องขังฯ  ควรมีการเตรียม

ความพร้อม มีทักษะการพูด ต้องพยายามท าใ ห้เกิดบรรยา กาศที่ครึกครื้น ลดความตึงเครีย ด 
ให้ความรู้สึกว่าไม่ได้ถูกบังคับมาอบรม เนื้อหาหลักธรรมมุ่งเรื่องกรรม บาปบุญคุณโทษ สามารถ
น าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้จริง พระสงฆ์ที่อบรมควรลดอคติ มีกิริยาอาการที่เรี ยบร้อยไม่คึกคะนอง
เกินไป ถ้าจะใช้ภาษาท้องถิ่นบางครั้งก็เหมาะสม และการใช้ค าศัพท์ต่าง ๆ ควรมีการแปลเพ่ือให้เข้าใจ
ตรงกัน 

 
 
 
 

 

-มีความรู้ความ
เข้าใจในงานเผยแผ่ 
และปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี 
-เตรียมเนื้อหาใน
การเผยแผ่แก่
ผู้ต้องขัง 
-แต่ละท่านมีการ 
เตรียมการด้าน
เนื้อหาให้สอดคล้อง
กัน 
-ควรมีการต้ังกลุ่ม
หรือองค์กร เพ่ือ
ความชัดเจนในการ
ด าเนินงานด้านการ
เผยแผ่แก่ผู้ต้องขัง 

ด้านการเตรียมความ
พร้อมในการสอน 

ด้านการสร้างบรรยากาศ
ให้ปลอดโปร่ง 

ด้านสอนมุ่ง
เนื้อหา 

ด้านการสอนโดย
เคารพ 

ด้านการใช้ภาษาสุภาพ 
นุ่มนวล เหมาะสม 

-ควบคุมบรรยายกาศ
ในระหว่างการเผยแผ่ 
-จัดกิจกรรมการสอน
ให้มีความเพลิดเพลิน
และไม่ตึงเครียด 
-ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมกับผู้ต้องขัง 
-พระสงฆ์ควรใส่ใจ
ผู้ต้องขังในขณะ
แสดงธรรม และ
สังเกตุปฏิกิริยาของ
ผู้ต้องขังว่าเป็นไป
ในทางใด 
-การมอบหมายงานใน
ด้านธรรมศึกษาควร 
ออกแบบให้เหมาะสม  

-ให้ผู้ต้องขังเข้าใจ
หลักธรรมและ
สามารถน าไปพัฒนา
ตนเอง 
-จัดล าดับเนื้อหาและ
ค าสอนที่ไม่กระทบ
ตนและผู้อ่ืน 
-แบ่งล าดับ
ความส าคัญ ของ
เนื้อหาที่เผยแผ่ 
-ร่วมมือกันระหว่าง
เรือนจ ากับพระสงฆ์
ในการออกแบบบ
เนื้อหาหลักสูตร การ
เรียนการสอน  

-เคารพสถานที่ และ
ผู้ต้องขัง โดยปฏิบัติ
ตนให้เหมาะกับสมณ
สารูป 

-รับผิดชอบในการเผย
แผ่ตามก าหนดเวลา
ที่ได้รับมอบหมาย 

-วางแผนงานสอดคล้อง
กับเจ้าหน้าที่ และ
ผู้ต้องขัง ไม่ให้เกิน
เวลาตารางประจ าวัน 

- ผลการสอบวัดความรู้
ไม่ได้เป็นเคร่ืองแสดง
ถึง ความเข้าในใจใน
หลักธรรม  

-ใช้ถ้อยค า ที่ง่ายต่อ
การรับฟัง 

-ใช้กิริยา ที่เหมาะสม 
-การมอบหมายงาน
โดยใช้ถ้อยค าที่
เหมาะสม 

-การวางแผนการอบรม
หรือการเรียนการ
สอนควรค านึงถึง 
ความเข้าใจในการใช้
ภาษาของผู้ต้องขัง
ด้วย 

-พระสงฆ์ควรควบคุม
ค าแปลค าศัพท์ที่ใช้
ในการอบรม 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ แก่ผู้ต้องขังในเรือนจ าจังหวัดสระแก้ว 
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2) องค์คัามรู้ท่ีไเ้สังเคราะว์ัากงานัิััย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาพท่ีจ2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์แก่ผู้ ต้องขัง

ในเรือนจ าจังหวัดสระแก้ว อธิบายได้ว่าด้านการเตรียมความพร้อม P (Preparation) องค์ความรู้จาก
การสังเคราะห์ที่ได้คือ เริ่มต้น (start) การเปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิต ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่าง ๆ  
ที่ไม่ดี เพ่ือด าเนินชีวิตที่เป็นสุข ด้านการสอนให้ปลอดโปร่ง (Atmosphere) ได้องค์ความรู้ใหม่ คือ 
จุดสูงสุด(Ultimate) ซ่ึงเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา คืออยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองให้เป็นที่ยอมรับ
ของสังคม ต้องการที่จะมีชีวิตเป็นปกติสุข ด้านการสอนมุ่งเนื้อหา (content) ได้องค์ความรู้ใหม่คือ 
ทุกวัน (Dairy) สิ่งเหล่านี้เกิดจากการฝึกหัดปฏิบัติเป็นประจ าจนเกิดความต้ังม่ันในการท าความดีอย่าง
สม่ าเสมอ ค่อยซึมซับและออกจากใจ ด้านความเคารพ (Respect) คือ นิสัย (Habitual) เม่ือมีการท า
เป็นประจ าสม่ าเสมอจะสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ดีเหล่านั้น ท้ายที่สุ ดจะกลายเป็นนิสัยที่ ดีคอย
ติดตามตัวตลอดไป ด้านการใช้ภาษาสุภาพ นุ่มนวล เหมาะสม (Polite Language ) คือ เม่ือค่อยๆ 
อบรมขัดเกลาจิตใจแล้วก็จะท าให้เกิดความบริสุทธิ์  I (Innocent) ท้ังทางกาย วาจา และใจ มีสติ 
สัมปชัญญะ รู้จักคิดก่อนท า คิดก่อนพูด และพูดโดยให้สุภาพเหมือนเช่นที่ต้องการให้ผู้ อ่ืนปฏิบัติต่อตน
เช่นกัน 

 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะเะิงนโยบาย 
1. พระสงฆ์จังหวัดสระแก้วควรร่วมมือกันจัดต้ังกลุ่ม โดยมีนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม  

ในการส่งเสริ มพระสงฆ์เพ่ือการเผยแผ่ ฯ ก าหนดเป็ นหลักสูตรส า หรับการเผยแผ่เฉพาะด้า น  
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     2. มีนโยบายในการติดตามและประเมินผลการเผยแผ่ทุกระยะ 3. กลุ่มหรือคณะท างาน
ควรวางแผนงานให้กับผู้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและน าไปปฏิบัติได้  

ข้อเสนอแนะเะิงปฏิบัติการ 
1. พระสงฆ์กลุ่มพระเผยแผ่ฯ จังหวัดสระแก้วควรต้ังหลักสูตรการอบรมการเผยแผ่  

แก่ผู้ต้องขัง 2. ควรมีการอบรมส่งเสริมเพ่ิมทักษะ ความรู้ ด้านการเผยแผ่แก่ผู้ ต้องขังเฉพาะด้าน  
แก่พระเผยแผ่ 3. ควรจัดต้ังคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลงาน  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการัิััยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษากลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์แก่ผู้ ต้องขังในเรือนจ า  
2. ควร ศึกษาเปรียบเทียบพระสงฆ์ที่ เข้า มาเผยแผ่ ที่ มีอ ายุ พรรษา วุฒิการศึกษา  

ว่ามีระดับความคิดเห็นต่อการเผยแผ่แก่ผู้ต้องขังในเรือนจ าแตกต่างกันหรือไม่ หลังจากผ่านการอบรม 
การบรรยายธรรม หรือการเรียนการสอน เพ่ือน าผลท่ีได้ไปพัฒนาบุคลากรคณะสงฆ์ต่อไป 

3. ควรศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการเผยแผ่ของพระสงฆ์ในจังหวัดสระแก้ว 
ว่ามีคุณสมบัติ ความพร้อม ทักษะ ที่เหมาะควรแก่การเผยแผ่หรือไม่ 
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การพัฒนาการััเการศึกษาธรรมศึกษาของคณะสงฆ์ 
อ าเออเมืองเพะรบุรีจ ัังวััเเพะรบุรี* 

EDUCATION MANAGEMENT DEVELOPMENT IN DHAMMA STUDY OF SANGKHA 
ADMINISTRATION IN MUEANG DISTRICT, PHETCHABURI PROVINCE 

พระธรรมธรถิรามจสีลเตโะจ(อาศัย)  
Phrathammathornthiram  Stlatejo (Arsai) 

E-mail: Phiraphon.8987@gmail.com 
บทคัเย่อ 

บทความนี้เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับการพัฒนาการจัดการ เ พ่ือศึกษา
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะการพัฒนาการจัดการศึกษาธรรมศึกษาของคณะสงฆ์อ าเภอเมือง  จังหวัด
เพชรบุรี เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า สภาพการพัฒนาการจัดการศึกษาธรรมศึกษาของคณะสงฆ์โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  ปัญหาและ
อุปสรรค คือครูที่เป็นพระภิกษุสามเณรสอนธรรมศึกษายังมีจ านวนน้อย ที่สอนอยู่ ก็สอนหลายวิชา ขาดการสรร
หาบุคลากรที่เหมาะสมในการสอน วิชาที่เก่ียวกับธรรมะขาดบุคลากรที่ มีความรู้ความสามารถ ทักษะและวิธีการ
สอนที่ทันสมัย ใช้วิธีการสอนแบบไม่ทันสมัย ไม่มีเทคนิคใหม่ ๆ ท าให้ขาดความน่าสนใจในการเรียน  ดังนั้นไ ด้แก่ 
เพ่ิมบุคลากรที่ท าหน้าที่สอนพระปริยัติธรรมให้มากขึ้น แยกสอนตามรายวิชาไปสรรหาครูที่ท าหน้าที่สอนพระ
ปริยัติธรรมรุ่นใหม่เพ่ิมขึ้น โดยทดสอบวัดความรู้ และทดลองปฏิบัติหน้าที่การสอนจริง  ส่งครูที่ท าหน้าที่สอนให้
ได้รับการพัฒนาด้านความรู้ ทักษะ วิธีการสอน ให้ได้รับการอบรมเรียนรู้รูปแบบวิธีการสอนที่ทันสมัย  
ค าส าคัญ: การพัฒนา; การจัดการ; ธรรมศึกษา 
Abstract 
 This article was a study of opinions level, comparison level of managing development, 
and study problems, obstacles and suggestions to develop the management of Dhamma study 
of monks’ administration in Mueang District, Phetchaburi Province. This was a mix -method 
research, found that the condition of the development of Dhamma education management in 
general was at a high level, different personal factors had different opinions and therefore 
rejected the research hypothesis. The problem and obstacle was that the teachers who teach 
Dhamma studies were still a small number, lack of recruiting the right person to teach with 
knowledge, skills, and modern teaching methods which make the lack of interest in learning. 
Therefore, the suggestion was to increase the number of new personnel by testing the 
knowledge and experimenting with the actual teaching duties, providing them a training to 
develop their knowledge, skills, and modern teaching method. 

                                                                 
* Received March 12, 2020; Revised April 8, 2020; Accepted April 10, 2020  
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32: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

Keywords: development, management, Dhamma study 
บทน าจ 
 สถาบันพระพุทธศาสนากับการศึกษามีความเก่ียวเนื่องกันมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  เพราะ
ในอดีตวัดเป็นศูนย์กลางของการศึกษาของทุกชนชั้นไม่ว่าจะเป็นเชื้อพระวงศ์  บุตรหลานขุนนาง 
คหบดี จนกระทั่งถึงราษฎรทั่วไปสถาบันพระพุทธศาสนากับการศึกษามีความเก่ียวเนื่องกันมาต้ั งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะในอดีตวัดเป็นศูนย์กลางของการศึกษาของทุกชนชั้นไม่ว่าจะเป็นเชื้อพระ
วงศ์ บุตรหลานขุนนาง คหบดี จนกระทั่งถึงราษฎรทั่วไป 
 ปัจจุบันโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษใน
การจัดการศึกษา อยู่ในกลุ่มประเภทโรงเรียนเฉพาะทาง เนื่องจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนก
สามัญศึกษา มุ่งเน้นการจัดการศึกษาสาหรับพระภิกษุสามเณร เพ่ือสร้างศาสนทายาทท่ีมีคุณภาพที่จะ
สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้า  อยู่ใต้การก ากับดูแลของมหาเถรสมาคม  และมี
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนส่งเสริม  ใช้ระเบียบสานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 จากประเด็นที่กล่าวข้างต้น  จึงเป็นมูลเห ตุจูงใจให้ผู้วิจัยท าการศึกษาวิจัยเรื่อง กา ร
พัฒนาการจัดการศึกษาธรรมศึกษาของคณะสงฆ์อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี อันจะเกิด
ประโยชน์ในการศึกษาธรรมศึกษาต่อไป 
 

ััตถุประสงค์ของการัิััย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพการพัฒนาการจัดการศึกษาธรรมศึกษาของคณะสงฆ์อ าเภอเมืองเพชรบุรี 

จังหวัดเพชรบุรี   
2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับการพัฒนาการจัดการศึกษาธรรมศึกษาของคณะสงฆ์อ าเภอ

เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาธรรมศึกษา

ของคณะสงฆ์อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
 

ัิธีการเ าเนินการัิััย 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดการวิจัย
เชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากนักเรียนที่เรียนธรรมศึกษา ในอ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ 
ได้แก่ โรงเรียนในอ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี คือ สังกัดโรงเรียนปริยัติรังสรรค์ และโรงเรียน
สุวรรณรังสฤษด์ิวิทยาลัย จ านวน 420 คน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 1  จังหวัดเพชรบุรี , 
2562) ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ , 2551) ได้
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 205 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
จ านวน 7 คน เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
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ผลการัิััย 
 1.จผลการศึกษาระเับคัามคาเวัังของการพัฒนาการััเการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรมศึกษาของคณะสงฆ์ัังวััเเพะรบุรี 
ตารางท่ีจ2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวังของการพัฒนาการจัด
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี โดยรวม 

  (n=205)  
การพัฒนาการััเการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
ธรรมศึกษาของคณะสงฆ์ัังวััเเพะรบุรี 

ระเับคัามคาเวััง 
𝐱𝐱 S.D. การแปลผล 

ด้านครูสอน 4.02 0.293 มาก 
ด้านวิธีสอน 3.96 0.350 มาก 
ด้านองค์ประกอบของชุมชน 4.01 0.330 มาก 
โเยรัม 4.00 0.248 มาก 
 จากตารางที่ 1 พบว่า การพัฒนาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมศึกษาของคณะ
สงฆ์จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=4.00, S.D.=0.248) เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านครูสอน ด้านองค์ประกอบของชุมชน ด้านวิธีสอน ตามล าดับ 
 
 2. ผลการเปรียบเทียบระเับคัามคาเวัังของการพัฒนาการััเการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรมศึกษาของคณะสงฆ์ัังวััเเพะรบุรีจ โเย  ัาแนกปััััยส่ันบุคคลจ  
ตารางท่ีจ2 สรุปผลการเปรียบเทียบระดับความคาดหวังที่มีต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนกธรรมศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี โดยจ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล  

ปััััยส่ันบุคคล t-test F-test Sig. ผลการทเสอบสมมติฐานการัิััย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ 1.793  0.074   
อายุ  1.347 0.262   
ระดับชั้น  0.262 1.347   
วุฒิการศึกษา  2.596 0.054   
 จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพบว่า การพัฒนาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
ธรรมศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี เพศ อายุ ระดับชั้น วุฒิการศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
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 3. ปัญวาจอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียักับคัามคาเวัังของการพัฒนาการััเ
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมศึกษาของคณะสงฆ์ัังวััเเพะรบุรี 
ตารางท่ีจ3  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาการจัดการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรมศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี 
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง
สมาะิกสอาผู้แทนราษฎร ปัญวา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ด้านครูสอน ครู ที่ ส อนพระปริ ยั ติ ธ ร รมมี
จ านวนน้อย ที่สอนอยู่ ก็สอน
หลายวิชา 

เพ่ิมบุคลากรที่ท าหน้าที่สอนพระ
ปริยัติธรรมให้มากขึ้น แยกสอน
ตามรายวิชาไป 

ด้านวิธีสอน ใช้วิธีการสอนแบบไม่ทันสมัย 
ไม่มี เทคนิ คใหม่ๆ ท า ให้ ขา ด
ความน่าสนใจในการเรียน 

พัฒนา รู ป แบบวิ ธี ก า ร สอน ใ ห้
ทั น ส มัยมา กขึ้ น จ ะไ ด้น า มา ใช้
พัฒนาให้ผู้ เรี ยนเกิดควา มสนใจ
มากยิ่งขึ้น 

ด้านองค์ประกอบชุมชน สถานที่เรียนอยู่ที่แออัด ไม่สงบ 
และมีเสียงรบกวนจากภายนอก 

จัดสถานที่เ รียน ให้เหมาะสม มี
อากา ศถ่าย เทสะดวก  ไม่มี เสีย ง
รบกวนจากภายนอก 

จากตารางที่ 3  พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ต้องการผู้แทนราษฎร เขตเลือกต้ังที่ 1 
จังหวัดชัยภูมิ ที่มีคุณลักษณะ ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 

ด้านครูสอน ครูที่สอนพระปริยัติธรรมมีจ านวนน้อย ที่สอนอยู่ก็สอนหลายวิชาเพ่ิมบุคลากรที่
ท าหน้าที่สอนพระปริยัติธรรมให้มากขึ้น แยกสอนตามรายวิชาไปด้าน 

ด้านวิธีสอน ใช้วิธีการสอนแบบไม่ทันสมัย ไม่มีเทคนิคใหม่ๆ ท าให้ขาดความน่าสนใจในการ
เรียนพัฒนารูปแบบวิธีการสอนให้ทันสมัยมากขึ้นจะได้น ามาใช้พัฒนาให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจมาก
ยิ่งขึ้น 

ด้านองค์ประกอบชุมชน สถานที่เรียนอยู่ที่แออัด ไม่สงบ และมีเสียงรบกวนจากภายนอก
จัดสถานที่เรียนให้เหมาะสม มีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก 
 
ออิปรายผลการัิััย 

การพัฒนาการจัดการศึกษาธรรมศึกษาของคณะสงฆ์อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญและน่าสนใจและน ามาอภิปรายดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาการจัดการศึกษาธรรมศึกษาของ
คณะสงฆ์ในอ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

การพัฒนาการจัดการศึกษาธรรมศึกษาของคณะสงฆ์อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การพัฒนาการจัดการศึกษาธรรม
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ศึกษาของคณะสงฆ์อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก คือ ด้านครู
สอน ด้านวิธีสอน ด้านองค์ประกอบของชุมชนอยู่ในระดับมากทุกด้าน เห็นได้ว่าสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พระมหาสุรชาติ สิริเตโช (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาความคิดเห็นต่อการเรียนการสอน
ธรรมศึกษาของนักเรียนในเขตต าบลหนองแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการวิจัยพบว่า  

1) หลักสูตรธรรมศึกษาและวิธีการสอนของพระภิกษุที่ท าการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนใน
เขตต าบลหนองแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมและรายด้าน มีระดับความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากอยู่  4  ด้าน โดยเรียงล าดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต่ า คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านบุคลิกภาพของภิกษุผู้สอนธรรมศึกษา ด้าน
เนื้อหาของหลักสูตร และด้านการวัดและการประเมินผล 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนธรรมศึกษาของนักเรียนในเขตต าบล
หนองแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ด้านเนื้อหาของหลักสูตร ปรากฏว่าวุฒิภาวะของ
นักเรียนยังมีความไม่พร้อมกับเนื้อหาวิชาที่ยากเกินไป หลักสูตรมีเนื้อหาสาระที่เข้าใจยาก เนื้ อหาวิชา
ที่ท าการสอนมากเกินไป ศัพท์ภาษาธรรมะในหลักสูตรที่ใช้สอนมีมากเกินไป ด้านบุคลิกภาพของภิกษุ
ผู้สอนธรรมศึกษา ส่วนมากมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับบุคลากรในโรงเรียนน้อยเกินไป การใช้วาจาที่ไม่
ส ารวม การแสดงกิริยามารยาทไม่เหมาะสม ด้านการเรียนการสอน การด าเนินการสอนไม่ค่อยแม่นย า
ในเนื้อหาวิชาที่ท าการสอน ด้านการวัดและการประเมินผล ควรจัดท าแบบทดสอบ เพ่ือเป็นการฝึกหัด
และทบทวนบทเรียนให้เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของนักเรียนเป็นระยะๆ  

2. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นการพัฒนาการจัดการศึกษาธรรมศึกษาของคณะ
สงฆ์อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

การพัฒนาการจัดการศึกษาธรรมศึกษาของคณะสงฆ์อ าเภอเมืองเพชรบุรี โดยจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษาธรรมศึกษา ที่แตกต่างกัน มีความ
คิด เห็ น ต่อกา ร พัฒนา กา รจั ดกา ร ศึกษา ธร รมศึกษา ของคณะสง ฆ์ อ า เภอ เ มือง เพชรบุ รี 
ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิไลพร เสาวภา  (2552) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องพุทธศาสน
สุภาษิต หลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี” ผลการวิจัยพบว่า  

1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องพุทธศาสนสุภาษิต หลักสูตรนักธรรม
และธรรมศึกษาชั้นตรี คิดจากค่าคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสองกลุ่มรวมกัน คิดเป็นร้อยละ 89.83 หรือสรุปได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่
พัฒนาขึ้น และน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง มีประสิทธิภาพ 89.83/88.61 ที่ก าหนดไว้ในสมมติฐานข้อที่ 
1 

2) ความคงทนในการเรียนของผู้เรียนหลังจากที่ได้เรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง 
พุทธศาสนสุภาษิต หลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรีที่พัฒนาขึ้น คิดจากค่าคะแนนเฉลี่ ยของ
การท าแบบทดสอบรวมแบบสุ่มของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มรวมกัน ลบด้วยคะแนนเฉลี่ยของการท า
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แบบทดสอบรวมหลัง 7 วัน ของกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มรวมกัน คิดเป็น 8.61 % มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพัน์อย่างง่ายแบบเพียร์สัน เท่ากับ 0.08 หรือสรุปได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่
พัฒนาขึ้น และเม่ือน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง มีความคงทนทางการเรียนลดลงไม่เกิน 10 % ตามที่
ก าหนดไว้ในสมมติฐานข้อที่ 2  

3) ผลจากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนหลังจากที่ได้เรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วน
สอนเรื่อน พุทธศาสนสุภาษิต หลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาชั้ นตรีที่พัฒนาขึ้น ปรากฏว่าระดับ
ความพึงพอใจของผู้เรียนทั้งสองกลุ่มรวมกันอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.97 ซ่ึงอยู่
ในระดับมา ตรงตามที่ก าหนดไว้ในสมมติฐานข้อที่ 3 
องค์คัามรู้ัาการัิััยจ  
 การัิััยเรื่องจการพัฒนาการััเการศึกษาธรรมศึกษาของคณะสงฆ์อ าเออ เมืองเพะรบุรีจ
ัังวััเเพะรบุรี ผู้ัิััยไเ้สรุปองค์คัามรู้ัากการัิััยจ เังแผนอาพจ ไเ้เังต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาการ
ััเ กา ร ศึ กษ า
ธรรมศึกษาของ
คณะสงฆ์ 
อ า เ อ อ เ มื อ งจ
ัังวััเเพะรบุรี 

แผนภาพท่ี 1 องค์ความรู้จากการวิจัย 

ด้านวิธีการสอนธรรมศึกษา 
๑. พัฒนารูปแบบวิธีการสอนให้ทันสมัย
มากข้ึนจะได้น ามาใช้พัฒนาให้ผู้เรียน
เกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น 
๒. เพ่ิมแรงจูงใจด้านงบประมาณ
ค่าตอบแทนหรือรางวัล เพ่ือให้เกิดความ
สนใจมากยิ่งข้ึน 
๓. จัดช่วงระยะเวลาการสอนให้
เหมาะสม หรือให้มีเวลาช่วงพักเวลา
เรียนบ้าง จะได้ผ่อนคลายบรรยายใน
การเรียนการสอนควรสร้างการมีส่วน
ร่วมในห้องเรียนให้มาก 

เ้านครูสอนธรรมศึกษา 
1. เพ่ิมบุคลากรที่ท าหน้าที่สอนธรรม
ศึกษาให้มากขึ้นแยกสอนตามรายวิชา
ไป 
2. สรรหาพระที่ท าหน้าที่สอนธรรมรุ่น
ใหม่เพ่ิมขึ้น  โดยทดสอบวัดความรู.
และทดลองปฏิบัติหน้าที่การสอนจริง 
3. ส่งพระที่ท าหน้าที่สอนให้ได้รับการ
พัฒนาด้านความรู้ ทักษะ วิธีการสอน 
ให้ไ ด้รับกา รอบรมเรี ยน รู้รูปแบ บ
วิธีก ารส อนที่ ทันส มัยค วรจั ดสร ร
งบ ปร ะมาณ ให้ ตา มส ภา พสั งคม
ปัจจุบัน 
 

เ้านองค์ประกอบะุมะน 
๑. จัดสถานที่เรียนให้เหมาะสม มีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มี
เสียงรบกวนจากภายนอก 
๒. จัดขนาดห้องเรียนให้เหมาะสมกับขนาดของจ านวน
นักเรียนให้เพียงพอไม่ให้แออัด 
๓. จัดห้องเรียนให้สะอาด ท าความสะอาดทุกวันเพ่ือเพ่ิม
บรรยากาศในการเรียน 
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ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาการจัดการศึกษาธรรมศึกษาของคณะสงฆ์อ าเภอเมือง 

จังหวัดเพชรบุรี สามารถน าข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุงและพัฒนาการท างานให้ประสบผลส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย   
 1) ผู้บริหารสถานศึกษาควรวางกลยุทธ์ สร้างกระบวนการ วิธีสอนจริยธรรมที่ดึงดูด

และน่าสนใจ  
 2) ควรเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยจัดหาปราชญ์ชาวบ้าน

หรือพระภิกษุที่มีความรู้ในพ้ืนที่ในการให้การศึกษาอบรม 
 3) ควรวางนโยบายการสร้างแรงจูงใจ ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถในทางจริยธรรม 
 4) ควรสนับสนุนให้มีการจัดสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการจัดการศึกษา 
2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ   
 1) ครูผู้สอนควรมีการวางแผนการสอนให้เหมาะสมกับเวลาและนักเรียน 
 2) ควรมีการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่เพ่ือเป็นให้นักเรียนมีประสบการณ์

และได้แสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ  
 3) ควรมีการเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
 4) ควรมีการอบรมกระบวนการเรียนการสอนจริยศึกษาร่วมกันระหว่างวัดและ

ชุมชน 
3. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป  
 1) ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้และพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนในอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 2) ขยายพ้ืนที่ในการศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาธรรมศึกษาไปสู่ระดับ

จังหวัด หรือ ภูมิภาคเพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนาระบบการเรียนการสอนวิชาธรรมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

 3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการศึกษาธรรมศึกษา 
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บทคัเย่อ 
บทความนี้เพ่ือศึกษาสภาพ เปรียบเทียบ เพ่ือศึกษาปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  

การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า สภาพการพัฒนาการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์อยู่ในระดับมากทุกด้าน ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ปัญหาและอุปสรรค คือ พระสงฆ์บางรูปขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย  ขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน  ไม่มีการสรุปผลการท างาน  
การสนับสนุนงบประมาณมีข้อจ ากัด ขาดแคลนบุคคลากรเผยแผ่ความรู้ทางพระพุทธศาสนา  ดังนั้น
ควรให้พระสงฆ์ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน 
ควรมีการสรุปผลในรูปธรรมทุกครั้ง  ภาครัฐควรให้การสนับสนุนการศึกษา ควรมีการฝึกอบรม
บุคลากรให้มีความรู้มากขึ้น ควรมีการจัดต้ังกองทุนเพ่ือสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุ 
ค าส าคัญจ : การพัฒนา; การบริหาร; กิจการคณะสงฆ์ 
 

Abstract 
 This article was a study of the conditions and comparison, and studied 
problems, obstacles and suggestions of monks’ administration development. This 
was a mix-method research; the findings were that the developing management 
condition in overall was at a high level, the different personal factors had no 
different opinions, therefore rejected the research hypothesis. Problems and 
obstacles; some lack of knowledge and understanding in the practice of Dhamma, 
discipline, lack of interaction between temples and communities, did not have a 
concrete work summary, having a limitations in supporting, lack of personnel 
spreading knowledge of Buddhism. Therefore, monks should follow the discipline, 
organized activities to interaction between temples and communities, should have a 
summary of the work to be concrete every time, the government should support 
education, and funds for monks' education should be provided. 
Keywords: development, management, monks’ administration 
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บทน า  
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการปกครองคณะสงฆ์ไทยที่ผ่านมา แสดงให้เห็น

ว่า มีปัจจัยบางอย่างส่งผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาและเกิดข้อสงสัย กระบวนการแก้ปัญหานี้ใน
อดีตจึงใช้วิธีเสนอแนวทางความคิดใหม่ที่ถูกต้องกว่าเดิม ขจัดข้อสงสัย สนับสนุนแนวคิดใหม่นี้ ให้
กว้างขวาง สร้างและฟ้ืนความเชื่อม่ันในพระพุทธศาสนาแก่สังคม โดยผู้ปกครองจากส่วนกลางจะท า
หน้าที่จัดการแก้ปัญหา ตามลักษณะสภาพสังคม วัฒนธรรม และการเมืองไทย โดยทุกครั้งจะใช้การ
ด าเนินตามพระธรรมวินัยที่ถูกต้อง เป็นเครื่องมือฟ้ืนศรัทธาต่อองค์พระพุทธศาสนา  เป็นหลักในการ
บริหารการปกครองคณะสงฆ์ ใช้ส าหรับจัดระเบียบงานปกครองคณะสงฆ์ และใช้วินิจฉัยข้อสงสัยต่าง ๆ 
ที่มีต่อพระพุทธศาสนา (กองแผนงาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) 

ในปัจจุบัน แม้บทบาทของพระพุทธศาสนาทางด้านการเมืองนั้นลดลง แต่บทบาทของ
พระพุทธศาสนาส าหรับสังคมนั้นยังคงอยู่ และด ารงอยู่ ต่อไปพร้อมกับสังคมไทย ด้วยอ านาจหน้าที่
ของการปกครองคณะสงฆ์ตามพุทธบัญญัติ ทั้งในด้านการปกครอง ด้านการรักษาหลักพระธรรมวินัย
ของพระพุทธศาสนา ด้านการส่ง เสริมกา รศึกษา ด้านการ เผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านกา ร
สาธารณูปการ และด้านการสาธารณสงเคราะห์ ซ่ึงทั้งหมดล้วนเป็นอ านาจตามพระธรรมวินัย ซ่ึงคงใช้
ยึดถือปฏิบั ติได้ในทุ กยุคสมัย  แม้กระทั่งในยุค โลกาภิวัตน์ และต้องใช้อ า นาจนั้นโดยยึดหลั ก
ธรรมาธิปไตยอันเป็นพุธบัญญัติ ซ่ึงการจัดโครงสร้างการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ในปัจจุบัน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ซ่ึงได้กล่าวไว้ว่าอ านาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคมใน
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2545) ทั้งนี้  
การพัฒนาพระสังฆาธิการในด้านการบริหารกิจการคณะสงฆ์ยังคงมีการพัฒนาตามศักยภาพของตน 
บางท่านพอมีความรู้ความสามารถก็จะพัฒนาได้มาก แต่ถ้าไม่มีก าลังความสามารถก็จะค่อย ๆ พัฒนา
ไปทีละน้อย หรือจะพัฒนาเฉพาะส่วนที่ตนถนัด มิได้พัฒนาได้ครบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง 6 
ด้าน จึงท าให้เกิดการพัฒนาไปคนละทิศทาง หรือคนละแนวทาง ดังนั้น เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพใน
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ จึงควรก าหนดนโยบายในการพัฒนาพระสังฆาธิการให้ครอบคลุมในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน เพ่ือที่จะมีทิศทาง หรือแนวทางในการพัฒนาพระสังฆาธิการในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์เป็นไปในทางเดียวกัน 
 
ััตถุประสงค์ของการัิััย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในอ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  
2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในอ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ใน

อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
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ัิธีการเ าเนินการัิััย 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดการวิจัย
เชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากพระสงฆ์ในอ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จ านวน 429 รูป (ส านักงานเจ้าคณะ
อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, 2561) ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ 
(ธานินทร์ ศิลป์จารุ , 2551) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 207 รูป เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัย
เชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 7 รูป เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหา
เชิงพรรณนา 
ผลการวิจัย 

1.จผลการศึกษาระเับคัามคาเวัังของการพัฒนาการบริวารกิัการคณะสงฆ์ในอ าเออ
เมืองจัังวััเราะบุรี 
ตารางท่ีจ1  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวังของการพัฒนาการบริหาร

กิจการคณะสงฆ์ในอ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยรวม 
             (n=207) 

การพัฒนาการบริวารกิัการคณะสงฆ์ ระเับคัามคาเวััง 
x̅ S.D. การแปลผล 

ด้านการปกครอง 4.83 0.347 มากที่สุด 
ด้านการศาสนศึกษา 4.65 0.478 มากที่สุด 
ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 4.30 0.468 มาก 
ด้านการเผยแผ่พระศาสนา 4.81 0.419 มากที่สุด 
ด้านการสาธารณูปการ 4.56 0.485 มากที่สุด 
ด้านการสาธารณสงเคราะห์ 4.23 0.407 มาก 
โเยรัม 4.56 0.354 มากท่ีสุเ 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในอ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.56, S.D.=0.354) เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า  อยู่ในระดับ
มากที่สุด4 ด้าน คือ ด้านการปกครอง ด้านการเผยแผ่พระศาสนา ด้านการศาสนศึกษา ด้านการ
สาธารณูปการ และอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการสาธารณสงเคราะห์
ตามล าดับ  
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42: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

 2. ผลการเปรียบเทียบระเับคัามคาเวัังของการพัฒนาการบริวารกิัการคณะสงฆ์ใน
อ าเออเมืองจ ัังวััเราะบุรีจโเย  ัาแนกปััััยส่ันบุคคลจ  
ตารางท่ีจ2  สรุปผลการเปรียบเทียบระดับความคาดหวังที่มีต่อการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์

ในอ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยจ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล  

ปััััยส่ันบุคคล F-test Sig. 
ผลการทเสอบ

สมมติฐานการัิััย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

อายุ 6.171 0.000   
พรรษา 2.537 0.041   
วุฒิสายสามัญ 17.938 0.000   
วุฒิการศึกษานักธรรม 10.128 0.000   
 จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพบว่า พระสงฆ์ อายุ พรรษา วุฒิสายสามัญ วุฒิการศึกษา
นักธรรม ต่างกัน มีความคาดหวังต่อการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในอ าเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  
 3. ปัญวาจอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียักับการพัฒนาการบริวารกิัการคณะสงฆ์ใน
อ าเออเมืองจ ัังวััเราะบุรี 
ตารางท่ีจ3  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในอ าเภอ

เมือง จังหวัดราชบุรี 
การพัฒนาการ

บริวารกิัการคณะ
สงฆ์ 

ปัญวา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เ้านการปกครอง พระสงฆ์บางรูปขาดความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติตามหลักพระ
ธรรม วินัยขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
วัดกับชุมชนไม่มีการสรุปผลกา ร
ท างานให้เป็นรูปธรรม 

ในแ ต่ละวัดควรกวดขัน ให้ พระสงฆ์
ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยจัดกิจกรรม
เพ่ือเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัด
กับชุมชนควรมีการสรุ ปผล ในกา ร
ท างานให้เป็นรูปธรรมทุกครั้ง 

เ้านการศาสนศึกษา กา รสนั บสนุ น งบประมาณจา ก
หน่วยงานที่เก่ียวข้องมีข้อจ ากัดใน
การ สนับสนุนคณะสงฆ์ขาดแคลน
บุคคลากรที่จะปฏิบัติ หน้าที่ในการ
เผยแผ่ความรู้ทางพระพุทธศาสนา
อยู่ขาดรางวัลจูงใจ แก่ครูผู้สอน
และนักเรียนที่สอบ 

ภาครัฐควรให้การสนับสนุนการศึกษา
แก่พระสงฆ์สามเณรท้ังทางโลกและ 
ทางธรรม ควรมีการฝึกอบรมบุคลากร
ให้มีความรู้ความสามารถในการอบรม
สั่งสอน พระธรรมวินัยมากขึ้น ควรมี
การจัดต้ังทุนสนับสนุนให้แก่ครูผู้สอน
และนักเรียนที่สอบได้ 
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ตารางท่ีจ3  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในอ าเภอ
เมือง จังหวัดราชบุรี (ต่อ) 

การพัฒนาการ
บริวารกิัการคณะ

สงฆ์ 
ปัญวา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เ้านการศึกษา
สงเคราะว์ 

มีงบการเงินประมาณการสนับสนุน
ทางด้านการศึกษาของคณะสงฆ์ไม่
เพียงพอ พระสงฆ์ให้ความร่วมมือ
รับผิดชอบในงานศึกษาสงเคราะห์
น้ อ ย  มีบุ คค ล า ก รที่ มีค วา ม รู้
ความสามารถไม่เพียงพอ 

จัดต้ังกองทุนเพ่ือสนับสนุนการศึกษา
ของพระภิกษุ สามเณรและบุตร หลาน
ของชุมชน คณะสงฆ์ควรให้ความส าคัญ
กับงานศึกษาสงเคราะห์ให้มากขึ้น ควร
มีการจัดฝึกอบรมบุคลากรในคณะสงฆ์
ให้มีความรู้ความสามารถ 

เ้านการเผยแผ่ 
พระศาสนา 

การบรรยายธรรมหรือแสดงธรรม
เทศนาในวันส าคัญทางศาสนาไม่ 
สม่ าเสมอ พระสงฆ์ที่ท าหน้าที่ เผย
แผ่มีจ า นวนน้อย พระสงฆ์ ที่ท า
หน้ า ที่ เ ผยแผ่ มีควา มรู้ ใ น เรื่ อ ง
เทคโนโลยีน้อย 

ใ ห้ มี ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ท า ง ก า ร
พระพุทธศาสนาอย่างสม่ า เสมอ ควรมี
โครงกา รฝึ กอบรมพระสงฆ์เ พ่ือท า
หน้าที่เผยแผ่ ควรมีโครงการฝึกอบรม
พระสงฆ์ที่ท าหน้าที่ เผยแผ่ให้มีความรู้
ด้าน เทคโนโลยีมากขึ้น 

เ้านการ
สาธารณูปการ 

การบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะมี
ก า ร ส นั บ ส นุ น ไ ม่ เ พี ย ง พ อ  
มีงบประมาณในการก่อสร้างและ
ปฏิสังขรณ์อาคารสถานที่น้อย ไม่มี
การจัดท าแผนพัฒนาเก่ียวกับการ
ก่อสร้างปฏิสังขรณ์ภายในวัดน้อย 

ควร มีกา ร ดูแลปฏิ สั งข ร ณ์อา คา ร
สถานที่ภายในวัดให้มากขึ้น ควรมีการ
จัดหาทุนปฏิสังขร ณ์เสนาสนะอย่า ง
เป็นระบบ ควรมีการจัดท าแผนพัฒนา
เก่ียวกับการก่อสร้างปฏิสังขรณ์ภายใน
วัด 

เ้านการสาธารณ
สงเคราะว์ 

ในการด า เนิ นกิจกรรมต่างๆใน
ชุมชนจะมีข้อจ ากัดตามเง่ือนไขของ
กา ร  ด า ร ง ชี พใ น ยุ ค ปั จ จุ บั น 
ราชการส่วนใหญ่ขาดการให้ความ
ร่วมมือ กับทา งวัดบา งวั ด  ไ ม่ มี
เจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือ
และประสานงานให้กับทางวัด 

ควรจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง
วัดและชุมชน ควรจัดกิจกรรมเชื่อม
สัมพันธ์ ร ะหว่ างวั ดและหน่ วย งา น
ราชการ ควรสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่
และชาวบ้านมีส่วนร่วมกับทางวัดมาก
ขึ้น 

  
 ัากตารางท่ีจ3 พบว่า พระสงฆ์ผู้ตอบแบบสอบถาม การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ในอ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 256344: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

 เ้านการปกครอง คือ 1) พระสงฆ์บางรูปขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามหลักพระ
ธรรม วิ นัยข าดปฏิสัมพันธ์ ระหว่างวัดกับชุมชน ไม่มีการ สรุปผลการท างา นให้ เป็น รูปธรรม  
2) ในแต่ละวัดควรกวดขันให้พระสงฆ์ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์
ระหว่างวัดกับชุมชนควรมีการสรุปผลในการท างานให้เป็นรูปธรรมทุกครั้ง 
 เ้านการศาสนศึกษา คือ 1) การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องมีข้อจ ากัดใน
การ  สนับสนุ นคณะสงฆ์ ขา ดแคลนบุคคลากรที่ จะปฏิ บัติ หน้ าที่ ใน กา รเผยแผ่ควา มรู้ ทา ง
พระพุทธศาสนาอยู่ขาดรางวัลจูงใจ แก่ครูผู้สอนและนักเรียนที่สอบ  2) ภาครัฐควรให้การสนับสนุน
การศึกษาแก่พระสงฆ์สามเณรทั้งทางโลกและ ทางธรรม ควรมีการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการอบรมสั่งสอน พระธรรมวินัยมากขึ้น ควรมีการจัดต้ังทุนสนับสนุนให้แก่ครูผู้สอน
และนักเรียนที่สอบได้ 
 เ้านการศึกษาสงเคราะว์ คือ 1) มีงบการเงินประมาณการสนับสนุนทางด้านการศึกษาของ
คณะสงฆ์ไม่เพียงพอ พระสงฆ์ให้ความร่วมมือรับผิดชอบในงานศึกษาสงเคราะห์น้อย มีบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถไม่เพียงพอ 2) จัดต้ังกองทุนเพ่ือสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุ สามเณรและ
บุตร หลานของชุมชน คณะสงฆ์ควรให้ความส าคัญกับงานศึกษาสงเคราะห์ให้มากขึ้น ควรมีการจัด
ฝึกอบรมบุคลากรในคณะสงฆ์ให้มีความรู้ความสามารถ 
 เ้านการเผยแผ่พระศาสนา คือ 1) การบรรยายธรรมหรือแสดงธรรมเทศนาในวันส าคัญทาง
ศาสนาไม่ สม่ าเสมอ พระสงฆ์ที่ท าหน้าที่เผยแผ่มีจ านวนน้อย พระสงฆ์ที่ท าหน้าที่ เผยแผ่มีความรู้ใน
เรื่องเทคโนโลยีน้อย 2) ให้มีการจัดกิจกรรมทางการพระพุทธศาสนาอย่างสม่ า เสมอ ควรมีโครงการ
ฝึกอบรมพระสงฆ์เพ่ือท าหน้าที่เผยแผ่ ควรมีโครงการฝึกอบรมพระสงฆ์ที่ท าหน้าที่ เผยแผ่ให้มีความรู้
ด้าน เทคโนโลยีมากขึ้น 
 เ้านการสาธารณูปการ คือ 1) การบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะมีการสนับสนุนไม่เพียงพอ  
มีงบประมาณในการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์อาคารสถานที่น้อย ไม่มีการจัดท าแผนพัฒนาเก่ียวกับการ
ก่อสร้างปฏิสังขรณ์ภายในวัดน้อย 2) ควรมีการดูแลปฏิสังขรณ์อาคารสถานที่ภายในวัดให้มากขึ้น  
ควรมีการจัดหาทุนปฏิสังขรณ์เสนาสนะอย่างเป็นระบบ ควรมีการจัดท าแผนพัฒนาเก่ียวกับการ
ก่อสร้างปฏิสังขรณ์ภายในวัด 
 เ้านการสาธารณสงเคราะว์ คือ 1) ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆในชุมชนจะมีข้อจ ากัดตาม
เง่ือนไขของการ ด ารงชีพในยุคปัจจุบัน ราชการส่วนใหญ่ขาดการให้ความร่วมมือกับทางวัดบางวัด  
ไม่มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือและประสานงานให้กับทางวัด  2) ควรจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์
ระหว่างวัดและชุมชน ควรจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างวัดและหน่วยงานราชการ ควรสนับสนุนให้
เจ้าหน้าที่และชาวบ้านมีส่วนร่วมกับทางวัดมากขึ้น  
อภิปรายผลการวิจัย 
 การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในอ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึง
ประเด็นส าคัญและน่าสนใจและน ามาอภิปรายดังนี้ 
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 1. คัามคิเเว็นของพระสงฆ์ในการพัฒนาการบริวารกิัการคณะสงฆ์ในอ าเออเมืองจ
ัังวััเราะบุรี 
 ความคิดเห็นของพระสงฆ์ในการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในอ าเภ อเมือง จังหวัด
ราชบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับความคิดเห็น
พระสงฆ์ในการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในอ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี คือ ด้านการศึกษา
สงเคราะห์ และด้านการสาธารณสงเคราะห์อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการปกครอง ด้านการ เผยแผ่
พระศาสนา ด้านการศาสนศึกษา และด้านการสาธารณูปการอยู่ในระดับมากที่สุด เห็นได้ว่าสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พระอธิกา รวชิรบดินทร์ ธ มฺมสรโณ (ภัทร ะธรรมวงศ์) , (2561) ได้วิจัยเรื่อ ง  
“การปกครองคณะสงฆ์ตามหลักพรหมวิหารธรรมของพระสังฆาธิการในอ าเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม” ผลการวิจัยพบว่า 1. การปกครองคณะสงฆ์ตามหลักพรหมวิหารธรรมของพระสังฆาธิ
การในอ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.94 
เม่ือพิจ ารณา เป็นรา ยด้าน  พบว่า  อยู่ใ นระดับมากทุ กด้าน  โดยด้า นที่มีค่ าเฉลี่ย สูงสุด  ได้แ ก่  
ด้านอุเบกขา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ด้านกรุณา  
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 2. เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการปกครองคณะสงฆ์ตาม
หลักพรหมวิหารธรรมของพระสังฆาธิการในอ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของพระสงฆ์ ได้แก่ ต าแหน่ง อายุ พรรษา และการศึกษา  
มีผลให้ความคิดเห็นที่มีต่อการปกครองตามหลักพรหมวิหารธรรมของพระสังฆาธิการในอ าเภอบาง
คนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ ต้ังไว้ 3. ข้อเสนอแนะ
เพ่ือส่งเสริมการปกครองคณะสงฆ์ตามหลักพรหมวิหารธรรมของพระสังฆาธิการในอ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า 3.1 ด้านเมตตา ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาควรให้ความรักและเมตตา
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเสมอภาค ไม่ล าเอียง 3.2 ด้านกรุณา ได้แก่ เจ้าอาวาสควรประกาศให้
พระภิกษุสามเณรทราบเก่ียวกับขอบเขตและข้อก าหนดการจัดสรรสวัสดิการ  3.3 ด้านมุทิตา ได้แก่ 
การให้คุณและให้โทษแก่บุคลากรควรมีความเป็นธรรม เสมอภาคกันทุกฝ่าย ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก 
3.4 ด้านอุเบกขา ได้แก่ เจ้าอาวาสควรวางตัวเป็นกลางเม่ือเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งขึ้น ไม่ล าเอี ยง
เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซ่ึงเป็นคู่กรณีกัน  
 2.จผลการเปรียบเทียบคัามคิเเว็นท่ีมีต่อการพัฒนาการบริวารกิัการคณะสงฆ์ในอ าเออ
เมืองจัังวััเราะบุรีจ โเย  ัาแนกตามปััััยส่ันบุคคล 
 การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในอ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  โดยปัจจัยส่วนบุคคล 
ประกอบด้วย อายุ พรรษา วุฒิสายสามัญ และวุฒิการศึกษานักธรรม ที่แตกต่างกัน  การพัฒนาการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ในอ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูพิพิธพิพัฒนโกศล (ธวัชชัย ญาณวีโร) , (2561) ได้วิจัยเรื่อง  
“การปกครองคณะสงฆ์ตา มหลั กอปริหา นิยธรรม:  กร ณีศึกษา พระสังฆา ธิกา รอ า เภอ เมือง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม” ผลการวิจัยพบว่า 1. การปกครองคณะสงฆ์ตามหลักอปริหานิย
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46: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

ธรรม: กรณีศึกษาพระสังฆาธิการ อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงครามรี  โดยภาพรวม  
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน  
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านพร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุม และท ากิจที่สงฆ์ต้องท า  
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ด้านต้ังใจอยู่ว่ า เพ่ือนภิกษุ
สามเณรเป็นผู้มีศีล ซ่ึงยังไม่มาสู่อาวาสขอให้มา ที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุข  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.57 2. ผลการเปรียบเทียบความเห็นที่มีต่อการปกครองคณะสงฆ์ตามหลักอปริหานิยธรรม: 
กรณีศึกษาพระสังฆาธิการอ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล พบว่า สถานภาพ อายุ พรรษา และการศึกษามีผลให้ความคิดเห็นที่มีต่อการปกครองคณะสงฆ์
ตามหลักอปริหานิยธรรม : กรณีศึกษาพระสังฆาธิการอ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 3. ปัญหา อุปสรรคการปกครองคณะสงฆ์
ตามหลักอปริหานิยธรรม: กรณีศึกษาพระสังฆาธิการอ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
ได้แก่ เน้นการประชุมเพ่ือรับนโยบาย การไม่สามารถรักษาเวลาของการประชุมได้ ไม่ค่อยมีเอกสาร
ประกอบการประชุม ผู้บวชใหม่ไม่ค่อยรู้พระวินัย ขาดการมีส่วนร่วมในการก าหนดข้อบังคับภายใน 
พระภิกษุสามเณรที่มีกิริยามารยาทเรียบร้อยไม่ค่อยได้รับการชื่นชมต่อหน้าสาธารณชน การไม่มี
บทลงโทษที่เด็ดขาด ภาวะความเป็นเด็กของสามเณร วัดบางวัดไม่ได้รักษาความสะอาด ไม่มีที่พักหรือ
ห้องที่จัดไว้เฉพาะส าหรับอาคันตุกะ และข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ตามหลัก 
อปริหานิยธรรม: กรณีศึกษาพระสังฆาธิการอ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  ได้แก่  
การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นโดยเสมอภาคกัน การเคารพกรอบเวลาตาม
ระเบียบของที่ประชุม การจัดท าเอกสารประกอบการประชุม การจัดท ารายงา นการประชุมพร้อม
เสนอที่ประชุมรับรอง การส่งเสริมการศึกษาพระวินัยต้ังแต่แรกบรรพชาอุปสมบท การก าหนด
ระเบียบภายในวัดโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของพระภิกษุสามเณรภายในวัด การยกย่อง
พระภิกษุและสามเณรที่มีกิริยามารยาทเรียบร้อย การลงโทษแก่พระภิกษุสามเณรที่ไม่ให้ความเคา รพ
ต่อผู้อาวุโส การส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักเมตตาในพรหมวิหารธรรม การอบรมศิษย์วัดเป็นประจ า 
การอบรมสามเณรให้มีกิริยาเรียบร้อย การรักษาความสะอาดภายในบริเวณวัด การส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามหลักสาราณียธรรม และการจัดที่พักส ารองไว้รองรับพระภิกษุอาคันตุกะ 
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องค์คัามรู้ 
1)จองค์คัามรู้ท่ีไเ้รับัากการัิััย 

 ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 
 

เ้านการปกครอง 
1. เจ้าอาวาสมีการปกครอง โดยยึดหลัก
ตามพระธรรมวินัยและเป็นข้อปฏิบัติ 
2. มีการจัดประชุมเพ่ืออบรมสั่งสอนด้าน
วัตรปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย 
3. บางวัดขาดผู้ช่วยเจ้าอาวาส ขาดผู้ช่วย 
เหลือในการท างาน จึงต้องท างานด้วย
ตัวเอง 

 เ้านการศาสนศึกษา 
1. จัดให้มีการเรียนการสอนปริยัติธรรม
ตามหลักสูตรแม่กลองสนามหลวง 
2. จัดให้มีการเรียนการสอนปริยัติธรรมใน
วัดตามสมควร 
3. ส านักเรียนส าหรับภิกษุสามเณรในเขต
อ าเภอเมือง ยังมีน้อย 
 

   
เ้านการศึกษาสงเคราะว์ 

1.เ ปิ ดส อน ธ ร ร มศึ กษ า แ ก่ นั ก เรี ย น 
นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้ามาศึกษา 
2.ต้ังกองทุนสงเคราะห์การศึกษาแก่เด็ก 
และเยาวชน 
3.มีการสนับสนุนการแจกทุนแก่นักเรียน 
ตามกรณีของแต่ละวัด 

 เ้านการเผยแผ่พระศาสนา 
1. มีการ ส่งเสริมการไหว้พร ะสวดมน ต์ 
และอบรมให้ความรู้ เรื่องศาสนพิธีแก่เด็ก 
เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
2. จัดให้มีหนังสือไหว้พระสวดมนต์ เพ่ือ
ผู้รักษาศีลฟังธรรมได้อ่านได้ศึกษาตา ม
ความเหมาะสม 
3. ขาดบุคลากรในการเผยแผ่  

   
เ้านการสาธารณูปการ 

1การวางแผนด้านการจัดกา รก่อสร้า ง 
ศาสนสถาน อาคารเสนาสนะในวัดมีการ
ต้ังกองทุนสงเคร าะห์ การศึกษาแ ก่เด็ก 
และเยาวชนทุกระดับชั้น 
2.การจัดการควบคุมสิ่งก่อสร้างภายในวัด
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  
3.มีการช่วยเหลือวัดที่ขาดแคลน 

 เ้านการสาธารณสงเคราะว์ 
1. อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ ห้ แ ก่
พุทธศาสนิกชนในการเข้าวัดท าบุญ 
2. จัดสร้างถนนภายในวัดให้สะดวกแก่การ
เดิน 
3. ช่ วย เห ลื อ ใน ด้ า นก า รสา ธา ร ณ
สงเคราะห์เป็นเนืองนิจอยู่เสมอ 

 
อาพท่ีจ1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
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จากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในอ าเภอเมือง 
จังหวัดราชบุรี ที่พึงประสงดังนี้ 

เ้านการปกครองจเจ้าอาวาสมีการปกครอง โดยยึดหลักตามพระธรรมวินัยและเป็นข้อปฏิบัติ 
มีการจัดประชุมเพ่ืออบรมสั่งสอนด้านวัตรปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย บางวัดขาดผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
ขาดผู้ช่วย เหลือในการท างาน จึงต้องท างานด้วยตัวเอง 

เ้านการปกครองจเจ้าอาวาสมีการปกครอง โดยยึดหลักตามพระธรรมวินัยและเป็นข้อปฏิบัติ 
มีการจัดประชุมเพ่ืออบรมสั่งสอนด้านวัตรปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย บางวัดขาดผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
ขาดผู้ช่วย เหลือในการท างาน จึงต้องท างานด้วยตัวเอง 

เ้านการศึกษาสงเคราะว์จเปิดสอนธรรมศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้า
มาศึกษา ต้ังกองทุนสงเคราะห์การศึกษาแก่เด็ก และเยาวชน มีการสนับสนุนการแจกทุนแก่นักเรียน 
ตามกรณีของแต่ละวัด 

เ้านการเผยแผ่พระศาสนาจมีการส่งเสริมการไหว้พระสวดมนต์ และอบรมให้ความรู้ เรื่อง 
ศาสนพิธีแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป จัดให้มีหนังสือไหว้พระสวดมนต์ เพ่ือผู้รักษาศีล ฟัง
ธรรมได้อ่านได้ศึกษาตามความเหมาะสม ขาดบุคลากรในการเผยแผ่ 

เ้านการสาธารณูปการจการวางแผนด้านการจัดการก่อสร้าง ศาสนสถาน อาคารเสนาสนะ
ในวัดมีการต้ังกองทุนสงเคราะห์การศึกษาแก่เด็ก และเยาวชนทุกระดับชั้น  การจัดการควบคุม
สิ่งก่อสร้างภายในวัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีการช่วยเหลือวัดที่ขาดแคลน 

เ้านการสาธารณสงเคราะว์จอ านวยความสะดวกให้แก่พุทธศาสนิกชนในการเข้าวัดท าบุญ
จัดสร้างถนนภายในวัดให้สะดวกแก่การเดินช่วยเหลือในด้านการสาธารณสงเคราะห์เป็นเนืองนิจอยู่
เสมอ 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในอ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มี
ข้อเสนอแนะที่มาจากผลการวิจัย สรุปเป็นประเด็นดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะเะิงนโยบาย 
1) คณะสงฆ์ควรประสานงานร่วมมือกันกับพระสงฆ์ในเขตปกครองในการ ก าหนดมาตรฐาน

ในการปกครอง โดยบูรณาการหลักการปกครองแบบพุทธธรรม 
2) คณะสงฆ์ควรประสานงานจัดต้ังหน่วยงานให้ความรู้ เก่ียวกับ ปกครองให้แก่เจ้าอาวาส 

หรือพระสงฆ์ในเขตปกครองให้เข้าใจหลัก การปกครองคณะสง์ โดยใช้ องค์กร 6 
2. ข้อเสนอแนะเะิงปฏิบัติ 
1) คณะสงฆ์ควรปรับปรุงเนื้อหาให้มีความหลากหลายน่าสนใจเหมาะสมกับพระสงฆ์ในการ

บริหารกิจการคณะสงฆ์ 
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2) คณะสงฆ์ควรพัฒนาหลักการปกครองการบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้ตอบสนองกับความ
ต้องการของพระสงฆ์ 

3. ข้อเสนอแนะส าวรับการท าัิััยครั้ง ต่อไป 
1) ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในอ าเภอ

เมือง จังหวัดราชบุรี  
2) ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาระบบการพัฒนาการบริหารกิ จการคณะสงฆ์ในอ าเภอ

เมือง จังหวัดราชบุรี 
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บทคัเย่อ 
บทความนี้เพ่ือศึกษาการส่งเสริมการอนุรักษ์โบราณสถาน  เปรียบเทียบความคิดเห็นของ

พระสงฆ์ และศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มีต่อการส่งเสริมการอนุรักษ์โบราณสถานของ
คณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า การส่งเสริมการอนุรักษ์
โบราณสถาน ภาพรวม อยู่ระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญต่างกัน 
มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ปัญหาและอุปสรรค คือ ขาด
บุคลากร ขาดงบประมาณ ดังนั้น ควรรณรงค์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาโบราณสถาน
ร่วมกับทางวัด ควรรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนร่วมบริจาคทรัพย์เพ่ือการบูรณะโบราณสถาน 
ค าส าคัญจ : การส่งเสริม; การอนุรักษ์โบราณสถาน; คณะสงฆ์ 
 
Abstract 
 This article was to study the encouragement of archaeological site 
conservation, to compare the monk's opinion and to study the problems, obstacles 
and suggestions of the encouragement of archaeological site conservation of the 
Sangha in Mueang district, Ratchaburi province, using Mixed Methods. Findings were 
the encouragement of archaeological site conservation showed that overall at high 
level. The person factors for example, age, year of monkhood, general education 
background influenced the opinions on encouraging archaeological site conservation 
to have statistically significant differences in overall at 0.01 levels. Problems and 
obstacles were that lack of personal and lack of budget. Further, that temples 
should arrange the site conservation campaign to encourage lay persons to 
participate in archaeological site preservation and donate money for archaeological 
site restoration. 
Keywords : Encouragement, Archaeological Site Conservation, The Sangha 
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บทน า 
โบราณสถานเป็นอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่ มีความเก่าแก่ ที่มนุษย์สร้างขึ้น มีประวัติความ

เป็นมาที่เป็นประโยชน์ทางด้านศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
หรือมีร่องรอยกิจกรรมของมนุษย์ปรากฏอยู่ (กรมศิลปากร , 2553) โบราณสถานเป็นทรัพย์สมบัติทาง
วัฒนธรรมของคนรุ่นก่อนที่ตกทอดมาให้คนรุ่นหลัง (ส านักโบราณคดี กรมศิลปากร , 2550) นับเป็น
มรดกอันส าคัญที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ให้กับแผ่นดิน อันแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองในยุค
นั้น โบราณสถานจึงมีความส าคัญต่อท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างยิ่ง ทั้งในด้ านเศรษฐกิจ สังคม 
การศึกษา และการเมืองการปกครอง โบราณสถานมีคุณค่าสมควรแก่การเอาใจใส่ดูแลรักษาไว้เป็น
มรดกส าหรับคนรุ่นหลังให้ได้สัมผัสและชื่นชมความส าคัญในคุณค่า ซ่ึงมิได้อยู่ที่การตีราคาเป็นมูลค่า 
หากแต่อยู่ที่ไม่อาจหาสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจและความภาคภูมิใจอ่ืนทดแทนได้ (การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย, 2544) 

ราชบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย และจากการศึกษาและขุดค้นของนัก
ประวัติศาสตร์ นักโบราณคดี พบว่า ดินแดนแถบลุ่มแม่น้ าแม่กลองแห่งนี้เป็นถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของคน
หลายยุคหลายสมัย และมีความรุ่งเรืองมาต้ังแต่อดีต จากหลักฐานทางโบราณสถานและโบราณวัตถุ 
ท าให้เชื่อได้ว่ามีผู้คนต้ังถิ่นฐานอยู่ในบริเวณนี้ต้ังแต่ยุคหินกลาง ตลอดจนได้ค้นพบเมืองโบราณสมัย  
ทราวดีที่อ าเภอเมืองราชบุรี เช่น เศียรพระพุทธรูปสมัยโบราณต่าง ๆ ซ่ึงหลักฐานต่าง ๆ เหล่านี้ได้ต้ัง
แสดงที่ “พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ราชบุรี” 

อย่างไรก็ตาม พระสงฆ์ผู้จ าพรรษาในวัดแต่ละแห่งนั้น นอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ ต่อชุมชน
ทางด้านศาสนกิจและพิธีกรรมแล้ว ยังมีบทบาทด้านส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมอีกด้วย เพราะสมบัติ
ทรัพย์สินภายในวัดหลายอย่างเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางวิชาการและวัฒนธรรม เป็น ต้น ซ่ึงคณะสงฆ์ได้
ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดี เม่ือเกิดความเสื่อมโทรมลงก็ได้ท าการบูรณะซ่อมแซม รวมทั้งได้ให้ความ
ร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการอนุรักษ์แหล่งโบราณสถานอีกด้วย แต่ปัญหาที่ปรากฏ คือ 
พระสงฆ์ยังขาดความรู้เฉพาะทางเก่ียวกับการอนุรักษ์โบราณสถาน (พระมหาญาณวัฒน์ ตวฑฺฒโน , 
2548) 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวนี้ ประกอบกับ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง 
“การส่งเสริมการอนุรักษ์โบราณสถานของคณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ” เพ่ือสังเคราะห์องค์
ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยเป็นข้อมูลทางวิชาการส าหรับพัฒนาการด าเนินงานตามภารกิจด้านการส
ธารณูปการของคณะสงฆ์ สืบไป 
 
ััตถุประสงค์การัิััย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพการส่งเสริมการอนุรักษ์โบราณสถานของคณะสงฆ์อ าเภอเมือง 
จังหวัดราชบุรี 
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2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการส่งเสริมการอนุรักษ์โบราณสถานของ
คณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

3. เพ่ือศึกษา ปัญหาอุปสรรคและข้ อเสนอแนะที่มี ต่อกา รส่ง เสริมการอนุ รัก ษ์
โบราณสถานของคณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
 
ัิธีการเ าเนินการัิััย 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดการวิจัย
เชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากพระสงฆ์ (มหานิกาย) ในอ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จ านวน 429 รูป ค านวณ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์ , 2546) ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 207 รูป เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 7 รูป 
เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 
ผลการัิััย 

1.จ ผลการศึกษาระเับคัามคาเวัังของพระสงฆ์ ท่ีมีต่อการส่ง เสริ มการอนุ รัก ษ์
โบราณสถานของคณะสงฆ์อ าเออเมืองจ ัังวััเราะบุรี 
ตารางท่ีจ1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวังของพระสงฆ์ที่ มีต่อการส่งเสริม

การอนุรักษ์โบราณสถานของคณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยรวม 
    (n=207)  

การส่งเสริมการอนุรักษ์โบราณสถานของคณะสงฆ์ ระเับคัามคาเวััง 
x̅ S.D. การแปลผล 

ด้านการสงวนรักษา 4.39 0.388 มาก 
ด้านการบูรณะ 4.34 0.411 มาก 
ด้านปฏิสังขรณ์ 4.32 0.421 มาก 
ด้านเสริมความม่ันคงแข็งแรง 4.42 0.393 มาก 
โเยรัม 4.37 0.352 มาก 
 จากตารางที่ 1 พบว่า พระสงฆ์มีความคาดหวังต่อพระสงฆ์ต่อการ ส่งเสริมการอนุรักษ์
โบราณสถานของคณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.37 , S.D.=0.352) 
เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านเสริมความม่ันคงแข็งแรง ด้านการ
สงวนรักษา ด้านการบูรณะ และด้านปฏิสังขรณ์ ตามล าดับ   
 2.  ผลการเปรียบเทียบระเับคัามคาเวัังของพระสงฆ์ต่อการส่งเสริมการอนุรักษ์
โบราณสถานของคณะสงฆ์อ าเออเมืองจ ัังวััเราะบุรี โเย  ัาแนกปััััยส่ันบุคคลจ  
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ตารางท่ีจ2  สรุปผลการเปรียบเทียบระดับความคาดหวังที่มีต่อการส่งเสริมการอนุรักษ์โบราณสถาน
ของคณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

 
ปััััยส่ันบุคคล 

 
F-test 

 
Sig. 

ผลการทเสอบสมมติฐาน
การัิััย 

ยอมรับ ปฏิเสธ 
อายุ 4.630** 0.001   
พรรษา 5.741** 0.004   
วุฒิการศึกษาสามัญ 21.798 0.000   
วุฒิการศึกษานักธรรม 3.652* 0.013   

 *นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 **นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพบว่า พระสงฆ์ที่มีอายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญวุฒิ
การศึกษานักธรรม ต่างกัน มีความคาดหวังต่อพระสงฆ์ต่อการส่งเสริมการอนุรักษ์โบราณสถานของ
คณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  
 3. ปัญวาจอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียักับการส่งเสริมการอนุรักษ์โบราณสถานของ
คณะสงฆ์อ าเออเมืองจ ัังวััเราะบุรี 
ตารางท่ีจ3  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการส่งเสริมการอนุรักษ์โบราณสถานของคณะ

สงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
การส่งเสริมการอนุรัก ษ์
โบราณสถานของคณะ
สงฆ์อ าเออเมืองจัังวััเ
ราะบุรี 

ปัญวา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เ้านการสงันรักษา บางวัดขาดบุคลากรสงฆ์ในการดูแล
รั ก ษา โบ ร า ณ สถ า น หรื อ มี ไ ม่
เพียงพอต่อความต้องการ 

รณรงค์ ให้ประชาชนเข้ามา มี
ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร รั ก ษ า
โบราณสถานร่วมกับทางวัด 

เ้านการบูรณะ ขาดงบประมาณสนับสนุนในการ
บูรณะ 

เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน
ร่ วมบริ จ า คท รั พย์ เ พ่ือกา ร
บูรณะโบราณสถาน 

เ้านปฏิสังขรณ์ บา งวั ด ไม่ มีกองทุน ส าหรั บกา ร
ปฏิสังขรณ์โบราณสถาน 

รณรง ค์ให้ทุ กวั ดที่ มีโ บร าณ -
สถาน ต้ังอยู่ ใน พ้ืนที่ไ ด้จั ดต้ั ง
กองทุ น เ พ่ือกา รปฏิ สั งข ร ณ์
โบราณสถานเป็นการเร่งด่วน 
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ตารางท่ีจ3  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการส่งเสริมการอนุรักษ์โบราณสถานของคณะ
สงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (ต่อ) 

การส่งเสริมการอนุรัก ษ์
โบราณสถานของคณะ
สงฆ์อ าเออเมืองจัังวััเ
ราะบุรี 

ปัญวา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เ้าน เสริ ม คัามมั่ นค ง
แข็งแรง 

บา งวัด ไ ม่ดูแ ล โบร าณสถา น ให้
ม่ันคงแข็งแรงด้วยเข้าใจผิดว่าเป็น
หน้าที่กรมศิลปากรเท่านั้น 

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ด้าน
โบราณสถานและโบราณวัตถุ
แก่พระภิก ษุและสามเณรให้
มากยิ่งขึ้น 

 
ัากตารางท่ีจ 3  พบว่า  พร ะสงฆ์ ผู้ตอบแบบสอบถา ม การส่ งเสริมการอนุรัก ษ์

โบราณสถานของคณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
เ้านการสงันรักษา คือ 1) บางวัดขาดบุคลากรสงฆ์ในการดูแลรักษาโบราณสถานหรือ

มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ 2) รณรงค์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาโบราณสถาน
ร่วมกับทางวัด 

เ้านการบูรณะ คือ 1) ขาดงบประมาณสนับสนุนในการบูรณะ 2) เปิดโอกาสให้
พุทธศาสนิกชนร่วมบริจาคทรัพย์เพ่ือการบูรณะโบราณสถาน 

เ้านัิสัยทัศน์ คือ 1) บางวัดไม่มีกองทุนส าหรับการปฏิสังขรณ์โบราณสถาน 2) รณรงค์
ให้ทุกวัดที่มีโบราณ-สถานต้ังอยู่ในพ้ืนที่ได้จัดต้ังกองทุนเพ่ือการปฏิสังขรณ์โบราณสถานเป็นการ
เร่งด่วน  

เ้านบุคลิกอาพ คือ 1) บางวัดไม่ดูแลโบราณสถานให้ม่ันคงแข็งแรงด้วยเข้าใจผิดว่าเป็น
หน้าที่กรมศิลปากรเท่านั้น 2) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านโบราณสถานและโบราณวัตถุแก่พระภิกษุ
และสามเณรให้มากยิ่งขึ้น 
 
ออิปรายผลการัิััย 
 สภาพการส่งเสริมกา รอนุรักษ์โบราณสถา นของคณะสงฆ์อ าเภอ เมือง จังหวัดร าชบุ รี  
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า คณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีการอนุรักษ์
โบราณสถานโดยครอบคลุมภารกิจทุกด้านของการอนุรักษ์ ซ่ึงประกอบด้วย การสงวน การรักษา  
การบูรณะ และการปฏิสังขรณ์ ซ่ึงทุก ๆ ภารกิจล้วนมีเป้าหมายเพ่ือดูแลรักษาและป้องกันศาสนสถาน
ซ่ึงโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้างหรือโดยหลักฐานเก่ียวกับประวัติของศาสนสถานนั้นเป็น
ประโยชน์ทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ ในรูปแบบของโบราณสถาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระปลัด
เกษม ติสมฺปนฺโน, (2554) ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
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ศิลปวัตถุในอ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี” ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ โดยฐานะผู้น าจิตวิญญาณของชุมชน เกิดเนื่องจากความเป็น
ผู้มีพ้ืนฐานทางจิตใจที่รักการท างานเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม และชอบเสียสละ ดังนี้  เม่ือพระสงฆ์ได้
ออกธุดงค์ไปในพ้ืนที่ต่าง ๆ จึงปลุกเร้าพ้ืนฐานทางจิตใจและพยายามผลักดันให้เกิดการพัฒนาชนบท
เพ่ือประโยชน์สุขของชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนทร เพชรทอง, (2548) ได้วิจัยเรื่อง 
“มาตรการทางกฎหมายในการรักษา คุ้มครองโบราณสถาน ตามพระราชบัญญัติโบรา ณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504” ผลการวิจัยพบว่า กรมศิลปากร เป็น
องค์กรภาครัฐเพียงหน่วยงานเดียวท่ีด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษ์และคุ้มครองโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ แหล่งโบราณคดี มีหน้าที่บังคับการให้เป็นไปตามมาตรการทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมของชาติ ซ่ึงไม่อาจด าเนินการได้ทั่วถึงครบทุกพ้ืนที่ และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ  วีระ เปล่งรัศ มี, (2543) ไ ด้วิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์ต่อการอนุรัก ษ์
โบราณสถานในจังหวัดเชียงราย” ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมที่พระสงฆ์มีบทบาทมากที่สุดในการ
อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ คือ การให้ความร่วมมือต่อหน่วยงานที่มาท าการอนุรักษ์
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ส่วนบทบาทท่ีกระท าน้อยที่สุดคือการเข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือ
กรรมการชมรมหรือกลุ่มเก่ียวกับการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ  และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศุภชัย สนธิรักษ์, (2549) ได้วิจัยเรื่อง “ศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์แหล่งโบราณสถานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าประดู่ อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ” 
ผลการวิจัยพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับค่อ นข้างสูง และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิลรัตน์ กลิ่นจันทร์ และคณะ, (2550) ได้วิจัยเรื่อง “ ศึกษาศาสนสถานท่ี
ส าคัญต่อการอนุรักษ์การท่องเที่ยวของวัดในกรุงเทพฯ” ผลการวิจัยพบว่า ศาสนสถานมีความส าคัญ
ในฐานะเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจ ศาสนสถาน ดังกล่าวยังมีความส าคัญในแง่เป็นสิ่งแสดงถึง
ความศรัทธา แสดงประวัติศาสตร์และบริบทความเชื่อของคนในช่วงเวลาของการสร้างศาสนสถาน  
ด้วย นักท่องเที่ยวชาวไทยจะเข้ามาทัศนศึกษา เพ่ือ เป้าหมายทา งศาสนา ส่วนนักท่องเที่ย ว
ต่างประเทศจะเข้ามาทัศนศึกษาเพ่ือแสวงหาความรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและความเชื่อของ
คนไทยในอดีตและคนไทยในปัจจุบัน ซ่ึงศาสนสถานจะสะท้อนมิติทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
ของคนไทยได้อย่างดี และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สาลี่ แก้วตาทิพย์, (2550) ได้วิจัยเรื่อง “บทบาท
ของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางโบราณสถาน โบราณวัตถุ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช” 
ผลการวิจัยพบว่า พระสงฆ์มีบทบาทมากที่สุดในด้านการดูแลท าความสะอาดโบราณสถานและ
โบราณวัตถุที่มีอยู่ในวัด และบทบาทท่ีพระสงฆ์ปฏิบัติน้อยที่สุดคือการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการ
ป้องกันและการอนุรักษ์แก่นักท่องเที่ยว ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะที่ส าคัญ คือ การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมทาง
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ควรเป็นหน้าที่รับผิดชอบของทุกฝ่ายทั้งพระสงฆ์ ประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จีรวรรณ นกเอ้ียงทอง, สมใจ เภาด้วง และสุทิศ ไพบูลย์
วัฒนกิจ, (2560) ได้วิจัยเรื่อง “การออกแบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัด
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นครปฐม” ผลการวิจัยพบว่า การออกแบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม 
มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเป็นกระบวนการที่สามารถใช้เป็นแหล่งเผยแพร่เพ่ือการศึกษาการเรียนรู้ เรื่อง
องค์พระปฐมเจดีย์ ต่อไป และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประพันธ์ กุลวินิจฉัย, (2555) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง “วิเคราะห์พระพุทธรูปในฐานะปูชนียวัตถุของชาวพุทธสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ” จาก
ผลการวิจัยพบว่า ประติมากรรม เจดีย์ พระปฏิมา มีขึ้นภายหลังพระปรินิพพานหลายร้อยปี โดย
พระพุทธรูปในลังกาได้รับจากอินเดีย อย่างไรก็ตาม ค าว่ารูปปฏิมาและพร ะปฏิมาไม่ใช่พระพุทธรูป 
แต่เป็นพระเจดีย์คือรัตนะที่เสมอด้วยพระตถาคต 
 
องค์คัามรู้ท่ีไเ้ัากการัิััย 

 
อาพท่ี 1 การส่งเสริมการอนุรักษ์โบราณสถานของคณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

 

การส่งเสริมการอนุรักษ์โบราณสถานของคณะสงฆ์อ าเออเมืองจัังวััเราะบุรี 

เ้านการสงันรักษา 
- การศึกษาความรู้ปัญหาท่ีเกิดกับการส่งเสริมอนุรักษ์โบราณสถาน 
- การปรึกษาถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการส่งเสริมอนุรักษ์โบราณสถาน 
- การร่วมตัดสินใจว่าอะไรคือปัญหาท่ีเก่ียวกับการส่งเสริมอนุรักษ์โบราณสถาน 

เ้านการบูรณะ 
- การให้ความรู้เก่ียวกับการปรับปรุงอนุรักษ์โบราณสถานสภาพคงเดิม 
- การจัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการบูรณะโบราณสถาน 
- การส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการบูรณะโบราณสถาน 

เ้านปฏิสังขรณ์ 
- การจัดความรู้ให้ประชาชนรู้คุณค่าของการอนุรักษ์โบราณสถาน 
- การจัดการคุ้มครอง อนุรักษ์และบ ารุงรักษาโบราณสถาน 
- การประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนให้ร่วมปฏิบัติการปฏิสังขรณ์โบราณสถาน 

เ้านเสริมสร้างคัามมั่นคงแข็งแรง 
- การดูแลการอนุรักษ์โบราณสถานให้มั่นคงแข็งแรงท่ีถูกต้อง 
- การบ ารุงรักษาแหล่งโบราณสถานให้มั่นคงแข็งแรงอยู่เสมอ 
- การให้ความรู้เก่ียวกับการเสริมความมั่นคงแข็งแรงของการอนุรักษ์โบราณสถาน 

Book 1.indd   56 7/6/2563   14:29:30



57Proceedings 2020
Graduate Program, Department of Political Sciences, Faculty of Social Sciences, MCU April 3, 2020การประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings):57 

 การส่งเสริมการอนุรักษ์โบราณสถานของคณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย  
ด้านการสงวนรักษา ได้แก่ การศึกษาความรู้ปัญหาที่เกิดกับการส่งเสริมอนุรักษ์โบราณสถาน การ
ปรึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการส่งเสริมอนุรักษ์โบราณสถาน และการร่วมตัดสินใจว่าอะไรคือปัญหาที่
เก่ียวกับการส่งเสริมอนุรักษ์โบราณสถาน ด้านการบูรณะ ได้แก่ การให้ความรู้ เก่ียวกับการปรับปรุง
อนุรักษ์โบราณสถานสภาพคงเดิม การจัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการบูรณะโบราณสถาน 
และการส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการบูรณะโบราณสถาน  ด้านปฏิสังขรณ์ ได้แก่ 
การจัดความรู้ให้ประชาชนรู้คุณค่าของการอนุรักษ์โบราณสถาน การจัดการคุ้มครอง อนุรักษ์และ
บ ารุงรักษาโบราณสถาน และการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนให้ร่วมปฏิบัติในการปฏิสังขรณ์
โบราณสถาน ด้านเสริมความม่ันคงแข็งแรง ได้แก่ การดูแลการอนุรักษ์โบราณสถานให้ม่ันคงแข็งแรง
ที่ถูกต้อง การบ ารุงรักษาแหล่งโบราณสถานให้ม่ันคงแข็งแรงอยู่เสมอ และการให้ความรู้ เก่ียวกับการ
เสริมความม่ันคงแข็งแรงของการอนุรักษ์โบราณสถาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเะิงนโยบาย 
  1) คณะสงฆ์อ าเภอเมืองราชบุรี ควรร่วมมือกับ ส านักโบราณสถานราชบุรีที่  1 ในการอบรม
ให้ความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์โบราณสถานแก่พระสังฆาธิการทุกระดับเป็นประจ าทุกปี 
 2) คณะสงฆ์อ าเภอเมืองราชบุรี ควรร่วมมือกับ ส านักโบราณสถานราชบุรีที่  1 ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี และมหวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ใน
การจัดท าคู่มือการอนุรักษ์โบราณสถานจังหวัดราชบุรีส าหรับพระสงฆ์ 
 2. ข้อเสนอแนะเะิงปฏิบัติ 
 1) วัดควรรณรงค์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาโบราณสถานร่วมกับทางวัด 
 2) วัดควรรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนร่วมบริจาคทรัพย์เพ่ือการบูรณะโบราณสถาน 
 3) วัดควรรณรงค์ให้ทุกวัดที่มีโบราณสถาน ได้จัดต้ังกองทุนเพ่ือการอนุรักษ์โบราณสถานโดย
เร่งด่วน 
 4) วัดควรประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ด้านโบราณสถานและโบราณวัตถุแก่พระภิกษุและ
สามเณรให้มากยิ่งขึ้น 
 3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการัิััยครั้ง ต่อไป 
 1. ควรศึกษาเก่ียวกับวัฒนธรรมทางภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์โบราณสถาน 
 2. ควรศึกษาเก่ียวกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์โบราณสถานที่
ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ของวัด 
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รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ 
ในอ าเอออุทัย ัังวััเพระนครศรีอยุธยา* 

THE MODEL OF DISSENINATION OF BUDDHIST MONKS 
AT U-THAI DISTRIC, AYUTHAYA PROVINCE 

พระพัฒน์ธนพงศ์จอัทรพันธุ์ 
Phar pattanapong Pattaraphan 

E-mail: Pattanapogng.5048@gmail.com 
 
บทคัเย่อ 

บทความวิจัยนี้เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น เปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ ศึกษา
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่ มีต่อประสิทธิ ผลการด าเนิน งานตามรูปแบบ การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี 
พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาภาพรวมอยู่ระดับมาก ปัจจัยส่วน
บุคคลต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ปัญหาอุปสรรค คื อ พระสงฆ์
ขาดงบประมาณ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการบรรยายธรรม 
ค าส าคัญจ : รูปแบบ ; เผยแผ่ ; พระพุทธศาสนา. 
 
Abstrac 

This research article was to study the level of the monks opinions to 
compare the monks and problems obstacles and recommendations for the model 
Buddhism Dissemination of Buddhist monks at U-Thai District Ayutthaya Province. 
Methodology was the mixed methods Findings the monks were the level of opinions 
the model Buddhism Dissemination plan by overall, Base on difference is not found 
to be different rejecting the research hypothesis. Problems and obstacles were that 
should be support from administrative have knowledge and experiences. 
Keywords; model; Dissemination; Municipality 
 
บทน าจ 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นจากอดีตในสมัยพุทธกาลเจริญเติบโตมาอย่างยั่งยืนจวบจนทุก 
วันนี้เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่นับถือพระพุทธศาสนาที่ช่วยกันจรรโลงไว้เพ่ือให้
พระพุทธศาสนายังคงอยู่ตลอดไปตราบนานเท่านานเพ่ือความผาสุกของมวลมนุษย์ชาติและชาวโลก 
                                                                 

* Received March 12, 2020; Revised April 8, 2020; Accepted April 10, 2020  
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(พระเมธีธรรมภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) , 2559) องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงท าให้เกิด
อกุศลกรรมเกิดขึ้น เช่น ความโลภ ความหลง ความมัวเมา ความริษยา ความมีทิฐิมานะ ชิงดี ชิงเด่น 
ในลาภ ยศ สรรเสริญ ต่างๆ เหล่านี้เป็นต้น เพราะขาดการขัดเกลาจิตใจ ฉะนั้น พระสงฆ์จึง มีบทบาท
หน้าที่โดยตรงให้ความรู้และอบรมทางด้าน จิตใจ สอนหลักธรรม น าไปประพฤติ ปฏิบัติเพ่ือพัฒนาใน
การใช้ชีวิตประจ าวัน มีข้อเท็จจริงที่แสดงว่า พระสงฆ์ที่ เป็นองค์ ส่วนมากมักท าการเทศน์หรือ
ถ่ายทอดพุทธธรรม โดยขาดหลักการและวิธีการ ตลอดจนรูปแบบที่เหมาะสม ไม่ได้วิเครา ะห์ผู้ ฟัง อีก
ทั้งยังขาดความรู้และประสบการณ์ในด้านการพูด ต่อหน้าสาธารณชน (พระอธิการสุรศักด์ิ สุขุมาโล , 
2561) หรือใช้ศัพท์ภาษาบาลีที่ยากเกินไป นิทาน ประกอบ หรือการยกตัวอย่างที่ล้าสมัย น่าเบื่อไม่
เห็นจริงและไม่อาจเปรียบเทียบกับยุคสังคมปัจจุบัน ได้พระสงฆ์บางรูปยังนิยมเทศน์หรือบรรยายธรรม
โดยใช้ท านองนิทานแบบโบราณ จึงท าให้ไม่เกิด ประสิทธิผลในการสื่อสารหลักธรรมไปสู่ประชาชน 
(พระธรรมปิฎก ป.อ. ปยุตฺโต, 2536) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เพราะเป็นวัดต้นแบบของวัด
นักเทศน์ (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น , 2545) และยังสามารถ
ผลิตพระนักเทศน์ที่มีคุณภาพทั่ว ประเทศไทย พร้อมทั้งเทคนิคและรูปแบบของวิธีการเผยแผ่ธรรมะ
ในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับยุค ปัจจุบัน ตลอดจนการวางแผนเพ่ือเป็นรากฐานรองรับความ
เจริญเติบโตในอนาคตรวมถึงเคล็ดลับ รูปแบบและวิธีในการน าเสนอเนื้อหาสาระหลัก ธรรมต่อ
พุทธศาสนิกชนทั่วไปตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้ง ภาครัฐและเอกชน ให้เกิดความน่าสนใจ (คณะกรรมการ
จัดการจัดท าแผนพัฒนาจิต, 2518) โดยเฉพาะ พระสงฆ์ สามเณร ที่สนใจและเก่ียวข้องกับรูปแบบ
การเผยแผ่พุทธศาสนาต้องมีความ กระตือรือร้นศึกษาหาวิธีการ เพ่ือเป็นแนวทางในการเผยแผ่
หลักธรรมธรรมให้เจริญเติบโตอย่าง ต่อเนื่องให้เหมาะสมทันยุคทันสมัย และได้มีวิธีการหา เทคนิค
รูปแบบวิธีการโน้มน้าวใจแก่พุทธศาสนิกทั่วไปให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมได้ถูกต้องตามค าสั่ง
สอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพ่ือประโยชน์ในปัจจุบัน เพ่ือประโยชน์ในเบื้ องหน้าและ
ประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพาน (เสฐียรพงศ์ วรรณปก, 2540)  
 
ััตถุประสงค์ของการัิััย  

1. เพ่ือศึกษา รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภออุทัย จังหวั ด 
พระนครศรีอยุธยา 

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์ในอ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ 
พระสงฆ์ในอ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ัิธีการเ าเนินการัิััย 
รูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ก าหนดบุคลากรที่มีต่อรูปแบบ

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 352 รูป 
(คณะสงฆ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , 2562) ซ่ึงมีความเชื่อม่ันเท่ากับทั้งฉบับเท่ากับ 0.987  
สุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร่ยามาเน่ (Yamane Taro, 1967) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 188 รูป และท า
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ เก็บข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพ่ือหาค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบความแปรปรวนค่าที (t-test) ค่าเอฟ (F-test) ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ จ านวน 8 รูปหรือคน โดยการเลือกแบบเจาะจง เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 
ผลการัิััย 

1.จผลการศึกษาระเับคัามคิเเว็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์ในอ าเอออุทัยจ ัังวััเพระนครศรีอยุธยา 
ตารางท่ีจ1. ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่ มีต่อรูปแบบการ

เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โเย
อาพรัม 

 (n=188) 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ

พระสงฆ์ในอ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

 
2.ผลการเปรียบเทียบคัามคิเเว็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ของพระสงฆ์ในอ าเอออุทัยจ ัังวััเพระนครศรีอยุธยาจ โเย  ัาแนกตามปััััยส่ันบุคคล 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ 
ในอ าเอออุทัย 

ระเับคัามคิเเว็น 
x̅ S.D. แปลผล 

1) ผู้ส่งสาร (Source)  4.08 0.503 มาก 
2) สาร (Message)  4.18 0.552 มาก 
3) ช่องทางการสื่อสาร (Channel)  4.11 0.688 มาก 
4) ผู้รับสาร (Receiver)  3.97 0.630 มาก 

รัม 4.09 0.483 มาก 
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ตารางท่ีจ2  สรุ ปผลการ เปรี ยบเที ยบ ความคิดเห็ นของพระสงฆ์ ที่ มี ต่อรู ปแบบกา ร เผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกปัจจัย
ส่วนบุคคล  

ปััััยส่ันบุคคล F-test Sig. ผลการทเสอบสมมติฐานการัิััย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

อายุ 0.110 0.998 -  
พรรษา 2.528 0.083 -  
วุฒิการศึกษานักธรรม 0.620 0.603 -  
วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม 0.763 0.516 -  
วุฒิการศึกษาสามัญ 1.960 0.144 -  

 
จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพบว่า พระสงฆ์ที่มี อายุ พรรษา วุฒิการศึกษานักธรรม 

วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญต่างกัน มีควา มคิดเห็นต่อรูปแบบการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

3.จผลการศึกษาปัญวาจอุปสรรคจและข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของจพระสงฆ์ในอ าเอออุทัยจ ัังวััเพระนครศรีอยุธยา 

 
ตารางท่ีจ3.  ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อรูปแบบ

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
รู ป แ บ บ ก า ร เ ผ ย แ ผ่
พระพุทธศาสนา ปัญวา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1)จผู้ส่งสารจ (Source)จ พระสงฆ์ยังขาดความม่ันใจในการพูด
ต่อหน้าสาธารณชน 

ควรผ่านกระบวนการฝึกอบรมและ
เทคนิคต่าง ๆ ในการบรรยายธรรม
ต่อหน้าสาธารชนให้มาก 

2)จสารจ(Message)จ กา รบ ร รย า ย ธ ร ร มโ ด ย ไ ม่ อ้ า ง
พระไตรปิฎกหรื อบา ลี มา ร องรั บ
หลักธรรมมีแต่เรื่องเดิม ๆ ซ้ า ๆ ไม่
ทันสมัยต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน 

ก า ร บ ร ร ย า ย ธ ร ร ม โ ด ย อ้ า ง
พระไตรปิฎกหรื อบาลีและเปลี่ย น
เรื่องบรรยายใหม่ ๆ  

3)จส่ือจ(Channel)จ พระสงฆ์ยังขาดการประชาสัมพันธ์ใน
การบรรยายธรรมอย่างต่อเนื่อง 

ควรเพ่ิมช่องทางการบรรยายธรรมให้
เข้าถึงทุกสาขาอาชีพ 

4)จผู้รับสารจ (Receiver)จ  ไม่มีการส ารวมกาย วาจา ใจ ในการ
การมาฟังธรรมะบรรยาย 

ควรมีการส ารวมกาย วาจาและต้ังใจ
ฟังฟังอย่างสงบ 
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จากตารางที่ 3 พบว่า พระสงฆ์ผู้ตอบแบบสอบถาม รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ในอ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 

ผู้ส่งสารจ(Source) คือ ควรผ่านกระบวนการฝึกอบรมและเทคนิคต่าง ๆ ในการบรรยาย
ธรรมต่อหน้าสาธารชนให้มาก 

สารจ(Message) คือ การบรรยายธรรมโดยอ้างพระไตรปิฎกหรือบาลีและเปลี่ยนเรื่อง
บรรยายใหม่ ๆ  

ส่ือจ(Channel) คือ ควรเพ่ิมช่องทางการบรรยายธรรมให้เข้าถึงทุกสาขาอาชีพ 
ผู้รับสาร (Receiver) คือ ควรมีการส ารวมกาย วาจาและต้ังใจฟังฟังอย่างสงบ 
 

ออิปรายผลการัิััย 
1. รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากพระสงฆ์สามารถเรียนรู้หลักธรรมบาลีตลอดจนผ่านการ
ฝึกอบรมให้มีความรู้บวกกับประสบการณ์ต่าง ๆ ในการบรรยายต่อหน้าสาธารณชน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระครูอาทร ธัญญานุรักษ์ , (2553) ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทพระสังฆาธิการในการ 
บริหารงานเผยแผ่ของพระสงฆ์กรณีศึกษาคณะสงฆ์ จังหวัดปทุมธานี” ผลการวิจัยพบว่า การเผย
แผ่ศาสนธรรมเป็นการประกาศหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ 
พระสงฆ์ในอ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 5 ด้าน คือ 
จ าแนกตาม อายุ พรรษา วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเป รียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ
ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน การวิจัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
พระมหาชวลิต ชาตเมธี, (2552) ได้ศึวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการ 
คณะสงฆ์: ศึกษาเฉพาะกรณี พระสังฆาธิการในจังหวัดภูเก็ต” ผลการวิจัยพบว่า พระสงฆ์ในจังหวัด
ภูเก็ตที่มีวุฒิ การศึกษาสามัญต่างกันเก่ียวกับ บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ในจังหวัดภูเก็ต ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
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องค์คัามรู้ 
1) องค์คัามรู้ท่ีไเ้รับัากการัิััย 

    ผู้ส่งสาร (Source)     สารจ(Message) 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ส่ือจ(Channel)      ผู้รับสารจ (Receiver) 

อาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากวิจัย 
จากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ พระสงฆ์ใน

อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 
1.จผู้ส่งสารจ(Source) พบว่า พระสงฆ์ผู้แสดงธรรมะบรรยายนั้น ต้องมีกิริยามารยาท

เรียบร้อย สุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน วาจาสุภาพ เพราะเป็นด่านแรกในการวางตัวให้ผู้ ฟังได้เห็น
บุคลิกภาพในการวางตัวให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในการแสดงธรรมะในบรรยาย พระสงฆ์ผู้แสดง
ธรรมะบรรยายจ าเป็นต้องมี พูดเป็น ฟังเป็น เรียนเป็น จ าแม่น มีอุบายให้แก่ผู้ฟัง มีไหวพริบ เป็นผู้ให้
ความรู้หลักธรรมในทางที่ดีเพ่ือให้ได้น้อมน าหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธศาสนา
ให้เกิดประโยชน์สุขต่อครอบครัวและพุทธศาสนิกชนและได้มีโอกาสแนะน าผู้อ่ืนให้ปฏิบัติตาม 

พระสงฆ์มีบุคลิกมีความสุภาพ อ่อนน้อม
ถ่อมตนไม่วาจาสุภาพบรรยายธรรมตามมี
ตามเกิดไม่รู้ศาสนพิธีไม่รู้หลักธรรมสรุป
ไม่ตรงประเด็นไม่ตรงเวลา ดังนั้นควรมี
การส่งเสริมสนับสนุนในการฝึกอบรม
พระสงฆ์ในการแสดงธรรมจากสถาบัน
การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

พระสงฆ์ แสดง ธรรม ไม่ ชัด เจนใ น
หลักธรรม พระไตรปิฎกหรือบาลีพุทธ
ภาษิต ชาดก นิทานประกอบการแสดง
ธรรมเท่าท่ี ควรดัง น้ันพระสงฆ์ควร
ฝึกฝนศึกษาหาความ รู้เ พ่ิมเติมจาก
หลักธรรมบาลีท่ีสามารถน าไปถ่ายทอด
ให้ผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง 

พระสงฆ์ยังขาดอุปกรณ์ในการเผยแผ่ใน
การส่งเสริมและการสนับสนุนจากคณะ
สงฆ์ผู้ปกครองท้ังงบประมาณ บุคลากร
ในการฝึกอบรมแสดงธรรมะบรรยาย 
ดังนั้น ควรส่งเสริมและสนับสนุนในด้าน
งบประมาณและบุคลากรในด้านการ
ฝึกอบรม 

พระสงฆ์และพุทธสาสนิกชนไม่ไ ด้ใ ห้
ความสนใจในการฟังธรรม ไม่ส ารวม
กาย วาจา ใจไม่ต้ังใจฟังอย่างมีสติ ชอบ
สนทนาในระหว่างแสดงธรรมดังนั้นควร
แนะน าพระสงฆ์,พุทธศาสนิกชนให้อยู่
ในความสงบในขณะฟังธรรมะ 

รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเอออุทัย 
 ัังวััเพระนครศรีอยุธยา 
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  2.จสารจ(Message) พบว่า หลักธรรมค าสอนในทางพระพุทธศาสนาที่พระสงฆ์ผู้บรรยาย
ธรรมในการแสดงธรรม ให้ผู้ฟังให้ปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนาเพราะขาดการ
ฝึกอบรมอย่ างต่อเนื่อ ง พระสงฆ์มีความรู้  การศึกษา ท าให้ได้เ รียนรู้ มีความรู้ใหม่ ๆ เกิดกา ร
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ แก้ไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาไปในที่ดีขึ้น  

3. ส่ือจ(Channel) พบว่า พระสงฆ์ผู้บรรยายธรรมใช้ช่องทางการสื่อสารในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาพระสงฆ์แสดงธร รมทุกวันพระและวั นนั กขั ตฤก ษ์ มุ่ง ให้ เกิดปร ะโยชน์แ ก่
พุทธศาสนิกชนเป็นหลัก มีการแสดงธรรมที่ง่ายต่อการเข้าใจสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ พระสงฆ์มีแนวทางและวิธีการเผยแผ่ทางยูทูบและเฟชบุ้ค ซ่ึงเป็นที่นิยมมากทางโดย
ผ่านช่องโลกโซเชียล 
  4.จเ้านผู้รับสารจ(Receiver) พบว่า พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไปซ่ึงเปรียบเสมือนผู้รับ
สารในการบรรยายธรรมควรเตรียมตัว เม่ือมาฟังธรรมะบรรยายด้วยการส ารวม กาย วาจา ใจให้
เรียบร้อย ต้ังใจฟังธรรมด้วยความเคารพ(ศีล) พิจารณาฟังธรรมโดยไตร่ตรอง(สมาธิ) ฟังแล้วให้เกิด
ประโยชน์(ปัญญา) ซ่ึงผลท่ีได้คือสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้และยังสามารถน า
หลักธรรมค าสอนต่างๆที่ได้รับไปประพฤติปฏิบัติได้จริงทั้งตนเองและผู้อ่ืนหรืออีกนัยก็เป็นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 

2)จองค์คัามรู้ท่ีไเ้สังเคราะว์ัากงานัิััย 

 
อาพท่ี 2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
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1) ผู้ส่งสาร (Source) หมายถึง ผู้ส่งสารบรรยายธรรม เป็นผู้ให้ความรู้หลักธรรมในทางที่ ดี 
เพ่ือให้ได้น้อมน าหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธศาสนาให้เกิดประโยชน์สุขต่อ
ครอบครัวและพุทธศาสนิกชนและได้มีโอกาสแนะน าผู้อ่ืนให้ปฏิบัติตามและยังท าให้พระพุทธศาสนา
ขยายวงกว้างเป็นปึกแผ่นแก่อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาและปฏิบัติตาม  

2) สาร (Message) หมายถึง ข้อมูลหรือหลักธรรมค าสอนในทางพระพุทธศาสนาที่พระสงฆ์ 
แสดงบรรยายธรรมต้องมีความรู้ในหลักธรรมอย่างถูกต้องแม่นย าโดยอ้างอิงพระไตรปิฎกพุทธสุภาษิต 
คติธรรม ชาดกเป็นเรื่องจริงมารองรับเหมาะสมกับเวลาและมีประโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่บิดเบือน 
หลักธรรมค าสอน สามารถปฏิบัติได้จริงและชักชวนผู้อ่ืนให้น้อมน าไปปฏิบัติตามก าลังความสามารถ 
แห่งศรัทธาการปฏิบัติ  

3) สื่อ (Channel) หมายถึง วัสดุอุปกรณ์ หนังสือ ช่อ งทางการสื่อสา รในการเผยแผ่ 
พระพุทธศาสนามีการใช้สื่อการสอนวีดีโอการ์ตูน PowerPoint ภาพยนตร์เก่ียวกับพุทธประวัติของ 
พระพุทธเจ้าและสาวกคนส าคัญ การแจกซีดีธรรมะ และวิธีการเผยแผ่ทาง YouTube, Facebook  
ซ่ึง เป็นที่นิยมมากทางโดยผ่านช่องโลก Internet เพ่ือให้เข้าถึงทุกระดับทุกเพศทุกวัย  

4) ผู้รับสาร (Receiver) หมายถึง พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไป เป็นผู้รับสารในการ
บรรยายธรรมควรเตรียมตัว เม่ือมาฟังธรรมะบรรยายด้วยการส ารวม กาย วาจา ใจให้เรียบร้อย ต้ังใจ
ฟังธรรมด้วยความเคารพ (ศีล) พิจารณาฟังธรรมโดยไตร่ตรอง (สมาธิ) ฟังแล้วให้เกิดประโยชน์ 
(ปัญญา) 

  
ข้อเสนอแนะ  
 1.จข้อเสนอแนะเะิงนโยบายจ  
  1) นโยบายในด้านการฝึกอบรมในการแสดงธรรมบรรยายอย่างเป็นรูปธรรม ดีด้วยมารยาท 
การวางตัวท่ีเหมาะสม รู้ศาสนพิธี ต้ังอยู่ในหลักธรรม  
  2) นโยบายในส่งเสริมการฝึกอบรมในหลักธรรมบาลี การใช้ภาษาหรือส านวนที่ท าให้เข้าใจ 
ง่าย  
 3) นโยบายในการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ในการสื่อสาร และจัดงบประมาณในการ 
สนับสนุน  
 2.จข้อเสนอแนะเะิงปฏิบัติจ  

1) ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ความส าคัญกับพระสงฆ์เพ่ือการเผยแผ่โดยพระสงฆ์  
2) ควรมีการใช้สื่อต่างๆที่ทันสมัยในปัจจุบันที่ มีแพร่หลายอย่างมากในการเผยแผ่ให้ 

หลากหลาย  
3) ควรมีการส่งเสริมในด้านงบประมาณในการเผยแผ่ที่ เป็นรูปธรรมจากส่วนต่าง ๆ ของ

ภาครัฐ  
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 3. ข้อเสนอแนะส าวรับการัิััยในครั้งต่อไปจ  
1) การส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์ของพระสงฆ์ในอ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
2) การเผยแผ่เชิงรุกของพระสงฆ์ในอ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3) การสิ่งเสริมการปกครองของพระสังฆาธิการในอ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
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บทคัเย่อ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไป ประสิทธิผล และแนวทางการพัฒนา
ประสิทธิผลการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเชิง
คุณภาพ พบว่า เจ้าคณะพระสังฆาธิการ ให้ความส าคัญมากขึ้น ครูผู้สอนมีพอเพียง มีเทคนิคการสอน 
มีการอบรมเทคนิคการสอนแบบสมัยใหม่ มีการจัดต้ังกองทุนสหบาลีศึกษาประจ าจังหวัด เจ้าคณะ
พระสังฆาธิการระดมทุนจากคณะสงฆ์สนับสนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ส านักเรียนบาลีได้
มีการก าหนดการวางแผนเก่ียวกับสื่อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ที่จ า เป็นต้องใช้ภายในส านัก
เรียนเป็นประจ าทุกปี มีระบบการบริหาร 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานทั่วไป 
ค าส าคัญจ : ประสิทธิผล; การจัดการ; การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 
 
Abstract 
 The objective of this thesis was to study general conditions, effectiveness, 
and development of the effectiveness of Phrapariyattidhamma Pali Section 
education management of the Sangha in Samutsongkhram province, using qualitative 
research the Ecclesiastical Governor gave more priority to personnel. There were an 
adequate number of teachers with teaching techniques. Teachers and educators 
have been trained in modern teaching techniques. Interdisciplinary Pali Studies 
School Fund was established in province. The Ecclesiastical Governor did fund-raising 
through the Sangha to support Phrapariyattidhamma School in Pali Section. Pali 
Studies school scheduled annual planning for all media equipments and tools using 
in school. Management has been divided into 4 functions: Academic Management, 
Budget Management, Personnel Management, Administration Management.  

                                                                 
* Received March 12, 2020; Revised April 8, 2020; Accepted April 10, 2020 
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Keywords : Effectiveness; Management; Education in Phrapariyattidhamma Pali Section 
 
บทน า  

บาลี เป็นชื่อของภาษาที่รักษาพระพุทธพจน์ ซ่ึงเป็นค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาต้ังแต่สมัย
พุทธกาล เป็นวัฒนธรรมทางภาษาที่อยู่ คู่กับหลักค าสอนของพระพุทธเจ้ามิให้ผิดเพ้ียนหรือวิบัติ   
สูญหายไป ท าให้พระพุทธศาสนาต้ังม่ันมาจนถึงสมัยปัจจุบัน เพียงแต่สมัยพุทธกาลเรียกว่าภาษามคธ 
ตามชื่อของแคว้นมคธที่พระพุทธเจ้าทรงใช้เป็นศูนย์กลางของการประกาศหลักค าสอนของพระองค์  
แต่ไม่ได้เรียกว่าภาษาบาลี ดังเช่นปัจจุบัน การศึกษามคธหรือบาลีในสมัยนั้น คือการศึกษาพระพุทธ
พจน์จากพระพุทธเจ้าโดยตรง ภาษามคธหรือบาลีเป็นภาษาที่ชาวมคธใช้พูดสื่อสารกันอยู่รอบข้าง
พระพุทธเจ้า เป็นภาษาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน สามารถรู้และเข้าใจความหมายได้โดยไม่ยาก การศึกษา
หลักไวยากรณ์ของภาษามคธหรือบาลีจึงไม่มีความจ าเป็นมากนัก เพราะแม้ไม่ศึกษาหลักไวยากรณ์
ของภาษา ก็สามารถเข้าใจสาระส าคัญของค าสั่งสอนได้เป็นอย่างดี (พระมหาฉลาด ปริญฺญฺาโณ , 
2530) 

ในการสังคายนาครั้งที่ 5 พระพุทธทัตตเถระกับพระมหาติสสเถระเห็นความเสื่อมทรามแห่ง
พระพุทธศาสนา จึงได้นัดประชุมพระสงฆ์ 1,000 รูป ปรารภเหตุนี้กระท าสังคายนาพระธรรมวินัยที่ 
มหาวิหาร โดยมีพระพุทธทัตตะเป็นประธาน มีพระมหาติสสเถระเป็นผู้วิสัชนา พระเจ้าวัฎฎคามณี
อภัยเป็นศาสนูปถัมภก ท าอยู่ 1 ปี จึงส าเร็จ และได้มีการจารึกพระไตรปิฎกเป็นอักษรลงในใบลาน 
นับว่าเป็นครั้งแรก ที่ใช้อักษรเป็นเครื่องจดจารพระพุทธวจนะทั้งสิ้น และนับเป็นสังคายนาครั้งที่ 2  
ในลังกาทวีป (พระกวีวรญาณ (จ านงค์ ชุตินฺธโร), 2556) 

ในประเทศไทยการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เป็ นการศึกษาด้ัง เดิมที่คณะสงฆ์
ด าเนินการมาเป็นล าดับจนถึงปัจจุบัน มีระบบและระเบียบการ อันเก่ียวข้องกับการศึกษาที่รัดกุมเป็น
การศึกษาที่อยู่ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ มีผลการศึกษาเป็นที่ยอมรับของประชาชนโดยทั่วไป มี
เกียรติประวัติและเกียรติภูมิที่ผู้ศึกษาได้รับอย่างสูงส่ง และถือเป็นการศึกษาของคณะสงฆ์โดยเฉพาะ 
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือผลิตบุคลากรของพระศาสนาเพ่ือรับใช้พระศาสนา (พระธรรมปัญญาภรณ์ (สุชาติ 
สุชาโต), 2549)  

การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของจังหวัดสมุทรสงคราม มิได้มีการรวมหลาย ๆ 
ส านักภายในจังหวัดมาเรียนร่วมกัน หากแต่มีการจัดการเรียนการสอนที่ส านักเรียนของวัดตนเอง จึง
ท าให้มีแนวคิดในการจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างกันออกไป ด้วยเหตุนี้  จึง
ท าให้ผู้เรียนไม่ให้ความส าคัญกับการศึกษาแผนกนี้เท่าที่ควร และผู้ เรียนด้านพระปริยัติธรรมแผนก
บาลีลดน้อยลง จึงท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ปรากฏออกมาในแต่ละปีการศึกษาค่อนข้างต่ า 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาระดับเปรียญต่างๆ ของส านักเรียนคณะจังหวัดสมุทรสงคราม ในแต่ละปี
การศึกษานั้นมีจ านวนผู้สอบได้น้อยลงแสดงให้เห็นว่า การเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
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ของส านักเรียนคณะจังหวัดสมุทรสงคราม ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร จึงต้องได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขอีกมาก  

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับที่ผู้วิจัยมีสังกัดใน
คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม จึงสนใจศึกษาเรื่อง “ประสิทธิผลการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี ของคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม” เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยใช้เป็น
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์สืบไป  
 
ััตถุประสงค์ของการัิััย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์จังหวัด
สมุทรสงคราม 
 2. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์จังหวัด
สมุทรสงคราม 
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของ
คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
ัิธีการเ าเนินการัิััย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ก าหนดขอบเขตเนื้อหา 
ตามแนวคิด ทฤษฎี 4M ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านอุปกรณ์เครื่องมือ และด้านการ
บริหารจัดการ  ผู้วิจัยได้ก าหนดเก่ียวกับผู้ให้ข้อมูลหลักที่ส า คัญ (Key Informants) จากผู้ที่ มี
คุณลักษณะสอดคล้องกับสาระส าคัญของการวิจัย จ านวน 17 รูปหรือคน เครื่องมือที่ใช้ในครั้งนี้ เป็น
แบบสัมภาษณ์ (Interview) แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi Structured) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัย
วิเคราะห์ข้อมูลโดยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาถอดเสียงและบันทึกเป็นข้อความ น าข้อความ
จากการสัมภาษณ์และการจดบันทึกมาจ าแนกเป็นประเด็นและเรียบเรียงเฉพาะประเด็นที่เก่ียวข้อง
กับวัตถุประสงค์การวิจัย วิเคราะห์ค าสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ ประกอบบริบท 
 
ผลการัิััย 
 1 . สภาพทั่วไปของการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ จังหวั ด
สมุทรสงคราม พบว่า มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของการจัดการศึกษา ให้ผู้ เรียนบาลีมีความรู้
ความเข้าใจเนื้อหาหลักสูตรบาลีมากยิ่งขึ้น แต่การจัดการศึกษานี้ยังมีปัญหาที่ ต้องแก้ไข ทั้งด้าน
บุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านอุปกรณ์เครื่องมือ และด้านการบริหารจัดการ 
 2. ประสิทธิผลการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม 
พบว่า ด้านบุคลากร เจ้าคณะพระสังฆาธิการ ให้ความส าคัญมากขึ้น ครูผู้สอนมีพอเพียง มีเทคนิคการ
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สอน มีการอบรมเทคนิคการสอนแบบสมัยใหม่ มีการเสริมขวัญและก าลังใจให้กับครูผู้สอน การเรียน
การสอนนั้นมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นจากอดีตที่ผ่านมา ด้านงบประมาณ  
มีการจัดต้ังกองทุนสหบาลีศึกษาประจ าจังหวัด เจ้าคณะพระสังฆาธิการระดมทุนจากคณะสงฆ์
สนับสนุนโรงเรียน พระปริยัติธรรมแผนกบาลี มีการต้ังคณะกรรมการหรือโครงสร้างด้านงบประมาณ
อย่างชัดเจน มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ การจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างเป็นระบบตาม
แบบมาตรฐาน มีบัญชีรายรับ-รายจ่ายรายเดือน และสรุปเป็นรายงานประจ าปี ด้านอุปกรณ์เครื่องมือ 
ส านักเรียนบาลีได้มีการก าหนดการวางแผนเก่ียวกับสื่อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ที่จ า เป็นต้อง
ใช้ภายในส านักเรียนเป็นประจ าทุกปี โดยดูจากความต้องการของครูผู้สอนและของนักเรียนเป็นหลัก
ให้มีความเพียงพอต่อความต้องการ ด้านการบริหารจัดการ ผู้บริหารดูแลในการบังคับบัญชาบุคลากร
ครูผู้สอนและบุคลากรที่เก่ียวเนื่องในสถานศึกษาบาลีนั้น แบ่งการบริหารเป็น 4 ด้าน คือ การงาน
บริหารทางด้านวิชาการ การบริหารงานทางด้านงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงาน
ทั่วไป 
 3. แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์
จังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ ด้านบุคลากร ควรจัดให้มีการอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะความสามารถด้านต่าง 
ๆ หรือไปศึกษาดูงานจากส านักเรียนอ่ืน ๆ ให้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน ด้านงบประมาณ พระสังฆาธิการ
ควร มีการ ดูแลจั ดหางบประมาณและการจัด ใช้งบประมา ณ ควรมีการ จัด ต้ังปร ะธานและ
คณะกรรมการในการดูแลด้านงบประมาณ และโครงสร้างทางด้านงบประมาณที่เด่นชัดมากขึ้น ควรมี
การใช้จ่ายงบประมาณด้วยความคล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้ ควรจัดท ารายการใช้จ่ายบันทึก
บัญชีรายรับและรายจ่ายในแต่ละเดือน สรุปรายรับรายจ่ายทั้งตลอดปีการศึกษา ด้านอุปกรณ์
เครื่องมือ ควรจัดหาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์หรือสื่อ การเรียนการสอนที่ทันสมัย ควรท าบัญชีเพ่ือบันทึก
จ านวนของสื่อการเรียนการสอน คอยรักษาดูแล และตรวจเช็คให้อยู่ในสภาพที่ดี ถ้ามีการช ารุด
เสียหายจะได้จัดการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดี ควรมีการจัดอบรมแก่ครูผู้สอนในเรื่องของสื่อการ
เรียนการสอนสมัยใหม่มากขึ้น ด้านการบริหารจัดการ ควรมีคณะกรรมการในการดูแลให้ความส าคัญ 
และมีการบริหารจัดการในทิศทางเดียวกัน ควรมีนโยบายมอบให้แต่ละส านักเรียนเพ่ือด าเนินการตาม  
 
ออิปรายผลการัิััย 
 ในการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์จังหวัด
สมุทรสงคราม มีประเด็นที่สามารถน ามาอภิปรายได้ผล ดังนี้  ด้านบุคลากร พบว่า  พระสังฆาธิการ
ระดับปกครองภายในจังหวัดสมุทรสงครามควรที่จะมีความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ หม่ันออกตรวจเยี่ยม
ตามคอยดูแลช่วยเหลือและให้ก าลังใจแก่ครูผู้สอนหรือนักเรียน คอยดูแลด้านปัญหาต่าง ๆ และช่วย
เจ้าส านักเรียนแก้ไขปัญหา ผู้บริหารส านักเรียนบาลีควรมีการจัดครูผู้สอนให้สอนตามความสามารถ
หรือตามความถนัดในวิชาที่ตนเองสอน ควรมีการจัดอบรมครูผู้สอน ตรวจสอบการวางแผนการสอน
ของครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง มีการนิเทศการสอน มีการประชุมเพ่ือแนะน าครูผู้สอน ควรมีการจัดการ
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อบรมบาลีก่อนสอบ ควรมีการสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ส านักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้แก่
บุคลากรที่อยู่ส านักเรียนอ่ืนเพ่ือพัฒนาทัศนคติทางการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พระครูโสภณวีรานุวัตร (นิคม ณฏฺ วโร), (2557) ได้วิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอน
พระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัดสุพรรณบุรี” ผลการวิจัยพบว่า มีส านักเรียนน้อยจนถึงน้อยมาก 
การศึกษาบาลีเป็นของ ยากล าบากทั้งผู้เรียนและผู้สอนต้องอาศัยความจ าและความเข้าใจ หลักสูตร
อภิธรรมนั้นค่อนข้างที่จะเน้นเฉพาะความจ า เป็นหลักสูตรที่เน้นความจ า ใครจ าได้ก็สอบได้ ใครจ า
ไม่ได้ก็สอบไม่ได้ การเรียนการสอนวิชาบาลี ในต่างจังหวัดมีปัญหาและอุปสร รคมาก ๆ เพราะการ
เรียนบาลีต้องใช้ ต้นทุนที่ค่อนข้างสูง อุปสรรคเก่ียวกับส านักเรียนต่างจังหวัดจะมีสื่อการเรียนการ
สอนไม่เพียงพอ ด้านงบประมาณ พบว่า พระสังฆาธิการระดับปกครองควรมีการบริหารจัดการด้าน
งบประมาณให้มีความคล่องตัวและมีอิสระในการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละส า นักเรียน ควรมีการ
จัดบุคลากรให้เป็นฝ่ายธุรการการเงินเพ่ือที่จะเข้ามาจัดการดูแลเรื่องงบประมาณในส านักเรียนบาลี 
ควรมีการจัดต้ังคณะกรรมการด าเนินงานในการดูแลจัดหาและการจัดใช้งบประมาณอย่างชัดเจน  
มีโครงสร้างทางด้านงบประมาณที่จะใช้ในส านักเรียนอย่างเด่นชัด สามารถตร วจสอบได้ โดยทาง
คณะกรรมการจะต้องมีการวางระเบียบให้เป็นระบบที่มีมาตรฐาน และจัดท ารายการใช้จ่ายต่าง ๆ 
อย่างละเอียด สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูวินัยธรอธิษฐ์ สุวฑฺโฒ (สนขาว) , (2561) ได้วิจัยเรื่อง 
“การพัฒนาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี” 
ผลการวิจัยพบว่า สภาพทั่วไปของการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี พบว่า ด้านงบประมาณ
ในการจัดการเรียนการสอนงบประมาณในปัจจุบันยังไม่ได้ตามที่ ต้ังเป้าหมายไว้โดย คณะสงฆ์ใน
จังหวัดร่วมกันสนับสนุนการบริหารงบประมาณต้องจัดให้กับส านักเรียนตามที่ สมควร ด้านเครื่องมือ
วัสดุอุปกรณ์ ทางส านักเรียนบาลีจะต้องมีฝ่ายบุคลากรผู้ดูแลหรือที่เรียกว่าฝ่าย โสตทัศนศึกษาในการ
จัดหาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์หรือสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยให้เพียงพอต่อความต้องการของครูผู้สอน
และความต้องการของนักเรียน ควรมีการจัดท าบัญชีเพ่ือบันทึกจ านวนของสื่อการเรียนการสอนหรือ
วัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นอย่างชัดเจน จะต้องหม่ันตรวจตราวัสดุและ สื่อการเรียนการสอนเหล่านั้นอย่าง
สม่ าเสมอ มีการจัดอบรมแก่ครูผู้สอนในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ ต้อง
คอยรักษาดูแลและตรวจเช็คให้อุปกรณ์เหล่านั้นอยู่ในสภาพที่ดีอย่างสม่ าเสมอ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พระมหาวิชาญ นราธีโป (แก้วพิพัฒน์), (2558) ได้วิจัยเรื่อง “สภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ จังหวัดกระบี่” ผลการวิจัยพบว่า ควรน าสื่อต่าง ๆ ที่ มีอยู่มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้เรียน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ควรจัดการอบรมบาลีก่อนสอบ สร้างแรงจูงใจให้
ผู้ศึกษาเห็นคุณค่าของการเรียน ด้านการบริหารจัดการ ส านักเรียนบาลีจะสามารถมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลท่ีดีได้นั้น การบริหารจัดการถือเป็นหัวใจส าคัญในการดูแลรับผิดชอบในงานด้านต่าง ๆ 
ของทางส านักเรียน มีคณะกรรมการในการดูแลเรื่องการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  
มีการบริหารจัดการการศึกษาของส านักเรียนบาลีในแต่ละแห่งภายในจังหวัดให้มีทิศทางเดียวกัน  
มีการหม่ันตรวจเยี่ยมส านักเรียนต่าง ๆ โดยพระสังฆาธิการระดับปกครอง รวมทั้งให้การสนับสนุนใน
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 256374: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

การจัดการเรียน การสอนพระบาลี รับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคภายในส านักเรียนต่าง ๆ และร่วม
แก้ไขกับเจ้าส านักเรียนบาลี สอดคล้องกับงานวิจัยของ  พระมหาศรวุฒิ สิริวณฺโณ (จิตร์จ านงค์) , 
(2557) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ” 
ผลการวิจัยพบว่า ควรให้ความส าคัญกับนักเรียนและครูสอนอย่างเต็มที่ ควรมีการปรับปรุงรูปแบบ
การเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจ ดึงดูดให้ผู้เรียนมีอารมณ์ร่วมในการเรียนมากขึ้น มีการสนับสนุน
ด้านงบประมาณที่เพียงพอ และควรมีการจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะการสอนให้แก่ครูสอน ควรจัดชื้อ 
จัดหา สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยอย่างเพียงพอ มีการจัดอบรมครูสอนให้มีความรู้ความเข้าใจใน
การน าสื่อการเรียนการสอนมาใช้ให้เกิดประโยชน์เต็มที่  
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องค์คัามรู้ท่ีไเ้ัากการัิััย 
 องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลการจัดการศึกษาพระปริยั ติธรรมแผนกบาลี
ของคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้วิจัยได้สังเคราะห์งานวิจัยดังแสดงในแผนภาพ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

อาพท่ี 1 ประสิทธิผลการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม 

ประสิทธิผลการััเการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ัังวััเสมุทรสงคราม  

 เ้านบุคลากร 
- พระสังฆาธิการระดับปกครองให้ความส าคัญในการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 
- การนิเทศการสอนภายในส านักเรียน 
- จัดให้มีการอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ด้านเทคนิคการสอนการสอน 
- ก าหนดโครงสร้างบุคลากรและขอบข่ายการท างาน 
- อบรมบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาพระบาลี 

 เ้านงบประมาณ 
- จัดต้ังกองทุนสนับสนุนส านักเรียนบาลีในจังหวัดสมุทรสงครามอย่างเป็นระบบ 

- มีคณะกรรมการด าเนินงานด้านงบประมาณอย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐาน 

- มีระบบการตรวจสอบบัญชีรายรับ-รายจ่ายตามแบบมาตรฐาน 

- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมสนับสนุนการศึกษา 

 เ้านอุปกรณ์เคร่ืองมือ 
- ส่ือการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาท่ีสอน 

- มีการใช้ส่ือการเรียนการสอนสมัยใหม่ในการจัดการเรียนการสอน 

- มีการจัดการอบรมการใช้ส่ือการเรียนการสอนสมัยใหม่ 
- หมั่นตรวจตราวัสดุและส่ือการเรียนการสอนเหล่านั้นอย่างสม่ าเสมอ 

- มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อความต้องการ 

 เ้านการบริวารััเการ 
- มีคณะกรรมการในการดูแลเร่ืองการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 
- มีการบริหารจัดการส านักเรียนบาลีภายในจังหวัดให้มีนโยบายและทิศทางเดียวกัน 
- พระสังฆาธิการระดับปกครองให้ความส าคัญ มีการหมั่นตรวจเย่ียมส านักเรียนต่าง ๆ  
- รับทราบถึงปัญหาอุปสรรคภายในส านักเรียนต่าง ๆ  และร่วมแก้ไขกับเจ้าส านักเรียนบาลี 
- มีการจัดสวัสดิการให้แก่ครูผู้สอนและนักเรียนบาลี 
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 256376: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

ประสิ ทธิผลกา รจั ดกา ร ศึกษา พระปริยั ติธ ร รม แผนกบา ลีของคณะสงฆ์ จั งห วัด
สมุทรสงคราม ประกอบด้วย ด้านบุคลากร ได้แก่ พระสังฆาธิการระดับปกครองให้ความส าคัญในการ
จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี มีการนิเทศการสอนภายในส านักเรียน จัดให้มีการอบรมเพ่ือ
เพ่ิมความรู้ด้านเทคนิคการสอนการสอน ก าหนดโครงสร้างบุคลากรและขอบ ข่ายการท างาน และ
อบรมบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาพระบาลี ด้านงบประมาณ ได้แก่ จัดต้ังกองทุน
สนับสนุนส านักเรียนบาลีในจังหวัดสมุทรสงครามอย่างเป็นระบบ มีคณะกรรมการด าเนินงานด้าน
งบประมาณอย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐาน มีระบบการตรวจสอบบัญชีรายรับ -รายจ่ายตามแบบ
มาตรฐาน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมสนับสนุนการศึกษา ด้านอุปกรณ์เครื่องมือ ได้แก่  
สื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่สอน มีการใช้สื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ในการจัดการ
เรียนการสอน มีการจัดการอบรมการใช้สื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ หม่ันตรวจตราวัสดุและสื่ อการ
เรียนการสอนเหล่านั้นอย่างสม่ าเสมอ และมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อความต้องการ ด้านการบริหาร
จัดการ ได้แก่ มีคณะกรรมการในการดูแลเรื่องการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี มีการ
บริหารจัดการส านักเรียนบาลีภายในจังหวัดให้มีนโยบายและทิศทางเดียวกัน พระสังฆาธิการร ะดับ
ปกครองให้ความส าคัญ มีการหม่ันตรวจเยี่ยมส านักเรียนต่าง ๆ รับทราบถึงปัญหาอุปสรรคภายใน
ส านักเรียน ต่าง ๆ และร่วมแก้ไขกับเจ้าส านักเรียนบาลี และมีการจัดสวัสดิการให้แก่ครูผู้สอนและ
นักเรียนบาลี 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเะิงนโยบาย 
  1) คณะสงฆ์ควรจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมการบริหารจัดการเรียนการ
สอนของบุคลากรอาจารย์ ผู้สอน หรือไปศึกษาดูงานจากส านักเรียนต่างส านัก ควรมีการอบรม
ครูผู้สอนให้ได้มาตรฐาน  
 2) จากผลการวิจัยงบประมาณ รัฐบาลควรจัดงบประมาณในการสนับสนุนส านักเรียนบาลี
เพ่ือการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ควรมีระบบวางแผนการจัดการงบประมาณในการ
เรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีอย่างชัดเจน  
 2. ข้อเสนอแนะเะิงปฏิบัติ 
 เจ้าคณะพระสังฆาธิการฝ่ายปกครองภายในจังหวัดควรให้ความสนใจออกตรวจเยี่ยมให้
ก าลังใจดูแลช่วยเหลือสอบถามถึงปัญหาและร่วมแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ  
 3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการัิััยครั้ง ต่อไป 
 1) คณะสงฆ์ควรศึกษาการบริหารจัดการส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีที่ประสบ
ความส าเร็จเพ่ือเป็นข้อมูล ที่จะน ามาปรับปรุงให้ส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีภายในจังหวัด
ของตนเองมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
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 2) ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาการบริหารจัดการการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
บาลีของจังหวัดอ่ืน เพ่ือเปรียบเทียบข้อมูลการบริหารจัดการการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
บาลีว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
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อาัะผู้น าของพระสังฆาธิการในการบริวารััเการััเจ ัังวััเสระแก้ั 
LEARDERSHIP OF SANGHA ADMINISTRATORS IN TEMPLE MANAGEMENT  

OF SAKAEO PROVINCE 
พระมวาพะรจกิตฺติัรเมธีจ(กิติััฒนัรานนท์) 

PhramahaPhachara Kittiwaramatee  
Email: Phacharakiti@gmail.com 

 
บทคัเย่อ 
 บทความนี้เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น ศึกษาระดับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของพระ
สังฆาธิการในการบริหารจัดการวัด ศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มีต่อภาวะผู้น าของพระ
สังฆาธิการในการบริหารจัดการวัด จังหวัดสระแก้ว เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า พระสังฆาธิการ
มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในการบริหารจัดการวัดภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการกับการบริหารจัดการวัดจังหวัดสระแก้ว มีความสัมพันธ์กันระดับปาน
กลาง ปัญหาและอุปสรรค พระสังฆาธิการขาดความรู้เก่ียวกับการวางแผนนโยบายการบริหารงาน 
ข้อเสนอแนะ พระสังฆาธิการควรศึกษาหาความรู้เก่ียวกับงานด้านการบริหารเพ่ิมเติม 
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น า; พระสังฆาธิการ; การบริหารจัดการ 

 
Abstract 
 Objectives of this research were of determine the leadership of the Buddhist 
Monks in the temple management. Sa Kaeo. to study the relationship between the 
leadership of the Buddhist Monks. Management's measure and to study the 
problems and feedback to the leadership of the Buddhist Monks. Methodology was 
the mixed methods.  
 Buddhist Monks opinion leadership of the Buddhist Monks in the temple 
management, overall offense at a high level. it was found that the leadership of 
Buddhist monks in temple management in Sa Kaeo Province There were highly 
relationships. Problem and Obstacles the Sangha Administrator  Lacking knowledge 
about management policy planning Suggestion: The Sangha Administrator Should 
learn more about administrative work 
Keywords: Leadership; Sangha Administrators; Management 
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บทน า  
 ปัจจุบันการบริหารจัดการวัดในจังหวัดสระแก้ว ให้มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับความสามารถใน
การบริหารจัดการของพระภิกษุสามเณรในวัดเป็นส าคัญเจ้าอาวาสซ่ึงปกครองคณะสงฆ์ระดับต้นมี
หน้าที่ในการบริหารจัดการวัดในด้านต่าง ๆ จึงนับเป็นปัจจัยส าคัญในการน าองค์กรไปสู่เป้าหมายแห่ง
ความส าเร็จทั้งนี้เพราะเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการตัดสินใจก าหนดนโยบายและบริหารบุคลากรใน
องค์กรให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรจ าเป็นจะต้องมีความสามัคคีและ
ท างานให้สอดคล้องสัมพันธ์กันระหว่างผู้น ากับผู้ตาม เจ้าอาวาสนั้นมีภารกิจการบริหารจัดการวัดตาม
อ านาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสตามภารกิจของคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน คือด้านการปกครองด้านการเผย
แผ่ศาสนธรรมด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการสาธารณูปการและด้านการ  
สาธารณสงเคราะห์ (ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2554) 
 พระสังฆาธิการจึงมีหน้าที่ในการปกครองและบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยซ่ึงเป็นเง่ือนไขที่ส าคัญที่จะบ่งชี้ความส าเร็จในการส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน
ถาวรสืบไปดังค ากล่าวท่ีว่า (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), 2543) “พระพุทธศาสนาเป็นศาสนา
ประจ าชาติจะรุ่งเรืองสืบไปก็ด้วยการอาศัยพระสังฆาธิการเป็นส าคัญเนื่องจากพระสังฆาธิการเป็นผู้
ใกล้ชิดประชาชนโดยเฉพาะพระสังฆาธิการเจ้าอาวาสซ่ึงเป็นที่เคารพเลื่อมใสของประชาชนโดยทั่วไป
และมีบทบาทโดยตรงต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้ด ารงสืบไป” 
 ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในจังหวัดสระแก้วจึงมีความส าคัญในการที่จะเป็นผู้น า กิจกรรม
ต่าง ด้วยความเต็มใจเพ่ือเป้าหมายความส าเร็จ ประกอบด้วยศาสตร์และ ศิลป์ของการใช้อิทธิพลหรือ
กระบวนการ เพ่ือให้เขามีควา มเต็มใจ กระตือรือร้นเพ่ือการปฏิบัติจนบรรลุความส าเร็จตา ม
จุดมุ่งหมายขององค์กร (พระครูใบฎีกาอภิชาติ ธมฺมสุทฺโธ, 2559) ซ่ึงจะเกิดขึ้นได้จากการฝึกอบรม 
ศึกษาหาความรู้รอบด้าน มีปฏิภาณไหวพริบ มีคติธรรมประจ าใจจึงจะสามารถบริหารกิจการวัดใน
ความรับผิดชอบของตนโดยให้ครอบคลุมภารกิจทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านการปกครองด้านการศาสนศึกษา 
ด้านการศึกษาสงเคราะห์ด้านการเผยแผ่ด้านการสาธารณูปการและด้านการสาธารณสง เคราะห์พระ
สังฆาธิการควรมีภาวะของความเป็นผู้น า เพ่ือที่จรรโลงพระพุทธศาสนาและช่วยสงเคราะห์ประชาชน
ตามหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายและกฎมหาเถรสมาคม
พระพุทธศาสนาจึงจะรุ่งเรืองและพัฒนาไปได้ (พระสุระ สนิทชัย, 2562) 
 ผู้วิจัยเห็นว่าพระสังฆาธิการในจังหวัดสระแก้ว ควรได้รับการพัฒนาภาวะผู้น านี้ให้มากขึ้นเพ่ือ
ท าให้ทราบและตระหนักถึงภารกิจในการบริหารจัดการวัดในการปกครองแสดงบทบาทในภาวะผู้น า
งานทั้ง 6 ด้านเข้าใจปัญหาและอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาผู้วิจัยมีความสนใจเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ศึกษาภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการ ในการบริหารจัดการวัดจังหวัดสระแก้วเพ่ือเป็นข้อมูลใน การ
วางแผนแลพัฒนาการบริหารจัดการวัดในจังหวัดสระแก้วให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์
ของการบริหารจัดการวัดต่อไป 
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80: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

ััตถุประสงค์การัิััย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในการบริหารจัดการวัด จังหวัด
สระแก้ว 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการกับการบริหารจัดการวัด 
จังหวัดสระแก้ว 
 3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการ  
ที่มีผลต่อการบริหารจัดการวัดจังหวัดสระแก้ว 

 
ัิธีการเ าเนินการัิััย 
 รูปแบบการวิธีวิจัยเป็นแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) การวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
 ประชากร คือ พระสังฆาธิการในจังหวัดสระแก้ว ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
(Sample Size) โดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Sampling) มาจากพระสงฆ์ อ าเภอสระแก้ว จังหวัด
สระแก้ว จ านวน 201 รูป จากจ านวนทั้งหมด 404 รูป โดยใช้สูตรของ Taro Yamane (Yamane, 
Taro, 1970) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสัมภาษณ์การเก็บ
ข้อมูลการวิจัยนั้นสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ การหาความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตร ฐาน  กา รหา ค่าความสัมพัน ธ์ ( r) และกา รวิจั ยเชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) 
ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
จ านวน 8 รูปหรือคน และใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา  
 
ผลการัิััย 
 1. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการใน
การบริหารจัดการวัด จังหวัดสระแก้ว 
ตาราง ท่ีจ1 ค่ าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพระสังฆา ธิการ ฯ  

โดยภาพรวม 
         (n= 201) 

อาัะผู้น าของพระสังฆาธิการในการบริวารััเการััเจ
ัังวััเสระแก้ัจ  x̅ S.D. แปลผล 

1. ด้านการบอกกล่าว (Telling) 3.54 0.919 มาก 
2. ด้านการน าเสนอความคิดเห็น (Selling) 3.46 0.940 ปานกลาง 
3. ด้านการมีส่วนร่วม (Participation) 3.64 0.807 มาก 
4. การมอบหมายงาน (Delegation) 3.66 0.938 มาก 
อาพรัม 3.57 0.800 มาก 
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จา กตาร างที่ 1 พบว่า  ภ าวะผู้ น าของพระสั งฆ า ธิการ ในกา รบริ หา รจั ดการ วั ด  
จังหวัดสร ะแก้ว โดยภาพร วมอยู่ใน ระดับมา ก (  = 3.57) เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่ า  
ด้านการมอบหมายงาน ( = 3.66, S.D. = 0.938) ด้านการมีส่วนร่วม (  = 3.64 , S.D. = 0.807) 
ด้านการบอกกล่าว ( = 3.54, S.D. = 0.919) ด้านการน าเสนอความคิดเห็น (  =3.46 , S.D. = 
0.940) ตามล าดับ 

2. ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในการบริหารจัดการวัด จังหวัด
สระแก้ว 
ตารางท่ีจ2 ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการ กับการบริหารจัดการวัด จังหวัดสระแก้วมีความสัมพันธ์กัน

โดยภาพรวม 
         จ(n = 201) 

จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ พบว่า วงจรคุณภาพกับภาวะผู้น า
ของพระสังฆาธิการกับการบริหารจัดการวัดจังหวัดสระแก้ว มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง (R 
=0.815 ,P=0.000) 

3. ปัญหา อุปสรรค ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในการบริหารจัดการวัด จังหวัดสระแก้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตััแปร 

ค่าสัมประสิทธ์ิสวสัมพันธ์จ (Pearson, s Product Moment 
Correlation Coefficient) 
1.เ้านการ
บอกกล่าั 

2. เ้ า น ก า ร
น า เ ส น อ
คัามคิเเว็น 

3. เ้านการมี
ส่ันร่ัม 

4. เ้ า น ก า ร
มอ บว ม า ย
งาน 

 
รัม 

1.การัางแผน 0.532** 0.507** 0.463 ** 0.459** 0.552** 
2.การลงมือท า 0.505** 0.535** 0.517** 0.492** 0.576** 
3.การตรััสอบ 0.703** 0.771** 0.627** 0.646** 0.775** 
4.การปรับปรุง 0.682** 0.715** 0.639** 0.645** 0.755** 
รัม 0.742** 0.779** 0.770** 0.687** 0.815** 
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ตารางท่ีจ3 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในการบริหารจัดการฯ 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า พระสังฆาธิการมีการประชุมพระภายในวัดน้อย เจ้าอาวาสไม่ค่อย

พบปะพูดคุยกับลูกวัด อาจจะด้วยความแตกต่างด้านอายุ ด้านพรรษากาล และกิจการงานด้านต่าง ๆ  
ที่รับเป็นธุระอยู่ จึงท าให้ไม่มีโอกาสได้พบปะพูดคุยกัน จึงควรรับฟังเก่ียวกับความคิดเห็นต่าง ๆท าให้
เจ้าอาวาสกับพระลูกวัดสามารถปรับความเข้าใจกันได้ ลดความห่างระหว่างกันลง ให้โอกาสในการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม เม่ือมอบหมายงานให้ท าแล้วควรให้อ านาจในการตัดสินใจต่าง ๆ ด้วย เพ่ืองานที่
ท าเดินหน้าไม่ต้องห่วง ควรมาตรวจสอบเป็นระยะถ้าหากไม่ตรงตามความต้องการ ให้พระลูกวัดได้มี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ การบริหารงานวัด หรือแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ในการบริหารจัดการ 

  
ออิปรายผลการัิััย 

พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในการบริหารจัดการวัด 
จังหวัดสระแก้ว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและปานกลาง แสดงให้เห็นได้ว่าพระสังฆาธิการใน 
จังหวั ดสระแ ก้ว  มี มีการ วางแผน  กา รลง มือท า  กา รตรวจสอบ  กา รปรับปรุ ง  อยู่ป ระจ า  
จึงท าให้พระสังฆาธิการส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในการบริหารจัดการ
วัด จึงท าให้พระสังฆาธิการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในการ
บริหารจัดการวัด จังหวัดสระแก้ว 

พบว่าจเ้านการัางแผนจ(Plan) ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจากพระสังฆาธิ
การในจังหวัดสระแก้ว จึงท าให้พระสังฆาธิการส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อภาวะผู้น าของพระสังฆาธิ
การในการบริหารจัดการวัดฯ สอดคล้องกับงานวิจัยของ (พระครูสังฆรักษ์วีระศักด์ิ จนฺทว โส (รถจันทร์
วงษ์), 2560, หน้า 63) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าเชิงพุทธไทยแลนด์ 4.0” ผลการวิจัยพบว่าโดย

อาัะ ผู้น าของพร ะ
สังฆ า ธิ การ ใ น กา ร
บ ริ ว า ร ัั เ ก า ร ัั เจ
ัังวััเสระแก้ั 

ปัญวา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เ้านการบอกกล่าั การประชุมน้อย, ไม่สั่งงานโดยตรง ห ม่ันพบ ปะพูด คุย ,  สั่ ง ง า น
โดยตรง 

เ้ า น ก า ร น า เ ส น อ
คัามคิเเว็น 

ไม่ฟังความคิดเห็นของลูกวัด, ไม่ค้นหา
ข้อมูล 

รับฟังความคิดเห็นมากขึ้น, หา
ข้อมูลที่ได้รับการเสนอ 

เ้านการมีส่ันร่ัม ลูกวัดไม่มีสิทธ์ิตรวจสอบ, ไม่ให้ลูกวัด
ส่วนบริหารงาน 

ให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การท างาน และการบริหาร 

เ้านการมอบวมาย
งาน 

ให้ท า งานแ ต่ไม่ให้ตัดสิ นใจ,  ท าผิ ด
ไม่ให้ค าแนะน า 

ควร ให้ อ าน า จหน้ าที่ ใ นกา ร
ท างาน และคอยชี้แนะ 
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ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาแต่ละด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน 

เ้านการลงมื อ  โ ดยภา พร วมอยู่ ใ น ร ะดับมา ก  ซ่ึ งสอดคล้ อง กับ งา นวิ จั ย ของ  
(พระครู ปริยัติกิจ จาภิวัฒน์, 2558, หน้า 78) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง “ภาวะผู้ น า กับกา รจัดกา ร
ประสิทธิภาพงานสาธารณะสงเคราะห์” ผลการวิจัยพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา
แต่ละด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

เ้านการตรััสอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย (พระครู
ปริยัติกิจจาภิวัฒน์ (ชรัมถ์ ธมฺมวุฑฺโฒ), 2558, หน้า 78) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น ากับการจัดการ
ประสิทธิภาพงานสาธารณะสงเคราะห์” ผลการวิจัยพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา
แต่ละด้านพบว่า ด้านการตรวจสอบ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 

เ้านการปรับปรุง  โดยภา พร วมอยู่ใ น ระดับมาก  ซ่ึงสอดคล้ องกับ งา นวิ จั ยของ  
(พระอธิการบุญช่วย โชติว โส, 2560, หน้า 15) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น าของผู้บริหารในมุมมอง
ของผู้ใต้บังคับบัญชา” ผลการวิจัยพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาแต่ละด้านพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
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84: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

องค์คัามรู้ 
 1 องค์คัามรู้ท่ีไเ้รับัากการัิััย 

จากการศึกษาเรื่อง “ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในการบริหารจัดการวัด จังหวัดสระแก้ว” 
ท าให้ผู้วิจัยได้ค้นพบองค์ความรู้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาพท่ีจ1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 จากภาพที่ 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในการบริหารจัดการ
ฯ พบว่า พระสังฆาธิการในจังหวัดสระแก้วควรมีการร่วมกันปรึกษาหารือถึงแผนการบริหารจัดวัดภายใน
จังหวัดสระแก้ว ร่วมกันก าหนดนโยบายของจังหวัด รับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
วางโครงสร้าง ขอบเขตการท างานให้กับพระภายในวัด ร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาการปกครอง รับฟัง
ความคิดเห็นปรับแก้ไขงานให้เหมาะสมตามข้อเสนอแนะ ท าให้ทุกฝ่ายยินดีที่จะแสดงความคิดเห็นเพราะ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในการบริหารจัดการวัด จังหวัดสระแก้ว 

เ้านการัางแผน 
- มีการร่วมกันปรึกษาถึง
แผนการบริหารจัดการวัด 
- รับฟังข้อเสนอแนะต่าง 
ๆ เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ 
- วางโครงสร้าง ขอบเขต
การท างานให้กับพระ
ภายในวัด 

เ้านการลงมือท า 
- ร่วมมือร่วมใจในการ
พัฒนาการปกครอง 
- มีการท างานตามที่ได้รับ
มอบหมายจนส าเร็จ 
- การปรับแก้ไขงานเพื่อ
ความเหมาะสมตาม
ข้อคิดเสนอแนะต่าง ๆ 

เ้านการตรััสอบ 
- ตรวจสอบการด าเนินงาน
ว่าเป็นไปตามค าแนะน า
หรือข้อเสนอแนะหรือไม่ 
- ให้หน่วยงานที่มีความ
ถนัดเฉพาะด้านในหลายๆ 
ฝ่ายมาร่วมกันวิจารณ์การ
ท างาน 
- มกีารเปรียบเทียบผลงาน
ตามความเห็นที่มีผู้เสนอ 

เ้านการปรับปรุง 
- แบ่งงานให้หลายฝ่าย
ท างานเพื่อประสิทธิภาพ
ในการท างาน 
- ให้หลายฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงงานด้าน
การบริหารจัดการ 
- รับฟังข้อคิดเห็นจาก
หลายฝ่ายเพื่อพัฒนาการ
บริหารจัดการ 

เ้านการบอกกล่า  ั
- การมอบหมายงานให้กับพระ
ภายในวัดอย่างชัดเจน 
- ปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
นโยบายแผนการด าเนินงาน
ของวัดกับพระภายใน เป็น
ประจ าทุกเดือน 
- ปรับปรุงเปลี่ยนบุคลากร
ตามความเหมาะสมกับงานใน
วัด 

เ้านการน าเสนอคัามคิเเว็น 
- เปิดโอกาสให้หลายฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการเสนอแนวคิดในการ
พัฒนาการบริหารจัดการ 
- มีการประชุมเพื่อฟังความ
คิดเห็นในเร่ืองต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการวัด 
- แผนงานที่ได้จากการประชุม
มาด าเนินการและรับฟังความ
คิดเห็น 

เ้านการมีส่ันร่ัม 
- มีการตั้งคณะกรรมการ
เพื่อประเมินผลการท างาน 
- ให้พระลูกวัดมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงงานด้าน
การบริหารจัดการ 
- ให้พระในวัด ร่วมก าหนด
ทิศทางการพัฒนางานด้าน
การปกครอง 

เ้านการมอบวมายงาน 
- การวางแผนการคัดเลือกและ
มอบหมายงานให้กับพระภายใน
วัดและอธิบายถึงรายละเอียด
ของแผนงาน 
- มีการปรับปรุงงานที่ได้รับ
มอบหมายเพื่อให้งานมีความ
สมบูรณ์ 
- มอบอ านาจการตัดสินใจในงาน
ต่าง ๆ ให้กับพระที่เหมาะสม 
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เห็นว่าคณะสงฆ์เห็นคุณค่าของค าชี้แนะที่เสนอไป เม่ือท างานใด ๆส าเร็จลงแล้วย่อมต้องมีการตรวจสอบ
การด าเนินงานว่าเป็นไปตามค าแนะน า หรือไม่ ถ้าหากมีปัญหาในทางเทคนิค หรือต้องการใช้ผู้ที่มีความ
ช านาญเฉพาะด้านในการแก้ไข ควรให้ผู้ที่มีความช านาญด้านนั้น ๆ มาร่วมกันปรึกษาหารือ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างาน การปรับปรุง การพัฒนาจึงเป็นสิ่งที่ ต้องท าทุกครั้ง เพราะเกิดจาก
ประสบการณ์ที่ๆได้ลงมือท า การแบ่งงานท ากันหลาย ๆ  ภาคส่วนก็จะท าให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นเครื่อง
แสดงถึงความสามัคคี การร่วมมือร่วมแรงในการปรับปรุงแก้ไข  

ด้านภาวะผู้น าในจังหวัดสระแก้ว พระสังฆาธิการควรมีการแบ่งงานมอบหมายงานให้แก่
พระภายในวัดอย่างชัดเจน ให้พระภายในวัดมีส่วนร่วมในการให้ค าปรึกษา ก าหนดนโยบายการ
ด าเนินงาน ปรับปรุงบุคคลากรที่เหมาะสมกับงานนั้น ๆ มีสิทธ์ิน าเสนอความคิดเห็น โดยจัดประชุมรั บ
ฟังความคิดเห็น ควรเรียนรู้วิธีการวางแผนงานการด าเนินงาน หรือบริหารจัดการงานภายในวัดให้เป็น
ระบบ ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมเพ่ือความโปร่งใสในการท างาน เม่ือมอบหมายงานใด ๆ ให้แล้ว ต้องให้
อ านาจการตัดสินใจในการท างานนั้น ๆ ต้องเคารพการตัดสินใจของผู้ที่ได้รับมอบหมายงาน  ท าการ
ประเมินตรวจสอบ เพ่ือให้ค าแนะน า ปรับปรุงพัฒนาต่อไป ไม่ควรเสนอแย้งในขณะที่ผู้ ใต้บังคับบัญชา
ก าลังด าเนินงาน หรือพยายามปรับเปลี่ยนวิธีการท างานทั้ง ๆ ที่งานนั้น ๆ ยังไม่ส าเร็จลุล่วง แต่ถ้า
หากลูกวัด หรือผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการรับฟังความคิดเห็น ควรเสนอแนะน า  ให้ค าปรึกษา อุปถัมภ์ 
ส่งเสริมให้งานนั้น ๆส าเร็จลุล่วงไป 
 

2. องค์คัามรู้ท่ีไเ้สังเคราะว์ัากงานัิััย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาพท่ี 2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย FAT โมเดล 
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 พบว่า วงจรคุณกับภาวะผู้น าของพระสังฆาธิการในการบริหารจัดการวัด จังหวัดสระแก้ว  ท า
ให้ผู้วิจัยได้รับองค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัย ดังปรากฏเป็น FAT โมเดล ดังนี้ 
 หลักวงจรคุณภาพ PDCA ประกอบด้วย การวางแผน P= plant, ด้านการลงมือท า D= Do, 
ด้านการตรวจสอบ C=Check, การปรับปรุง A=Action” 
 ภาวะผู้น าในการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ด้านการบอกกล่าว Notice, ด้านเสนอความ
คิดเห็น comment, ด้านการมีส่วนร่วม Participation, ด้านการมอบหมายงาน Assignment 
 F = รวดเร็ว (fast) ต้องมีการท างานที่รวดเร็ว เพ่ือตอบสนองการท างานในยุคโลกาภิวัฒน์ 
เช่น การใช้ไลน์กลุ่มเพ่ือการสั่งงาน มอบหมายงาน ตรวจสอบงาน ประเมินผลงาน  
 A = ท า (Action) การท างานต่าง ๆ จะส าเร็จได้ด้วยการลงมือท า ต้องมีการร่วมแรงร่วมใจ
กันท างานต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญ กล้าตัดสินใจที่จะลงมือท า
ภารกิจต่าง ๆ ที่ได้มอบหมาย  
 T = เวลา (Time) “การก าหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุผ ลตามเวลาและ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพในงานหน้าที่ที่รับผิดชอบ” การรู้จักวางแผนและ
จัดสรรเวลาในการท างานอย่างถูกต้อง โดยจัดสรรเวลาของตนเองให้ถูกต้องและเหมาะสมตามวันเวลา
ที่ก าหนด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1 ข้อเสนอแนะเะิงนโยบาย 
 1.1) คณะสงฆ์จังหวัดสระแก้วควรมีการวางนโยบายพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ 
 1.2) พระสังฆาธิการจังหวัดสระแก้วควรมีการวางกลยุทธ์การบริหารคณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว 
ระยะสั้น เพ่ือให้ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
 1.3) คณะสงฆ์ควรก าหนดแผนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้พระสังฆาธิการจังหวัดสระแก้วมี
ความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
 2. ข้อเสนอแนะเะิงปฏิบัติ 
 2.1) พระสังฆาธิการควรเปิดโอกาสให้มีการเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ ในที่ประชุมทั้งแบบเปิด
และแบบปิดเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดในการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ 
 2.2) พระสังฆาธิการควรด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารคณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว โดย
ก าหนดระยะเวลาที่ครอบคลุมกับสภาพปัญหาเพ่ือให้สอดคล้องกับกฏของมหาเถรสมาคม 
 2.3) พระสังฆาธิการควรจัดให้มีการอบรมสัมมนา เพ่ิมความรู้ความสามารถ ทักษะในงาน
ด้านต่าง ๆ เพ่ิมขึ้นเพ่ือให้ทันกับการปกครองปัจจุบันของมหาเถรสมาคม 
 3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการัิััยครั้ง ต่อไป 
 3.1) ควรศึกษากลยุทธ์ หรือยุทธศาสตร์การบริหารจัดการพระสังฆาธิการจังหวัดสระแก้ว 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ 
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 3.2) ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการเพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
น าผลท่ีได้ไปพัฒนาบุคลากรคณะสงฆ์ต่อไป 
 3.3) ควรศึกษาแนวทางส่งเสริมประสิทธิภาพพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
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PROMOTION OF THE PATIMOKKA RECITING MONKS AT CHOK CHAI DISTRICT 
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บทคัเย่อจ  

บทความนี้เพ่ือศึกษาสภาพการส่งเสริม เปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ ศึกษาปัญหา 
อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มีต่อแนวทางการส่งเสริมพระทรงพระปาฏิ โมกข์ เป็นการวิจัยเป็นแบบ
ผสานวิธี พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า อายุต่างกัน มีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัย ส่วนพรรษา วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม (แผนกธรรม) วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม (แผนกบาลี) 
และวุฒิการศึกษาสามัญต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ปัญหาและ
อุปสรรค พบว่า ขาดการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงาน ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน ขาดการตรวจสอบ
และไม่มี การแก้ไขปรับปรุง ดังนั้นจึงควรมีการเตรียมการ ในการจัดฝึกอบรมให้เป็นระบบมากขึ้น  
มีการมอบหมายการท างานให้ชัดเจนขึ้น และเหมาะสมกับบุคลากรนั้น ๆ 
ค าส าคัญ:จ การส่งเสริม; พระสงฆ์; ผู้ปาฏิโมกข์ 
  
Abstract 

This article is to study the promotion conditions. Compare the opinions of 
monks, Study the problems, obstacles, and suggestions for the approach to 
promoting the King Bhumibol. It is a combined research. It is found that monks have 
opinions on promoting monks who The overall impression of the Buddha was in the 
high level. Personal factors, found that different age, opinions No different Therefore 
rejecting the research hypothesis. The rainy season, the Dharma qualification (the 
Dharma department), the Dhamma education (Pali department) and the ordinary 
education are different. Have comment Therefore different accept the research 
hypothesis Problems and obstacles found that lack of division of responsibility Lack 
of personnel in operations Lack of inspection and no Amendment Therefore, there 
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should be preparation for organizing training to be more systematic. With clear work 
assignments And suitable for that personnel. 
Keywords: Promotion; Monks; The Patimokka Reciting 
 
บทน า 

พระวิ นัย เป็น รา กแ ก้วของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา จะม่ันคงอยู่ ได้ ก็ด้ วย  
พระวินัยจึงทรงอนุญาตให้ภิกษุสวดปาฎิโมกข์ (พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุตเตโช ), 2561)  
โดยให้ภิกษุผู้ฉลาดสามารถสวดประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา ดังนั้นภิกขุปาฏิโมกข์ของ
พระสงฆ์นับว่าเป็นสังฆกรรมอย่างหนึ่งพระสงฆ์ที่อยู่ในอาวาสนั้น ๆ จะต้องประชุมกันในสีมาเดียวกัน
ต้องนั่งอยู่ในหัตถบาสทุกรูป เม่ือมีการท าสังฆกรรมภิกษุมีเหตุที่ เป็นที่จะไม่ลงประชุม เช่น อาพาธ
จะต้องออกไปจากเขตอาวาสนั้นเสียก่อนการท าอุโบสถสังฆกรรมเป็นสิ่งที่ไม่มีข้อยกเว้นส าห รับ
พระภิกษุสงฆ์ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจึงติเตียน (วิ.ม (ไทย) 4/137/214.)  

ปัจจุบันพระสงฆ์ให้ความส าคัญกับการท าสังฆกรรมภิกขุปาฏิโมกข์น้อยลง เม่ือถึงวันอุโบสถ
จะมีพระสงฆ์เข้าร่วมสังฆกรรมด้วยการสวดและฟังภิกขุปาฏิโมกข์เป็นส่วนน้อยและล่วงละเมิดศีลใน
ภิกขุปาฏิโมกข์ (บอกบุญทูเดย์, 2562) คือ ผู้ท าผิดศีลเรียกว่า ล่วงพระวินัย เป็นอาบัติระดับขั้นต่าง ๆ 
ตามความหนักเบา สามารถแบ่งระดับอาบัติออกได้เป็นล าดับขั้น ต้ังแต่ขั้นรุนแรงจนกระทั่งเบาที่สุด 
ในอาบัติระดับเบาจะต้องมีการเผยความผิด อาบัติระดับเบา เช่น ปาจิตตีย์ สามารถแก้ ได้โดยกล่าว
แสดงความผิดของตนกับพระภิกษุรูปอ่ืน เพ่ือเป็นการแสดงถึงความส านึกผิดและเพ่ือจะต้ังใจประพฤติ
ตนใหม่ หรือที่เรียกว่าการแสดงอาบัติ แต่ถ้าถึงขั้นปาราชิกย่อมขาดจากความเป็นพระภิกษุ และไม่
สามารถบวชเป็นพระภิกษุได้อีก การสวดพระปาฏิโมกข์ คือการสาธยาย ศีล 22 7 ข้อ (พระเทพเวที 
(ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2531) เป็นภาษาบาลีล้วน ๆ ต้ังแต่ข้อ 1 ไปจนกระทั่งจบหมดทุกข้อ และต้องสวด
ไม่ให้ผิดอีกต่างหาก มีผู้คอยตรวจทานไม่ให้สวดผิด หากสวดผิดก็ต้องทักท้วง แก้ไขให้ถูกต้อง จึงจะ
สวดต่อไปได้ กว่าจะสวดจนจบ ต้องใช้เวลาไม่น้อย ขึ้นอยู่กับคุณภาพความสามารถของผู้สวด ว่ามีอยู่
ระดับไหน ส าหรับพระปาฏิโมกข์ที่เก่ง ๆ นั้น สามารถจะสวดปาฎิโมกข์ได้อย่างคล่องแคล่ว และออก
เสียงอักขระได้อย่างถูกต้องชัดเจน โดยสวดพระปาฏิโมกข์ไม่ผิดแม้แต่สักตัวเดียว ต้ังแต่ต้นจนจบ  
(พระพรหมคุณาภรณ์, 2559) 

ในอ าเภอโชคชัย จ านวนพระสงฆ์ที่สามารถทรงจ าพระปาฏิโมกข์ได้ 1 รูปต่อ 1 ต าบล 
(ส านักงานเจ้าคณะอ าเภอโชคชัย, 2562) ซ่ึงมีพระสงฆ์ทรงจ าพระปาฏิโมกข์ได้น้อยเม่ือเทียบกับ
จ านวนพระสงฆ์ที่ มีอยู่ทั้งหมดในอ าเภอ มีหลายฝ่ายให้ควา มสนใจในสภาพปัญหาดังกล่า ว  
จึงมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาให้พระสงฆ์ มีความสนใจในการทรงพระปาฏิโมกข์มากขึ้น และ
ส่งเสริมให้พระสงฆ์ตระหนักถึงความส าคัญของการทรงจ าพระปาฏิโมกข์ อีกทั้งได้จัดให้มีกิจกรรมต่าง 
ๆ มุ่งเน้นพัฒนาจิตใจ เสริมสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้น จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาวิจัยเรื่อง การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  
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เพ่ือศึกษาถึงสภาพปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่มีต่อแนวทางการส่งเสริมพระสงฆ์
ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ต่อไป 
 

ััตถุประสงค์การัิััย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จัง หวัด

นครราชสีมา 
2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อแนวทางการส่งเสริมพระทรงพระ

ปาฏิโมกข์ของพระสงฆ์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
3 . เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อแนวทางการส่งเสริมพระทร ง  

พระปาฏิโมกข์ของพระสงฆ์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  

ัิธีเ าเนินการัิััย 
รูปแบบการวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ( Mixed Methods Research) 

ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) โดยเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) และแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) กับ
พระสงฆ์ในอ าเภอโชคชัย จ านวน 208 รูป ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และ
การทดสอบค่าเอฟ ด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก  ( In depth Interview) กับผู้ใ ห้ข้ อมูลส าคัญ (Key Informants) จ า นวน  
8 รูป/คน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา  

 

ผลการัิััย 
1.ระเับคัามคิเเว็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ใน

อ าเออโะคะัยจ ัังวััเนครราะสีมา 
ตารางท่ีจ1จค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย 

จังหวัดนครราชสีมา    
           (N=208) 

การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์จ  
ในอ าเออโะคะัยจ ัังวััเนครราะสีมา x̅ S.D. แปลผล 

1) ด้านการวางแผน (Plan) 3.65 0.72 มาก 
2) ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) 3.60 0.69 มาก 
3) ด้านการตรวจสอบ (Check) 3.65 0.73 มาก 
4) ด้านการปรับปรุงให้เหมาะสม (Action) 3.69 0.68 มาก 
อาพรัม 3.65 0.63 มาก 
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 จา กตาร างที่ 1 พบว่ า พร ะสงฆ์มีความคิด เห็ นต่อการส่ งเสริ มพระ สงฆ์ผู้ ทร งพระ 
ปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในระดับ (x̅=3.65,S.D.=0.63) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน คือ ด้านการปรับปรุงให้เหมาะสม  (Action) ด้านการตรวจสอบ (Check) ด้านการ
วางแผน (Plan) และด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) ตามล าดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบคัามคิเเว็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อจการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระ
ปาฏิโมกข์ในอ าเออโะคะัยจ ัังวััเนครราะสีมาโเย  ัาแนกตามปััััยส่ันบุคคล 
ตารางท่ี 2จสรุปผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อ การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระ  
      ปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
สมมติฐานท่ี ยอมรับ ปฏิเสธ F Sig 
สมมติฐานท่ีจ1จพระสงฆ์ที่มีอายุแตกต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อ การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรง
พระปาฏิ โมกข์ในอ าเภอโชคชั ย จั งหวั ด
นครราชสีมา แตกต่างกัน 

  

2.08 0.10 
สมมติฐานท่ีจ2จพระสงฆ์ที่มีพรรษาแตกต่าง
กันมีความคิดเห็น แตกต่างกัน   5.22* 0.00 
สมมติฐานท่ีจ3จพระสงฆ์ที่ มีวุฒิการศึกษา
ปริยัติธรรม (แผนกธรรม) แตกต่างกัน มี
ความคิดเห็น แตกต่างกัน 

  
2.88* 0.04 

สมมติฐานท่ีจ4จพระสงฆ์ที่ มีวุฒิการศึกษา
ปริยัติธรรม (แผนกบาลี) แตกต่างกันมีความ
คิดเห็น แตกต่างกัน 

  
13.50* 0.00 

สมม ติฐา น ท่ี จ 5 จพ ระส งฆ์ ที่ มี ด้ า น วุ ฒิ
การศึกษาสามัญแตกต่างกันมีความคิดเห็น 
แตกต่างกัน 

  
7.62* 0.00 

  
 ัากตารางท่ีจ2จผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า พระสงฆ์ที่ มีอายุต่างกั น มีความ
คิดเห็นต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาไม่แตกต่าง
กัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว้ ส่วนพระสงฆ์ที่มี พรรษา วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม (แผนก
ธรรม) วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม (แผนกบาลี) และ วุฒิการศึกาสามัญ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว้ 
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3.  ปัญวาจ อุปสรรคจ และข้อ เสนอแนะเก่ียักับการ ส่ง เสริ มพระสงฆ์ ผู้ทร งพระ 
ปาฏิโมกข์ในอ าเออโะคะัยจ ัังวััเนครราะสีมา 
ตารางท่ีจ3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์  
       ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
การส่งเสริมพระสงฆ์จ  
ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ปัญวาจ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ด้านการวางแผน ขาดความพร้อมในการจัดฝึกอบรม
ที่ดี 

ควรมีกา ร เตรียมกา รในการ จั ด
ฝึกอบรมให้เป็นระบบมากขึ้น 

ด้านการปฏิบัติตามแผน ขา ด บุ คล า กร ที่ พร้ อมใ นกา ร
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ควรสร รหา บุคลากรที่มีควา มรู้ 
ความสามารถในการจัด 

ด้านการตรวจสอบ กา รตร วจสอบ ไ ม่ เ ป็น ไปตา ม
กระบวนการที่วางแผนไว้ 

ควรมีการตรวจสอบโดยผู้เชียวชาญ
โดยเฉพาะ 

ด้านปรับปรุงให้เหมาะสม ไม่มีการแก้ไขปรับปรุงการอบรม
ให้เหมาะสมกับหลักสูตร 

ควรปรับปรุงหลักสูตรการอบรมให้
ทันสมัยขึ้น 

 
จากตารางที่ 3จปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเก่ียวกับการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระ

ปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา พบว่า มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
เ้านการัางแผน คือ ขาดความพร้อมในการจัดฝึกอบรมที่ดี ควรมีการเตรียมการในการจัด

ฝึกอบรมให้เป็นระบบมากขึ้น 
เ้านการปฏิบัติตามแผนจคือจขาดบุคลากรที่พร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ควรสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการจัด 
เ้านการตรััสอบจคือ การตรวจสอบไม่เป็นไปตามกระบวนการที่วางแผนไว้ ควรมีการ

ตรวจสอบโดยผู้เชียวชาญโดยเฉพาะ 
เ้านปรับปรุงใว้เวมาะสม  คือ ไม่มีการแก้ไขปรับปรุงการอบรมให้เหมาะสมกับหลักสูตร 

ควรปรับปรุงหลักสูตรการอบรมให้ทันสมัยขึ้น 
 
ออิปรายผลการัิััยจ  
 จากการศึกษาการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
มีประเด็นที่ส าคัญที่น่าสนใจน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 1. พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านการวางแผน (Plan) ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) 
ด้านการตรวจสอบ (Check) ด้านปรับปรุงให้เหมาะสม (Action) พบว่า วัดของท่านได้วางแผนเพ่ือ
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ก าหนดแนวทางการส่งเสริมพระสงฆ์ให้ฝึกสวดพระปาฏิโมกข์ พระสงฆ์ที่สามารถสวดพระปาฏิโมกข์
ได้ผ่านจะได้ปฏิบัติหน้าที่ในพิธีกรรม วัดของท่านส่งเสริมพระสงฆ์ให้มีการสวดพระปาฏิโมกข์ วัดของ
ท่านมีการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการฝึกสวดพระปาฏิโมกข์ให้ถูกต้องตามแบบแผน  ซ่ึงตรงกับ
งานวิจัยของ พระมหาสุทธิพงษ์ สุทฺธิว โส (หม่ืนตาค า) ได้วิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ภิกขุปาฏิโมกข์ใน
ฐานะเครื่องมือธ ารงพระพุทธศาสนา” ผลการวิจัย พบว่า ประมวลสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงต้ังขึ้น
เป็นพุทธอาณา หรือคัมภีร์ที่รวมพระวินัย 227 สิกขาบท สิกขาบทเหล่านี้ มีผลต่อความม่ันคงแห่ง
พระพุทธศาสนา เป็นข้อปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมความประพฤติดีงามของคณะสงฆ์ พบว่า วัดของท่านได้
วางแผนเพ่ือก าหนดแนวทางการส่งเสริมพระสงฆ์ให้ฝึกสวดพระปาฏิโมกข์ ของท่านได้ก าหนดแนว
ทางการฝึกสวดพระปาฏิโมกข์ที่ชัดเจน วัดของท่านมอบหมายผู้ดูแลการฝึกสวดพระปาฏิโมกข์อย่าง
ต่อเนื่อง วัดของท่านก าหนดเกณฑ์การประเมินผลส าหรับผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ได้ พระสงฆ์ผู้ ดูแลได้มี
ส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการฝึกสวดพระปาฏิโมกข์อย่างถูกต้อง ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พระสามารถ พฺรหฺมเถโร (หยก) ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษาอุโบสถกรรมในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท” 
ผลการวิจัยพบว่า มีความส าคัญในฐานะเป็นเครื่องมือในการท าสังฆกรรมต่าง ๆ ของพระสงฆ์ เรียกว่า 
กิจจาธิกรณ์ อุโบสถกรรม มีความส าคัญในฐานะเป็นพิธีกรรมของสงฆ์ในการปกครองคณะสงฆ์โดย
ผ่านทางอ านาจในการบริหารและอ านาจตุลาการของพระสงฆ์ พบว่า วัดของท่านส่งเสริมพระสงฆ์ให้มี
การสวดพระปาฏิโมกข์ พระสงฆ์ผู้ดูแลมีส่วนร่วมในการประเมินผลการสวดพระปาฏิโมกข์ มีการ
ตรวจสอบผลการฝึกสวดจากพระสงฆ์ผู้ ดูแลและพระสังฆาธิการ มีการวัดผ ลหลังจากการฝึกสวด 
พระสงฆ์ผู้ดูแลมีการติดตามผลของพระสงฆ์ผู้ฝึกสวดพระปาฏิโมกข์ ซ่ึงตรงกับงานวิจัยของ พระจักร
กริช ปิยธมฺโม (โสภณ) ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์การสวดพระปาฏิโมกข์ในพระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์ไทย” ผลการวิจัยพบว่า การสวดพระปาฏิโมกข์เป็นพุทธบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาต
ให้ภิกษุสงฆ์ท าอุโบสถสวดพระปาฏิโมกข์ขึ้นทุกวัน 14 ค่ า หรือ 15 ค่ า เป็นการอนุเคราะห์ให้พระสงฆ์
ทบทวนพระธรรมพระวินัยที่ได้ประพฤติปฏิบัติมา  

2. การเปรียบเทียบการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พระสงฆ์ที่ มีอายุ พรรษา วุฒิการศึกษานักธรรม 
เปรียญธรรมและ วุฒิการศึกษาสามัญ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิ
โมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว้ แสดงให้เห็นว่า พระสงฆ์ที่มีอายุ พรรษา วุฒิการศึกษานักธรรม 
เปรียญธรรมและวุฒิการศึกษาสามัญ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิ
โมกข์ ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พระมหาสุชิน ฐิตสีโล (นราเกตุ) ได้วิจัยเรื่อง “ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างศีลกับการบรรลุธรรม” 
ผลการวิจัยพบว่า ส าหรับพระภิกษุ มีข้อห้ามที่พระพุทธเจ้าทรงก าหนดไว้แก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิด มีโทษ
หนักบ้าง โทษเบาบ้าง โทษอย่างหนักต้องพ้นจากการเป็นพระภิกษุแก้ไขไม่ได้ และโทษอย่างเบาให้
พระภิกษุทาความบริสุทธ์ิด้วยตนเอง ด้วยการแสดงอาบัติ และมีข้ออนุญาตให้พระภิกษุต้องประพฤติ
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ส ารวมระวังกายและวาจา เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยงดงามของพระภิกษุสงฆ์ในข้อปฏิบัติ
พ้ืนฐานอันเอ้ือเฟ้ือต่อการประพฤติพรหมจรรย์ของพระภิกษุสงฆ์  
 3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเก่ียวกับ การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ใน
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา พบว่า 1) ขาดความพร้อมในการจัดฝึกอบรมที่ดี และการวางงาน
แบ่งหน้าที่การรับผิดชอบยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร 2) ขาดบุคลากรที่พร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และไม่ท างานตามที่ก าหนดในแผนที่วางไว้ 3) การตรวจสอบไม่เป็นไปตามกระบวนการ
ที่วางแผนไว้ ข้อเสนอแนะ 1) ควรมีการเตรียมการในการจัดฝึกอบรมให้เป็นระบบมากขึ้น มีการ
มอบหมายการท างานให้ชัดเจนขึ้น และเหมาะสมกับบุคลากรนั้น ๆ 2) ควรมีการสรรหาบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถในการจัด มีการปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้อย่างดี 3) ควรมีการตรวจสอบโดยผู้
เชียวชาญโดยเฉพาะ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สายสมร นาคลดา ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการ
ประยุกต์ใช้ภิกขุปาฏิโมกข์ เพ่ือการบริหารองค์กรแนววิถีพุทธ” ผลการวิจัยพบว่า ประยุกต์ใช้วิธีการ
ของภิกขุปาฏิโมกข์ที่เน้นความพร้อมเพรียงและความมีเอกภาพของหมู่คณะเพ่ือบริหารงานองค์กรที่
สร้างจริยธรรมและสามัคคีธรรมให้เกิดขึ้นในหมู่คณะโดยมุ่งผลลัพธ์ในเชิงบูรณาการให้เกิดองค์กรการ
ท างานตามแนววิถีพุทธที่มีศีลระดับวินัยและศีลระดับธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการบริหารคนและ
บริหารงาน ที่ค านึงถึงประโยชน์สุขและสามัคคีธรรมของส่วนรวมเป็นที่ต้ัง 
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องค์คัามรู้ัากการัิััย 
จา กการ ศึกษาเรื่อ ง  “กา รส่ ง เสริมพร ะสงฆ์ผู้ ทร งพระปาฏิ โ มกข์ในอ า เภอโชคชั ย  

จังหวัดนครร าชสีมา ” ท า ให้ ผู้วิ จัย ได้ค้นพบองค์ความรู้ ให ม่ ที่ส ามารถน า ไป ใช้ ปร ะโยชน์  
ได้ดังนี้ 

1. องค์คัามรู้ท่ีไเ้รับัากการัิััย 
 

 การส่งเสริ มพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์จ 
ในอ าเออโะคะัยจ ัังวััเนครราะสีมา 

 

      
           

เ้านการัางแผนจ
(Plan)  เ้ า น ก า ร ป ฏิ บั ติ 

ตามแผนจ (Do)  เ้านการตรััสอบจ
(Check)  

เ้านปรับปรุงใว้
เวมาะสมจ
(Action) 

           
- มีการวางแผนเพ่ือ
ก าหนดแนวทางการ
ส่งเสริมพระสงฆ์ให้ฝึก
สวดพระปาฏิโมกข์ 
- มีการก าหนดแนว
ทางการฝึกสวดพระ
ปาฏิโมกข์ท่ีชัดเจน 
- มีการมอบหมาย
ผู้ดูแลการฝึกสวดพระ
ปาฏิโมกข์อย่าง
ต่อเนื่อง 
แนัทางการส่งเสริม 
ควรจัดให้มีการ
วางแผนก่อนการ
ด าเนินงานให้เป็นไป
ตามข้ันตอนการ
ฝึกอบรม เพ่ือให้ผู้เข้า
รับการอบรมได้
ประโยชน์สูงสุด 

 - พระสงฆ์ท่ีสามารถสวด
พระปาฏิโมกข์ได้ผ่านจะ
ได้ปฏิบัติหน้าท่ีใน
พิธีกรรม 
- พระสงฆ์ได้ฝึกการสวด
พระปาฏิโมกข์ตาม
รูปแบบการสวดท่ีถูกต้อง 
- มีการติดตามการ
ปฏิบัติตามแผนการ
ส่งเสริมพระสงฆ์ให้มีการ
สวดพระปาฏิโมกข์ 
แนัทางการส่งเสริม 
ท างานตามข้ันตอนท่ีวาง
ไว้เพ่ือให้งานเดินไปได้
และส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

 - วัดของท่านส่งเสริม
พระสงฆ์ให้มีการสวด
พระปาฏิโมกข์ 
- พระสงฆ์ผู้ดูแลมีส่วน
ร่วมในการประเมินผล
การสวดพระปาฏิโมกข์ 
- มีการตรวจสอบผลการ
ฝึกสวดจากพระสงฆ์
ผู้ดูแลและพระสังฆาธิ
การ 
แนัทางการส่งเสริม 
การตรวจสอบเพ่ือค้นหา
ข้อผิดพลาดในการ
ท างาน และเป็นส่ิงท่ี
จ าเป็นมากหากไม่มีการ
ตรวจสอบแล้วจะท าให้
ผลลัพธ์ท่ีเกิดความ
เสียหายมากข้ึน 

 -วัดของท่านมีการ
พัฒนาแนวทางการ
ส่งเสริมการฝึกสวดพระ
ปาฏิโมกข์ให้ถูกต้อง
ตามแบบแผน 
- วัดของท่านมีการ
พัฒนาข้ันตอนและ
วิธีการฝึกสวดพระปาฏิ
โมกข์ให้ชัดเจนและ
พระสงฆ์น ามาใช้ได้จริง 
- พระสงฆ์ผู้ดูแลมีการ
ด าเนินการด้านฝึกสวด
พระปาฏิโมกข์ให้
เป็นไปตามระบบ 
แนัทางการส่งเสริม 
การปรับปรุงให้
เหมาะสมน้ันต้อง
น าเอาผลการปฏิบัติท่ี
ได้มาวิเคราะห์หา
ข้อผิดพลาดแล้วน ามา
แก้ไขให้ดีข้ึน 

อาพท่ีจ1: องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
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96: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

สรุปองค์ความรู้จ ากแผนภาพองค์ความรู้ที่ได้รับจา กการวิจัย “การส่งเสริมพระสงฆ์ 
ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา” ได้ดังนี้ 

1)จเ้านการัางแผนจ(Plan) มีการวางแผนเพ่ือก าหนดแนวทางการส่งเสริมพระสงฆ์ 
ให้ฝึกสวดพระปาฏิโมกข์มีการก าหนดแนวทางการฝึกสวดพระปาฏิโมกข์ที่ชัดเจน มีการมอบหมาย
ผู้ดูแลการฝึกสวดพระปาฏิโมกข์อย่างต่อเนื่อง ควรจัดให้มีการวางแผนก่อนการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามขั้นตอนการฝึกอบรม เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ประโยชน์สูงสุด 

2)จเ้านการปฏิบัติตามแผนจ(Do) พระสงฆ์ที่สามารถสวดพระปาฏิโมกข์ได้ผ่านจะได้ปฏิบัติ
หน้าที่ในพิธีกรรมพระสงฆ์ได้ฝึกการสวดพระปาฏิโมกข์ตามรูปแบบการสวดที่ถูกต้องมีการติดตามการ
ปฏิบัติตามแผนการส่งเสริมพระสงฆ์ให้มีการสวดพระปาฏิโมกข์ ท างานตามขั้นตอนที่วางไว้เพ่ือให้งาน
เดินไปได้และส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

3) จ เ้านการตรััสอบจ (Check)  วัดของท่ า นส่ ง เสริ มพร ะสงฆ์ ให้ มีการ สวดพระ 
ปาฏิโมกข์พระสงฆ์ผู้ดูแลมีส่วนร่วมในการประเมินผลการสวดพระปาฏิโมกข์ มีการตรวจสอบผลการ
ฝึกสวดจากพระสงฆ์ผู้ดูแลและพระสังฆาธิการ การตรวจสอบเพ่ือค้นหาข้อผิดพลาดในการท างาน 
และเป็นสิ่งที่จ าเป็นมากหากไม่มีการตรวจสอบแล้วจะท าให้ผลลัพธ์ที่เกิดความเสียหายมากขึ้น 

4)จเ้านการปรับปรุงใว้เวมาะสมจ(Action) วัดของท่านมีการพัฒนาแนวทางการส่งเสริม
กา รฝึ กสวดพระ ปา ฏิ โ มกข์ ให้ ถู ก ต้องตา มแบบแผ น  วั ดของท่ า น มี กา ร พัฒนา ขั้ น ตอ น  
และวิธีการฝึกสวดพระปาฏิโมกข์ให้ชัดเจน และพระสงฆ์น ามาใช้ได้จริง พระสงฆ์ผู้ ดูแลมีการ
ด าเนินการด้านฝึกสวดพระปาฏิโมกข์ให้เป็นไปตามระบบ การปรับปรุงให้เหมาะสมนั้นต้องน าผลการ
ปฏิบัติที่ได้มาวิเคราะห์หาข้อผิดพลาดแล้วน ามาแก้ไขให้ดีขึ้น 
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  2 องค์คัามรู้ท่ีไเ้สังเคราะว์ัากงานัิััยจ  
  จากการศึกษาเรื่อง “การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในอ าเภอ โชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา” ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงตามแผนภาพดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

อาพท่ีจ2จองค์ความรู้ที่ได้รับสังเคราะห์จากงานวิจัย 

การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรง
พระปาฏิโมกข์จ 

ในอ าเออโะคะัยจัังวััเ
นครราะสีมา 

เ้านการัางแผนจ
(Plan) 

เ้านการปฏิบัติ 
ตามแผนจ(Do) 

 

เ้านการตรััสอบจ
(Check) 

 

เ้านปรับปรุงใว้
เวมาะสมจ(Action) 

 

การวางแผนถือเป็น
เคร่ืองมือที่มีความส าคัญ
ของการบริหารที่เป็น
ระบบและมีประสิทธิ 
ภาพถือว่าเป็นงานต้ังแต่
เร่ิมแรกและเป็นงานที่
ต่อเนื่องตลอด ดังนั้นจึง
จ าเป็นต้องมีการจัดการ
วางแผนการด าเนินการ
จัดการให้เป็นดีข้ึน 

เม่ือการปฏิบัติงานเป็นไป
ระยะหนึ่งต้องต้องท าการ
ตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติงานว่าเป็นไป
ตามข้ันตอนการวางแผน 
ดังนั้น การส่งเสริม
พระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิ
โมกข์ ในอ าเภอโชคชัย 
จ าเป็นต้องมีการ
ตรวจสอบขั้นตอนปฏิบัติ
และน ามาวิเคราะห์ข้อผิด
ผลาดที่เกิดขึ้น 

การด าเนินงานให้
เหมาะสมจากการ
ตรวจสอบ ว่าเป็นไปตาม
แผนหรือไม่ ถ้าไม่ ต้องหา
วิธีการปรับปรุงให้ดี
ยิ่งขึ้นไป ดังนั้น การ
ส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระ
ปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชค
ชัยต้องมีการปรับปรุงให้
เป็นไปตามแผนเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิผลแก่ผู้เข้ารับ
อบรม 

ระหว่างการปฏิบัติต้องมี
การตรวจสอบข้ันตอนการ
ปฏิบัติว่าถูกต้องหรือไม่ 
เพ่ือจะได้น ามาปรับปรุงให้
เหมาะสมต่อไป ดังนั้นการ
ส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระ
ปาฏิโมกข์ ในอ าเภอโชค
ชัย เม่ือลงมือปฏิบัติตาม
แผนงานที่วางไว้แล้วต้องมี
การตรวจสอบตามข้ันตอน 

เ้านการัางแผนจ
(Plan) 

เ้านการปฏิบัต ิ
ตามแผนจ(Do) 

เ้านการตรััสอบจ
(Check) 

เ้านปรับปรุงใว้เวมาะสมจ
(Action) 
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 ัากอาพ ท่ี 2 “กา รส่ งเสริมพระสงฆ์ผู้ ทร งพระปา ฏิโมกข์ในอ าเภอโชคชัย  จังหวั ด
นครราชสีมา” จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัยได้ดังนี้ 
 1)จเ้านการัางแผนจ (Plan) 
 การวางแผนถือเป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญของการบริหารที่เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
ถือว่าเป็นงานต้ังแต่เริ่มแรกและเป็นงานที่ต่อเนื่องตลอด ดังนั้น จ าเป็นต้องมีการจัดการวางแผนการ
ด าเนินการจัดการให้เป็นดีขึ้น 
 2)จเ้านการปฏิบัติตามแผนจ (Do) 
 การปฏิบัติงานต้องเป็นไปตามทางเลือกที่ก าหนดไว้ในขั้นตอนที่วางแผนไว้ ระหว่างการ
ปฏิบัติต้องมีการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติว่าถูกต้องหรือไม่ เพ่ือจะได้น ามาปรับปรุงให้เหมาะสม
ต่อไป ดังนั้น เม่ือลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้แล้วต้องมีการตรวจสอบขั้นตอนปฏิบัติว่าเหมาะสม
รึไม่แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 
 3)จเ้านการตรััสอบจ (Check) 
 เม่ือการปฏิบัติงานเป็นไประยะหนึ่งต้องต้องท าการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ว่าเป็นไปตามขั้นตอนของการวางแผน ดังนั้น จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบขั้นตอนปฏิบัติและน ามา
วิเคราะห์ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
 4)จเ้านการปรับปรุงใว้เวมาะสมจ (Action) 
 การด าเนินงานให้เหมาะสมจากการตรวจสอบ ว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ ถ้าไม่ ต้องหาวิธีการ
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไป ดังนั้น ต้องมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลแก่ผู้ เข้ารับ
อบรม 
  
ข้อเสนอแนะ  

สรุปข้อเสนอแนะเรื่อง “การส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิ โมกข์ในอ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา” ผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 

1.จข้อเสนอแนะเะิงนโยบาย 
1) ในการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ควรจัดท าแผนงานและก าหนดวัตถุประสงค์ที่

ชัดเจน มีการแบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานว่าใครท าอะไร ที่ไหน อย่างไร เม่ือไหร่  
2) ควรมีการปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ก าหนดไว้แล้ว เพ่ือให้งานต่อการปฏิบัติของ

ผู้รับผิดชอบ  
3) ควรมีการตรวจสอบขั้นตอนการท างานทุกครั้งหลังจากจบการอบรมเพ่ือประเมินหลักสูตร

การอบรมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ หาจุดบกพร่องและน าไปแก้ไขครั้งต่อไป 
2.จข้อเสนอแนะเะิงปฏิบัติการ 
1) ควรมีการเตรียมการในการจัดฝึกอบรมให้เป็นระบบมากขึ้น 

ควรมอบหมายการท างานให้ชัดเจนขึ้น และเหมาะสมกับบุคลากรนั้น ๆ ตามล าดับ 
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2) ควรสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการจัด และควรปฏิบัติตามแผนงานที่วาง
ไว้อย่างดี ตามล าดับ  

3) ควรมีการตรวจสอบโดยผู้เชียวชาญโดยเฉพาะ และควรมีในการสอบพระทรงพระปาฏิ
โมกข์ยังที่แน่นนอน 

3.จข้อเสนอแนะเพ่ือการัิััยครั้ง ต่อไป 
1) ควรศึกษาการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ในจังหวัดอ่ืนบ้างเพ่ือเปรียบเทียบ  

ผลการศึกษาว่าเป็นอย่างไร 
 2) ควรศึกษาควา มคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการส่งเสริมพระสงฆ์ผู้ ทรงพ ระปาฏิโมกข์  
ว่าปัจจัยใดส่งผลให้ตัดสินใจเข้าอบรมพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์บ้าง 
 3) ควรศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ในด้านต่าง ๆ  
ว่าขาดแคลนอะไรบ้าง 
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บทคัเย่อ 

บทความนี้เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพ เปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ และศึกษาปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพการปกครองคณะสงฆ์อ าเภอเมื อง จังหวัด
กาญจนบุรี เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า ประสิทธิภาพโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  ปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ พรรษา มีผลให้ความคิดเห็นที่ มีต่อประสิทธิภาพการปกครองคณะสงฆ์อ าเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ปัญหาและ
อุปสรรค คือ ความไม่สะดวกในการเดินทางเข้าร่วมประชุมของพระภิกษุที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ดังนั้น 
ควรน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าช่วยอ านวยความสะดวกในการประชุม เช่น วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ 
ค าส าคัญจ : ประสิทธิภาพ, การปกครอง, คณะสงฆ์ 
 
Abstract 
 This article was to study the efficiency, to compare the monk's opinion and 
to study the problems, obstacles and suggestions for the administrative efficiency of 
Sangha in Mueang district, Kanchanaburi province, using mixed methods. Findings 
were the administrative efficiency of Sangha in Mueang district, Kanchanaburi 
province revealed the overall at high level. The person factors for example, years of 
monkhood influenced of the Buddhist monks’ opinions on the administrative 
efficiency of Sangh in Mueang district, Kanchanaburi province. There were statistically 
significant differences in overall at 0.01. Problems and obstacles were that monks in 
a remote area faced the problems on the inconvenience of travelling to attend the 
Sangha’s meeting Further, the new technology such as videoconferencing technique 
should be provided in facilitating the distance meeting. 
Keywords : Efficiency, Administrative, Sangha 
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บทน า 
สภาพของสังคมมนุษย์มีความแตกต่างไปจากสังคมของสัตว์ อ่ืนอย่างมาก ด้วยเหตุที่ เม่ือ

มนุษย์ต้องการความปลอดภัยและเข้ามาอยู่ร่วมกันนั้น ขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้และพัฒนาด้านอ่ืน ๆ 
ด้วย จนกระทั่งท าให้ชุมชนกลายเป็นเมืองหรือนครที่มีประชากรมากขึ้นมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น 
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์จึงมีมากขึ้นตามไปด้วย และเม่ือมีปัญหาเกิดขึ้นในสังคมมนุษย์
ซ่ึงตามธรรมชาติและสัญชาติญาณมนุษย์ก็จะพยายามหาทางแก้ไขและเครื่องมืออย่างหนึ่งที่มนุษย์
น ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาของสังคม คือ ระเบียบกฎเกณฑ์ที่มนุษย์ในสังคมสร้า งขึ้น โดยในยุคต้น ๆ 
ของมนุษย์นั้น ผู้ที่ก าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสังคม คือ ผู้แข็งแรงที่สุด มีความเก่งกล้ามากที่สุดใน
สังคม นั่นเอง และนอกจากจะเกิดขึ้นตามสัญชาตญาณของมนุษย์แล้ว ยังเกิดจากผู้ปกครองหรือผู้น า
อีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ เพ่ือใช้แก้ไขปัญหาของสังคม 

การปกครองเป็นการวางระเบียบกฎเกณฑ์ให้สมาชิกของสังคมได้อยู่ร่วมกันท าหน้าที่อย่าง
ปกติสุข (คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2549) การปกครอง (Governance) 
จึงครอบคลุมถึงการบริหาร การวางระเบียบ กฎเกณฑ์ส าหรับสังคม เพ่ือให้สังคมมีความสงบสุข (สุขุม 
นวลสกุล, 2542) 

พระพุทธเจ้าทรงจัดรูปแบบการปกครองที่เป็นธรรมขึ้นแก่สังคม ๆ หนึ่ง คือ “ สังคมสงฆ์” 
ทรงใช้วิธีการส าหรับมนุษย์มาอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน และมีระเบียบ แบบแผนในการเป็นอยู่ตลอดจน
การด าเนินกิจกรรม เพ่ือให้มนุษย์เหล่านั้นได้รับประโยชน์จากการสอนของพระองค์อย่างเต็มที่  โดย
พระองค์ทรงมีฐานะเป็นธรรมราชา ดังพุทธพจน์ตอนหนึ่ง ความว่า “เราเป็นพระราชานั่นคือเป็นธรรม
ราชาผู้ยอดเยี่ยม” (ม.ม. 13/609/554) 

ทั้งนี้ การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาล ไม่ได้มีระเบียบแบบแผนอะไรมากนัก และคณะ
สงฆ์ยังไม่ได้ด ารงสภาวะการเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของประชาชนดังเช่นปัจจุบัน เพราะพุทธศาสนาพ่ึง
เริ่มต้ังและท้าทายต่อความเชื่อในจารีตเดิมของศาสนาพราหมณ์ เจตจ านงในการออกบวชเกิดจาก
ความเบื่อหน่ายและมุ่งหาจุดหลุดพ้นทางโลก แต่โดยเนื้อแท้การปกครองสงฆ์ในสมัยพุทธกาลมี
ลักษณะความเป็นประชาธิปไตยและเป็นสังคมที่เสมอภาค พระสงฆ์ทุ กรูปมีหน้าที่ปฏิบัติตามพระ
ธรรมวินัย พระเถระผู้เป็นอุปัชฌาย์อาจารย์มีหน้าที่ปกครองสานุศิษย์ของตน แต่ใน  สังฆกรรมทั้งปวง 
สงฆ์ย่อมเป็นใหญ่ไม่เลือกว่าจะเป็นอาจารย์หรือสานุศิษย์ เม่ือมีกิจสงฆ์เกิดขึ้นจะต้องมีการประชุมสงฆ์
และถือมติเอกฉันท์เป็นหลัก เนื่องจากพระสงฆ์สาวกยังไม่มากนักความเสื่อมอันเกิดจากข้อวัตรปฏิบัติ
ของพระสงฆ์จึงมีน้อย ดังปรากฏหลักฐานในพระไตรปิฎกพระสงฆ์ที่ล่วงละเมิดสิกขาบทอยู่ เนือง ๆ มี
เพียงกลุ่มพระสงฆ์ฉัพพัคคีย์ และหลักที่ใช้ในการปกครองก็มีเพียงพระธรรมวินัย ไม่จ าเป็นต้องอาศัย
พระราชอ านาจจากพระเจ้าแผ่นดินหรือผู้ปกครองรัฐให้ออกกฎหมายบังคับสังฆมณฑล ฝ่ายอาณาจักร
มีหน้าที่ถวายศาสนูปถัมภ์แต่ด้านเดียว (คนึงนิตย์ และสุบรรณ จันทบุตร , 2545) ต่อมา ภายหลังพุทธ
ปรินิพพานล่วงมาแล้ว 200 กว่าปี พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศไทยโดยคณะสมณทูตที่น าโดย
พระโสณะและพระอุตตระ เม่ือครั้งยังเป็นอาณาจักรสุวรรณภูมิ ในปี พ.ศ. 235 (สุชีพ ปุญญานุภาพ , 
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2541) โดยพระมหากษัตริย์และประชาชนต่างยอมรับนับถือและยึดหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา
เป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติในการด ารงชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้ 

ปัจจุบัน คณะสงฆ์ไทยมีธรรมนูญที่ใช้ในการปกครองคณะสงฆ์ คือ พระธรรมวินัย และมี
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2535 ซ่ึงเป็นหลักจัดระเบียบการปกครองอีกส่วนหนึ่งด้วย (พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ , 
2540) 

ทั้งนี้ ในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีวัดจ านวน 75 วัด โดยเป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์
มหานิกาย จ านวน 66 วัด โดยวัดในอ าเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 75 วัด ประกอบด้วย วัด
มหานิกาย จ านวน 66 วัด วัดอนัมนิกาย จ านวน 2 วัด วัดธรรมยุตกาย จ านวน 6 วัด และวัดจีนนิกาย 
จ านวน 1 วัด 

อย่างไรก็ตาม จากผลงานวิจัยที่หลากหลาย แสดงให้เห็นปัญหาของการบริหารจัดการการ
ปกครองคณะสงฆ์ บางประการ เช่น พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสบางรูปไม่ค่อยให้ความส าคัญและ
ไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับคณะสงฆ์เวลามีประชุม พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสบางรูปขาดความ
ร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องและอ านาจการปกครองกระจุกตัวอยู่แต่ส่วนกลางเป็นส่วนใหญ่ เม่ือมีคนเข้า
มาบวชเป็นจ านวนมากมักก่อปัญหาด้านยาเสพติดมากที่สุดเพราะพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสบาง
รูปย่อหย่อนขาดการบอกกล่าวและสั่งสอน พระภิกษุสามเณรบางรูปประพฤติไม่เหมาะสมในสมณ
สารูป และคณะผู้ปกครองบางรูปปล่อยปละละเลย ขาดการเอาใจใส่อย่างจริงจัง เป็นต้น (พระครู
ปลัดธนากร วร าโณ, 2555) 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับ ผู้วิจัยด ารงต าแหน่ง
พระสังฆาธิการในสังกัดคณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จึงศึกษาเรื่อง “ประสิทธิภาพการ
ปกครองคณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี” เพ่ือศึกษาสภาพและแนวทางในการพัฒนา โดยมุ่ง
สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยเป็นข้อมูลทางวิชาการส าหรับการพัฒนาคณะสงฆ์อ าเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี และยังสามารถเป็นกรณีศึกษาส าหรับพ้ืนที่อ่ืน ๆ ได้อีกประการหนึ่งด้วย  
 
ััตถุประสงค์ของการัิััย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพประสิทธิภาพการปกครองคณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่ มีต่อประสิทธิภาพการปกครอง

คณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพการปกครอง

คณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
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ัิธีการเ าเนินการัิััย 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดการวิจัย
เชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากพระสงฆ์ในอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 946 รูป (ส านักงานเจ้า
คณะอ าเภอเมืองกาญจนบุรี, 2561: 1-5) ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามา
เน่ (สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์, 2546) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 282 รูป เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัย
เชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 7 ท่าน เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง และวิเคราะห์
เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 
ผลการัิััย 
 1. จผลการ ัิเคราะว์สอาพประ สิทธิอาพการปกครองคณะสงฆ์ อ าเออเมื องจัังวััเ
กาญันบุรีจ โเยอาพรัมและรายเ้านจ มีรายละเอียเจ เังน้ี 
ตารางท่ีจ1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นที่ มีต่อสภาพประสิทธิภาพการ

ปกครองคณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวม 
          (n = 282) 

ท่ี สอ า พ ป ร ะ สิ ท ธิ อ า พ กา ร ป ก ค ร อ ง คณ ะ ส ง ฆ์ 
อ าเออเมืองจ ัังวััเกาญันบุรี 

ระเับคัามคิเเว็น 
x̅ S.D. แปลผล 

1 ด้านการปกครองตามหลักพระธรรมวินัย 4.28 0.596 มาก 
2 ด้านการปกครองโดยเอ้ือเฟ้ือต่อพระราชบัญญัติคณะ

สงฆ์ กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ 
ประกาศ และพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช 4.16 0.584 มาก 

 อาพรัม 4.22 0.573 มาก 
 ัากตารางท่ีจ1 พบว่า  สภาพประสิทธิภาพการปกครองคณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการปกครองตามหลักพระธรรมวินัย อยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 รองลงมา ได้แก่ ด้านการปกครองโดยเอ้ือเฟ้ือต่อพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค า สั่ง มติ ประกาศ และพระบัญชาสมเด็จ
พระสังฆราช อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 
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 2.จผลการเปรียบเทียบคัามคิเเว็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อประสิทธิอาพการปกครองคณะ
สงฆ์อ าเออเมืองจ ัังวััเกาญันบุรีจ โเย  ัาแนกตามปััััยส่ันบุคคล 
ตารางท่ีจ2  สรุปผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อประสิทธิภาพการปกครองคณะ

สงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ปััััยส่ันบุคคล t-test F-test Sig. ผลการทเสอบ 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

1. พระสงฆ์ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการปกครองคณะสงฆ์อ าเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี แตกต่างกัน - 1.526 0.195 -  
2. พระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อประสิทธิภาพการปกครองคณะสงฆ์อ าเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี แตกต่างกัน - 3.605** 0.007  - 
3. พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาสามัญต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปกครอง
คณะสงฆ์ อ าเภอ เมือง จั งหวัดกาญจนบุ รี 
แตกต่างกัน - 1.314 0.271 -  
4. พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษานักธรรมต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปกครอง
คณะสงฆ์ อ าเภอ เมือง จั งหวัดกาญจนบุ รี 
แตกต่างกัน - 0.445 0.721 -  
5. พระสงฆ์ที่มีสถานะต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อประสิทธิภาพการปกครองคณะสงฆ์อ าเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี แตกต่างกัน 1.743 - 0.082   

 **นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ัากตารางท่ีจ2 แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ พรรษา มีผลให้ความคิด เห็นที่ มีต่อ
ประสิทธิภาพการปกครองคณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
 3. ปัญวาจอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาประสิทธิอาพการปกครองคณะสงฆ์
อ าเออเมืองจ ัังวััเกาญันบุรี 
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ตารางท่ีจ3 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพการปกครองคณะสงฆ์
อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
เ้าน ปัญวาจ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ด้านการปกครองตามหลัก
พระธรรมวินัย 

1. พระภิกษุผู้บวชใหม่บางรูป 
ประพฤติย่อหย่อนในพระวินัย 

1. ควรอบรมสั่งสอนพระวินัยแก่ 
พระภิกษุผู้บวชใหม่ในทันที 

ด้านการปกครองโดยเอ้ือเฟ้ือ
ต่อพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ 
ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ 
แ ล ะ พ ร ะ บั ญ ช า ส ม เ ด็ จ
พระสังฆราช 

1. ปัญหาที่พระภิกษุ สามเณร
บางรูปกระท าผิดกฎหมายของ
ฝ่ายบ้านเมืองที่นอกเหนือจาก
บัญญัติ ไว้ ในพระร าชบัญญั ติ
คณะสงฆ์ด้วยความรู้ เท่า ไม่ถึง
การณ์ 

1. ควรจัดอบรมความรู้ เก่ียวกับ
กฎหมายของฝ่า ยบ้ า นเ มืองที่
เก่ียวข้องกับองค์กรคณะสงฆ์แก่
พระภิกษุ สามเณร  ไวยาวัจกร 
และผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย 

2. ปัญหาความไม่สะดวกในการ
เดินทาง เข้า ร่วมประชุ มของ
พระภิกษุสามเณรที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกล 
3. อุปสรรคจากความไ ม่เป็น
เอกภาพของคณะสงฆ์ที่ให้ฝ่าย
ฆราวาสเข้ามามีบทบาทในการ
ลงนิคหกรรมและตัดสินโทษแก่
ภิกษุผู้กระท าผิด 

2. ควรน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้า
ช่วยอ า นวยความสะดวก เช่ น 
การประชุมผ่าน วิดีโอคอนเฟอ
เรนซ์ (Video Conference) 
3. ควรให้การลงนิคหกรรมและ
กา ร ตัด สิ น โ ทษ แ ก่พ ระ ภิ ก ษุ
ผู้ก ระท าความผิด เ ป็น อ าน า จ
หน้ าที่ ของคณะสงฆ์เ พีย งฝ่ า ย
เดียว 

 ัากตารางท่ีจ3 พบว่า พระสงฆ์ผู้ตอบแบบสอบถาม การพัฒนาประสิทธิภาพการปกครอง
คณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีคุณลักษณะ ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
 เ้านการปกครองตามวลักพระธรรมัินัย คือ 1) ผู้แทนราษฎร ต้องเก่ง มีความรู้  มีพระภิกษุ
ผู้บวชใหม่บางรูปประพฤติย่อหย่อนในพระวินัย 2) ควรอบรมสั่งสอนพระวินัยแก่ พระภิกษุผู้บวชใหม่
ในทันที  
 เ้านการปกครองโเยเอ้ือเฟ้ือต่อพระราะบัญญัติคณะสงฆ์จกฎมวาเถรสมาคมจข้อบังคับจ
ระเบียบจค าส่ังจมติจประกาศจและพระบัญะาสมเเ็ัพระสังฆราะ คือ 1) ปัญหาที่พระภิกษุ สามเณร
บางรูปกระท าผิดกฎหมายของฝ่ายบ้านเมืองที่นอกเหนือจากบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
ด้วยความรู้เท่า ไม่ถึงการณ์ ปัญหาความไม่สะดวกในการเดินทางเข้าร่วมประชุมของพระภิกษุสามเณร
ที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล อุปสรรคจากความไม่เป็นเอกภาพของคณะสงฆ์ที่ให้ฝ่ายฆราวา สเข้ามามีบทบาท
ในการลงนิคหกรรมและตัดสินโทษแก่ภิกษุผู้กระท าผิด 2) ควรจัดอบรมความรู้ เก่ียวกับกฎหมายของ
ฝ่ายบ้านเมืองที่เก่ียวข้องกับองค์กรคณะสงฆ์แก่พระภิกษุ สามเณร ไวยาวัจกร และผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง
ทุกฝ่ายควรน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าช่วยอ านวยความสะดวก เช่น การประชุ มผ่าน วิดีโอคอนเฟอ
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เรนซ์ (Video Conference)ควรให้การลงนิคหกรรมและการตัดสินโทษแก่พระภิกษุผู้กระท าความผิด
เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะสงฆ์เพียงฝ่ายเดียว 
 
ออิปรายผลการัิััย 
 สภาพประสิทธิภาพการปกครองคณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน แสดงให้เห็นว่า คณะสงฆ์อ าเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีการปกครองโดยเคร่งครัดตามหลักพระธรรมวินัยอันเป็นธรรมนูญการ
ปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ อีกประการหนึ่ง เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์และการพระพุทธศาสนา
ปัจจุบันสอดคล้องกับสภาพการณ์ของการปกครองของฝ่ายบ้านเมือง คณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี ยังได้จัดการบริหารกิจการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  
กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง กฎมหาเถรสมาคม ว่าด้วยเรื่องการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ได้แก่ หน้าที่การปกครองคณะสงฆ์
ต้องถือเป็นธุระหน้าที่ เพราะการที่คณะสงฆ์และการพระศาสนา หรือเพราะเก่ียวกับการคณะสงฆ์และ
การพระศาสนามี 6 ด้าน คือ การปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ นั่นเอง ซ่ึงผลการวิจัยดังกล่าวนี้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูพิพิธพัฒนโสภณ (สุบิน สุเมโธ), (2555) ได้วิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพ
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการปกครองในอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ” ผลการวิจัย
พบว่า ระดับประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการปกครองในอ าเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า ประสิทธิภาพ
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการปกครองในอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ และสอดคล้องกับงา นวิจัยของ พระครูวินัยธรสมชาย สุวิชา โน, (2554) ได้วิจัยเรื่อ ง 
“ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในอ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี” จากผลการวิจัยพบว่า 
ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในอ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครู
สังวรสาธุวัตร (ส ารวย ส วโร), (2555) ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิการด้านการปกครองคณะ
สงฆ์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของพระสังฆาธิการด้านการ
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระ
สังฆาธิการด้านการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาอุบล จรธมฺโม, (2550) ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์
ปรัชญาการปกครองในพุทธปรัชญาเถรวาท” ผลการวิจัยพบว่า หลักธรรมส าหรับนักปกครองตามหลัก
พุทธะปรัชญา ผู้ปกครองต้องมีคุณธรรมในหารปกครองตามแบบธรรมาธิปไตย กล่าวคือ ปกครองด้วย
ความถูกต้อง ความจริง มีศีลธรรม มีความยุติธรรม อ านวยประโยชน์และความสงบสุข แก่ผู้ใต้ปกครอง 
นอกจากนั้นในพระพุทธศาสนามีระบบการปกครองแบบสามัคคีธรรม ซ่ึงเป็นระบบการปกครองที่น าไป
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ปรับใช้ได้ทั้งทางโลกและทางธรรม ตามทัศนะของ พุทธทาสภิกขุ ที่เน้นว่ารูปแบบการปกครองจะดีหรือ
ตกต่ าต้องขึ้นอยู่กับผู้ปกครองซ่ึงต้ังอยู่ในธรรม คือ ปกครองอย่างถูกต้อง ดีงาม ยุติธรรม และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พระครูปลัดอาทิตย์ อตฺถเวที, (2547) ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวคิดและวิธีการ
ปกครองคณะสงฆ์ของพระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต): ศึกษาเฉพาะกรณีพระสังฆาธิการเขต
ปกครองภาค 2” ผลวิจัยพบว่า การปกครองคณะสงฆ์ไทยนอกจากจะยึดหลักพระธรรมวินัยแล้ว ยังอิง
อาศัยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติเถรสมาคม ในการสนับสนุนส่งเสริมการ
บริหารคณะสงฆ์ให้เกิดความเรียบร้อยดีงามในหมู่คณะสงฆ์และป้องกันภัยอันตรายจากภายนอกที่จะ
เกิดขึ้นกับองค์กรคณะสงฆ์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูเกษมสมุทรคุณ (ทองหล่อ เขมธมฺโม), 
(2554) ได้วิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหา รจัดการวัดของพระสังฆาธิการในอ าเภอเมือง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม” ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของพระ
สังฆาธิการในอ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
 

องค์คัามรู้ 
1)จองค์คัามรู้ท่ีไเ้รับัากการัิััย 
ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 

 
อาพท่ีจ1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

ประสิทธิอาพการปกครองคณะสงฆ์อ าเออเมืองจ ัังวััเกาญันบุร ี

เ้านการปกครองตามวลักพระธรรมัินัย 
- การยึดถือพระธรรมวินัยเป็นธรรมนูญสูงสุดในการปกครอง 
- การจัดให้พระภิกษุในปกครองลงอุโบสถกรรมฟังพระปาติโมกข์ทุกก่ึงเดือน 
- การยึดถือพระธรรมวินัยเป็นหลักเกณฑ์ในการจัดระเบียบของหมู่สงฆ์โดยมุ่งหมายความ

สามัคคีของหมู่คณะเป็นส าคัญ 

เ้านการปกครองโเยเอ้ือเฟ้ือต่อพระราะบัญญัติคณะสงฆ์จกฎมวาเถรสมาคมจ
ข้อบังคับจระเบียบจค าสั่งจมติจประกาศจและพระบัญะาสมเเ็ัพระสังฆราะ 
- การด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎมหาเถร

สมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าส่ัง มติ ประกาศ และพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช 
- การตัดสินโทษแก่ภิกษุ/สามเณรใต้ปกครองโดยไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  

กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าส่ัง มติ ประกาศ และพระบัญชาสมเด็จ
พระสังฆราช 

- การก าหนดบทลงโทษแก่ภิกษุใต้ปกครองท่ีฝ่าฝืนกฎ ระเบียบในการอยู่ร่วมกัน 
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จากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย คุณลักษณะของประสิทธิภาพการปกครองคณะสงฆ์
อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ที่พึงประสงดังนี้ 

เ้านการปกครองตามวลักพระธรรมัินัยจการยึดถือพระธรรมวินัยเป็นธรรมนูญสูงสุดในการ
ปกครอง การจัดให้พระภิกษุในปกครองลงอุโบสถกรรมฟังพระปาติโมกข์ทุกก่ึงเดือนการยึดถือพระ
ธรรมวินัยเป็นหลักเกณฑ์ในการจัดระเบียบของหมู่สงฆ์โดยมุ่งหมายความสามัคคีของหมู่คณะเป็น
ส าคัญ 
 เ้านการปกครองโเยเอ้ือเฟ้ือต่อพระราะบัญญัติคณะสงฆ์จกฎมวาเถรสมาคมจข้อบังคับจ
ระเบียบจค าส่ังจมติจประกาศจและพระบัญะาสมเเ็ัพระสังฆราะจการด าเนินการปกครองคณะสงฆ์
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ 
และพระบัญชาสมเ ด็จพระสังฆราช  การตัดสินโทษแก่ภิ กษุ/สามเณรใต้ปกครองโดยไม่ขัดต่อ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ และพระบัญชา
สมเด็จพระสังฆราชการก าหนดบทลงโทษแก่ภิกษุใต้ปกครองที่ฝ่าฝืนกฎ ระเบียบในการอยู่ร่วมกัน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเะิงนโยบาย 
  1) คณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จัดอบรมสั่งสอนพระวินัยแก่พระภิกษุผู้บวชใหม่
ในทันที โดยจัดการอบรมเป็นประจ าทุกเดือน ไม่เฉพาะการอบรมพระนวกะในช่วงเวลาก่อนเทศกาล
เข้าพรรษา เท่านั้น 
 2) คณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย และส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมมือกันจัดอบรมให้ความรู้ เก่ียวกับ
กฎหมายของฝ่ายบ้านเมืองที่เก่ียวข้องกับองค์กรคณะสงฆ์แก่พระภิกษุ สามเณร ไวยาวัจกร และ
ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย 
 2. ข้อเสนอแนะเะิงปฏิบัติ 
 1) ควรน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าช่วยอ านวยความสะดวกในการประชุม เช่น การประชุมผ่าน 
วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) 
 2) ควรสนับสนุนให้การลงนิคหกรรมและการตัดสินโทษแก่พระภิกษุผู้กระท าความผิดเป็น
อ านาจหน้าที่ของคณะสงฆ์เพียงฝ่ายเดียว 
 3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการัิััยครั้ง ต่อไป 
 1) ควรศึกษาเก่ียวกับประสิทธิผลการปกครองคณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
 2) ควรศึกษาเก่ียวกับนวัตกรรมทางการปกครองของคณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
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บทคัเย่อ 
บทความนี้เพ่ือศึกษาสภาพบทบาท เปรียบเทียบ เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ต่อบทบาทพระสงฆ์การพัฒนาชุมชนอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า 
ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมี
ความคิดเห็นแตกต่างกัน จึงยอมรับตามสมมติฐานการวิจัย  ปัญหาและอุปสรรค คือ ขาดความ
ต่อเนื่อง และงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรม ขาดการให้ความร่วมมือของประชาชนในการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น ไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่พระสงฆ์จะเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา ดังนั้นคณะสงฆ์ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ 
เพ่ือเข้าร่วมพระสงฆ์ควรเข้าไปมีการส่วนสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนในทุก
ระดับ 
ค าส าคัญจ : บทบาท; พระสงฆ์; การพัฒนาชุมชน 
 
Abstract 

This article was a study of the condition and comparison, to study problems, 
obstacles and suggestion of the monks’ role in community development, Cha-Am 
district, Phetchaburi Province. This mix-method research found that overall, the 
opinions of the respondents were at a high level, different personal factors resulting 
in different opinions, thus accept according to the research hypothesis. Problems and 
obstacles were lack of continuity and budget for supporting activities, lack of 
cooperation of people in participating in organized activities, not receiving 
cooperation from various organizations in which monks would participate in 
developing. Therefore, public relations activities should be provided for public 
awareness and participation, monks should be involved in building relationships w ith 
government agencies at all levels. 
Keywords: role, Buddhist monks, community development 
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112: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

บทน า  
 บทบาทของพระสงฆ์ในยุคปัจจุบัน พระพุทธทาสภิกขุกล่าวว่า บทบาทที่พระสงฆ์ท าได้
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประการ คือ เผยแผ่ด้วยให้ปริยัติ (การศึกษา) เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ พัฒนาสู่
ความคิดที่สามารถพิจารณาได้เอง เผยแพร่ด้วยการท าให้ดู (ปฏิบัติ) เพ่ือให้เกิดความน่าเ ชื่อถือและ
สร้างความสนใจต่อผู้พบเห็น และท าแผนงานด้วยการมีความสุขให้ประชาชน (ปฏิเวธ) จนเกิดความ
ไว้วาง ใจในแนวทาง ส่ งผลต่อการ ริเริ่มประพฤติปฏิ บัติตา ม (เบญจา  มังคละพฤกษ์, 2552)  
ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 เองได้ก าหนดให้พระสงฆ์มีบทบาทในการมีส่วน
ร่วมพัฒนาสังคม ด้านการศึกษาสงเคราะห์ และด้านสาธารณสงเคราะห์ เป็นผู้น าทางศีลธรรม เป็น
ผู้ให้ค าปรึกษาด้านจิตใจ และส่งเสริมให้การศึกษาธรรมะ แก่เยาวชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบริเวณวัด 
และชุมชนใกล้เคียง พระสงฆ์ในชุมชนมีความผูกพันกับชุมชนอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากในแต่ล ะ
ภูมิศาสตร์มักจะมีกิจกรรมที่ส าคัญ เก่ียวกับศาสนา และจารีตประเพณีในชุมชนนั้นๆ ล้วนเป็นการ
เสริมบทบาท และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับชุมชน นอกจากนั้นบทบาทที่ส า คัญยิ่งและ
ปรากฏอยู่ทั่วไปได้แก่ การเข้าไปสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ทั้งระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา การเข้าไปบรรยายธรรมะแบบผสมผสานกับศาสตร์ปัจจุบัน ตามหน่วยงานทั้งในภาครัฐ
และภาคเอกชนซ่ึงเป็น (พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2554) 
 บทบาทเชิงรุกวัดและพระสงฆ์มีบทบาทท่ีส าคัญแก่ประชาชน และสังคมมายาวนานไม่ว่าจะ
เป็นสถานที่ให้การศึกษาการอาชีพ การรักษาโรค การพิจารณาตัดสินคดีความต่างๆ การให้ค าแนะน า
สั่งสอนสร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตใจ เป็นสถานที่พักผ่อน และปฏิบัติธรรมรวมทั้งการท ากิจกรรม
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องที่รวมอยู่ในวัดต่อบทบาท ดังกล่าวได้ลดน้อยลงตามสภาพความเจริญ 
 จากประเด็นข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา “บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนอ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี” ซ่ึงเป็นบทบาทท่ีพระสงฆ์มีกับชุมชนซ่ึงช่วยสร้างคุณค่าในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม 
และช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับพระศาสนาต่อไป 
 

ััตถุประสงค์ของการัิััย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  
 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
 3. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนอ าเภอ
ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
 

ัิธีการเ าเนินการัิััย 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดการวิจัย
เชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากประชาชนผู้ มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกต้ัง ที่อาศัยอยู่ในอ าเภอชะอ า จังหวัด
เพชรบุรีจ านวน 79,918 คน ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (ธานินทร์ 
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ศิลป์จารุ, 2551) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 398 คนเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูล
จากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ  
มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 9 คน เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 

ผลการัิััย 
 1.จผลการศึกษาระเับคัามคาเวัังของประะาะนท่ีมีต่อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนา
ะุมะนอ าเออะะอ าจ ัังวััเเพะรบุรี 
ตารางท่ีจ1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อ บทบาท

พระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี โดยรวม 
          (n=398) 

บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาะุมะนอ าเออะะอ าจ
ัังวััเเพะรบุรี 

ระเับคัามคาเวััง 
x̅ S.D. การแปลผล 

ด้านสังคม 3.74 0.852 มาก 
ด้านเศรษฐกิจ 3.55 0.936 มาก 
ด้านวัฒนธรรม 4.02 0.823 มาก 
ด้านการศึกษา 3.67 0.892 มาก 
ด้านสิ่งแวดล้อม 3.79 0.933 มาก 
โเยรัม 3.76 0.789 มาก 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังต่อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.76, S.D.=0.789) เม่ือจ าแนกเป็นราย
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ด้านการศึกษา 
และด้านเศรษฐกิจ ตามล าดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบระเับคัามคาเวัังของประะาะนต่อบทบาทพระสงฆ์ในการ
พัฒนาะุมะนอ าเออะะอ าจ ัังวััเเพะรบุรี โเย  ัาแนกปััััยส่ันบุคคล 
ตารางท่ีจ2  สรุปผลการเปรียบเทียบระดับความคาดหวังที่มีต่อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน

อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี โดยจ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล  

ปััััยส่ันบุคคล t-test F-test Sig. ผลการทเสอบสมมติฐานการัิััย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ 4.671**  0.000   
อายุ  9.117** 0.000   
ระดับการศึกษา  3.739 0.005*   
อาชีพ  6.215* 0.000   
รายได้  3.865** 0.010   
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 จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ต่างกัน มีความคาดหวังต่อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  
 3.จปัญวาจอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียักับบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาะุมะนอ าเออ
ะะอ าจัังวััเเพะรบุรี 
ตารางท่ีจ3  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนอ าเภอ

ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
บทบาทพระสงฆ์ใน
การพัฒนาะุมะน ปัญวา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เ้านสังคม ไม่มีกา รจั ดโคร งการอบรมค่า ย
คุณธรรมจ ริยธรรมให้ประชาชน 
ขาดความต่อเนื่อง และงบประมาณ
ในการสนับสนุนกิจกรรม 

จั ด ใ ห้ มีก า ร จั ด โค ร งก า รอ บร ม
คุณธรรมจริยธรรม ให้เป็นแหล่งเรียน
ของประชาชนแบบต่อเนื่องทั้งภายใน
วัด และตามสถานที่ต่าง ๆ ที่รวมตัว
กันของประชาชน 

เ้านเศรษฐกิั ในบ้างเขตพ้ืนที่ของอ าเภอชะอ ายัง
ไม่มีกา รจัดต้ั งกลุ่มองค์กรชุมชน 
เช่น มูลนิธิ กองทุน ศูนย์ ฯลฯ 

ให้ มีการ จัด ต้ังอง ค์กรชุ มชน เช่ น 
มูลนิ ธิ  กอง ทุ น  ศูน ย์  ฯลฯ  ใ ห้
ครอบคลุมในเขตพ้ืนที่การปกครอง
ของคณะสงฆ์ 

เ้านััฒนธรรม ประชาชนไม่มีความเข้าใจในการที่
พระสงฆ์เข้าไป มีส่วนร่วมในกา ร
ส่งเสริ มกิจกรรมด้านวัฒนธรรม
ประเพณี 

ส่ ง เ สริ ม ควา มรู้ ค ว า ม เข้ า ใจ ใ น
ควา มส า คัญขอ งประเพณี แล ะ
วัฒนธรรมแก่ประชาชนในชุมชนถึง
ควา มส า คัญของพระสงฆ์ ในกา ร
ส่งเสริมวัฒนธรรม 

เ้านการศึกษา ขาดอุปกรณ์การเรียนเป็นบางอย่าง
มิตรหลังการเลือกต้ัง 

ควรมีการเปิดรับบริจาคอุปกรณ์การ
เรียนให้แก่ชุมชน 

เ้านส่ิงแัเล้อม ในชุมชนประชาชนยังขาดความรู้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม และกา รอยู่ร่ วมกับ
ธรรมชาติ 

ส่ง เสริมให้ ควา มรู้ ใน กา รอนุรั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม รักษาและสืบสานภู มิ
ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น ใ น ก า ร ใ ช้
ทรัพยากรธร รมชาติ  และกา รอยู่
ร่วมกับธรรมชาติ 

  
 ัากตารางท่ีจ3 พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
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 เ้านสังคม คือ 1) ไม่มีการจัดโครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมให้ประชาชน ขาดความ
ต่อเนื่อง และงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรม  2) จัดให้มีการจัดโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ให้เป็นแหล่งเรียนของประชาชนแบบต่อเนื่องทั้งภายในวัด และตามสถานที่ต่าง ๆ ที่รวมตัว
กันของประชาชน 
 เ้านเศรษฐกิั คือ 1) ในบ้างเขตพ้ืนที่ของอ าเภอชะอ ายังไม่มีการจัดต้ังกลุ่มองค์กรชุมชน 
เช่น มูลนิธิ กองทุน ศูนย์ ฯลฯ  2) ให้มีการจัดต้ังองค์กรชุมชน เช่น มูลนิธิ กองทุน ศูนย์ ฯล ฯ  
ให้ครอบคลุมในเขตพ้ืนที่การปกครองของคณะสงฆ์  
 เ้านััฒนธรรม คือ 1) ประชาชนไม่มีความเข้าใจในการที่พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณี 2) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในความส าคัญของประเพณี 
และวัฒนธรรมแก่ประชาชนในชุมชนถึงความส าคัญของพระสงฆ์ในการส่งเสริมวัฒนธรรม 
 เ้านการศึกษา คือ 1) ขาดอุปกรณ์การเรียนเป็นบางอย่างมิตรหลังการเลือกต้ัง  2) ควรมีการ
เปิดรับบริจาคอุปกรณ์การเรียนให้แก่ชุมชน 
 เ้านส่ิงแัเล้อม  คือ 1) ในชุมชนประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 2) ส่งเสริมให้ความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษาและ
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 
 
ออิปรายผลการัิััย  
 ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่
อ าเภอหนองบุญมา ก จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้วิจัยจ ะกล่าวถึงประเด็นส าคัญและน่าสนใจ  
และน ามาอภิปรายดังนี้ 
 1.ัากการัิััยคัามคิเเว็นของประะาะนในบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาะุมะนอ าเออ
ะะอ าจัังวััเเพะรบุรี   
 บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระสุชินนะ อนิญฺชิโต (พรหมนิล), (2561) ได้วิจัยเรื่อง 
“บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ” ผลการวิจัยพบว่า  
(1) บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านสังคม ด้านอาชีพ ด้านวัฒนธรรม  
ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสาธารณสุข อยู่ในระดับมากทุกด้าน (2) ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของ
ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัด
เพชรบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ ระดับการศึกษาและ
อาชีพ ไม่แตกต่างกัน และทางด้าน อายุ  ผู้ตอบแบบสอบถามนั้นมีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาท
พระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนอ าเภอแก่งกระจาน ในด้านอาชีพ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสาธารณะสุข 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนบทบาทในด้านสังคม และด้าน
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วัฒนธรรม ประชาชนมีความเห็นไม่มีความแตกต่างกัน (3) ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ที่มีต่อ
บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ ด้านสังคม พบว่า ควร
จัดให้มีการจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แบบต่อเนื่องทั้งภายในวัด หรือ
ตามสถานที่ต่างๆ และให้การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ให้กับประชาชน ด้านอาชีพ พบว่า ควรจัด
ให้มีเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง จัดต้ังองค์กรชุมชน เช่น มูลนิธิ กองทุน ศูนย์ ฯลฯ สนับสนุนกลุ่ม
อาชีพด่ังเดิมในเป็นจุดแข็งในพ้ืนที่นั้นๆ ด้านวัฒนธรรม พบว่า ควรมีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน
ความส าคัญของวัฒนธรรม ประเพณี วันส าคัญของพุทธศาสนา และความส าคัญของพระสงฆ์ในการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมของชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ควรมีการปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน รักษาและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ด้าน
สาธารณสุข พบว่า ควรมีส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจงานด้านสาธารณะสุขแก่พระสงฆ์ และ
ประชาชน ในความรู้ด้านการดูแลสุขลักษณะ 
 2. ผลการเปรียบเทียบคัามคิเเว็นของบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาะุมะนอ า เออะะอ าจ
ัังวััเเพะรบุรี  
 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนา
ชุมชนอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี เป็นการทดสอบสมมติฐาน โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ประกอบด้วยเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีความคิดเ ห็นต่อ
บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี แตกต่างกัน จึงยืนยันตามสมมติฐาน
การวิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระอธิการภัคพล ฐานกโร (2558) ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทของ
พระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ต าบลบางงาม อ าเภอศรีประจันต์ จังหวั ด
สุพรรณบุรี” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า (1) ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตขอประชาชนต าบลบางงาม อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก (3.74) เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมากทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล าดับ คือ ด้านการให้ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต (3.83) ด้านการเป็นแบบอย่างในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  (3.80) และด้านการสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต (3.60) (2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทพระสงฆ์กับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต าบลบางงาม อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยจ าแนก
ตามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่  เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน  และระดับการศึกษา  พบว่า
ประชาชนที่มี เพศ อายุ และอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนต าบลบางงาม อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชน
ที่มี รายได้และระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ต าบลบางงาม อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (3) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเก่ียวกับบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนต าบลบางงาม อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า 1) ด้านการให้
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ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขาดพระสงฆ์ที่สามารถเข้ามาอบรบคุณธรรม -จริยธรรมให้แก่
ประชาชนดังนั้นคณะสงฆ์ควรมีการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ประชาชนเพ่ือให้เข้าใจและรู้จัก
แก่นแท้ของศาสนาเพ่ือน าไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิต 2) ด้านการเป็นแบบอย่างในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต พระสงฆ์บางรูปประพฤติปฏิบัติตนไม่อยู่ในสมณสารูป ท าให้ประชาชนที่พบเจอไม่เลื่อมใสใน
ศาสนา พระสงฆ์จึงควรเป็นแบบอย่างในการพัฒนาการด าเนินชีวิตที่ถูกต้องตามครรลองเพ่ือให้
ประชาชนได้ปฏิบัติตาม ที่ส าคัญจะต้องยกย่องเชิดชูบุคคลที่ท าความดีอย่างสม่ าเสมอให้สังคมได้รับรู้
และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนและ 3) ด้าน
การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่ค่อยมีการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เท่าที่ควร คณะสงฆ์และหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะภาครัฐควรมีการส่งเสริมแบบรูปธรรมท าให้เกิด
กิจกรรมในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยให้วัดเป็นแกนหลักในการพัฒนา 4) บทบาท
พระสงฆ์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต าบลบางงาม อ าเภอศรีประจันต์ จังหวั ด
สุพรรณบุรี สามารถสรุปได้ดังนี้ พระสงฆ์ซ่ึงเป็นผู้ทรงศีลและน าหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติ
ควรส ารวมกาย วาจา และใจ ให้อยู่ในครรลองคลองธรรม ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในสมณสารูป ซ่ึงจะ
ท าให้ประชาชนที่พบเจอเลื่อมใสในศาสนา นอกจากนั้นคณะสงฆ์ควรสนับสนุนให้พระสงฆ์เป็นหลักใน
การท ากิจกรรมที่สามารถน าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ 
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บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาะมุะน
ในอ าเออะะอ า ัังวััเเพะรบุรี 

เ้านส่ิงแัเล้อมจพระสงฆ์ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับชาวบ้าน รักษาธรรมชาติ และ
ร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในวัดให้เป็นสถานที่ร่มรื่นเหมาะสมกาลเป็นสถานที่พักผ่อน และยังจัดเป็นสวนป่า
ที่แสดงให้เห็นถึงระหว่างธรรมกับธรรมชาติ 

เ้านเศรษฐกิั พระสงฆ์ได้ส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพโดยสุจริตมีจัดสรรพ้ืนที่ให้แก่ชุมชนในการ
สนับสนุนให้ประชาชนในการใช้ส่งเสริมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ 

เ้านการศึกษา พระสงฆ์ยังได้ช่วยพัฒนาการศึกษาทางด้านให้ความรู้ทางด้านคุณธรรม ศีลธรรม โดยมี
พระได้เข้าไปสอนในโรงเรียน ทั้งในระดับชั้นประถมศึกษา และในระดับมัธยมศึกษาจึงท าให้ในปัจจุบัน 
เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจศีลธรรม และคุณธรรมกันมากขึ้น 

เ้านััฒนธรรมจ พระสงฆ์มีบทบาทในการส่งเสริมการการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี โดยใช้พ้ืนที่
ของวัดเป็นสถานที่ร่วมตัวกันของประชาชนทุกเพศทุกวัย ตามแต่ละเทศกาลต่างๆ และเป็นศูนย์กลาง
ของการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม เพ่ือให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป 

เ้านสังคมจพระสงฆ์ มีบทบาทในการช่วยเหลือทางสงคมใน ด้านสังคมสงเคราะห์ การให้ค าแนะน าแนว
ทางการด าเนินชีวิต อีกทั้งยังส่งเสริมเรื่องของจริยธรรม และคุณธรรม เป็นผู้สนับสนุน ส่งเสริม 
ขับเคลื่อนกับชุมชนโดยก่อประโยชน์ให้เกิดกับสังคมโดยตรง และโดยอ้อม 

องค์คัามรู้ 
1) องค์คัามรู้ท่ีไเ้รับัากการัิััย 
ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 
 

 
 
 
 

อาพท่ีจ1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเะิงนโยบาย 
 1) คณะสงฆ์ควรมีนโยบายในการติดตาม ประสานงาน และคอยช่วยเหลือสนับสนุนบทบาท
พระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม 
 2) คณะสงฆ์ควรมีการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ฝ่ายสังคมสังเคราะห์
ของมหาเถรสมาคม กับพระสงฆ์ที่มีบทบาทในการพัฒนาชุมชน เพ่ือให้การท างานในการพัฒนาชุมชน
นั้นเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และการท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) คณะสงฆ์ควรมีการพัฒนาให้ความรู้ด้านการพัฒนาชุมชนแก่พระสงฆ์ที่ท าหน้าที่ในการ
พัฒนาชุมชน เพ่ือเพ่ิมความรู้ความสามารถในการท างานในการพัฒนาชุมชน 
 2. ข้อเสนอแนะเะิงปฏิบัติ 
 1) คณะกรรมงานที่รับผิดชอบในด้านสาธารณะสังเคราะห์ ควรมีการติดตาม ประเมินผล 
สนับสนุนการท างานของพระสงฆ์ผู้ที่มีบทบาทด้านการพัฒนาชุมชน อย่างต่อเนื่อง 
 2) พระสงฆ์ผู้ท างานด้านพัฒนาชุมชนควรแสวงหาความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน
ท้องถิ่น ในการท างานในการพัฒนาชุมชนเพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
ของตนเอง 
 3) ควรมีการจัดการอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาชุมชนแก่พระสงฆ์ และสร้างพระสงฆ์รุ่น
ใหม่ในการเข้ามาท างานด้านการพัฒนาชุมชน 
 3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการัิััยครั้ง ต่อไป 
 1) ควรศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาปัญหาบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน  ใน
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ในด้านอ่ืนๆ 
 2) ควรศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนอ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี ของอ าเภออ่ืน จังหวัดอ่ืน เพ่ือเปรียบเทียบผล 
 3) ควรศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนอ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี  
 4) ควรศึกษาถึงปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน ในอ าเภอ
ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
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การพัฒนาการเรียนการสอนัิะาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
ในอ าเออวััวินจ ัังวััเประัับคีรีขันธ์* 

THE DEVELOPMENT OF LEARNING AND TEACHING INจBUDDHISTจSUBJECT  
OF MORALITY TEACHING MONK AT SCHOOL IN HUA HIN DISTRICT, 

PRACHUAP KHIRI KHAN PROVINCE 
พระยงยุทธจกตธุโรจ(ข าวั่าง) 

Phra Yongyut Katadhuro (Khamwang)  
E-mail: tui201111@gmail.com 

 
บทคัเย่อ 
 บทความนี้ เพ่ือศึกษาสภาพการพัฒนา เปรียบเทียบการพัฒนา  ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในอ าเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า สภาพการพัฒนาการเรียนการสอน
วิชาพุทธศาสนา ของพระสอนศีลธรรมใน โรง เรียน ในอ าเภอหัวหิ น จังหวัดประจ วบคีรีขัน ธ์  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย ปัญหาและอุปสรรค คือ ตารางเวลาของทางโรงเรียน มีเวลาให้น้อยต่อการสอน
ของพระสอนศีลธรรม ท าให้ เด็กนักเรียนมีความเข้าใจได้ไม่เพียงพอต่อการเรียน พระสอนศีลธรรม
บางรูป ขาดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดแรงจูงใจให้ผู้น าไปใช้  ดังนั้น ส านักงาน
พระสอนศีลธรรมควรปรับเนื้อหาให้มีความน่าเรียนและน่าสนใจเหมาะกับวัยเด็กนักเรียนควรพัฒนา
หลักสูตรวิชาพุทธศาสนาให้ตอบสนองกับความต้องการของนักเรียน 
ค าส าคัญจ : การพัฒนา; การเรียนการสอน; วิชาพระพุทธศาสนา; พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
 
Abstract 
 This article was a study of development condition, comparison of 
development, problems, obstacles and suggestions to develop the learning and 
teaching Buddhist subject of morality teaching monk at school in Hua Hin district, 
Prachuap Khiri Khan Province. This was a mix-method research; the findings were the 
development condition of learning and teaching Buddhist subject in overall was at a 
high level, the different personal factors had no different opinions, therefore rejected 
the research hypothesis. Problems and obstacles; time managing of Dhamma 
education school, the learners did not give importance to the study as they thought 
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that was a distant thing. Some teachers lacked of creating  an interesting activity, 
therefore, the content should be adjusted to be interesting and suitable for 
student’s age and to meet the needs of students. 
Keywords: development, learning and teaching, morality teaching monk at school 
 
บทน า  
 โลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา อย่างต่อเนื่อง มีเทคโนโลยีเข้ามาในสังคม
มนุษย์ ท าให้การสื่อสารรวดเร็วเพราะ ในการพัฒนาการสอนในยุคปัจจุบันต้องมีการน าเทคโนโลยีเข้า
มาพัฒนาในการสอนค าสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มีการเข้าถึงในหมู่ชนทุกชนชั้น ในตอนแรกต้อ ง
พัฒนาเยาวชนของชาติก่อน เพราะว่าเยาวชนหรือนักเรียนเป็นบันไดขั้นแรก ท าให้ชาติร่วมทั้ง
พระพุทธศาสนามีอายุสืบต่อและม่ันคง ในวิชา พระพุทธศาสนา รวมค าสอนของพระพุทธเจ้ า 
สังคมไทยถือว่าเป็นสังคมของพระศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ ในยุคอดีตจนมาถึงยุคปัจจุบัน (สิปป
นนท์ เกตุทัต, 2549) 
 การพัฒนาการจัดการศึกษาเป็นส าคัญยิ่งในการพัฒนาคนระดับกลางให้เป็นผู้มีความสามารถ
ในการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมได้อย่างสมดุล สอดคล้องและ
เหมาะสมกับยุคโลกาภิวัตน์ โดยจะต้องมีครูเป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาในการกล่อมเกลา 
อบรมสั่งสอนอย่างต่อเนื่องตามพัฒนาการแต่ละวัย และการประเมินผลจะต้องวัดให้ถูกต้องเหมาะสม 
และควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนดังกล่าวทุกระดับตลอดเวลา การวัดผลและประเมินผล  
จึงนับว่าเป็นกระบวนการที่ส าคัญกระบวนการหนึ่ง ของการศึกษาสามารถน าเอาผลมาใช้วางแผน
ปรับปรุงพัฒนา ติดตาม และตัดสินทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (บุญชม ศรีสะอาด และนิภา 
ศรีไพโรจน์, 2548) 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับผู้วิจัยในฐานะ
เป็นส่วนหนึ่ งที่ มีส่วนเก่ี ยวข้องกับการช่วยสอนวิชา พระพุทธศาสนา ท าให้ผู้วิจัย ตระหนักถึ ง
ความส าคัญ และความจ าเป็นของปัญหาการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนพระภิกษุที่ท า
หน้าที่สอนวิชาพุทธศาสนพุทธศาสนาในโรงเรียนมีประสบการณ์ จึงสนใจศึกษาเรื่อง “การพัฒนาการ
เรียนการสอนวิชา พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในอ าเภอหัวหินจังหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์” เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยใช้เป็นการพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรม สืบไป 

 
ััตถุประสงค์ของการัิััย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนในอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
 3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดการวิจัย
เชิงส ารวจเก็บข้อมูลนักเรียนในโรงเรียนในอ าเภอหัวหิน ที่มีพระสอนศีลธรรมเข้าไปท าการสอนวิชา
พระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1090 คน ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ 
ทาโร่ ยามาเน่ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ , 2551) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน  293 คน เก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 9 รูป หรือ คน เลือกผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญแบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 
ผลการัิััย 
 1.จสอาพการพัฒนาการเรียนการสอนัิะาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนในอ าเออวััวินจ ัังวััเประัับคีรีขันธ์ โเยอาพรัม 
ตารางท่ีจ1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวังของนักเรียนที่มีต่อ การ

พัฒนาการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในอ าเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวม 

 (n=258) 

ท่ี สอาพการพัฒนาการเรียนการสอนัิะาพระพุทธศาสนาของพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียนในอ าเออวััวินจ ัังวััเประัับคีรีขันธ์ 

ระเับคัามคิเ 

x̅ S.D แ ป ล
ผล 

1 ด้านการสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3.78 0.43 มาก 
2 ด้านเป็นผู้น านักเรียนเข้าสู่สมาธิและพิธีทางพระพุทธศาสนา 3.74 0.43 มาก 
3 ด้านทบทวนธรรมศึกษาให้แก่นักเรียนเข้าสอบธรรมประจ าปี 3.76 0.47 มาก 
4 ด้านการสอนวิชาพระพุทธศาสนาบูรณาการเข้าสู่วิถีในชีวิตประจ าวัน 3.75 0.46 มาก 
 โเยรัม 3.76 0.43 มาก 

 จากตารางที่ 1 นักเรียนที่มีผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียนในอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  
(=3.76, S.D.=0.43) เม่ือจ าแนกรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านทบทวนธรรมศึกษาให้แก่นักเรียนเข้าสอบ
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ธรรมประจ าปี ด้านการสอนวิชาพระพุทธศาสนาบูรณาการเข้าสู่วิถีในชีวิตประจ าวัน  ด้านเป็นผู้น า
นักเรียนเข้าสู่สมาธิและพิธีทางพระพุทธศาสนา ตามล าดับ 
 2. ผลการ เปรี ยบเ ทียบคัาม คิเเ ว็น ท่ีมี ต่อการ พัฒนาการ เรี ยนการสอนัิ ะ า
พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในอ าเออวััวินจัังวััเประัับคีรีขันธ์จโเย
 ัาแนกตามปััััยส่ันบุคคลจ  
ตารางท่ีจ2  สรุปผลการเปรียบเทียบระดับความคาดหวังที่ มีต่อ คุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร เขตเลือกต้ังที่ 1 จังหวัดชัยภูมิ โดยจ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล  

ปััััยส่ันบุคคล t-test F-test Sig. ผลการทเสอบสมมติฐานการัิััย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ 1.275  0.203   
อายุ  0.048 0.953   
สังกัดโรงเรียน  0.147 0.964   
ระดับชั้น  0.048 0.953   
 จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพบว่า นักเรียนที่เพศ อายุ สังกัดโรงเรียน ระดับชั้นมี
ระดับความคิดเห็นต่อ ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนในอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
 3. ปัญวาจ อุปสรรคและข้ อ เสนอแนะเก่ียักับการพัฒนาการเรี ยนการสอนัิ ะ า
พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในอ าเออวััวินจ ัังวััเประัับคีรีขันธ์ 
ตารางท่ีจ3  ปัญหา อุปสร รคและข้ อ เสนอแนะเ ก่ี ย วกับ การ พัฒนา กา รเรี ยนกา รสอน วิชา

พระพุทธศา สนา ของพระสอน ศีลธร รมใน โร ง เรี ยนในอ า เภอหั วหิ น จั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ 
เ้าน ปัญวา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เ้ า น ก า ร ส อ น ัิ ะ า
พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า ต า ม
วลั ก สู ตร ก าร ศึก ษา ขั้ น
พ้ืนฐาน 

เ นื้ อ ห า ส า ร ะ ร า ย วิ ช า
พระพุทธศาสนานั้น เป็นเรื่องที่
มีคว า ม เข้ า ใ จ ย า ก ส า หรั บ
นักเรียน 

ควรปรับปรุงเนื้อหาให้มีความ
หลากน่าสนใจเหมาะกับวัยของ
นักเรียนแต่ละระดับชั้นเรียน 

เ้านเป็นผู้น านักเรียนเข้าสู่
ส ม า ธิ แ ล ะ พิ ธี ท า ง
พระพุทธศาสนา 

พระสอนศีลธรรมบางรูปยังขาด
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
กรรมฐานอย่างแท้จริง 

ควรจัดการอบรมให้ความรู้ ด้าน
วิปัสสนากรรมฐานให้แก่พร ะ
สอนศีลธรรมในโรงเรียนเพ่ือจะ
ได้ให้ความรู้จริงและประโยชน์
ของการท าสมาธิ 
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ตารางท่ีจ3  ปัญหา อุปสร รคและข้ อ เสนอแนะเ ก่ี ย วกับ การ พัฒนา กา รเรี ยนกา รสอน วิชา
พระพุทธศา สนา ของพระสอน ศีลธร รมใน โร ง เรี ยนในอ า เภ อหั วหิ น จั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ (ต่อ) 
เ้าน ปัญวา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เ้านทบทันธรรมศึกษา
ใ ว้แ ก่ นัก เรี ย น เข้ าสอ บ
ธรรมประ  ัาปี 

สื่ อ กา ร สอ น ขอ งพ ร ะส อ น
ศีลธร รมศึกษา บา งรู ปยั ง ไ ม่
เข้า ใจหลักสู ตร ของการสอบ
ธรรมศึกษา 

โรงเรียนควรให้ความส าคัญกับ
การเรียนการสอนเรียนธรรม
ศึกษาให้มากขึ้น 

เ้ า น ก า ร ส อ น ัิ ะ า
พระพุทธศาสนาบูรณาการ
เข้าสู่ัิถีในะีัิตประ  ัาััน 

ผู้ เ รี ย น คิ ด ว่ า วิ ช า
พระพุทธศาสนาบูรณาการเข้าสู่
วิถีในชีวิตประจ าวันเป็นเรื่องท า
ได้ยาก 

ควรสอดแทรกเนื้อหาทางด้าน
คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม  ก า ร
ประพฤติปฏิบัติตัวท่ีดีในสังคม 

 
 ัากตารางท่ีจ3จพบว่า นักเรียนผู้ตอบแบบสอบถามการพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 เ้านการสอนัิะาพระพุทธศาสนาตามวลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คือ 1) เนื้อหาสาระ
รายวิชาพระพุทธศาสนานั้น เป็นเรื่องที่มีความเข้าใจยากส าหรับนักเรียน 2) ควรปรับปรุงเนื้อหาให้มี
ความหลากน่าสนใจเหมาะกับวัยของนักเรียนแต่ละระดับชั้นเรียน 
 เ้านเป็นผู้น านักเรียนเข้าสู่สมาธิและพิธีทางพระพุทธศาสนาจ คือ 1) พระสอนศีลธรรมบาง
รูปยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติกรรมฐานอย่างแท้จริง 2) ควรจัดการอบรมให้ความรู้ ด้าน
วิปสัสนากรรมฐานให้แก่พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเพ่ือจะได้ให้ความรู้จริงและประโยชน์ของการท า
สมาธิ 
 เ้านทบทันธรรมศึกษาใว้แก่นักเรียนเข้าสอบธรรมประ  ัาปีจ คือ 1) ส่ือการสอนของพระ
สอนศีลธรรมศึกษาบางรูปยังไม่เข้าใจหลักสูตรของการสอบธรรมศึกษา 2) โรงเรียนควรให้ความส าคัญ
กับการเรียนการสอนเรียนธรรมศึกษาให้มากขึ้น 
 เ้านการสอนัิะาพระพุทธศาสนาบูรณาการเข้าสู่ัิถีในะีัิตประ  ัาัันจ คือ 1) ผู้ เรียนคิดว่า
วิชาพระพุทธศาสนาบูรณาการเข้าสู่วิถีในชีวิตประจ าวันเป็นเรื่องท าได้ยาก 2) ควรสอดแทรกเนื้อหา
ทางด้านคุณธรรมจริยธรรม การประพฤติปฏิบัติตัวท่ีดีในสังคม 
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126: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

ออิปรายผลการัิััย 
 การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในอ าเภอหัว
หิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญและน่าสนใจและน ามาอภิปรายดังนี้  
 1.คัามคิเเว็นของนักเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนัิะาพุทธศาสนาของพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนในอ าเออวััวินจ ัังวััเประัับคีรีขันธ์ 
 ความคิดเห็นของนักเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาพุทธศาสนาของพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนในอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับเม่ือพิจารณาตาม
ขอบเขตเนื้อหาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ (1) สอนวิชาพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
(2) เป็นผู้น านักเรียนเข้าสู่การฝึกสมาธิและพิธีทางพระพุทธศาสนา (3) ทบทวนธรรมศึกษาให้แก่
นักเรียนเข้าสอบประจ าปี และ (4) สอนวิชาพระพุทธศาสนาบูรณาการการเข้าสู่วิถีชีวิตให้นักเรียน  
ชาวพุทธ อยู่ในระดับมากทุกด้านเห็นได้ว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ  พระครูธวัชอินทวงศ์ (สกล 
อินฺทว โส), (2556) ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษาประสิทธิภาพของการเรียนการสอนวิชาพุทธศาสนาของพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียนเวฬุวันวิทยา ต าบลหนองไผ่ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ” ผลการวิจัย
พบว่า โรงเรียนเวฬุวันวิทยาเป็นหนึ่งในโรงเรียนวิถีพุทธที่ได้น าเอาหลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนา
ไปปรับใช้ในกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้เยาวชนหรือนักเรียนในสถานศึกษามีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นและเป็นการ
ป้องกันปราบปรามปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดแก่เยาวชนเช่นปัญหาอาชญากรรมปัญหาการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควรโรงเรียนวิถีพุทธเป็นโรงเรียนที่เน้นการบริหารศึกษาเป็นรูปประธรรมในด้านต่างๆ โดย
มีโครงสร้างการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอนกิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงทุกกิจกรรมฉะนั้นที่
ครูผู้สอน และนักเรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนมุ่งประเมินผลแก่นักเรียนในการจัดการเรียนการสอน โดย
เน้นให้นักเรียนคิดเป็นท าเป็นหรือเป็นคนเก่งดี การเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนเวฬุวันวิทยา ต าบลหนองไผ่ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมและราย
ด้าน มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน และ
ระดับปานกลางอยู่ 1 ด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต่ า คือด้านการจัดการเรียนการ
สอนวิชาพระพุทธศาสนา ด้านการเรียนการสอน ด้านการใช้สื่อและวัฒนธรรมเทคโนโลยี และด้าน
การวัดและประเมินผล  ด้านกิจกร รมเสริมหลั กสูตรประสิ ทธิภาพของการเรียนการสอนวิช า
พระพุทธศา สนาของพระสอนศีลธรรมใน โร งเรียนเวฬุวั นวิ ทย า พบว่า  ผลกา รเรียนวิ ช า
พระพุทธศาสนาผลของการกสิกรรมส่งเสริมการเรียนครูการปฏิบัติและผลของกิจกรรมท าบุญในวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนากิจกรรมต่างๆเหล่านี้ ท าให้นักเรียนได้พัฒนาตนตามหลักพุทธธรรมต่างๆ
อย่างใกล้ชิด ท าให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนดียิ่งขึ้นรู้จัก
ปรับตัวเข้ากับสังคม และกลุ่มเพ่ือนได้ดีรู้จักยับยั้งอารมณ์ฝ่ายอกุศลที่แสดงออกทางกายวาจา เช่น ไม่
ฆ่าสัตว์ไม่ท าความเดือดร้อนแก่ผู้ปกครอง และ ชุมชนรู้จักกตัญญูกตเวทีต่อผู้ปกครองและสถานศึกษา
ประพฤติตนเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนมีจิตใจร่าเริงแจ่มใสไม่หดหู่มีความเมตตาต่อเพ่ือนๆ และคนอ่ืนๆ 
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 2. ผลการ เปรี ยบเ ทียบคัาม คิเเ ว็น ท่ีมี ต่อการ พัฒนาการ เรี ยนการสอนัิ ะ า
พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในอ าเออวััวินจัังวััเประัับคีรีขันธ์จโเย
 ัาแนกตามปััััยส่ันบุคคล  

 การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในอ าเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สังกัด
โรงเรียน ระดับชั้น ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา
ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย ซ่ึงสอดคล้ องกับงานวิจัยของ พระนิพนธ์  เทวธมฺโม ( 2552) ได้ วิจัยเรื่อ ง  
“การประเมินผลการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส านักเขตพ้ืนที่การศึกษา
กรุงเทพฯ เขต 2”ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร อยู่ใน
ระดับสูง เช่น การสอนโดยค านึงถึงผู้ เรียนเป็นส าคัญ เลือกกิจกรรมโดยใช้เกณฑ์ความสนใจของ
นักเรียน มีการวางแผนและจัดเตรียมการสอนตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งเลือกวิธีการสอนและกิจกรรม
ที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียนตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และปรับปรุงวัตถุประสงค์ที่ เป็นนามธรรม
ให้เป็นเชิงพฤติกรรม ส่วนการประเมินผลด้านปัจจัยน าเข้านั้น พบว่าอยู่ในระดับสูง เช่น นักเรียนชอบ
ท ากิจกรรมมากกว่าฟังค าบรรยาย ครูผู้สอนมีความสนใจและเจตคติที่ดีต่อวิชาพระพุทธศาสนารวมทั้ง
ครูแนะน าให้นักเรียนค้นคว้าเพ่ิมเติม ส าหรับการประเมินผลด้านกระบวนการสอน พบว่า มีความคิด
อยู่ในระดับสูง เช่น มีการยกย่องนักเรียนที่ต้ังใจและสนใจวิชาพระพุทธศาสนา ครูผู้สอนตามชั้นตาม
ขั้นตอนเป็นระบบ เช่น จากง่ายไปหายากและมีการจัดกิจกรรมวันส าคัญทาง พระพุทธศาสนา รวมทั้ง
กลอนการสอนมีการกล่าวน าเข้าสู่บทเรียนทุกครั้งเป็นต้น ส าหรับการประเมินผลผลิตจากการสอนนั้น 
พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงเช่นนักเรียนมีการพัฒนาจิตเพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนโรงเรียน และ
ครอบครัวนักเรียนมีเจตคติที่ ดีมีสุขภาพจิตที่ ดีและควบคุมอารมณ์ไว้รวมทั้งนักเรียนน าความรู้ ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นต้น 
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องค์คัามรู้ท่ีไเ้รับัากการัิััย 
การพัฒนาการเรียนการสอนัิะาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรม 

ในโรงเรียนในอ าเออัังวััเประัับคีรีขันธ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อเสนอแนะ 
 

สอนัิะาพระพุทธศาสนาตามวลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1 . พระสอนศีลธรรมน าเอาเหตุการณ์
ปัจจุบันมาเป็นแนวการสอนให้เด็กเกิด
ความเท่าทันสถานการณ์ในปัจจุบันได้
อย่างเหมาะสม 
2 .  พ ร ะ สอ น ศี ลธ ร ร มน า เ อา หลั ก
การศึกษาอธิบายให้เด็กเกิดความเข้าใจ
เกิดความสนใจในการ เรียนวิช าพุทธ
ศาสนา 
3 . พระสอน ศีลธรรม กา รวางแผนให้
สอดคล้องกลับรายวิชาและภาคปฏิบัติใน
แนวทางเป็นแบบอย่างเดียวกันให้เด็ก
นักเรียนมีองค์ความรู้น ามาปรับใช้ในชีวิต
ได้ 

เป็นผู้น านักเรียนเข้าสู่การฝึกสมาธิและ
พิธีทางพระพุทธศาสนา 
1. พระสอนศีลธรรมให้นักเรียนดูจิตให้
เ กิ ด ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ น า ไ ป ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวันแบบมีรูปประธรรม 
2 .  พร ะสอน ศีลธรรมเปิ ด โอกา ส ให้
นักเรียนท าสมาธิแบบที่ตนเองเคยท ามา
แนะน าส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพใน
การท าสมาธิยิ่งขึ้น 
3. พระสอนศีลธรรมบอกวิธีการบริหาร
จิตภาวนาและการท าให้เกิดประโยชน์แก่
ตนเองและยังสอนให้รู้ถึงพิธีทางศาสนา
ในวิถีของชาวพุทธ 

ทบทันธรรมศึกษาใว้แก่นักเรียนเข้า
สอบธรรมประ  ัาปี 
1. พระสอนศีลธรรมเตรียมแบบในการ
สอบให้นักเรียนได้ท าก่อนจะลงไปสอบ
ท าให้เกิดความเข้าในการสอบมากขึ้น 
2 . พระสอนศีลธร รมเตรียมกา รสอน
แนะน าแนวการสอบและหัวข้อในการ
สอบให้เด็กนักเรียนได้ทบทวนเสมอ 
3. พระสอนศีลธรรมก าหนดเนื้อหาใน
การสอบทบทวนทุกค่าที่ไปสอนและสลับ
เนื้อหาความส าคัญของการสอบสลับไป
สลับมาให้เด็กเกิดความเข้าใจในการสอบ 
 

สอนัิะาพุทธศาสนาบูรณาการการเข้าจ
สู่ัิถีะีัิตใว้เเ็กนักเรียนะาัพุทธ 
1 .  พร ะสอนศีลธร รมจั ดกิจกร รมให้
นักเรียนได้ร่วมท าท าให้เกิดเป็นอุปนิสัยที่
ดีต่อกันท ากิจกรรมทางศาสนาท าให้มีใจ
รักและไม่ให้ใครมาท าลายได้ง่ายๆ 
2 . พระสอนศีลธรรมบอกความส าคัญ
เหตุผลของการนับถือศาสนาท าให้เกิด
ศรัทธาจิตใจของนักเรียน 
3 . พระสอน ศีลธรรมสอนให้ เกิดกา ร
ด ารงชีวิตให้มีฉันทะมีกัลยานิมิตรที่ ดีและ
การด าเนินชีวิตโดยใช้หลักธรรมค าสอน
เพ่ือให้เกิดความสุขทั้งทางกายและทาง
ใจ 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเะิงปฏิบัติ 

1) พระสอนศีลธรรมควรประสานงานกับคณะครูในโรงเรียน ก าหนดมาตรฐานคุณภาพของ
การสอนวิชาพุทธศาสนาโดยบูรณาการเอาหลักธรรมและสถานการณ์ปัจจุบันมาเป็นส่วนร่วมในการ
สอนให้เกิดผลมากที่สุด 

2) พระสอนศีลธรรมควรแนะน าเด็กนักเรียนและคณะครูจัดการอบรมฝึกสมาธิขั้นพ้ืนฐาน
วิธีการอบรมวิปัสสนากรรมฐานให้เกิดปัญญาพิจารณาใคร่ครวญและยังส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความ
เข้าใจหลักธรรมเพ่ือน าชีวิตไปให้เกิดความส าเร็จในชีวิตต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะท่ััไป 
1) ควรพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้น่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิม 
2) ควรสอดแทรกเนื้อหาทางด้านคุณธรรมจริยธรรม การประพฤติปฏิบัติตัวท่ีดีในสังคม 
3) ควรมีการเชื่อมโยงความรู้ทางวิทยา ศาสตร์กับแนวทางของพระพุทธศาสนา  
3. ข้อเสนอแนะส าวรับการท าัิััยครั้ง ต่อไป 
1) ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา

กับนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมแก่เยาวชนอ าเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

2) ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาระบบการเรียนการสอนที่มีส่วนร่วมกับสังคมในการบูรณา
การการ เรี ยนการสอนวิชา พระพุทธศา สนา ของพระสอนศีลธร รมในอ าเภอหัวหิน  จังหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ 

 
เอกสารอ้างอิง 
ธานินทร์ ศิลป์จารุ . (2551). การวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS. (พิมพ์ครั้งที่  9). 

กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี.  
บุญชม ศรีสะอาด และนิ ภา ศรีไพโรจน์.  (2548). การวัดผลและประเมินผลทางกา รศึกษา . 

มหาสารคาม: โรงพิมพ์ปรีดาการพิมพ์. 
พระครูธวัชอินทวงศ์ (สกล อินฺทว โส). (2556). ศึกษาประสิทธิภาพของการเรียนการสอนวิชาพุทธ

ศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเวฬุวันวิทยา ต าบลหนองไผ่ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัด
ร้อยเอ็ด. (วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) . 
พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

พระนิพนธ์ เทวธมฺโม. (2552). การประเมินผลการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั นพื นฐาน
ส านักเขตพื นที่การศึกษากรุงเทพฯ เขต 2. (วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
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วิทยาลัย. 

สิปปนนท์ เกตุทัต. ( 2549). การศึกษาไทยในยุคโลกาภิวั ตน์ . ขอนแก่น: คณะศึกษา ศาสตร์ 
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การััเการงานศึกษาสงเคราะว์ของคณะสงฆ์อ าเออเมือง ัังวััเเพะรบุรี* 
WELFARE EDUCATIONAL MANAGEMENT OF MUEANG 

DISTRICT SANGHA, PHETCHABURI PROVINCE 
พระวรพงศ์ ธมฺมว โส (สีชาวงศ์)  

Phra Woraphong Dhammavamจ so (Seechawong) 
E-mail: Seechawohg@gmail.com 

 
บทคัเย่อ 
 บทความนี้ เพ่ือศึกษา สภาพการจัดกา รงา นศึกษาสง เครา ะห์ ปัญหา  อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ ต่อการจัดการงานศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวั ดเพชรบุรี เป็นการ
วิจัยแบบผสานวิธี พบว่า สภาพการจัดการงานศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ปัญหาและอุปสรรค คือ การจัดการงานศึกษาสงเคราะห์ของ
คณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี พบว่า ปัญหา อุปสรรค ได้แก่  ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์มีจ านวนน้อย การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
ค าส าคัญจ : การจัดการ; ศึกษาสังเคราะห์ 
 
Abstract 
 This article was to study the condition of welfare educational management, 
problems, obstacles and suggestions for welfare educational management of Sangha 
in Mueang district, Phetchaburi province. This was a mix-method research, found that 
the educational management condition of Sangha in general was at a high level, 
different personal factors had different opinions and therefore rejected the research 
hypothesis. welfare educational management of Muang district Sangha, Phetchaburi 
province showed that problems and obstacles were that the Sunday Buddhism study 
center is few, giving scholarships to students is not enough to needs. 
Keywords: management, welfare education  
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132: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

บทน า  
 การจัดการศึกษาของประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีการพัฒนาเป็นล าดับ จนถึงการจัดท า
แผนการพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 12 (ส านักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สคช.), 2560) คุณภาพของสถาบันการศึกษา เช่น การมีครูอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ การมีอุปกรณ์สื่อการ
เรียนการเรียนสอนที่ดี ก็กระจุกอยู่ในกรุงเทพฯและตัวเมืองใหญ่ๆ ส่วนสถาบันการศึกษาที่ ต้ังอยู่
ห่างไกลออกไปจากศูนย์กลางก็มักจะมีคุณภาพลดลงไป อีกทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนประสบความ
ยากล าบากไม่สามรถส่งลูกให้เล่าเรียนต่อไปได้ตามที่ควรจะเป็น ท าให้เด็กนักเรียนออกกลางคันเพ่ิม
มากขึ้น สถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ ในสังคมก็ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้  ได้พยายามแสวงหา
วิธีการช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาดังกล่าว 
 ทั้งนี้เพ่ือให้เด็กที่มีฐานะยากจนเหล่านี้ ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนสูงๆ ขึ้ นไปและมีโอกาส
เลือกอาชีพที่ตนสนใจท าได้มากขึ้นการศึกษาสงเคราะห์เป็นการศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาภาค
ปริยัติธรรม ดังนั้นคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรีมีการจัดการศึกษาสงเคราะห์ก็เพ่ือจุดมุ่งหมาย คือ  
(1) เพ่ือช่วยเหลือเด็ก ยากจนมาก ให้ได้รับการศึกษาเช่นเดียวกับเด็กปกติ (2) เพ่ือช่วยเหลือเด็กด้อย
โอกาส (3) เพ่ือช่วยเหลือชนต่างวัฒนธรรม หรือชนกลุ่มน้อยให้ได้รับการศึกษา (4) เพ่ือช่วยเหลือเด็ก
เร่ร่อนลูกชาวเรือ ลูกกรรมกรก่อสร้างให้ได้รับการศึกษา (5) เพ่ือช่วยเหลือเด็กที่ครอบครัวประสบภัย  
ธรรมชาติและ (6) เพ่ือช่วยแก้ปัญหาเด็กที่มีปัญหาทางสังคมให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง (กรมการ
ศาสนา, 2540) 
 จากประเด็นปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการงานศึกษา
สงเคราะห์ของคณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือท าให้ทราบว่าพระสงฆ์นั้น มีบทบาทในการ
จัดการการศึกษาสงเคราะห์อยู่ในระดับใด เพ่ือน าผลท่ีได้จากการศึกษามาพัฒนา และปรับองค์กรสงฆ์
ให้ดีต่อไปได้ในอนาคต 
 
ััตถุประสงค์ของการัิััย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการงานศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการจัดการงานศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

 
ัิธีการเ าเนินการัิััย 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดการวิจัย
เชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากพระสังฆาธิการในอ าเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี จ านวน 108 รูป (ส านักงานเจ้า
คณะอ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี, 2562) ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 
7 รูป หรือ คน เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหา เชิงพรรณนา 
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ผลการัิััย 
 1.จผลการัิเคราะว์การััเการงานศึกษาสงเคราะว์ของคณะสงฆ์อ าเออเมืองจัังวััเ
เพะรบุรีจ 
 ผลการวิเคราะห์การจัดการงานศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
โดยภาพรวมและจ าแนกตามรายด้าน ได้แก่ 1) ด้านการจัดต้ังทุนสงเคราะห์การศึกษา 2) ด้านการ
พัฒนาสถานศึกษา 3) ด้านการจัดหาอุปกรณ์การศึกษา 4) ด้านการช่วยเหลือบุคคลผู้ก าลังศึกษา  

 
ตารางท่ีจ1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นต่อการจัดการงานศึกษา  สงเคราะห์ 

ของคณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวม  
          (N=108) 

การััเการงานศึกษาสงเคราะว์ของคณะสงฆ์ ระเับคัามคิเเว็น 
𝜇𝜇 σ แปลผล 

ด้านการจัดต้ังทุนสงเคราะห์การศึกษา 3.93 0.640 มาก 
ด้านการพัฒนาสถานศึกษา 3.91 0.616 มาก 
ด้านการจัดหาอุปกรณ์การศึกษา 3.95 0.591 มาก 
ด้านการช่วยเหลือบุคคลผู้ก าลังศึกษา 4.02 0.601 มาก 
รัม 3.95 0.555 มาก 

 
 ัากตารางท่ีจ1จพบว่า การจดัการงานศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
พระสังฆาธิการ มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการงานศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์อ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการช่วยเหลือบุคคลผู้
ก าลังศึกษา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ด้านการพัฒนา
สถานศึกษา ด้านการพัฒนาสถานศึกษาค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 
 2.จผลการัิเคราะว์คัามคิเเว็นเก่ียักับการััเการงานศึกษาสงเคราะว์ของคณะสงฆ์
อ าเออเมือง ัังวััเเพะรบุรี 
 ผลการวิเคราะห์แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการงานศึกษาสงเคราะห์ของ
คณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงเป็นข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด ( Open ended 
Question) มีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตารางท่ีจ2 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการงานศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

เ้าน ปัญวาจ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ด้ า นกา ร จั ด ต้ั งทุ น
สงเคราะห์การศึกษา 

1 . ก า ร จั ด ต้ั ง ศู น ย์ ศึ ก ษ า พ ร ะ 
พุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
2.พระสังฆาธิการมอบทุนการศึกษา
แก่นั ก เรี ยน ศูนย์ ศึกษา พระพุทธ 
ศาสนาวันอาทิตย์น้อยเกินไป 

1.ควร มีกา ร จัด ต้ั ง ศูนย์ ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
2 . พ ร ะ สั ง ฆ า ธิ ก า ร ค ว ร ใ ห้
ความส าคัญการมอบทุนการศึกษา
แ ก่ นั ก เ รี ย น ศู น ย์ ศึ ก ษ า
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 

ด้ า น ก า ร พั ฒ น า
สถานศึกษา 

1.กา รประสา นงาน ในกา รจั ดหา
งบประมาณในการสร้างอาคารเรียน 
2.การมีผู้ให้บริการให้ค าปรึกษาด้าน
ชีวิตส่วนตัว 

1.ควรมีการประสานงานในการ
จัดหา งบประมาณในการสร้า ง
อาคารเรียน 
2.ควรมีการจัดต้ังให้มีบริการให้
ค าปรึกษาด้านชีวิตส่วนตัว 

ด้ า น ก า ร จั ด ห า
อุปกรณ์การศึกษา 

1 . ก า ร ช่ วย เ หลื อ ด้า น อุป ก ร ณ์
การศึกษา 
2.การบริการแหล่งเรียนรู้ อ่ืนๆ ผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เช่น E-
learning เป็นต้น 
 

1.ควรพัฒนาการช่วยเหลือด้าน
อุปกรณ์การศึกษาให้มากขึ้น 
2 . พ ร ะ สั ง ฆ า ธิ ก า ร ค ว ร ใ ห้
ความส าคัญกับการบริการแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เช่น E-learning เป็น
ต้นให้มากขึ้น 

ด้า นกา รช่วย เหลื อ
บุคคลผู้ก าลังศึกษา 

1 . พร ะสั งฆ า ธิ กา ร คิ ดว่ า ก า ร มี
แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ก า ร
ประชาสัมพันธ์ของแจกทุนการศึกษา
เป็นเรื่องไกลตัว 
2.วิธี กา รสอน ให้ นัก เรี ยนชักถา ม
ระหว่างการเรียนได้ในเนื้อหาวิชา
ของบทเรียน 

1.ควรสอดแทรกการมีแหล่งข้อมูล
ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของ
แจกทุนการศึกษา 
2.ควรส่ งเสริ มวิ ธี กา ร สอน ให้
นักเรียนชักถามระหว่างการเรียน
ได้ในเนื้อหาวิชาของบทเรียน 
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ออิปรายผลการัิััย 
 ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่
อ าเภอหนองบุญมา ก จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้วิจัยจ ะกล่าวถึงประเด็นส าคัญและน่าสนใจ  
และน ามาอภิปรายดังนี้ 
 1. ผลการัิเคราะว์การััเการงานศึกษาสงเคราะว์ของคณะสงฆ์อ าเออเมืองจ ัังวััเ
เพะรบุรี 
 การจัดการงานศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การจัดการงานศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์อ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี คือ ด้านการจัดต้ังทุนสงเคราะห์การศึกษา ด้านการพัฒนาสถานศึกษา ด้านการจัดหา
อุปกรณ์การศึกษา และด้านการช่วยเหลือบุคคลผู้ก าลังศึกษาอยู่ในระดับมาก ทุกด้านเห็นได้ว่า
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระใบฎีกามานะ สุเมธโส (มากมูล), (2554) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหาร
จัดการด้าน การศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการ จังหวัดเพชรบุรี ” ผลการวิจัยพบว่า 1) การ
บริหารจัดการด้าน การศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการ จังหวัดเพชรบุรีโดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.56 เม่ือพิจารณาเป็นหลายด้าน พบว่าด้านสถานที่ อยู่ในระดับปานกลาง 
ส่วนด้านที่เหลือ อีก 4 ด้าน ได้แก่ด้านค่าใช่จ่าย ด้านการพัฒนาการศึกษา ด้านการบริหารการศึกษา 
และด้านอ่ืนๆ อยู่ ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารจัดการด้านการศึกษา
สงเคราะห์ของ พระสังฆาธิ การ จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า สถานภาพส่วนบุคคล  
ด้านวุฒิการศึกษาสามัญ มีผลท า ให้ความเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการด้านการ ศึกษาสงเคราะห์ของ
พระสังฆาธิการ จังหวัดเพชรบุรี แตกต่างกัน ซ่ึงยอมรับสมมติฐานที่ ต้ังไว้ส่วนสถานภาพส่วนบุคคล 
ด้าน อายุ พรรษา วุฒิการศึกษา ทางธรรม และต าแหน่ง ไม่พบความแตกต่าง ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐาน
ที่ต้ังไว้ 3) ข้อเสนอแนะแนวทางใน การพัฒนาการบริหารจัดการด้านการศึกษาสงเคราะห์ของพระ
สังฆาธิการ จังหวัดเพชรบุรี พบว่าด้านสถานที่ควรจัดสภาพแวดล้อมภายใน อาณาบริเวณ โรงเรียน 
และบริเวณรอบนอกโรงเรียน โดยดูแล รักษาความสะอาด ปลูกต้นไม้ให้ความร่มรื่น มีบรรยากาศที่
สะอาด สงบ และสว่าง เพ่ือเอ้ือประโยชน์  ต่อการศึกษา ตลอดจนจัดรักษาความปลอดภัยในแก่
นักเรียน, ด้านค่าใช้จ่าย ควรจัดสรรรายได้ประจ าปีปีของวัดมาช่วยเหลืองานด้านการศึกษาสงเคราะห์
อย่างชัดเจน โดยจัดสรรเป็นงบประมาณประจ าในแต่ละปี , ด้านการพัฒนาการศึกษา ควรปรับ
กระบวนทัศน์ในการพัฒนา เริ่มที่การพัฒนา ครูผู้สอนเป็นประการแรก โดยการปลูกฝัง ค่านิยมทาง
คุณธรรม จริยธรรม ให้ครูเป็นตัวอย่างทางความ ประพฤติดีแก่นักเรียน , ด้านการบริหารการศึกษา 
ควรจัดบริการแนะแนวทางการศึกษาแก่นักเรียน โดยผ่านทางกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน กิจกรรม
ทางวิชาการ กีฬา กิจกรรมทางศาสนา และการ พบปะอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าวัน เพ่ือพัฒนาให้
ผู้เรียนเป็นคนเก่งและดีและ ด้านอ่ืนๆ ควรประสานงานกับผู้น าชุมชนหรือตัวแทนหมู่บ้าน หรือ
ประชาชนผู้ที่อาศัยในชุมชนที่วัดและโรงเรียน ต้ังอยู่ เพ่ือรับทราบและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563136: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

 2. ผลการัิเคราะว์คัามคิเเว็นเก่ียักับการััเการงานศึกษาสงเคราะว์ของคณะสงฆ์
อ าเออเมือง ัังวััเเพะรบุรี  
 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการงานศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงเป็นข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด มีความคิดเห็นต่อ การจัดการ
งานศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูประยุต
ปุญญากร (บุญยง กวิว โส), (2554) ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของ พุทธศาสนิกชนต่อการจัดการ
การศึกษาสงเคราะห์ในเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ”พบผลการวิจัยว่า พุทธศาสนิกชน  มีความคิดเห็นต่อ
การจัดการการศึกษาสงเคราะห์ในเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยรวมอยู่ในระดับ  ปานกลาง และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พุทธศาสนิกชนมีความคิดเห็นต่อการจัดการการศึกษา  สงเคราะห์ในเขต
ปทุมวัน กรุงเทพฯ อยู่ในระดับมากในข้อมีการสนับสนุนและให้การช่วยเหลือ  ในการพัฒนา
สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ข้อสนับสนุนให้มีการสอนธรรมศึกษาแก่เยาวชนและ  บุคคลทั่วไป 
และข้อมีการจัดสร้างห้องสมุดภายในวัดเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ศึกษาหาความรู้  ส่วนข้ออ่ืนๆ 
พุทธศาสนิกชนมีความคิดเห็นต่อการจัดการการศึกษาสงเคราะห์ในเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ อยู่ในระดับ
ปานกลางการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนต่อการ จัดการการศึกษาสงเคราะห์ในเขต
ปทุมวัน กรุงเทพฯ พบว่า พุทธศาสนิกชน มีความคิดเห็นต่อ การจัดการการศึกษาสงเคราะห์ในเขต
ปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึง ปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว้ปัญหา และข้อเสนอแนะ
ของพุทธศาสนิกชนต่อการจัดการการศึกษา สงเคราะห์ในเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ปัญหาในการจัดการ
สงเคราะห์ได้แก่ ปัญหาเรื่องการขาด แคลนบุคลากร ปัญหาด้านการจัดทุนการศึกษาที่ยังไม่ทั่วถึง 
ปัญหาด้านสถานที่ในการจัดการศึกษา สงเคราะห์ปัญหาด้านความร่วมมือระหว่างพระสังฆาธิการและ
หน่วยงานของภาครัฐ ปัญหาด้านงบประมาณ เป็นต้นข้อเสนอแนะ ควรเพ่ิมบุคลากรให้เพี ยงพอ ควร
มีการจัดหาทุนสนับสนุนด้าน การศึกษาให้ทั่วถึง จัดหาสถานที่เพ่ือใช้ในการจัดการศึกษาสงเคราะห์
ควรมีการท าความร่วมมือ ระหว่างพระสังฆาธิการและหน่วยงานภาครัฐในการจัดการศึกษาสงเคราะห์
เป็นต้น 
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องค์คัามรู้ท่ีไเ้ัากการัิััยจ (Body of knowledge) 
 การวิจัยเรื่อง การจัดการงานศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี 
ผู้วิจัยได้องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาพท่ีจ1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 
 ัากอาพท่ีจ1 ผู้วิจัยได้เสนอองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย “การจัดการงานศึกษาสงเคราะห์
ของคณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี” สรุปได้ว่า  
 การจัดการงานศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์นั้นประกอบไปด้วย 4 ด้าน ซ่ึงแต่ละด้านมีข้อ
ค้นพบที่ส าคัญ คือ 
 

การััเการงานศึกษาสงเคราะว์ของคณะสงฆ์อ าเออเมืองจ ัังวััเเพะรบุรี 

เ้านการััเตั้งทุนสงเคราะว์การศึกษา 
1. มีการจัดต้ังทุนการศึกษาสงเคราะห์ไว้ประจ าวัดมี
การด าเนินการในลักษณะน าปัจจัยส่วนตัวไปเปิด
บัญชีฝากประจ าท้ังระดับประถมและระดับมัธยม 
2. มีการต้ังทุน แจกทุน และเพ่ิมทุน ส าหรับเป็นทุน
ให้แก่ พระภิกษุ-สามเณร นักเรียน และประชาชน
ท่ัวไปนโยบายของการบริหารงานของคณะสงฆ์ 
3. การจัดต้ังทุนสงเคราะห์เมื่อถึงหนึ่งปีก็จะหาเงนิมา
ฝากเพ่ิมเพ่ือให้ไ ด้ยอดมาก ๆ และค่อยเบิกดอก
ออกมาแจกทุนแต่ในปัจจุบันจะอาศัยญาติโยมเป็น
เจ้าภาพแจกทุน 

เ้านการพัฒนาสถานศึกษา 
1. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาโดยการ
จัดผ้าป่าเพ่ือซ้ืออุปกรณ์การเรียนการสอนจัดหา
ทุนอาหารกลาง วันทา งการ ศึกษาบริจ าคใ ห้
โรงเรียน  
2. ให้ความส าคัญต่อการปฏิรูปการศึกษาอย่างย่ิง 
3. สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาเพ่ือมอบให้แก่
สถานศึกษาหาแหล่งเงินทุนเพ่ิมทุนในบัญชี และ
จัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษาเช่น พัฒนา
ใ น เ ร่ื อง ของ อุปกร ณ์กา ร เ รี ยน  กา รสอ น 
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตให้เร็วมากข้ึน 

เ้านการััเวาอุปกรณ์การศึกษา 
1.เป็นเร่ืองท่ีต้องหางบประมาณและการท่ีจะหา
งบประมาณก็เป็นเร่ืองท่ียากพอสมควรเพราะงบท่ี
ได้มาทุกปีก็ไม่พอท่ีใช้จ่าย  
2.การจัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาสทาง
การศึกษาด้วยแล้วจ าเป็นท่ีจะต้องให้ความส าคัญเป็น
ทวีคูณ 
3.ด้านการจัดหาอุปกรณ์การศึกษามีการช่วยเหลือแก่
เด็กนักเรียนท่ียากไร้จากการท่ีได้ต้ังทุนเพ่ือการศึกษา
สงเคราะห์ 

เ้านการะ่ัยเวลือบุคคลผู้ก าลังศึกษา 
1.จการมีแหล่งข้อมูลข่าวสารการ
ประชาสัมพันธ์ของแจกทุนการศึกษา 
2.จการมีแจกทุนการศึกษาต่อเนื่องให้กับผู้
ก าลังศึกษา 
3. วิธีการสอนให้นักเรียนชักถามระหว่างการ
เรียนได้ในเนื้อหาวิชาของบทเรียน 
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 1.จเ้านการััเต้ังทุนสงเคราะว์การศึกษา 
 เรื่องการหาเงินทุน เพราะการท าอะไรก็ตามในสมัยนี้ต้องมีเรื่องเงินในสมัยนี้ เข้ามาเก่ียวข้อง
ด้วยทั้งนั้ น เช่น ค่าร ถ อุปกร ณ์กา รศึกษา ทุนการศึกษา ส าหรับเ ด็กที่ จะไ ด้กา รสง เคร าะห์  
เพราะปัจจุบันเป็นสิ่งจ าเป็นที่สุด จากผลการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาสงเคราะห์ที่ผ่านมา
จนถึงปัจจุบัน รูปแบบการจัดการศึกษาได้พัฒนาปรับเปลี่ยนเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของ
สังคมและนโยบายของรัฐบาลของแต่ละยุคสมัยมาโดยตลอด  
 2.จเ้านการพัฒนาสถานศึกษา 
 การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา ไม่ว่าทั้งด้านบุคลากรหรืองบประมาณ มีกฎหมาย
บังคับให้ด าเนินการได้อย่างเป็นระบบไม่เช่นนั้นจะเป็นสภาพปัจจุบัน เป็นการจัดสรรทรัพยากรแบบ
ถ้อยทีถ้อยอาศัยรักษาน้ าใจกันไปวัน ๆ ไม่ใช้หลักเกณฑ์ระเบียบหรือกฎหมายมาเป็นเครื่องบังคับให้
ด าเนินการแต่อย่างใด  
 3.จเ้านการััเวาอุปกรณ์การศึกษา 
 ก าหนดนโยบายและผู้ขับเคลื่อนนโยบายต่างมีความต้ังใจตรงกันคือการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพและเป็นไปอย่างทั่วถึง ต้องมีการช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การศึกษาทั้งแก่ครูผู้สอน และแก่
ผู้เรียน เม่ือทุนหรืออุปกรณ์ไม่เพียงพอก็ต้องมีการระดมทุน เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร 
เช่นขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของรัฐ และประชาชนทั่วไป 
 4.จเ้านการะ่ัยเวลือบุคคลผู้ก าลังศึกษา 
 การมีแหล่งข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของแจกทุนการศึกษา  การมีแจกทุนการศึกษา
ต่อเนื่องให้กับผู้ก าลังศึกษาให้เหมาะสมและวิธีการสอนให้นักเรียนชักถามระหว่างการเรียนได้ใน
เนื้อหาวิชาของบทเรียน 

 
ข้อเสนอแนะ  
 ผลการวิจัยเรื่อง “การจัดการงานศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี” 
ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นที่ควรก าหนดเป็นนโยบายเพ่ือให้ผู้ที่ เก่ียวข้องได้  น าไปปฏิบัติเพ่ือเกิดเป็น
รูปธรรม ดังนี้  
 1. ข้อเสนอแนะเะิงนโยบาย  
 1) คณะสงฆ์ต้องมีการวางแผนงาน การจัดการที่ดีมีการแบ่งงานกระจายงาน มี การจัดอบรม
บุคลากร การบริหารจัดการ การประชุมเก่ียวกับงานด้านการศึกษาสงเคราะห์เพ่ือการท างานที่มี
คุณภาพ เพ่ือการปฏิบัติของ คณะสงฆ์ต่อไป ในด้านการประชาสัมพันธ์ต้องมีการวางแผนงานที่ดีมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ทั่งถึง  
 2) คณะสงฆ์ควรให้ความส าคัญในงานการ ศึกษาสงเคราะห์เพ่ือการพัฒนาชุมชนโดย  
เก่ียวข้องกันระหว่างวัด บ้าน โรงเรียนและชุมชน ส่วนงานข้าราชการ ต้องมีการประสานงานร่วมมือ  
เป็นเครือข่ายเดียวกัน มีการสร้างกิจกรรมและส่งเสริมการมีส่วนกับชุมชนและควรจัดอย่างต่อ เนื่องมี 
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แบบแผนที่ม่ันคง ประสานความสมัครสมานสามัคคีและสร้างแรงศรัทธาให้แก่ประชาชนที่จะบ ารุง
พระพุทธศาสนาให้ม่ันคงถาวร  
 3 คณะสงฆ์ปรับปรุงกลยุทธ์ในการจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ให้เข้ากับยุค 
โลกาภิวัตน์โดยยึดหลักกฎระเบียบแบบแผนทางสังคม และพระธรรมวินัยอันดีงาม 
 2. ข้อเสนอแนะเะิงปฏิบัติ  
 1) คณะสงฆ์อ าเภอเมืองเพชรบุรี ควรจัดอบรมบุคลากร การจัดการ การประชุมเก่ียวกับงาน
ด้านการศึกษาสงเคราะห์ การปฏิบัติตนหรือคณะสงฆ์ท าหน้าที่ ควรท าแบบอย่างให้พระสังฆาธิการใน
เขตปกครองดูเป็นตัวอย่าง และอบรมให้คณะสงฆ์มีการพัฒนาคุณภาพ  
 2) คณะสงฆ์อ าเภอเมืองเพชรบุรี ควรสร้างความม่ันใจ ในด้านศึกษาสงเคราะห์ให้เป็นพ้ืนฐาน
ให้อยู่ร่วมกันและควรมีการจัดต้ังกองทุนต่อเนื่องมีแบบแผนที่ ม่ันคง ทั้งในคณะสงฆ์และส่วนงาน
ข้าราชการต้องมีการประสานงานร่วมมือเป็นเครือข่ายเดียวกัน  
 3) คณะสงฆ์อ าเภอเมืองเพชรบุรี จัดให้มีกิจกรรมต่างๆทางพระพุทธศาสนาให้เข้าถึงเยาวชน
เด็กนักเรียนมีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรม เด็ก เยาวชน ได้เรียนรู้และเข้าใจ ปฏิบัติตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา พัฒนาให้เป็นคนเก่ง ดี มีสุข โดยมีคุณธรรม จริยธรรม  
 3. ข้อเสนอแนะในการัิััยครั้งต่อไป  
 1) การวิจัยในครั้งต่อไป ควรศึกษาเทคนิคและกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาสงเคราะห์ของ  
คณะสงฆ์แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ได้น าไปใช้ในด้านศึกษาสงเคราะห์  
 2) ควรศึกษาเก่ียวกับเรื่องการจัดการด้านศึกษาสงเคราะห์ในระดับจังหวัดเพ่ือให้เป็น
ศูนย์กลางแห่งการพัฒนาจิตใจและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และเพ่ือได้รู้ประสิทธิภาพในการท างาน
ของคณะสงฆ์  
 3) ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในการประยุกต์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการพัฒนา
ศึกษาสงเคราะห์ให้เข้ากับคณะสงฆ์อ าเภอเมืองเพชรบุรี  
 4) ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นการสอบถามจากผู้ เรียน 
หรือผู้ที่ได้รับผลจากการจัดการด้านศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการ เพ่ือให้ได้มุมมองที่กว้างขวาง
ยิ่งขึ้น 
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บทคัเย่อ 

บทความนี้เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการวัด เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน 
ศึกษาแนวทางแก้ไขสภาพปัญหาการบริหารจัดการวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีเป็นการวิจัยแบบ
ผสานวิธี พบว่า สภาพการบริหารจัดการวัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยส่ วนบุคคลต่างกันมี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย แนวทางแก้ไขการบริหารจัดการวัด คือ วัด
ควรจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายและบัญชีศาสนสมบัติของวัดอย่างมีระบบ สร้างความสามัคคีร่วมมือ
กันในการท างาน ควรสอดส่องดูแลแนะน าให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่ มีที่อยู่ห รือพ านักอาศัยอยู่ในวัด
นั้นปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม  
ค าส าคัญจ : สภาพ; การบริหาร; การจัดการวัด 
 
Abstract 
 This article was a study of temple management conditions compared with 
public’s opinions and the solutions to the problems of temple management in 
Mueang district, Phetchaburi province. This was a mix-method research; the findings 
were that the temple management conditions in overall were at a high level, the 
different personal factors had no different opinions, therefore rejected the research 
hypothesis. Ways to solve the temple management condition; that was, maintenance 
should have a systematic account of revenue-expenses and religious properties of 
the temple, creating unity and cooperation in work, for governance, there should be 
monitoring and advice for the temple’s residents to comply with the Dhamma and 
the Sangha Supreme Council of Thailand rules.  
Keywords: condition, administration, temple managementจ 
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บทน า  
 การบริหารกิจการคณะสงฆ์ มีความส าคัญในการสร้างความเข้มแข็งและการด ารงอยู่อย่าง
ม่ันคงของพระพุทธศาสนา เป็นการปกครองเพ่ือบังคับบัญชาดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในความ
เรียบร้อยดีงาม (สิริวัฒน์ ค าวันสา, 2553) วัดเป็นหน่วยงานปกครองและเป็นหน่วยงานด าเนินกิจการ
คณะสงฆ์ และกิจ การพระศาสนาที่ส า คัญที่สุด  และเป็น ฐานอันส า คัญยิ่งของคณะสงฆ์และ
พระพุทธศาสนา เป็นองค์กรหลักในการปกครองคณะสงฆ์  หลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ เก่ียวกับวัด 
ทรงตราเป็นพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ทั้งสิ้นดังเช่นบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  มาตรา  31 
วรรคสาม ว่า “เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัดในกิจการทั่วไป ต าแหน่งเจ้าอาวาส  จึงเป็นต าแหน่งที่
ส าคัญยิ่ง (พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2539) เจ้าอาวาสที่มีภาวะผู้น ามีกระบวนการและ
วิธีปฏิบัติงาน สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน รวมทั้งมีการพัฒนาตนเองให้สมบูรณ์พร้อมในด้านพระ
ธรรมวินัย ซ่ึงจะส่งผลโดยตรงต่อศรัทธาความเชื่อถือของพุทธศาสนิกชน  ช่วยให้การปฏิบัติศาสนกิจ
ทุกอย่างบรรลุตามวัตถุประสงค์โดยง่าย 
 บริหารจัดการของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี นั้นยังเกิดปัญหาด้านการปกครองและ
การสื่อสารที่ยังไม่ทั่วถึง บางครั้งก็ยังมีการการด าเนินงานที่ล่าช้าการจัดกิจกรรมในทางพุทธศาสนาใน
แต่ละวัดยังมีการประชาสัมพันธ์ท่ีไม่ทั่วถึง สถานที่ของวัดยังจัดการไม่ค่อยเรียบร้อยเป็นสัดส่วน  และที่
เห็นได้ชัดคือการขาดความร่วมมือระหว่างชุมชนกับวัดและขัดแย้งกัน ปัญหาเรื่องของอบายมุข  สิ่งเสพ
ติดให้โทษ ขาดการมีส่วนร่วมในการท างาน ไม่มีความกระตือรือร้นในการท างานช่วยคณะ กิจวัตรของ
สงฆ์ที่ควรปฏิบัติการยังขาดตกบกพร่อง ผู้น ายังไม่เป็นแบบอย่างที่เหมาะสมเท่าที่ควร 
 จากประเด็นดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะเป็นพระภิกษุที่อยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี 
ได้รับข้อมูลจากการสรุปวาระการประชุมประจ าปีของคณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  และจาก
การสังเกตโดยทั่วไปจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการบริหารจัดการวัดในอ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี ซ่ึงวัดเป็นองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทต่อการพัฒนาด้านจิตใจของประชาชนและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแก่ประชาชนให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไปทั้งนี้เพ่ือจะน าผลการศึกษาครั้งนี้ไปใช้เป็น
แนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารกิจการของคณะสงฆ์ในอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
ััตถุประสงค์ของการัิััย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาสภาพการบริหารจัดการวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
 
ัิธีการเ าเนินการัิััย 

 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณ
ก าหนดการวิจัยเชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากพระสังฆาธิการในอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  และผู้ มีส่วน
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เก่ียวข้องทั้งหมด จ านวน 108 รูป (ส านักงานเจ้าคณะอ าเภอเมืองเพชรบุ รี, 2561) เก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 7 รูป หรือ  คน เลือกผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญแบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 
ผลการัิััย 
 1.จผลการัิเคราะว์การบริวารััเการััเในอ าเออเมืองจ ัังวััเเพะรบุรี 
 ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารจัดการวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมและ
จ าแนกตามรายด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบ ารุงรักษาจัดการและศาสนสมบัติของวัด 2) ด้านการปกครอง
และสอดส่องบรรพชิต 3) ด้านการเป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิต
และคฤหัสถ์ 4) ด้านการให้ความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศล 
ตารางท่ีจ1จ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดในอ าเภอ

เมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวม  
  (N=108) 

สอาพการบริวารััเการััเ ระเับคัามคิเเว็น 
𝜇𝜇 σ แปลผล 

ด้านการบ ารุงรักษาจัดการและศาสนสมบัติของวัด 3.84 0.555 มาก 
ด้านการปกครองและสอดส่องบรรพชิต 3.73 0.603 มาก 
ด้านการเป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอน 

พระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ 
3.84 0.652 มาก 

ด้านการให้ความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศล 3.78 0.676 มาก 
รัม 3.80 0.468 มาก 

 ัากตารางท่ีจ1จพบว่า ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการต่อการบริหารจัดการวัดในอ าเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า พระสังฆาธิการ มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี อยู่
ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการบ ารุงรักษาจัดการและศาสนสมบัติของ
วัด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ด้านการปกครองและ
สอดส่องบรรพชิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 
 2.จผลการัิเคราะว์คัามคิเเว็นเก่ียักับแนัทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะสอาพการ
บริวารััเการััเในอ าเออเมืองจ ัังวััเเพะรบุรี  
 ผลการวิเคราะห์แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะเก่ียวกับสภาพการบริหารจัดการวัดในอ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงเป็นข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended Question) มีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตารางท่ีจ2 แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะเก่ียวกับสภาพการบริหารจัดการวัดในอ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี 
เ้าน แนัทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ 

ด้านบ ารุงรักษา จัดกิจการ
และศาสนสมบัติของวัด  

1.การบ ารุงรักษา ซ่อมแซมศา
สนสมบัติของวัด 
2.พระสังฆ าธิ กา ร ไม่ ค่อย ให้
ความส าคัญกับการจัดสาธารณ
สมบัติของวัด 

1.ควรมีการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม 
ศาสนสมบัติของวัดให้คงสภาพดีอยู่
เสมอ 
2 . พ ร ะ สั ง ฆ า ธิ ก า ร ค ว ร ใ ห้
ความส าคัญการจัดสาธารณสมบัติ
ของวัด 

ด้านปกครองและสอดส่อง
ให้บรรพชิต และคฤหัสถ์ที่
มีที่อยู่หรือพ านักอาศัยอยู่
ในวัดนั้ นปฏิบัติตามพระ
ธร ร มวิ นั ย กฏ มหา เถ ร
สมาคมข้อบังคับ ระเบียบ
หรื อค า สั่ ง ของมหา เถร
สมาคม  

1.การระงับอธิกรณ์ การวินิจฉัย 
ปัญหาเพ่ือยุติเหตุหรือการลง
นิคหกรรม 
2.พระสั งฆา ธิ การ ไ ม่ เห็ น ซ่ึ ง
ความส า คัญของการควบคุม 
ดูแลคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพ านัก
อาศัยอยู่ในวัดให้ปฏิบั ติตามกฏ
มหาเถรสมาคม 

1 .ควร กา ร ร ะ งับอ ธิกร ณ์ กา ร
วินิจฉัย ปัญหาเพ่ือยุติเหตุหรือการ
ลงนิคหกรรม 
2.ให้ความรู้ความเข้าใจการควบคุม 
ดูแลคฤหั สถ์ที่ มีที่ อยู่ ห รือพ า นั ก
อาศัยอยู่ในวัดให้ปฏิบัติตามกฏมหา
เถรสมาคม 

ด้ า น ก า ร เ ป็ น ธุ ร ะ ใ น
การศึกษาอบรม และสั่ ง
สอนพระธร รมวิ นั ย แ ก่
บรรพชิตและคฤหัสถ์  

1.การเรียนการสอนนักธรรม
บาลีในวัดตามหลักสูตรมหาเถร
สมาคมยังไม่ทันสมัยเท่าที่ควร 
ท าให้ไม่น่าสนใจเท่าที่ควร 
2.การวัดผลประเมินผลจากการ
วัดผลตรงกับจุ ดประสงค์กา ร
เรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา 

1.ควรพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ให้น่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิม 
2 . พ ร ะ สั ง ฆ า ธิ ก า ร ค ว ร ใ ห้
ความส าคัญกับวัดผลประเมินผล
จากการวัดผลตรงกับจุดประสงค์
การเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา 
ให้มากขึ้น 

ด้านให้ความสะดวกตา ม
สมควรในการบ าเพ็ญกุศล 

1.พระสังฆาธิการคิดว่าการจัด
ให้ กา รช่ วย เหลือ เก้ื อกูลกา ร
พัฒนาคุณภาพชีวิ ตของ พุทธ
บริษัทเป็นเรื่องไกลตัว 
2 .พร ะสั งฆ า ธิ กา ร ขา ดกา ร
สนั บ ส นุ น ด้ า น ส ถ า น ที่ ใ ห้
โรงเรียนใช้เป็นสถานที่อบรม 

1.ควรสอดแทรกเนื้อหาการจัดให้
การช่วยเหลือเก้ือ กูลกา รพัฒนา
คุณภาพชีวิตของพุทธบริษัท 
2.ควรส่งเสริมการสนับสนุนด้าน
สถานที่ให้โรงเรียนใช้เป็นสถานที่
อบรม 
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ออิปรายผลการัิััย 
 1. ระเับคัามคิเเว็นของพระสังฆาธิการต่อการบริวารััเการััเในอ าเออเมืองจัังวััเ
เพะรบุรีจ 
 ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการต่อการบริหารจัดการวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการต่อการ
บริหารจัดการวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี อยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั้ง ด้านการบ ารุงรักษาจัดการ
และศาสนสมบัติของวัด ด้านการปกครองและสอดส่องบรรพชิต ด้านการเป็นธุระในการศึกษาอบรม
และสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ ด้านการให้ความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศล เห็นได้
ว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูเกษมสมุทรคุณ (ทองหล่อ เขมธมฺโม), (2554) ได้วิจัยเรื่อง 
“ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการในอ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงคราม” ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการในอ าเภอ
เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62  
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการศึกษาสงเคราะห์ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.44 ส่วนด้านอ่ืนๆ ที่เหลืออยู่ในระดับมากทุกด้านและ 2) ผลการเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการในอ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ตามความ
คิดเห็นของพระสงฆ์ จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า สถานภาพส่วนบุคคลด้านอายุของ
พระสงฆ์ผู้ตอบแบบสอบถาม มีผลท าให้ความคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของพระ
สังฆาธิการในอ าเภอเมือง สมุทรสงคราม จังหวัดส มุทรสงคราม โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.01 ซ่ึง เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้  
 2.จผลการัิเคราะว์คัามคิเเว็นเก่ียักับแนัทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะสอาพการ
บริวารััเการััเในอ าเออเมืองจ ัังวััเเพะรบุรี 
 สภาพการบริหารจัดการวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี ซ่ึงเป็นข้อมูลจาก
แบบสอบถามปลายเปิด มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารจัดการวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระปลัดเกียรติศักด์ิ สินทวีวรกุล (2558) ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทของพระ
สังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดกระบี่” พบว่า พระสังฆาธิการในจังหวัดกระบี่ส่วน
ใหญ่มีอายุ 61 ปีขึ้นไปด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสมีอายุพรรษา 21 พรรษาขึ้นไปมีวุฒิการศึกษาต่ ากว่า
ชั้นมัธยมศึกษาโดยมีวุฒิในระดับนักธรรมชั้นเอกและส่วนใหญ่ไม่มีวุฒิทางเปรียญธรรมมีระยะเวลาใน
การปฏิบัติหน้าที่เป็น พระสังฆาธิการต่ ากว่า 5 ปีและ 10 ปีขึ้นไปบทบาทของพระสังฆาธิการในด้าน
การสาธารณูปการ พบว่าในภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมากถึงมากที่สุด ได้แก่การขจัดความขัดแย้ง
ระหว่างวัดกับชาวบ้านซ่ึงมีสาธารณูปการเป็นการดูแลซ่อมแซมและปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดที่
ช ารุดทรุดโทรมและการขอพระราชทานวิสุงคามสีมาส่วนการก่อสร้างเสนาสนะด้วยการขอเงิน
งบประมาณอุดหนุนจากราชการและการจัดงานวัดเพ่ือหารายได้บ ารุงพระอารามมีการปฏิบัติในระดับ
น้อยถึงน้อยที่สุด  
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องค์คัามรู้ท่ีไเ้ัากการัิััย 
การวิจัยเรื่อง สภาพการบริหารจัดการวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ผู้วิจัย ได้องค์

ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ดังแผนภาพ ได้ดังต่อไปนี้ 
 

สอาพการบริวารััเการััเในอ าเออเมืองจ ัังวััเเพะรบุรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาพท่ีจ1 องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

 

เ้านบ ารุงรักษาััเกิัการและศาสน
สมบัติของััเ 

1.ควรมีการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม ศาสน
สมบัติของวัดให้คงสภาพดีอยู่เสมอ 
2.พระสังฆาธิการควรให้ความส าคัญการ
จัดสาธารณสมบัติของวัด 
3. กรรมการวัดก็ไม่ค่อยมีบทบาทในการ
บริหารหรือจัดการเงินเท่าใดนัก 

เ้านปกครองและสอเส่องใว้บรรพะิต
และคฤวัสถ์ท่ีมีท่ีอยู่วรือพ านักอาศัยอยู่
ในััเน้ันปฏิบัติตามพระธรรมัินัยจ กฏ
มวาเถรสมาคมจข้อบังคับจ ระเบียบวรือ

ค าส่ังของมวาเถรสมาคม 
1.การระงับอธิกรณ์ การวินิจฉัย ปัญหาเพ่ือยุติ
เหตุหรือการลงนิคหกรรม 
2.พระสังฆาธิการไม่เห็นซ่ึงความส าคัญของการ
ควบคุม ดูแลคฤหัสถ์ท่ีมีท่ีอยู่หรือพ านักอาศัย
อยู่ในวัดให้ปฏิบัติตามกฏมหาเถรสมาคม๓. 
เจ้าอาวาสจ าเป็นต้องอาศัยทักษะในการ
ปกครองหลายประการ 

เ้านการเป็นธุระในการศึกษาอบรมจ และสั่งสอน
พระธรรมัินัยแก่บรรพะิตและคฤวัสถ์ 

1.การเรียนการสอนนักธรรมบาลีในวัดตาม
หลักสูตรมหาเถรสมาคมยังไม่ทันสมัยเท่าท่ีควร 
ท าให้ไม่น่าสนใจเท่าท่ีควร 
2.การวัดผลประเมินผลจากการวัดผลตรงกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาพระ
สังฆาธิการควรให้ความส าคัญกับวัดผล
ประเมินผลจากการวัดผลตรงกับจุดประสงค์
การเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาให้มากข้ึน 

 

เ้านใว้คัามสะเักตามสมคัรในการ
บ าเพ็ญกุศล 

1. การอ านวยความสะดวกแก่บรรพชิตและ
คฤหัสถ์ ท่ีขอใช้วัดเป็นท่ีจัดบ าเพ็ญกุศลท้ังท่ี
เป็นส่วนตัวและส่วนรวม 
2. การอ านวยความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศล
ของวัดเอง ท้ังท่ีเป็นการประจ า และเป็นการจร 
3. การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้จะ
บ าเพ็ญกุศลนอกวัด แต่ขอรับค า ปรึกษาและ
ความอุปถัมภ์จากเจ้าอาวาสหรือจากวัด 
4. การสร้างสถานท่ีเพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การบ าเพ็ญกุศล 
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 ัากอาพท่ี 1 องค์ความรู้จากการวิจัย “สภาพการบริหารจัดการวัดในอ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี”สรุปได้ว่า สภาพการบริหารจัดการวัดประกอบไปด้วย 4 ด้าน ซ่ึงแต่ละด้านมีข้อค้นพบที่
ส าคัญ คือ  
 1.จเ้านบ ารุงรักษาััเกิัการและศาสนสมบัติของััเ 
 ควรมีการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม ศาสนสมบัติของวัดให้คงสภาพดีอยู่เสมอและพระสังฆาธิการ
ควรให้ความส าคัญการจัดสาธารณสมบัติของวัด 
 2.จเ้านปกครองและสอเส่องใว้บรรพะิตและคฤวัสถ์ท่ีมีท่ีอยู่วรือพ านักอาศัยอยู่ในััเน้ัน
ปฏิบัติตามพระธรรมัินัยจ กฏมวาเถรสมาคมจ ข้อบังคับจระเบียบวรือค าส่ังของมวาเถรสมาคม  
 การปกครองดูแลพระภิกษุสามเณรในเขตอาวาสให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตาม
หลักพระธรรมวินัยและตามพระราชบัญญัติคณะสังฆาธิการเจ้าอาวาสจึงต้องด าเนินการปกครองวัดให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ 
ค าสั่ง มติ ประกาศและบัญชาของสมเด็จพระสังฆราชและเจ้าอาวาสจ าเป็นต้องอาศัยทักษะในการ
ปกครองหลายประการ  
 3.จเ้านการเป็นธุระในการศึกษาอบรมจ และส่ังสอนพระธรรมัินัยแก่บรรพะิตและคฤวัสถ์ 
 พระสอนศีลธรรมควรพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้น่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิมและพระสังฆาธิ
การควรให้ความส าคัญกับวัดผลประเมินผลจากการ วัดผลตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้วิช า
พระพุทธศาสนาให้มากขึ้น ไม่ควรมุ่งเน้นและคาดหวังไปที่คะแนนที่เด็กสอบได้ควรค านึงถึงการได้รับ
ความรู้จากเรื่องธรรมศึกษาและการฝึกอบรมระเบียบแบบแผนเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระธรรมวินัย
และการปฏิบัติศาสนกิจของพระสังฆาธิการและเจ้าอาวาสจ าเป็นต้องอาศัยทักษะในการปกครอง
หลายประการ 
 4.จเ้านใว้คัามสะเักตามสมคัรในการบ าเพ็ญกุศล 
 การอ านวยความสะดวกแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ ที่ขอใช้วัดเป็นที่จัดบ าเพ็ญกุศลทั้งที่ เป็น
ส่วนตัวและส่วนรวมเป็นการอ านวยความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศลของวัดเอง ทั้งที่ เป็นการประจ า 
และการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้จะบ าเพ็ญกุศลนอกวัดแต่ขอ รับค าปรึกษาและความ
อุปถัมภ์จากเจ้าอาวาสหรือจากวัดและที่มีการสร้างสถานที่เพ่ืออ านวยความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศล 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “สภาพการบริหารจัดการวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี” มีวิจัยมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1.ข้อเสนอแนะนโยบาย 
 1) คณะสงฆ์ต้องร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน ให้เอาใจใส่และดูแลวัดและการอบรมเน้น
เรื่องการปกครองการปฏิบัติตน ของพระภิกษุสามเณรให้เหมาะสมแก่สมณะ  
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 2) คณะสงฆ์ควรสอดส่องดูแลป้องกันเรื่องปัญหายาเสพติดให้โทษ และอบายมุขทั้งหลาย ที่
จะน าความเสื่อมเสียมาให้แก่คณะสงฆ์  
 3) การจัดการสถานที่ คณะสงฆ์ควรจัดการให้ช่วยกันดูแลสถานที่วัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
เพ่ือให้เกิดศรัทธาแก่ผู้ที่เข้ามาทาบุญในวัด  
 2. ข้อเสนอแนะเะิงการปฏิบัติการ 
 1) คณะสงฆ์อ าเภอเมืองเพชรบุรี ต้องร่วมมือการปฏิบัติงาน และมีการประชุมในการอบรม
เน้นเรื่องการปกครองการปฏิบัติตนตามหลักพระธรรมวินัย ของพระภิกษุสามเณรให้เหมาะสมแก่
สมณะ และการให้ความเคารพกันในหมู่คณะสงฆ์ตามล าดับพรรษา  
 2) คณะสงฆ์อ าเภอเมืองเพชรบุรี ประสานเจ้าอาวาสยังจะต้องท าหน้าที่สอดส่องพฤติกรรม
ของพระภิกษุสามเณร และการตรวจสอบเรื่องป้องกันเรื่องปัญหายาเสพติดให้โทษ อบายมุขท้ังหลามี
หลักเกณฑ์กลั่นกรองและตรวจสอบผู้ที่จะเข้ามาบวชท้ังทางธรรมและทางโลก ประสานงานกับฝ่าย
ปกครอง และเจ้าหน้าที่ต ารวจในการตรวจสอบประวัติรวมถึงประสานกับส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ (พศ.) เพ่ือเป็นหลักประกันป้องกันคนที่มีพฤติกรรมไม่ดี 
 3) คณะสงฆ์อ าเภอเมืองเพชรบุรี ให้การจัดการสถานที่เป็นสัดส่วนในการท ากิจกรรม เพ่ือ
รองรับการญาติโยมที่จอดรถพอเพียง เม่ือระดมทีม ระดมทุน ระดมธรรม ได้มากพอ จึงได้น ามา
ปรับปรุงใหม่ให้เหมาะสมเพ่ือใช้สอยสาธารณประโยชน์ในการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
และปฏิบัติธรรมภายในวัด 
 3.ข้อเสนอแนะเพ่ือการัิััยครั้ง ต่อไป 
 1) ควรศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาปัญหาสภาพการบริหารจัดการวัดในอ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี ในด้านอ่ืนๆ 
 2) ควรศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพสภาพการบริหารจัดการวัดในอ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี ของอ าเภออ่ืน จังหวัดอ่ืน เพ่ือเปรียบเทียบผล 
 3) ควรศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลสภาพการบริหารจัดการวัดในอ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี ของอ าเภออ่ืน ของจังหวัดอ่ืนเพ่ือเปรียบเทียบผล 
 4) ควรศึกษาถึงปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาสภาพการบริหารจัดการวัดในอ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี 
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บทความวิจัยนี้เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น เปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ ศึกษา
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มีต่อการส่งเสริมศักยภาพของพระสังฆาธิการในอ าเภอพระพุทธ
บาท จังหวัดสระบุรี เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมศักยภาพ
ของพระสังฆาธิการ ภาพรวมอยู่ระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ปัญหาและอุปสรรค คือ บุคลากรขาดความช านาญ ขาดงบประมาณ
สนับสนุน ควรจัดการวางแผนในการจัดการอบรม ดังนั้นคณะสงฆ์ควรจัดหาบุคลากรที่มีความช านาญ 
จัดหางบประมาณสนับสนุน และควรมีการวางแผนการจัดการอบรมให้กับบุคลากรในองค์กร   
ค าส าคัญ : การส่งเสริม; ศักยภาพ; พระสังฆาธิการ 

 
Abstract 

This article was to study the level of monk's opinions, to compare the 
monk's opinion and the problems, obstacles and recommendations for the study  
the administrative monks’ potentials promotion of Phrabuddhabath District, Saraburi 
Province using Mixed Methods. Findings were the level of monk's opinion on the 
study the administrative monks’ potentials promotion plan by overall were at 
maximum level. Based on different is not found to be different rejecting the research 
hypothesis. The problem and obstacle is Chad budget support. Personnel lack 
expertise and should arrange training plans. Therefore, the clergy should provide 
budget to support Recruit skilled personnel and should have a training plan for 
organization personnel 
Keywords: promotion; Potential; Buddhist administrative monks  
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บทน า 
 ในยุคพุทธกาลแบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนกลางหรือเขตชั้นใน เรียกว่า 
“มัชฌิมประเทศ” และส่วนรอบนอกหรือหัวเมืองชายแดน เรียกว่า “ปัจจันตประเทศ” มัชฌิม
ประเทศเป็นเขตที่มีประชาชนอาศัยอยู่มาก มีความเจริญเป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าและการศึกษา  
 ฤทธิชัย แกมนาค, (2539) กล่าวถึงสภาพการเมืองการปกครองในสมัยพุทธกาลไว้ว่า สภาพ
การเมืองการปกครองในยุคพระเวทนั้น องค์กรทางการเมืองของอินเดียยังมีลักษณะเป็นรัฐ ยังเป็นการ
ปกครองแบบเผ่า ไม่มีอาณาเขตหรือดินแดนที่แน่นอน แต่หลังจากที่พวกอารยันได้ชัยชนะเหนือพวกด
ราวิเดียน ท าให้ความเป็นอยู่แบบเลี้ยงสัตว์เร่ร่อนได้สิ้นสุดลง ลักษณะสังคมแบบเผ่าระบบเครือญาติ
เป็นหน่วยของสังคม การปกครองแบบพ่อปกครองลูก เช่น กุละหรือครอบครัว มีบิดาเป็นหัวหน้า
ครอบครัว ซ่ึงเรียกว่า “กุลปะ” มีหน้าที่ดูแลสมาชิกให้อยู่ในระเบียบวินัยที่ดี คามหรือหมู่บ้าน มีคามิ
นะหรือคามณีเป็นหัวหน้า ท าหน้าที่ท้ังฝ่ายทหารและพลเรือน หลายๆ หมู่บ้านรวมกันเรียกว่า วิศยะ
หรือวิศ มีวิศยบดีเป็นหัวหน้า หลายๆ วิศยะรวมกันเป็นชน มีราชันหรือกษัตริย์เป็นหัวหน้า  
 พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม) , (2557) เรื่องรูปแบบการปกครองในสมัย
พุทธกาลนั้นมีรูปแบบการปกครองที่ส า คัญอยู่ จ านวน 3 รูปแบบคือ แบบสมบูรณาญาสิทธิราช  
(ราชาธิปไตย) แบบสามัคคีธรรม (สหพันธ์รัฐ) และแบบจักรวรรดินิยม (อุดมรัฐ) ซ่ึงมีนัยดังนี้ คือ 
 1) แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Monarchical State) คือรัฐที่ให้อ านาจสิทธิ์ขาดในการ
ปกครองบ้านเมืองขึ้นอยู่กับกษัตริย์โดยตรง แต่อาจทรงมอบหมายอ านาจให้กับพระบรมวงศานุวงศ์ 
หรือปุโรหิต ข้าราชบริพารไปปฏิบัติแทนได้ ประมุขของรัฐ เรียกว่า ราชา  
 ปรีชา ช้างขวัญยืน, (2554) กล่าวว่า กษัตริย์หรือพระราชาผู้ครองเมืองมีอ านาจมาก มีการ
เก็บภาษี มีกองทหารใหญ่โต เปลี่ยนจากหัวหน้าเผ่ามาเป็นกษัตริย์แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เปลี่ยน
จากระบบการเลือกผู้ปกครองมาเป็นระบบสืบสันตติวงศ์ 
 2) แบบสามัคคีธรรม (Republic State) หรือประชาธิปไตย คือรัฐที่มีอ านาจสิทธิ์ขาดในการ
ปกครองมิได้อยู่ที่ประมุขของรัฐแต่เพียงผู้เดียว จะมีสภาหรือสังฆะ เป็นผู้ก าหนดนโยบายและมีอ านาจ
ตัดสินใจเก่ียวกับกิจการบ้านเมือง สภาจะท าหน้าที่เลือกสมาชิกมาเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารเรียกว่า 
ราชา ซ่ึงน่าจะมีความหมายในท านองหัวหน้าที่ประชุมมากกว่าเป็นกษัตริย์ ต าแหน่งนี้ มิได้เป็น
ต าแหน่งที่ได้โดยการสืบสายโลหิต สมาชิกของที่ประชุมคนอ่ืนๆ ส่วนใหญ่จะอยู่ในวรรณะกษัตริย์ 
 3) แบบจักรวรรดินิยม (Imperialism) คือรัฐที่มีแสนยานุภาพมาก มีอ านาจเหนือรัฐอ่ืน ๆ 
ผู้ปกครองจะใช้ค าว่า มหาราชา หรือพระเจ้าจักรพรรดิ  ลักษณะทางการเมืองการปกครองขาด
เอกภาพมีการแบ่งรัฐใหญ่ รัฐเล็กกระจัดกระจายกันออกไป รัฐเหล่านี้ปกครองโดยราชา ซ่ึงได้อ านาจ
มาโดยการสืบตระกูลบ้าง โดยการอาศัยการคัดเลือกจากนักรบบ้าง 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นเห็นได้ว่าการปกครองต่าง ๆ จะมีผู้น าเป็นหัวใจส าคัญในการด าเนินการ
การบริหารกิจการต่างๆ เพ่ือปกครองคนหมู่มากให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบ เป็นผู้น าในการขับเคลื่อนทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ การเมือง ให้ก้าวไปข้างหน้าซ่ึงเรียกว่าการปกครอง ส่วนการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง
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โดยโครงสร้าง และหน้าที่ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ สถาบันสงฆ์ไทย หรือสถาบันพระพุทธศาสนา
เป็นหนึ่งในสามของสถาบันหลักของชนชาติไทยที่ด าเนินกิจกรรมหลายอย่างทางสังคม เพ่ืออ านวย
ประโยชน์สุขของสมาชิก และความเจริญก้าวหน้าของสังคม จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดให้มีการพัฒนา
บุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพมากขึ้น เพราะเป็นการส่งเสริมศักยภาพทั้งองค์กรและบุคลากร  
 คณะสงฆ์ในอ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ควรปรับปรุงบุคลากรให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม แต่ต้องไม่ท าให้วิถีชีวิตตามหลักพรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนาต้องสูญเสียไป 
พระสงฆ์ในสายตาของประชาชนทั่วไป อยู่ในอาการที่อาจกล่าวได้ว่า เสื่อมถอย ถึงกับใช้ค าว่า “วิกฤต
ศรัทธา กาฝากสังคม หรืออ่ืนๆ” เหล่านี้เป็นสิ่งที่บอกเหตุว่าเป็นปัญหาในการบริหารปกครองคณะ
สงฆ์ ที่พระสังฆาธิการทุก ๆ ระดับประสบอยู่เสมอ เช่น พระภิกษุสามเณรในปกครองท าผิดพระธรรม
วินัยมากยิ่งขึ้น ทั้งกรณีความสัมพันธ์ระหว่างพระกับสตรี การวางตนที่ไม่เหมาะสมของพระขาด
สันโดษ ขาดการส ารวม ท าให้ภาพพจน์ของพระพุทธศาสนามัวหมองไปด้วย วัดหลายแห่งเน้นพัฒนา
ด้านอาคารสถานที่ มากกว่าการพัฒนาเพ่ือมุ่งประโยชน์ต่อการศึกษาอบรมพระภิกษุ สามเณร หรือ 
การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนในแต่ละชุมชน ไม่สามารถเป็นที่พ่ึงทางการศึกษา
หาความรู้เก่ียวกับหลักธรรมของพระศาสนาได้  
 จากที่มาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวมา ผู้วิจัยในฐานะพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เห็นว่า พระสังฆาธิการควรได้ทราบถึงบทบาท
หน้าที่ของตนในการบริหารและยกระดับพัฒนาพระสังฆาธิการให้มีความรู้ให้มากขึ้น เข้าใจปัญหาและ
อุปสรรคในการบริหาร เพ่ือน าให้วัดเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธา 
 จึงมีความสนใจเป็นอย่างยิ่ งที่จะศึกษาบทบาทการบริหารงานวัดในเรื่องการยกระดับ
ศักยภาพการศึกษาของพระสังฆธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนและพัฒนาและยกระดับศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตปกครองอ าเภอ
พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ให้เจริญรุ่งเรืองม่ันคงสืบต่อไป 
 
ััตถุประสงค์การัิััย 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการส่งเสริมศักยภาพของพระสังฆาธิการในอ าเภอพระพุทธ
บาท จังหวัดสระบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นที่ มีต่อการส่งเสริมศักยภาพของพระสังฆาธิการใน
อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 
 3. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการส่งเสริมศักยภาพของพระสังฆาธิการ ใน
อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี      
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ัิธีเ าเนินการัิััย 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ( Mixed Method 

Research) โดยเป็นการ วิขัยเชิ งปริมาณ (Qualitative Research) ซ่ึงเป็ นการวิ จัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พระสงฆ์ในอ าเภอพระพุทธบาทจังหวัด
สระบุรี ใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง จากสูตรของ Taro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 212 รูป จากพระสงฆ์
ทั้งหมด 451 รูป วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถี่  (Frequency)ค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ย
(Mean)และส่วนเบี่ยงเบนมารตฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าที (t-test) และการ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีวิเคราะห์ทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นต้ังแต่ 2 
กลุ่มขึ้นไป เม่ือพบความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่าง
นัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference:LSD) และการวิจัยเชิงคุณภาพ(Quantitative 
Research) ประกอบด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informants) จ านวน 8 รูป(คน) และใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา  

 
ผลการัิััย 

1.ระเับคัามคิเเว็นของการส่งเสริมศักยอาพของพระสังฆาธิการจในอ าเออพระพุทธ
บาทจัังวััเสระบุรีจ  
ตารางท่ีจ1จค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นต่อการส่งเสริมศักยภาพของ  

พระสังฆาธิการ ในอ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยรวม  
           (N=212) 

การการส่งเสริมศักยอาพของพระสังฆาธิการใ น
อ าเออพระพุทธบาทจ ัังวััเสระบุรี x̅ S.D. แปลผล 

1. ด้านการฝึกอบรม  4.35 0.559 มาก 
2. ด้านการศึกษา  4.40 0.317 มาก 
3. ด้านการพัฒนา  4.38 0.301 มาก 
อาพรัม 4.38 0.368 มาก 
 
 จากตารางที่ 1จพบว่า พระสงฆ์ในเขตอ าเภอพระพุทธบาท มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
ศักยภาพของพระสังฆาธิการ ในอ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
(x̅=4.38, S.D.=0.368) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกคือ  ด้านการพัฒนา  
ด้านการศึกษา ด้านการฝึกอบรม ตามล าดับ 
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563154: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

ออิปรายผลการัิััย  
การวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมศักยภาพของพระสังฆาธิการในอ าเภอพระพุทธบาท จังหวัด

สระบุรี” โดยรวมทั้ง 3 ด้าน สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
1. ผลการัิเคราะว์ข้อมูลระเับคัามคิเเว็นของจการส่งเสริมศักยอาพของพระสังฆาธิ

การในอ าเออพระพุทธบาทจ ัังวััเสระบุรี 
ด้านภาพรวม พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมศักยภาพของพระสังฆาธิการในอ าเภอ

พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมทั้ง 3 ด้าน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก  
เ้านฝึกอบรมจพบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมศักยภาพของพระสังฆาธิการฯ 

ด้านฝึกอบรม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาศุภกิจ สุภกิจฺโจ , (2554) ได้วิจัย
เรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา: กรณีศึกษาศูนย์การเรียนชุมชน  อ าเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น” ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา ต้อง  เพ่ิมรูปแบบ
การพัฒนาให้ชัดเจน เพ่ือให้มีล าดับขั้นตอนการพัฒนาที่สมบูรณ์แบบตามหลักการพัฒนา  ยุคใหม่ 
เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้ต้ังเอาไว้ ตามหลักของ ศีล สมาธิ และปัญญา  ก็คือ
การพัฒนาในด้านร่างกาย ในด้านจิตใจ และในด้านปัญญา ซ่ึงประยุกต์ใช้กับการพัฒนาทรั พยากร 
มนุษย์ตามหลักไตรสิกขา ในศูนย์การเรียนชุมชน อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่นให้ดียิ่งขึ้น 

เ้านการศึกษาจพบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมศักยภาพของพระสังฆาธิการฯ 
ด้านการศึกษาอยู่ในระดับมาก มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจาก
ศาสตร์ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เปิดเป็นหลักสูตรให้ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยทั่วไป  ดังนั้น 
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านการศึกษาสายสามัญ จึงท าให้เกิดความเห็นที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ งานวิจัย
ของ พระมหาประยงค์ โฆสการี, (2556) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลัก ไตรสิกขา
ของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา” ผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษา มีผลให้การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์
ตามหลักไตรสิกขาของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

เ้านการพัฒนาจพบว่า พระสงฆ์ มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมศักยภาพของพระสังฆาธิการฯ 
ด้านการพัฒนาอยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับงานวิจัยของ โอวาท สุธาวา , (2554) ได้วิจัยเรื่อง 
“กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของเครือบีโปร บริษัท อเมริกัน  อินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัว
รันส์ จ ากัด (เอไอเอ)” ผลการวิจัยพบว่าพนักงานมีส่ วนร่วมต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
หน่วยงาน โดยมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการ  ประเมินผลการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์อย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบอย่างเปิดเผย  

 
 
 

Book 1.indd   154 7/6/2563   14:30:06



155Proceedings 2020
Graduate Program, Department of Political Sciences, Faculty of Social Sciences, MCU April 3, 2020การประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings):155 

2. ผลการเปรียบเทียบระเับคัามคิเเว็นต่อการส่งเสริมศักยอาพของพระสังฆาธิการจใน
อ าเออพระพุทธบาทจ ัังวััเสระบุรีจ โเย  ัาแนกปััััยส่ันบุคคล 
ตารางท่ีจ2 สรุปผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการส่งเสริมศักยภาพของพระสังฆาธิการ ใน  

    อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยจ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล 
 

ปััััยส่ันบุคคล  F Sig ผลการตรััสอบ 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

 อายุ  0.609 0.610  √ 
 พรรษา  0.091 0.965  √ 
 การศึกษา  0.297 0.827  √ 
 บาลี  2.133 0.097  √ 
 นักธรรม  0.785 0.503  √ 
  
 ัากตารางท่ีจ2จจากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
ศักยภาพของพระสังฆาธิการ ในอ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  โดยรวม ทั้งด้านอายุ พรรษา 
การศึกษา บาลี นักธรรม ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมุตฐานการวิจัย 
 2. ผลการเปรียบเทียบคัามคิเเว็นท่ีมีต่อการส่งเสริมศักยอาพของพระสังฆาธิการใน
อ าเออพระพุทธบาทจ ัังวััเสระบุรี 
 ผลการทเสอบสมมติฐานจการส่งเสริมศักยภาพของพระสังฆาธิการในอ าเภอพระพุทธบาท 
จังหวัดสระบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ พรรษา วุฒิการศึกษา วุฒิบาลี วุฒิ
นักธรรม 
 สมมติฐานข้อท่ีจ1จพระสงฆ์ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมศักยภาพของพระ
สังฆาธิการ ในอ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ( x̅=0.609, S.D. = 
0.610) จึงปฏิเสธสมมตฐานการวิจัยที่ต้ังไว้ แสดงให้เห็นว่าอายุของพระสงฆ์ที่ มีอายุต่างกัน ไม่มีผลที่
แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูปลัดสุรศักด์ิ วิริยธโร , (2555) ได้วิจัยเรื่อง “การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักเบญจศีลและเบญจธรรม” ผลการวิจัยพบว่าพระสงฆ์ที่ มีอายุต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมศักยภาพไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
 สมมติฐานข้อท่ีจ2จพระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกัน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ( x̅=0.091, S.D. = 
0.965) จึงปฏิเสธสมมตฐานการวิจัยที่ต้ังไว้ แสดงให้เห็นว่า พรรษาของพระสงฆ์ที่ มีพรรษาต่างกัน ไม่
มีผลท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาศุภกิจ สุภกิจฺโจ , (2554) ได้วิจัยเรื่อง “การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา: กรณีศึกษาศูนย์การเรียนชุมชน  อ าเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น” ผลการวิจัยพบว่าพระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมศักยภาพของ
พระสังฆาธิการไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
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 สมม ติฐานข้ อ ท่ี จ 3จพระสงฆ์ ที่ มีก า ร ศึกษา ต่า ง กัน  โดยภา พร วมไ ม่แตก ต่า ง กัน  
(x̅=0.297, S.D. = 0.827) จึงปฏิเสธสมมตฐานการวิจัยที่ ต้ังไว้ แสดงให้เห็ นว่า การศึกษาของ
พระสงฆ์ที่มีการศึกษาต่างกัน ไม่มีผลท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ที่สอดคล้องกับที่ 
พระมหาประยงค์ โฆสการี, (2556) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลัก  ไตรสิกขาของ
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา” ผลการวิจัยพบว่าพระสงฆ์ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ส่งเสริมศักยภาพของพระสังฆาธิการไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
 สมมติฐานข้อท่ี จ4 พระสงฆ์ที่ มีกา รศึกษาบาลีต่ างกัน โดยภาพร วม ไม่แตกต่างกัน 
(x̅=1.618, S.D.= 0.185) จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว้ แสดงให้เห็นว่า การศึกษาพระปริยัติ
ธรรมของพระสงฆ์ที่มีการศึกษาพระปริยัติธรรมต่างกัน ไม่มีผลท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พระหัสนัย ปริปุณฺโณ, (2555) ได้วิจัยเรื่อง “การในการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา” 
ผลการวิจัยพบว่าพระสงฆ์ที่ มีระดับการศึกษาปริยัติธรรมต่างกั น มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
ศักยภาพของพระสังฆาธิการไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
 สมมติฐานท่ีจ5 พระสงฆ์ที่ มีก ารศึกษานักธรรมต่า งกัน โดยภา พรวม ไม่แตก ต่างกัน 
(x̅=1.618, S.D.= 0.185) จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว้ แสดงให้เห็นว่าการศึกษานักธร รมของ
พระสงฆ์ที่มีการศึกษานักธรรมต่างกัน ไม่มีผลท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  พระมหา
ประยงค์ โฆสการี, (2556) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลัก ไตรสิกขาของเทศบาล
เมืองฉะเชิ ง เทรา ” ผลกา รวิ จัยพบว่ าพบว่ าพร ะสงฆ์ ที่ มี ระดับการ ศึกษา นั กธรรมต่าง กั น  
มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมศักยภาพของพระสังฆาธิการไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
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3. จปัญวา จอุปสรรคจและข้อ เสนอแนะ ต่อการ ส่ง เสริ มศักยอาพของพระสังฆ า ธิ 
การในอ าเออพระพุทธบาทจ ัังวััเสระบุรี 
ตารางท่ีจ3 ปัญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะต่อการส่ งเสริมศักยภาพของพระสังฆาธิการในอ าเภอ 

พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ด้านการฝึกอบรม มีดังนี้ 
การส่งเสริมศักยอาพ 
พระสังฆาธิการ ปัญวาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เ้านการฝึกอบรม 
 

ขาดการประเมินผลท่ี ขาดวิทยกร
ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ การจัดอบรมมี
ระยะเวลาน้อยมากจึงท าให้ไ ม่
เกิดประสิทธิผล 

ควรมีการวัดและประเมินทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ควรใช้
บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญสูงหรือ
เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์สูงมา
เป็นวิทยากร 

เ้านการศึกษา 
 

ขาดงบประมาณสนับสนุน การ
ส่งเสริ มการศึกษาแก่พระภิก ษุ
และสามเณรในปัจจุบันเป็นการ
ด าเนินกา รตามนโยบายหน่วย
เหนือ 

ควรควรสนับสนุนทุนการศึกษาแก่
พร ะภิ ก ษุ แล ะส า ม เณ ร  คว ร
สนับสนุนการศึกษาโดยพิจารณา
ตามความต้องการของศาสนบุคคล 

เ้านการพัฒนา  ขาดแผนพัฒนาศาสนบุคคลทั้ง
ในระยะสั้นซ่ึงเป็นแผนในลักษณะ
ที่เรียกว่าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
และไม่มีแผนระยะยาวในลักษณะ
กลยุทธ์ ขาดงบประมาณในการ
พัฒนาศาสนบุคคล  

 ควรจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรทั้ง
ในระยะสั้น ระยะกลางและระยะ
ยาว ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพศาสนบุคคล 

 
ตารางท่ีจ3 พบว่าพระสงฆ์ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมศักยภาพ 

ของพระสังฆาธิการในอ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
เ้านการฝึกอบรมจคือ คณะสงฆ์ ควรมีแผนการด าเนินการในการเผยแพร่ให้กับญาติโยมให้มี

การรับรู้และรับทราบการฝึกอบรม ควรเน้นความรู้ในการเข้าใจในหน้าที่ของความเป็นสมณะโดยมี
การเสริมความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของตัวเองอย่างชัดเจนในการฝึกอบรมควรจัดการฝึกอบรมตาม
แนวทางศาสนาและพ้ืนฐานวัฒนธรรมของไทย ให้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตัวเองที่ มีต่อชุมชนสิ่งที่
ได้จากการฝึกอบรมในแต่ละครั้ง อาจเป็นผลลัพธ์ตามความมุ่งหมายของโครงกากรนั้น ๆ และประการ
ส าคัญที่ควรมีคือมีการฝึกอบรมเป็นระยะ คือ เพ่ือเป็นการบ ารุงขวัญและก าลังใจกับผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมนั้น 
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เ้านการศึกษาจคือ คณะสงฆ์ต้องเตรียมศาสนบุคคลให้มีความสามรถ รองรับความต้องการของ
สังคม ทั้งในปัจจุบันและอนาคตพระสังฆาธิการต้องระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธา เพราะงบประมาณจาก
ฝ่ายคณะสงฆ์คงมีไม่เพียงพอการศึกษาที่พึงประสงค์ ต้องผลิตบุคลากรที่ดีมีความเข้าใจวัฒนธร รมไทย
อย่างแท้จริงสิ่งที่ต้องท าโดยเร่งด่วนก่อนที่จะส่งเสริมการศึกษาพระสังฆาธิการ คือส ารวจความ
ต้องการ รวมถึงความสามารถในการด าเนินการในการปฏิบัติ เพ่ือน าไปสู่การจัดท าแผนงานอย่างเป็น
รูปธรรม 

เ้านการพัฒนาจคือ คณะสงฆ์ต้องมีการพัฒนาที่ยั่งยืนพระสังฆาธิการควรส่งเสริมให้บุคลากร
สงฆ์เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในงานคณะสงฆ์การพัฒนา ต้องพัฒนาให้ได้ผลลัพธ์เป็นศาสนทายาท
ที่มีคุณภาพ คือสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีทางความประพฤติแก่ประชาชนได้อย่างแท้จริงการพัฒนา
ต้องมีการปรับรูปแบบการด าเนินการโดยเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยให้เป็นปัจจุบั น เพ่ือทันต่อ
โลกและทันต่อเหตุการณ์ในเบื้องต้น ศาสนบุคคลทุกรูปต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาตนเองก่อน
เป็นอันดับรก และฝ่ายคณะสงฆ์จะต้องให้การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ศาสนบุคคลที่ได้รับการพัฒนา
แล้ว มีโอกาสท างานพิสูจน์ตนเอง 
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องค์คัามรู้ 
1. องค์คัามรู้ท่ีไเ้รับัากงานัิััย ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ดังนี้ 
 

 
 

อาพท่ีจ1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 

องค์คัามรู้ท่ีไเ้รับัากงานัิััยแสเงใว้เว็นแนัทางการส่งเสริมศักยอาพของพระสังฆาธิ
การในอ าเออพระพุทธบาทจ ัังวััเสระบุรี 

ด้านการฝึกอบรม ได้แก่ การวัดและประเมินทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งก่อนเข้ารับ
การอบรมและภายหลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว การใช้บุคลกากรที่มีความเชี่ยวชาญสูง หรือ
บุคคลที่มีประสบการณ์สูงมาเป็นวิทยากร การจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมและติดตามผลการ
ฝึกอบรมเป็นระยะ 

ด้านการศึกษา ได้แก่ การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่พระสังฆาธิการและพระสงฆ์เพ่ิมขึ้น และ
การสนับสนุนการศึกษาโดยพิจารณาตามความต้องการของศาสนบุคคล 
ด้านการพัฒนา ได้แก่ การจัดท าแผนศาสนบุคคลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือพัฒนาศาสนบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม และพัฒนาให้ บุคลากรมีความรู้และทักษะของงานใน
ต าแหน่งหน้าที่  

เ้านการฝึกอบรม 

- มีการวัดและประเมินทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ทั้งก่อนเข้ารับ
การฝึกอบรมและภายหลังการเสร็จ
สิ้นการอบรม 
- การใช้บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ
สูงหรือบุคคลที่มีประสบการณ์สูง
มาเป็นวิทยากร 
- การจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม
ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และ
ระยะยาว 
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  2. องค์คัามรู้ท่ีไเ้สังเคราะว์ัากงานัิััย 
  จากการศึกษาเรื่อง “การส่งเสริมส่งเสริมศักยภาพของพระสังฆาธิการในอ าเภอในพุทธบาท 
จังหวัดสระบุรี” ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงตามแผนภาพดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาพท่ีจ2จองค์ความรู้ที่สังเคราะห์จากงานวิจัย 
องค์คัามรู้ท่ีไเ้สังเคราะว์ัากงานัิััยแสเงใว้เว็นแนัทางการส่งเสริมศักยอาพของ 

พระสังฆาธิการในอ าเออพระพุทธบาทจ ัังวััเสระบุรี 
1. ด้านการฝึกอบรม ได้แก่ บุคลากรที่มีความรู้ในด้านต่าง ๆ ทันต่อเหตุการณ์ ในยุคแห่งก าร

เปลี่ยนแปลง จัดตารางฝึกอบรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเวลาและเป็นไปเพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู้  
2. ด้านการศึกษา ได้แก่ จัดหางบประมาณสนับสนุนแก่บุคลากรที่มีคุณสมบัติ และมีความ

ต้องการด้านการศึกษา ส่งเสริมให้บุคลากรมีการศึกษาทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม 
3. ด้านการพัฒนา ได้แก่ ส่งเสริมร่วมโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดเพ่ือรองรับ

การเปลี่ยนแปลงในอนาคตและพัฒนาวัดให้เป็นที่รองรับต่อศรัทธาของศาสนิกชน 
  
 
 
 

เ้านการฝึกอบรม 
1. บุคลากรควรความรู้ในด้านต่าง  ๆทันต่อ
เหตุการณ์ ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง 
2. จัดตารางฝึกอบรมต่าง  ๆให้เหมาะสมกับ
เวลาและเป็นไปเพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู้  

เ้านการศึกษา 
1. ควรจัดหางบประมาณสนับสนุนแก่บุคลากรที่
มีคุณสมบัติ และมีความต้องการด้านการศึกษา 
2. ควรส่งเสริมให้บุคลากรมีการศึกษาทั้งภาค
ปริยัติและภาคปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม 
 

ศักยอาพของพระสังฆาธิการในจ อ าเออพระพุทธบาท 
ัังวััเสระบุรี 

เ้านการพัฒนา 
1. ควรส่งเสริมร่วมโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข 
2. ควรพัฒนาวัดเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
และพัฒนาวัดให้เป็นที่รองรับต่อศรัทธาของศาสนิกชน 
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ข้อเสนอแนะ  
สรุปข้อเสนอแนะเรื่อง “การส่งเสริมศักยภาพของพระสังฆาธิการในอ าเภอพระพุทธบาท 

จังหวัดสระบุรี” ผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 
 1.จข้อเสนอแนะเะิงนโยบาย 

1) ในการส่งเสริมศักยภาพของพระสังฆาธิการ ควรจัดท าแผนงานและก าหนดวัตถุประสงค์ที่
ชัดเจน มีการแบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานว่าใครท าอะไร ที่ไหน เม่ือไหร่ อย่างไร  

2) ควรมีการปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ก าหนดไว้แล้ว เพ่ือให้งานที่รับผิดชอบในหน้าที่ 
มีผลต่อการปฏิบัติของผู้รับผิดชอบ  

3) ควรมีการตรวจสอบขั้นตอนและประเมินผลการท างานทุกครั้งหลังจากเสร็จการอบรมเพ่ือ
ประเมินหลักสูตรการอบรมการส่งเสริมศักยภาพพระสังฆาธิการ หาจุดบกพร่องและน าไปแก้ไขครั้ง
ต่อไป 
 2.จข้อเสนอแนะเะิงปฏิบัติการ 

1) ควรมีการเตรียมการในการจัดฝึกอบรมให้เป็นระบบมากขึ้นควรมอบหมายการท างานให้
ชัดเจนขึ้น และเหมาะสมกับบุคลากรนั้น ๆ ตามล าดับ 

2) ควรสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการจัด และควรปฏิบัติตามแผนงานที่วาง
ไว้อย่างดี ตามล าดับ  

3) ควรมีการตรวจสอบโดยผู้เชียวชาญโดยเฉพาะ และควรมีในการทดสอบความรู้ เพ่ือการ
พัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ ในครั้งต่อๆ ไป 
 3.จข้อเสนอแนะเพ่ือการัิััยครั้ง ต่อไป 

1) ควรศึกษาการส่งเสริมศักยภาพของพระสังฆาธิการ ในเขตปกครองอ่ืนๆ เพ่ือเปรียบเทียบ 
ผลการศึกษาว่าเป็นอย่างไร 
 2)  ควร ศึกษา ควา มคิด เ ห็นของพระสงฆ์ ต่อกา ร ส่ ง เสริ ม ศักยภา พของพระสงฆ์ 
ว่าปัจจัยใดส่งผลให้มีการตัดสินใจเข้าอบรมเพ่ือส่งเสริมศักยภาพของพระสังฆาธิการและหน้าที่ที่
รับผิดชอบ 
 3 )  ควร ศึกษา เ ก่ี ย ว กับกา ร พัฒนา ศักย ภา พของพระสั งฆ า ธิ กา ร ใน ด้า น ต่า ง  ๆ  
ว่าขาดแคลนอะไร และควรสนับสนุน เพ่ือส่งเสริมในด้านใด 
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บทคัเย่อ 
บทความนี้เพ่ือศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิต เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนและ

ศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 
ของชุมชนวัดหนองไม้เหลือง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และ
รายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01  ปัญหาและ
อุปสรรค คือ การทารุณสัตว์ในรูปแบบของกีฬา และการด่ืมสุราและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในงาน
สังสรรค์หรืองานรื่นเริง ดังนั้น ควรเผยแพร่โทษของการเบียดเบียนชีวิตมนุษย์และสัตว์แก่คนในชุมชน
ให้มากยิ่งขึ้น และควรณรงค์ให้คนในชุมชนจัดงานรื่นเริงโดยปลอดจากสุราและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์
ทุกประเภท 
ค าส าคัญจ : การพัฒนาคุณภาพชีวิต, โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 
 
Abstract 
 This article was to study quality of life development, to compare the public's 
opinion and to study the problems, obstacles and suggestions for the quality of life 
development according to the five precepts village project of Wat Nongmailueng 
community, Mueang district, Phetchaburi province, using Mixed Methods. Findings 
were quality of life development showed that overall at high level. The person 
factors for example, gender, age, education and monthly income, which had 
influence on quality of life development. In addition, overall view was significantly 
different at 0.01. Problems and obstacles were that animal cruelty for sport, and 
drinking alcohol in the party were the problems and obstacles. Further, that should 
teach community even more how punishment for harming or killing humans and 
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animals were severe, and should campaign for non-alcohol party or fair in 
community 
Keywords : Quality of Life Development, Five Precepts Village Project 
 
บทน า 

จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน ท าให้วิถีชีวิตคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
ส่งผลกระทบก่อให้เกิดปัญหาชีวิตขาดความโอบอ้อมอารีสามัคคีปรองดอง เพ่ือป้องกันปัญหาต่าง ๆ 
จ าเป็นต้องเฝ้าระวังและสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุข โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศา สนา 
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม 
เป็นรูปแบบของการสร้างสังคมตามแนววิถีพุทธได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเคารพในสิทธิของกัน
และกัน ได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ให้สมกับที่สังคมไทยเป็ นเมืองที่
ประชากรส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา (พระมหาสาทร ธมฺมาทโร , 2560) 

คณะสงฆ์ โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺ มหาเถร) ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่สมเด็จพระสังฆราช จึงมีด าริที่จะเสริมสร้างและสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้เกิดความสงบ สันติ
สุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
โดยให้ พุทธศาสนิกชนได้น้อมน าหลัก ศีล 5  มาประพฤ ติปฏิบั ติในการด า เนินชี วิตปร ะจ าวั น  
โดยมอบหมายให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเครือข่ายชาวพุทธ  
ได้ขับเคลื่อนโครงการเพ่ือสนับสนุนนโยบายดังกล่าว ซ่ึงได้ก าหนดเป้าหมายทุกต าบล ทุกหมู่บ้านทั่ว
ประเทศ พร้อมทั้งต้ังเป้าตัวชี้วัด ให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใน 4 ปี (พ.ศ. 2557 -2560) 
ดังด าริของ เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺ มหาเถร) ความว่า ศีล 5 เป็น
หลักประกันสังคมได้เป็นอย่างดี หากหมู่บ้านใดน าไปปฏิบัติได้ จะเกิดความสงบสุข และจะส่งผลให้
ประเทศเกิดความสงบสุข ไม่ต้องทุกข์เดือดร้อน (สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺ มหา
เถร), 2557) 

ชุมชนวัดหนองไม้เหลือง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี มีวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่นซ่ึงเป็น
ศูนย์กลางกิจกรรมทางสังคมของชุมชน ได้แก่ วัดหนองไม้เหลือง ต้ังอยู่เลขที่ 62/1 หมู่ 11 ต าบลดอน
ยาง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงเป็นสถานที่อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน เป็ นที่เคารพ
สักการะรวมทั้งใช้ในการประกอบประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาแก่ชาวบ้านต าบลหนองไม้เหลือง
และต าบลใกล้เคียง ปัจจุบัน วัดหนองไม้เหลืองได้ส่งเสริมให้คนในชุมชนน าหลักทางพระพุทธ ศาสนา 
โดยเฉพาะศีล 5 เป็นหลักในการด าเนินชีวิต ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพ่ือมุ่ งแก้ไขปัญหา
ทางสังคมนานัปการ อาทิ ปัญหาการพนันปัญหายาเสพติด ปัญหาเยาวชนติดเกม การด่ืมสุรา เป็นต้น 
ซ่ึงเป็นวิกฤตการณ์ที่เกิดกับชุมชนหนองไม้เหลือง และเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงค่านิยมด้านคุณธรรม
และจริยธรรมเลือนจากจิตส านึกจากชุมชน 
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จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวนี้  ผู้วิจัยสนใจศึกษาวิจัยเรื่อง “การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของชุมชนวัดหนองไม้เหลือง อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี” เพ่ือสังเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่พระสงฆ์ องค์กรคณะสงฆ์ และผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกับ
ภารกิจการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต่อไป 
 
ััตถุประสงค์ของการัิััย 
 1. เพ่ือศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของชุมชนวัดหนองไม้
เหลือง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของชุมชน
วัดหนองไม้เหลือง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล 5 ของชุมชนวัดหนองไม้เหลือง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
 
ัิธีการเ าเนินการัิััย 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดการวิจัย
เชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากประชาชนผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (ผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ัง) ที่ มีภูมิล าเนาในพ้ืนที่ชุมชน
วัดหนองไม้เหลือง (หมู่ที่ 11 ต าบลดอนยาง) อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จ านวน 370 คน ค านวณ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (กัลยา วานิชย์บัญชา , 2548) ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 193 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 7 ท่าน 
เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 
ผลการัิััย 
 1.จผลการศึกษาระเับคัามคาเวัังของประะาะนท่ีมีต่อการพัฒนาคุณอาพะีัิตตาม
โครงการวมู่บ้านรักษาศีลจ 5จของะุมะนััเวนองไม้เวลืองจ อ าเออเมืองจ ัังวััเเพะรบุรี 
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ตารางท่ีจ1จค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของชุมชนวัดหนองไม้เหลือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี โดยรวม 

                (n=397)  
การพัฒนาคุณอาพะีัิตตามโครงการวมู่บ้านรักษา
ศีลจ5จของะุมะนััเวนองไม้เวลืองจอ าเออเมืองจ
ัังวััเเพะรบุรี 

ระเับคัามคาเวััง 
x̅ S.D. การแปลผล 

ด้านหลักประกันชีวิต 4.24 0.385 มาก 
ด้านหลักประกันทรัพย์สิน 4.40 0.359 มาก 
ด้านหลักประกันครอบครัว 4.51 0.333 มาก 
ด้านหลักประกันสังคม 4.21 0.370 มาก 
ด้านหลักประกันสุขภาพ 4.24 0.467 มาก 
โเยรัม 4.32 0.265 มาก 
  
 จากตารางที่ 1 พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล 5 ของชุมชนวัดหนองไม้เหลือง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(=4.32, S.D.=0.265)จเม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านหลักประกัน
ครอบครัว ด้านหลักประกันทรัพย์สิน ด้านหลักประกันชีวิต ด้านหลักประกันสุขภาพ และด้าน
หลักประกันสังคม ตามล าดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบระเับคัามคาเวัังของประะาะนต่อการพัฒนาคุณอาพะีัิตตาม
โครงการวมู่บ้านรักษาศีลจ5จของะุมะนััเวนองไม้เวลืองจอ าเออเมืองจัังวััเเพะรบุรี จโเย
 ัาแนกปััััยส่ันบุคคลจ  
ตารางท่ีจ2  สรุปผลการเปรียบเทียบระดับความคาดหวังที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการ

หมู่บ้านรักษาศีล 5 ของชุมชนวัดหนองไม้เหลือง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  โดยจ าแนก
ปัจจัยส่วนบุคคล  

ปััััยส่ันบุคคล t-test F-test Sig. ผลการทเสอบสมมติฐานการัิััย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ 4.664**  0.000   
อายุ  2.695** 0.047   
การศึกษา  7.406 0.001   
อาชีพ  2.186 0.072   
รายได้  5.833 0.003   
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จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ การศึกษา และรายได้
ต่างกัน มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของชุมชนวัดหนองไม้เหลือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนที่มีอาชีพ ต่างกัน มีความคาดหวังต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของชุมชนวัดหนองไม้เหลือง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  โดยรวมไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
 3. ปัญวาจอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียักับการพัฒนาคุณอาพะีัิตตามโครงการวมู่บ้าน
รักษาศีลจ 5จของะุมะนััเวนองไม้เวลืองจ อ าเออเมืองจ ัังวััเเพะรบุรี 
ตารางท่ีจ3  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการหมู่บ้าน

รักษาศีล 5 ของชุมชนวัดหนองไม้เหลือง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  
 
การพัฒนา คุณอาพะี ัิ ต
ตามโครงการวมู่บ้านรักษา
ศีลจ5จของะุมะนััเวนอง
ไม้ เว ลือง จ อ า เออเมื อ งจ
ัังวััเเพะรบุรี 

ปัญวา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เ้านวลักประกันะีัิต การทารุณสัตว์ในรูปแบบ
ของกีฬา เช่น วัวลาน ตีไก่ 
เป็นต้น 

พระสงฆ์ควรเผยแพร่โทษของการ
เบียดเบียนชีวิตมนุษย์และสัตว์แก่
คนในชุมชนให้มากยิ่งขึ้น 

เ้านวลักประกันทรัพย์สิน การลักเล็กขโมยน้อยของ
มิจฉาชีพที่ไม่ใช่สมาชิกใน
ชุมชน 

คนในชุมชนควรช่วยกันเป็นหูเป็น
ตาให้แก่กัน 

เ้านวลักประกันครอบครัั ตัวอย่างพฤติกรรมทางเพศ
ที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและ
เยา วชนที่ป รากฏทา งสื่ อ
โท ร ทั ศ น์ แ ละ ช่ อ ง ท า ง
โซเชียลมีเดีย 

พ่อแม่หรือผู้ปกครองควรดูแลการ
บริโภคสื่อของเด็กและเยาวชนใน
ปกครอง พร้อมทั้งให้ค าแนะน าบน
พ้ืนฐานของศีลธรรม 

เ้านวลักประกันสังคม การนินทากัน ผู้น าชุมชนควรสร้างกิจกรรมทาง
สังคมเพ่ือให้ คนในชุมชนไ ด้ร่วม
กิจกรรมเพ่ือสร้างความสามัคคี 

เ้านวลักประกันสุขอาพ การด่ืมสุ ราและเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ในงานสังสรรค์
หรืองานรื่นเริงต่าง ๆ 

พระสงฆ์ควรรณรงค์ให้คนในชุมชน
จัดงานรื่นเริงโดยปลอดสุราและ
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
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 ัากตารางท่ีจ3 พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล 5 ของชุมชนวัดหนองไม้เหลือง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  ที่มีคุณลักษณะ ตาม
ข้อเสนอแนะดังนี้ 
 เ้านวลักประกันะีัิตจการทารุณสัตว์ในรูปแบบของกีฬา เช่น วัวลาน ตีไก่ เป็นต้นพระสงฆ์
ควรเผยแพร่โทษของการเบียดเบียนชีวิตมนุษย์และสัตว์แก่คนในชุมชนให้มากยิ่งขึ้น 
 เ้านวลักประกันทรัพย์สินจการลักเล็กขโมยน้อยของมิจฉาชีพที่ไม่ใช่สมาชิกในชุมชนคนใน
ชุมชนควรช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้แก่กัน 
 เ้านวลักประกันครอบครััตัวอย่างพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนที่
ปรากฏทางสื่อโทรทัศน์และช่องทางโซเชียลมีเดียพ่อแม่หรือผู้ปกครองควรดูแลการบริโภคสื่อของเด็ก
และเยาวชนในปกครอง พร้อมทั้งให้ค าแนะน าบนพ้ืนฐานของศีลธรรม 
 เ้านวลักประกันสังคมจการนินทากันผู้น าชุมชนควรสร้างกิจกรรมทางสังคมเพ่ือให้คนใน
ชุมชนได้ร่วมกิจกรรมเพ่ือสร้างความสามัคคี 
 เ้านวลักประกันสุขอาพ การด่ืมสุราและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในงานสังสรรค์หรืองานรื่นเริง
ต่าง ๆ พระสงฆ์ควรรณรงค์ให้คนในชุมชนจัดงานรื่นเริงโดยปลอดสุราและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
 
ออิปรายผลการัิััย 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของชุมชนวัดหนองไม้เหลือง อ าเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน แสดงให้เห็นว่า ชุมชนวัดหนองไม้เหลืองใช้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นเครื่องในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเชื่อม่ันในศักยภาพของสมาชิกในชุมชนในฐานะมนุษย์ที่มีความสามารถในการ
ยกระดับการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยยึดหลักปฏิบัติตามหลักการของ ศีล 5 ตามโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล 5 ในด าริของ เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง  วรปุญฺ มหาเถร) 
เพ่ือเป็นหลักประกัน 5 ด้านในชีวิต ประกอบด้วย หลักประกันชีวิตหรือหลักปฏิบัติที่มุ่งงดเว้นจากการ
ฆ่าสัตว์ หรือใช้ให้ฆ่า หรือเบียดเบียนข่มเหงรังแกผู้อ่ืน หลักประกันทรัพย์สินหรือหลักปฏิบัติที่ มุ่งงด
เว้นจากการลักทรัพย์ หรือการถือเอา หรือการฉกฉวยสิ่ งของผู้ อ่ืน หลักประกันครอบครัวหรือหลัก
ปฏิบัติที่มุ่งงดเว้นจากการประพฤติผิดทางกามหรือนอกใจคู่ครอง หลักประกันสังคมหรือหลักปฏิบัติที่
มุ่งงดเว้นจาการพูดเท็จ หรือการพูดโกหกหลอกลวง และหลักประกันสุขภาพหรือหลักปฏิบัติที่ มุ่งงด
เว้นจากการด่ืมของมึนเมา หรือเก่ียวข้องกับยาเสพติดให้โทษ นั่นเอง ดังกล่าวนี้  สอดคล้องกับที่ 
อธิษฐาน พูลศิลป์ศักด์ิกุล, (2552) ได้วิจัยเรื่อง “การรักษาศีลห้าของพุทธศาสนิกชนวัยแรงงาน: กรณี 
ศึกษาเขตสวนหลวง กรุงเทพฯ” จากผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีการรักษาศีลข้อ 1 
เว้นจากากรฆ่าสัตว์ ศีลข้อ 2 เว้นจากการลักทรัพย์ ศีลข้อ 3 เว้นจากการประพฤติผิดในกาม ศีลข้อ 4 
เว้นจากการพูดปด และศีลข้อ 5 เว้นจากการด่ืมสุราเมรัย โดยครอบคลุมทั้ง 5 องค์ประกอบ ตาม
หลักการของศีลห้า และสอดคล้องกับที่ พระอ านาจ ปริมุตฺโต, (2553) ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษาการรับรู้
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ข้อมูลข่าวสารที่มีผลต่อการรักษาเบญจศีลของพุทธศาสนิกชนในชุมชนวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์ 
กรุงเทพฯ” จากผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมของการรักษาเบญจศีลหรือศีล 5 ของพุทธศาสนิกชนใน
ชุมชนวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์ กรุงเทพฯ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับที่ พระเด่น
ชัย เมตฺติโก, (2556) ได้วิจัยเรื่อง “แนวคิดเรื่องกายสุจริตในพระพุทธศาสนาเถรวาท” จากผลการวิจัย
พบว่า ตามทัศนะพระพุทธศาสนาเถรวาทถือว่า มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมด้วยศักยภาพที่จะพัฒนา
ตนเองได้ และสามารถจะเปลี่ยน แปลงตนเองจากความเป็นปุถุชนไปสู่ความเป็นอริยชนได้ ถ้าได้รับ
การศึกษาและพัฒนาตนเองอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม และ
สังสารวัฏ จึงนิยมท าบุญและประกอบการกุศล เพ่ือหวังจะได้รับประโยชน์สุขในปัจจุบัน โดยมี
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นตัวชี้น า กระตุ้นเตือนในการด าเนินชีวิต และสอดคล้องกับที่ 
แสงระวี แก้วเมืองฝาง, (2552) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในจังหวัด
เชียงราย” จากผลการวิจัยพบว่า ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกร พบว่า 
ด้านครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวอบอุ่นและเป็นสุข ครอบครัวปลอดอบายมุข การพบปะสังสรรค์และ
การท ากิจกรรมร่วมกัน และสอดคล้องกับที่ สมมาส เส้งสุย, (2552) ได้วิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การใช้
เบญจศีลเพ่ือพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ ต าบลปากนคร อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช” จากผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมที่ประกอบด้วยคุณธรรมทางกาย
ระหว่างก่อนและหลังการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะที่ประกอบด้วยคุณธรรมทางกาย
เพ่ิมขึ้น และพฤติกรรมที่ประกอบด้วยคุณธรรมทางวาจาระหว่างก่อนและหลังการฝึกอบรม ผู้ เข้ารับ
การฝึกอบรมมีทักษะที่ประกอบด้วยคุณธรรมทางวาจาเพ่ิมขึ้น เช่นกัน  และสอดคล้องกับที่ พระครูสุ
มณฑ์ธรรมธาดา (สายัน จนฺทว โส), (2553) ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษาปัญหาและทางออกของการด่ืมสุราที่ มี
ผลกระทบต่อสังคมไทย” จากผลการวิจัยพบว่า หลักพุทธธรรมสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม
ใจของคนที่เคยเก่ียวข้องกับสุราแล้ว ให้ละความต้องการที่จะด่ืมสุรา เป็นการส่งเสริมให้คนมีอนาคตที่
ดี ด้วยการขยันหาทรัพย์ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต รักษาทรัพย์ที่หามาได้เพ่ือใช้จ่ายในคราจ าเป็น  
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563

170: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

องค์คัามรู้ 
1. องค์คัามรู้ท่ีไเ้รับัากการัิััย 
ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 

 
อาพท่ีจ1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

จากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 
ของชุมชนวัดหนองไม้เหลือง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ที่พึงประสงดังนี้ 

เ้านวลักประกันะีัิตจ พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนโดยยึดถือการปฏิบัติศีลข้อที่หนึ่งเป็น
หลักประกันชีวิต ละเว้นจากการประทุษร้ายร่างกายและจิตใจของมนุษย์และสัตว์ละเว้นจากการ
ท าลายชีวิตมนุษย์และสัตว์ 

เ้านวลักประกันทรัพย์สินจพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนโดยยึดถือการปฏิบัติศีลข้อที่สองเป็น
หลักประกันทรัพย์สินละเว้นจากการน าสิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็นของตนละเว้นจากการน าสิ่งที่ เป็นสา
ธารณสมบัติมาเป็นของตน 

เ้านวลักประกันครอบครััจละเว้นการร่วมประเวณีกับผู้ อ่ืนที่ไม่ใช่ คู่รักหรือคู่สมรสซ่ือสัตย์
ต่อคู่รักหรือคู่สมรสละเว้นการร่วมประเวณีกับผู้ขายบริการทางเพศ 

เ้านวลักประกันะีัิต 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนโดยยึดถือการปฏิบัติศีลข้อท่ีหนึ่งเป็นหลักประกันชีวิต ละเว้นจากการ
ประทุษร้ายร่างกายและจิตใจของมนุษย์และสัตว์ละเว้นจากการท าลายชีวิตมนุษย์และสัตว์ 

เ้านวลักประกันทรัพย์สิน 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนโดยยึดถือการปฏิบัติศีลข้อท่ีสองเป็นหลักประกันทรัพย์สินละเว้นจาก
การน าส่ิงของของผู้อ่ืนมาเป็นของตนละเว้นจากการน าส่ิงท่ีเป็นสาธารณสมบัติมาเป็นของตน 

เ้านวลักประกันครอบครัั 
ละเว้นการร่วมประเวณีกับผู้อ่ืนท่ีไม่ใช่คู่รักหรือคู่สมรสซ่ือสัตย์ต่อคู่รักหรือคู่สมรสละเว้นการร่วม

ประเวณีกับผู้ขายบริการทางเพศ 

เ้านวลักประกันสังคม 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนโดยยึดถือการปฏิบัติศีลข้อท่ีส่ีเป็นหลักประกันสังคมเป็นคนรักษาค า

สัตย์/ค าสัญญา/ไม่พูดโกหกมีความเช่ือมั่นในอานิสงส์ของศีลข้อท่ีส่ีท่ีท าให้ผู้คนเคารพเช่ือถือ 

เ้านวลักประกันสุขอาพ 
ไม่เสพส่ิงเสพติดท่ีให้โทษต่อร่างกายพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนโดยยึดถือการปฏิบัติศีลข้อท่ีห้า

เป็นหลักประกันสุขภาพไม่ข้องเก่ียวกับส่ิงเสพติดท่ีผิดกฎหมาย 
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เ้านวลักประกันสังคมจ พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนโดยยึดถือการปฏิบัติศีลข้อที่สี่ เป็ น
หลักประกันสังคมเป็นคนรักษาค าสัตย์/ค าสัญญา/ไม่พูดโกหกมีความเชื่อม่ันในอานิสงส์ของศีลข้อที่สี่
ที่ท าให้ผู้คนเคารพเชื่อถือ 

เ้านวลักประกันสุขอาพจไม่เสพสิ่งเสพติดที่ให้โทษต่อร่างกายพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนโดย
ยึดถือการปฏิบัติศีลข้อที่ห้าเป็นหลักประกันสุขภาพไม่ข้องเก่ียวกับสิ่ง เสพติดที่ผิดกฎหมาย 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเะิงนโยบาย 
  1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ มิให้ ด่ืมสุราและเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ทุกประเภทในงานรื่นเริง 
 2) องค์กรคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับภารกิจการขับเคลื่อนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล 5 ส่งเสริมชุมชนวัดหนองไม้เหลืองให้เป็นชุมชนรักษาศีล 5 ต้นแบบ 
 2. ข้อเสนอแนะเะิงปฏิบัติ 
 1) พระสงฆ์ควรเผยแพร่โทษของการเบียดเบียนชีวิตมนุษย์และสัตว์แก่คนในชุมชนให้มาก
ยิ่งขึ้น 
 2) สมาชิกของชุมชนควรช่วยกันสอดส่องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่กัน 
 3) พ่อแม่หรือผู้ปกครองควรดูแลการบริโภคสื่อของเด็กและเยาวชนในปกครอง พร้อมทั้งให้
ค าแนะน าเก่ียวกับความประพฤติทางเพศบนพ้ืนฐานของศีลธรรม 
 4) ผู้น าชุมชนควรสร้างกิจกรรมทางสังคมเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความสามัคคี
ของคนในชุมชน 
 5) พระสงฆ์ในพ้ืนที่ควรณรงค์ให้คนในชุมชนจัดงานรื่นเริงโดยปลอดจากสุราและเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ทุกประเภท 

3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการัิััยครั้ง ต่อไป 
 1) ควรศึกษาเก่ียวกับกระบวนการมีส่วนร่วมของสถาบันทางสังคมในการขับเคลื่อนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล 5 
 2) ควรศึกษาเก่ียวกับกระบวนการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบล (อปต.) 
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E-mail: Mintnie0021@gmail.com 
บทคัเย่อ 

บทความนี้เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพ เปรียบเทียบความคิดเห็นของเยาวชน และศึกษาปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะส าหรับพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน
ของคณะสงฆ์อ าเภอเมืองเพชรบุรี เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า ประสิทธิภาพ โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ผลการเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ปัญหาและอุปสรรค คือ การบังคับให้เยาวชนเข้าอบรมโดยไม่สมัครใจ  เยาวชนที่
เข้าอบรมคุณธรรม ขาดระเบียบวินัย และไม่มีความสนใจ ดังนั้น ควรมีกิจกรรมละลายพฤติกรรมของ
เยาวชนก่อนเข้ารับการอบรม 
ค าส าคัญจ : ประสิทธิภาพ, การอบรมคุณธรรมจริยธรรม, เยาวชน 
 
Abstract 
 This article was to study efficiency, to compare the youth's opinion and to 
study the problems, obstacles and suggestions for the development of management 
efficiency of morality training for youths of the Mueang Phetchaburi Sangha, using 
Mixed Methods. Findings were the efficiency showed that overall at high level. The 
person factors for example, exam results was significantly different at 0.01. Problems 
and obstacles, for example, driving youth by force into training unwillingly, the lack 
of disciplines and interest of the participating youth. Further, that Ice Breaker activity 
is provided for morality training 
Keywords : efficiency, Morality Training, Youths 
 
บทน า 

ผลติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชน (Child Watch) ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2548จนถึงปัจจุบัน 
พบว่า พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในภาพรวมของประเทศ สามารถจ าแนกได้เป็น 2 กลุ่มตาม
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พัฒนาการตามวัย กล่าวคือ พฤติกรรมกลุ่มแรกจะเป็นพฤติกรรมที่ “ยิ่งโตยิ่งเพ่ิม” พฤติกรรมในกลุ่ม
นี้ ได้แก่ เที่ยวกลางคืน พูดโทรศัพท์ โดดเรียน ยอมรับการมีเพศสัมพันธ์ ด่ืมสุรา และเล่นอินเตอร์เน็ต 
ส่วนพฤติกรรมกลุ่มที่สอง จะเป็นพฤติกรรมที่ “ยิ่งโตยิ่งลด” พฤติกรรมในกลุ่มนี้ ได้แก่ ไปวัด ไปเที่ยว
กับพ่อแม่พ่ีน้อง เล่นกีฬา และช่วยงานบ้าน เป็นต้น (สมพงษ์ จิตระดับ และอัญญมณี บุญซ่ือ, 2551) 

ในสภาพสังคมไทยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีสภาพแวดล้อม 
ตลอดจนการหลั่งไหลของวัฒนธรรมตะวันตกท าให้เกิดภาวการณ์แข่งขันขึ้นก่อให้เกิดปัญหาเก่ียวกับ
คุณธรรมของประชาชน ดังนั้น การพัฒนาคนในภาวะที่สังคมเศรษฐกิจและการเมืองมีแต่การแข่งขัน
กันจึงจ าเป็นต้องเน้นให้คนมีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่ไปกับการศึกษาในส่วนอ่ืน ๆ ด้วย ทั้งนี้ 
เพ่ือให้เป็นการต้านกับสังคมในปัจจุบัน มิเช่นนั้นคนก็จะคล้อยตามไปกับกระแสสังคมอุตสาหกรรม
และระบบทุนนิยมจนลืมคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามของเราไป ในการแก้ปัญหาให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาประเทศนั้นคือการให้การศึกษาแก่พลเมืองนั่นเอง เพราะการให้การศึกษานอกจากจะฝึกทักษะ
แล้วยังเป็นการสอนคุณธรรม กล่าวคือ กระบวนการในจัดการศึกษาจะครอบคลุมถึงการเลือกค่านิยม 
และการปลูกฝังค่านิยมที่ต้องการในสังคมด้วย และนอกจากนี้ เป้าหมายของการจัดการศึกษามุ่งให้คน
มีทั้งความรู้และความดีเพ่ือเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป รัฐบาลก็ได้เห็นความส าคัญใน
เรื่องการปลูกฝังคุณธรรมนี้ จึงได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาด้านคุณธรรมและจริยธรรมไว้ใน
แผนการศึกษาแห่งชาติและหลักสูตรการศึกษาทุกฉบับ (กรมวิชาการ , 2544) โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
อบรมนักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่ดี มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีศีลธรรม เป็นพลเมืองดี มีความคิดชอบ ท า
ชอบ ประพฤติชอบ อบรมนักเรียนรวมทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยให้รู้จักใช้ความคิด รู้จักบ ารุง
สติปัญญาให้เฉียบแหลมเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์แก่ตนและแก่ประชาชน และฝึกนักเรียนให้มีความรู้
ส าหรับใช้ประกอบอาชีพ โดยไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน เพราะการศึกษาอบรมดังกล่าวไม่ได้จ ากัดอยู่แต่ใน
สถานศึกษาเท่านั้น 

ปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มของเยาวชน ทุกคนต่างลงความเห็นตรงกันว่า เยาวชนไทยของเราขาด
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอย่างยั่งยืน คือ อาจจะมีอยู่บ้างแต่เป็นแบบฉาบฉวยไม่เกิดผลที่
ถาวร ในขณะที่สังคมไทยต้องการเห็นภาพการพัฒนาเยาวชนไทยไปสู่การเป็นบัณฑิตที่ มีคุณภาพ มี
ความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีสติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม (สุทัศน์พงษ์ กุ ลบุตร , 2550) 
ถ้าคนในสังคมใดมีคุณธรรมสูง สังคมนั้นจะมีแต่ความเจริญ ผู้ มีคุณธรรมสูงจะประพฤติแต่ในสิ่งที่ ดี
และบรรลุถึงสภาพชีวิตอันทรงคุณค่าที่พึงประสงค์ (กรมวิชาการ, 2541) 

ปัจจุบันมีพระสงฆ์ส่วนหนึ่งได้รับอาราธนาให้เข้าไปท าหน้าที่ผู้ช่วยสอนสาระการเรียนรู้
พระพุทธศาสนาหรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษา ทั้งในระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวะศึกษา เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความ
เข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และเพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ คู่คุณธรรม 
สามารถน าความรู้และคุณธรรมไปบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข 
(กรมการศาสนา, 2547) 
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อย่างไรก็ตาม จากผลการวิจัยของนักวิจัยต่าง ๆ พบว่า การด าเนินงานดังกล่าวยังคงพบ
ปัญหาอุปสรรคส าคัญหลายประการ อาทิเช่น การขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา ทั้งยังไม่สามารถก าหนดโครงสร้างหลักสูตรได้ตามเป้าประสงค์ที่จะให้ผู้ เรียนเป็น
ศูนย์กลาง การขาดความรู้ในการใช้เทคโนโลยีในการสอน รวมทั้งขาดเทคโนโลยีในการสอน (พระครู
สมุห์วิโรจน์ วรมงฺคโล, 2554) ขาดการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้านการดูแลตนเองให้มีทักษะใน
การเรียนเรียนรู้การท างานการอยู่ร่วมกันในสังคม และรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง รวมถึง ขาดการ
จัดท าโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนในชั้นเรียน และไม่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรมและการประเมินผลการเรียนรู้ขาดการออกแบบกิจก รรมการ
เรียนรู้อย่างหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน (พระมหาปัญญา ปญฺ าวโร , 
2553) 

ปัจจุบัน อ าเภอเมืองเพชรบุรี เป็นพ้ืนที่หนึ่งที่มีการจัดส่งพระสงฆ์ผู้ มีความรู้ความสามารถ
ด้านพระพุทธศาสนาไปท าหน้าที่สอนศีลธรรมในโรงเรียน ซ่ึงปัจจุบัน มีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ต่าง ๆ ทั้งสิ้น จ านวน 43 รูป จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่า ประสิทธิภาพของจัดการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนที่ด าเนินการมากระทั่งปัจจุบันนี้  เป็นอย่างไร ตลอดจนมีปัญหา 
อุปสรรคในการด าเนินงาน อย่างไร 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่ าวนี้  ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยเรื่อง 
“ประสิทธิภาพการจัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนของคณะสงฆ์อ าเภอเมืองเพชรบุรี ” เพ่ือ
สังเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่พระสงฆ์ องค์กรคณะสงฆ์ และผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกับการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน สืบไป 
 
ััตถุประสงค์ของการัิััย 

1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการจัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนของคณะสงฆ์
อ าเภอเมืองเพชรบุรี 

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน
ของคณะสงฆ์อ าเภอเมืองเพชรบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะส าหรับพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนของคณะสงฆ์อ าเภอเมืองเพชรบุรี 
 
ัิธีการเ าเนินการัิััย 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดการวิจัย
เชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากเยาวชนผู้มีสถานภาพเป็นนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอ
เมืองเพชรบุรี จ านวน 4,445 คน ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (กัลยา 
วานิชย์บัญชา, 2548) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 367 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์
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ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัยเชิง
คุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 7 ท่าน เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหา
เชิงพรรณนา 
 
ผลการัิััย 
 1. ผลการศึกษาของนักเรียนที่มีต่อประสิทธิภาพการจัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่
เยาวชนของคณะสงฆ์อ าเภอเมืองเพชรบุรี  
ตารางท่ีจ 1จ ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตร ฐาน และระดับควา มคา ดหวั งของนักเรีบนที่มีต่อ

ประสิทธิภาพการจัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนของคณะสงฆ์อ าเภอเมือง
เพชรบุรี โดยรวม 

      (n=397)  
สอาพประสิทธิอาพการััเการอบรม คุณธรรม
ัริยธรรมแก่เยาัะนของคณะสงฆ์อ าเออเมือง
เพะรบุรี 

ระเับคัามคาเวััง 
x̅ S.D. การแปลผล 

ด้านปัจจัยน าเข้า 4.23 0.513 มาก 
ด้านกระบวนการ 4.32 0.487 มาก 
ด้านผลผลิต 4.33 0.496 มาก 
โเยรัม 4.29 0.466 มาก 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนที่มีต่อประสิทธิภาพการจัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่
เยาวชนของคณะสงฆ์อ าเภอเมืองเพชรบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( =4.29 , S.D.=0.466) 
เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลผลิต ด้านกระบวนการ และด้านปัจจัยน าเข้า ตามล าดับ  
 2. ผลการเปรียบเทียบระเับคัามคิเเว็นของนักเรียนท่ีมีต่อประสิทธิอาพการััเการ
อบรมคุณธรรมัริยธรรมแก่เยาัะนของคณะสงฆ์อ าเออเมืองเพะรบุรี 
ตารางท่ีจ2  สรุปผลการเปรียบเทียบระดับนักเรียนที่มีต่อประสิทธิภาพการจัดการอบรมคุณธรรม

จริยธรรมแก่เยาวชนของคณะสงฆ์อ าเภอเมืองเพชรบุรี โดยจ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล  

ปััััยส่ันบุคคล t-test F-test Sig. ผลการทเสอบสมมติฐานการัิััย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ 1.743  0.082   
อายุ  2.078 0.127   
ระดับชั้น  1.282 0.279   
ผลการเรียน  6.136 0.000   
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 จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพบว่า นักเรียนที่มีผลการเรียน ต่างกัน ต่อประสิทธิภาพ
การจัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนของคณะสงฆ์อ าเภอเมืองเพชรบุรี โดยรวม แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  ส่วนนักเรียนที่มีเพศ อายุ 
ระดับชั้น ต่างกัน ต่อประสิทธิภาพการจัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนของคณะสงฆ์อ าเภอ
เมืองเพชรบุรี โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
 3. ปัญวาจอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียักับประสิทธิอาพการััเการอบรมคุณธรรม
ัริยธรรมแก่เยาัะนของคณะสงฆ์อ าเออเมืองเพะรบุรี 
ตารางท่ีจ3  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณลักษณะประสิทธิภาพการจัดการอบรม

คุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนของคณะสงฆ์อ าเภอเมืองเพชรบุรี 
คุณลักษณะของนักเรียน ปัญวา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
เ้านปััััยน าเข้า ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ทราบ

ล่วงหน้า จึงไม่ค่อยมีเวลาเตรียม
ตัว 

ควรประชา สั มพัน ธ์ และแจ้ ง
ก าหนดการให้นักเรียนได้ทราบ
ล่วงหน้า เพ่ือให้มีระยะเวลาใน
การเตรียมตัวให้พร้อมเข้ารับการ
อบรม 

เ้านกระบันการ ปัญหาการจัดอบรมตรงกับวันที่
เรียน ช่วงเวลาไม่เหมาะสม 

ควรจัดกิจกรรมในวันหยุดเรียน 
หรือวันเสาร์-อาทิตย์ 

เ้านผลผลิต ผลผลิตเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้ผ่า นการอบรมมี
ลักษณะเป็นนามธรรมสูง 

ควรเน้ นผลลัพธ์ที่ เป็น รูปธรรม 
เช่น จ านวนเยาวชนผู้ผ่านการ
อบรมที่แต่งกายถูกระเบียบของ
โรงเรียน 

 ัากตารางท่ีจ3 พบว่า นักเรียนผู้ตอบแบบสอบถาม ประสิทธิภาพการจัดการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแก่เยาวชนของคณะสงฆ์อ าเภอเมืองเพชรบุรี ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
 เ้านปััััยน าเข้า คือ 1) ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้า จึงไม่ค่อยมีเวลาเตรียม ตัว 
2) ควรประชาสัมพันธ์และแจ้งก าหนดการให้นักเรียนได้ทราบล่วงหน้า เพ่ือให้มีระยะเวลาในการ
เตรียมตัวให้พร้อมเข้ารับการอบรม 
 เ้านกระบันการจคือ 1) ปัญหาการจัดอบรมตรงกับวันที่เรียน ช่วงเวลาไม่เหมาะสม 2) ควร
จัดกิจกรรมในวันหยุดเรียน หรือวันเสาร์-อาทิตย์ 
 เ้านผลผลิตจคือ 1) ผลผลิตเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ผ่านการอบรมมีลักษณะ
เป็นนามธรรมสูง 2) ควรเน้นผลลัพธ์ท่ีเป็นรูปธรรม เช่น จ านวนเยาวชนผู้ผ่านการอบรมที่แต่งกายถูก
ระเบียบของโรงเรียน 
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ออิปรายผลการัิััย 
 ประสิทธิภาพการจัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนของคณะส งฆ์อ าเภอเมือง
เพชรบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
แสดงให้เห็นว่า คณะสงฆ์อ าเภอเมืองเพชรบุรี สามารถด าเนินงานการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่
เยาวชนได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และใช้ทรัพยากรในการด าเนินงานประหยัด ที่สุด  
แต่ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า โดยได้ใช้เวลาและทรัพยากรตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน รวมทั้ง
การส าเร็จเสร็จสิ้นตรงเวลา และบรรลุตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรม นั่นเอง ซ่ึงผลการวิจัยดังกล่าวนี้ 
สอดคล้องกับที่ พระครูโกศลกิจจานุการ (ณรงค์ าณวีโร), (2554) ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทพระสงฆ์ที่ มี
ต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ”  
จากผลการวิจัย พบว่า บทบาทพระสงฆ์ที่มีต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนประถมศึกษา
ในอ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเ ท่ากับ 3.69 เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน และสอดคล้องกับที่ พระมหาณัฐกฤษฏ์ สุเมโธ, ( 2555) 
ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพฯ” จากผลการวิจัยพบว่า (1) โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ ในระดับมาก ส าหรับผลการ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับที่ พระครูปลัดกุ้ยไฮ้ ชุตินฺธโร, 
(2554) ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนในโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี” จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อ
บทบาทของพระสงฆ์ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา อ าเภอจอม
บึง จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเพ่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน และสอดคล้องกับที่ พระสมจิตร ขนฺติโก, (2554) ได้วิจัยเรื่อง 
“บทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” จากผลการวิจัยพบว่า บทบาทของพระสงฆ์ที่ มีต่อการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนมัธยม ศึกษาตอนปลายในอ าเภออั มพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน และสอดคล้องกับที่ พระครูสมุห์มงคล สิริมงฺคโล (ทองเจริญ), ( 2555) ได้วิจัยเรื่อง 
“บทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนในอ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ” 
จากผลการวิจัยพบว่า บทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนในอ าเภอเมือง
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน และสอดคล้องกับที่ พระครูวิสุทธิสรคุณ (วิชิต วิชิโต), (2554) ได้วิจัย
เรื่อง “บทบาทพระสงฆ์ที่มีต่อการสอนคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอ
บางแพ จังหวัดราชบุรี” จากผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครูและนักเรี ยน ที่ มีต่อบทบาทของ
พระสงฆ์ในการสอนคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอบางแพ จังหวัด
ราชบุรี พบว่าครูและนักเรียน มีความพึงพอใจต่อบทบาทพระสงฆ์ในการสอนคุณธรรม จริยธรรมใน

Book 1.indd   178 7/6/2563   14:30:17



179Proceedings 2020
Graduate Program, Department of Political Sciences, Faculty of Social Sciences, MCU April 3, 2020การประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings):179 

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน และสอดคล้องกับผลงาน วิจัยของ 
พระมหาไพบูลย์ วิปุโล, (2555) ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาจริยธรรมในโรงเรียน
มัธยมศึกษา อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ
บทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาจริยธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน  
 
องค์คัามรู้ 
 1. องค์คัามรู้ท่ีไเ้รับัากการัิััย 
 

 
อาพท่ี 1 ประสิทธิภาพการจัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนของคณะสงฆ์ 

       อ าเภอเมืองเพชรบุรี 

เ้านปััััยน าเข้าจ (Input) 
1. ความรู้ของพระสงฆ์ผู้อบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน 
2. ทักษะและประสบการณ์ของพระสงฆ์ผู้อบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน 
3. มุมมองหรือทัศนคติที่ดีของพระสงฆ์ผู้อบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน 
4. ความพร้อมของสถานที่จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน 
5. ความพร้อมในการรับรู้ของเยาวชนผู้เข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

เ้านกระบันการจ (Process) 
1. การอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนเน้นการคิดดี พูดดี ท าดี ตามหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา 
2. กิจกรรมมีความครอบคลุมทั้งทางด้านความรู้ความเข้าใจ ความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมของนักเรียนที่ เข้า

รับการอบรม 
 3. การอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนครอบคลุมการน าศีลธรรมไปสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง  เพ่ือป้อง กัน

ไม่ให้กระท าความช่ัวหลงผิดในอบายมุขหรือการคดโกงประโยชน์ของชาติ 
4. การอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนมีการใช้กิจกรรมที่ เสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีงาม 
5. กิจกรรมมีความครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป 

เ้านผลผลิตจ(Output) 
1. เยาวชนที่ผ่านการอบรมสามารถควบคุมตนเองให้อยู่ในกฎ กติกา และปฏิบั ติตนเป็น ลูกที่ ดีของพ่อแม่ เป็น

เพ่ือนที่ดีของเพ่ือน และเป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ 
2. เยาวชนที่ผ่านการอบรมมีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา 
3. เยาวชนที่ผ่านการอบรมได้เรียนรู้หัวข้อธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่าง เหมาะสมตามวัยและระดับช้ัน

การศึกษา 
4. เยาวชนที่ผ่านการอบรมสามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมและมีมารยาทดีงามมากขึ้น 
5. เยาวชนที่ผ่านการอบรมมีการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของตนได้มาก กล่อมเกลาจิตใจให้เป็นคนดีของสังคม 

ประสิทธิอาพการััเการอบรมคุณธรรมัริยธรรมแก่เยาัะนของคณะสงฆ์อ าเออเมืองเพะรบุรี 
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563180: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

 ประสิทธิภาพการจัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนของคณะสงฆ์อ าเภอเมือง
เพชรบุรี ประกอบด้วย ด้านปัจจัยน าเข้า คือ ความรู้ของพระสงฆ์ผู้อบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่
เยาวชน ทักษะและประสบการณ์ของพระสงฆ์ผู้อบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน มุมมองและ
ทัศนคติที่ดีของพระสงฆ์ผู้อบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน ความพร้อมของสถานท่ีจัดอบรม
คุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน และความพร้อมในการรับรู้ของเยาวชนผู้ เข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
ด้านกระบวนการ คือ การอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนเน้นการคิดดี พูดดี ท าดี ตามหลักค า
สอนของพระพุทธศาสนา กิจกรรมมีความครอบคลุมทั้งทางด้านความรู้ความเข้าใจ ความคิดความรู้สึก
และพฤติกรรมของนักเรียนที่เข้ารับการอบรม การอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนครอบคลุมการ
น าศีลธรรมไปสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง เพ่ือป้องกันไม่ให้กระท าความชั่วหลงผิดในอบายมุขหรือการ
คดโกงประโยชน์ของชาติ การอบรมคุณธรรมจริยธรรมแ ก่เยาวชนมีการใช้กิจกรรมที่เสริมสร้าง
คุณลักษณะที่ดีงาม และกิจกรรมมีความครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป  และด้าน
ผลผลิต คือ เยาวชนที่ผ่านการอบรมสามารถควบคุมตนเองให้อยู่ในกฎ กติกา และปฏิบัติตนเป็นลูกที่
ดีของพ่อแม่ เป็นเพ่ือนที่ดีของเพ่ือน และเป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ เยาวชนที่ผ่านการอบรมมีความ
ศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา เยาวชนที่ผ่านการอบรมได้เรียนรู้หัวข้อธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่าง
เหมาะสมตามวัยและระดับชั้นการศึกษา เยาวชนที่ผ่านการอบรมสามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสม
และมีมารยาทดีงามมากขึ้น และเยาวชนที่ผ่านการอบรมมีการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของตนได้
มาก กล่อมเกลาจิตใจให้เป็นคนดีของสังคม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเะิงนโยบาย 
  1) คณะสงฆ์อ าเภอเมืองเพชรบุรี และสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ ร่วมมือกันจัดท าหลักสูตร
การอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนแก่เยาวชนให้เป็นมาตรฐาน 
 2) คณะสงฆ์อ าเภอเมืองเพชรบุรี ประกาศมาตรฐานการจัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดย
บังคับใช้ในพ้ืนที่ 
 2. ข้อเสนอแนะเะิงปฏิบัติ 
 1) ควรมีกิจกรรมละลายพฤติกรรมของเยาวชนก่อนเข้ารับการอบรม 
 2) ควรจัดกิจกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรมตามโอกาสอันสมควร 
 3) ควรผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนวิทยากรเกิดความหลากหลาย 
 4) ควรจัดกิจกรรมในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุตนักขัตฤกษ์ 
 5) ควรแยกหลักสูตรการอบรมของเยาวชนแต่ละช่วงชั้น 
 6) ควรออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้กระตุ้นความสนใจของเยาวชน 
 7) ควรพัฒนารูปแบบของการสื่อสารให้เป็นที่สนใจของเยาวชน 
 8) ควรก าหนดเป้าหมายของผลลัพธ์ในเชิงรูปธรรม 
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 3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการัิััยครั้ง ต่อไป 
 1) ควรศึกษาเก่ียวกับนวัตกรรมในการจัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนของคณะ
สงฆ์อ าเภอเมืองเพชรบุรี 
 2) ควรศึกษาเก่ียวกับกระบวนการมีส่วนร่วมของสถาบันทางสังคมในการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแก่เยาวชนอ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
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บทคัเย่อ 
 บทความนี้เพ่ือศึกษาสภาพการพัฒนาการบริหารจัดการ เปรียบเทียบความเห็น  เพ่ือศึกษา
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
เพชรบุรี ในอ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า สภาพการพัฒนาการ
บริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดเพชรบุรี ในอ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัย ปัญหาและอุปสรรค อาคารสถานที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ข้อเสนอแนะ ได้แก่ ควรเพ่ิมเติม
อาคารสถานที่เพ่ือรองรับการใช้งานจ านวนมาก  
ค าส าคัญจ : การพัฒนา; การบริหารจัดการ; ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด 
 
Abstract 
 This article was a study of developing management conditions and compared 
the opinions, and studied problems, obstacles and suggestions for development on 
the management of meditation center in Banlad District, Phetchaburi Province. This 
was a mix-method research; the findings were that developing management 
conditions in overall were at a high level, the different personal factors had no 
different opinions, therefore rejected the research hypothesis. Problems and 
obstacles; A building are not available at moment, suggestions; should add more 
buildings to support the many applications. 
Keywords: development, management, provincial meditation center 
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บทน า  
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล การเผยแผ่ในสมัยเม่ือพระพุทธเจ้าทรงมี  พระชนม์
อยู่ คือ เม่ือนับต้ังแต่ส าเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงได้เลือกบุคคลที่ควรจะสั่งสอนให้รู้ตามโดย
ใช้วิธีเทศนาสั่งสอน พระพุทธองค์ได้เปรียบบุคคลไว้เสมือนบัว 4 เหล่า คือ ผู้ มีปัญญาสามารถที่จะ
บรรลุตามได้ จนถึงผู้ที่ยังมีกิเลสหนา คือ ไม่สามารถสั่งสอนได้ แล้ว การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
โดยรวม คือ การเทศนาธรรมวินัย ข้อประพฤติและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ โดยใช้การสอนแบบ
เล่านิทานบ้างเปรียบเทียบบ้าง ถามตอบบ้าง 
 ส าหรับการปฏิบัติธรรมในประเทศไทยเป็นไปเพ่ือการพัฒนาคน การพัฒนาคนต้องเริ่มที่จิต 
โดยพิจารณาตรวจสอบจิตตนเองอยู่เสมอ การปฏิบัติธรรมเป็นวิธีการฝึกอบรมให้คนเจริญงอกงาม ให้
เข้าใจถึงสภาวธรรมตามที่เป็นจริง จิตที่ได้รับการฝึกฝนอบรมเป็นพ้ืนฐานที่ ม่ันคงดีแล้วย่อมจะปฏิบัติ
ต่อสิ่งทั้งหลายได้อย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามสามารถพัฒนาทางกาย วาจา ใจ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เป็นทางไปสู่ อิสรภาพและสันติสุขอย่างแท้จริง โดยการส ารวมใจให้มีสติ โดยมี
พระสงฆ์ และวัดเป็นองค์กรส าคัญที่จะมีส่วนเก่ียวข้องเหมาะสมสอดคล้องต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เพราะพระเป็นผู้อบรมให้ธรรมะ ให้ผลทั้งโลกิยะและโลกุตตระ จัดการศึกษาด้านปริยัติ และด้าน
ปฏิบัติแก่ประชาชนทุกคน (พระครูภาวนาโพธิคุณ, 2551) 
 วัดในฐานะที่เป็นสถาบันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  ต้องฟ้ืนฟูบทบาทในการเป็นศูนย์รวม
อบรมศีลธรรมแก่ประชาชน ส าหรับกิจกรรมด้านการฝึกอบรม ทางวัดได้มีการก าหนดประเภท และ
จ านวนผู้เข้าอบรม ก าหนดหลักสูตร และระยะเวลาในการอบรม การจัดต้ังส านักปฏิบัติธรรมจึงมีส่วน
อย่างยิ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ให้ดีขึ้น และท าให้สังคมเกิดความสงบสุขได้ในปี พ.ศ.2543 องค์กร
ปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ คือ มหาเถรสมาคมร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ ส่งเสริม
ให้มีส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดขึ้นในประเทศไทย (มหาเถรสมาคม, 2558) ซ่ึงเป็นแนวทางใน 
การเผยแผ่ธรรมะในแนวปฏิบัติ จึงได้จัดต้ังส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดขึ้นทั่วประเทศไทย 
 จากประเด็นที่กล่าวมา ผู้วิจัยในฐานะผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการส านั กปฏิบัติ
ธรรมประจ าจังหวัดเพชรบุรี จึงมีความสนใจศึกษาถึงการพัฒนาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดเพชรบุรี ทั้งด้านความพร้อมของวัดในการจัดต้ังเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด  ทั้ง
ด้านบุคลากรที่มีส่วนเก่ียวข้องกับ การสนับสนุนด าเนินการ  และด้าน การบริหารจัดการที่ ดี เพ่ือ
น าเอาองค์ความรู้จากการศึกษาในครั้งนี้ น ามาพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดเพชรบุรีให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น และเป็นแบบอย่างในการพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดเพชรบุรี ในอ าเภอบ้าน
ลาด จังหวัดเพชรบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดเพชรบุรี ใน
อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
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 3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติ
ธรรมประจ าจังหวัดเพชรบุรี ในอ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดการวิจัย
เชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากผู้ปฏิบัติธรรมในส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดเพชรบุรี  ในอ าเภอบ้านลาด 
จังหวัดเพชรบุรี 3 แห่ง จ านวน 510 คน (ส านักงานเจ้าคณะอ าเภอเมืองบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี , 
2561) ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ , 2551) ได้
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 225 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
จ านวน 7 คน เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 
ผลการัิััย 
 1.จผลการศึกษาระเับคัามคาเวัังของประะาะนท่ีมีต่อการพัฒนาการบริวารััเการ
ส านักปฏิบัติธรรมประ  ัาัังวััเเพะรบุรีจ ในอ าเออบ้านลาเจ ัังวััเเพะรบุรี 
ตารางท่ีจ1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อ การ

พัฒนาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดเพชรบุรี ในอ าเภอบ้านลาด 
จังหวัดเพชรบุรี โดยรวม 

      (n=225)  
การพัฒนาการบริวารััเการส านักปฏิ บัติธรรม
ประ  ัาัังวััเเพะรบุรีจในอ าเออบ้านลาเจัังวััเ
เพะรบุรี 

ระเับคัามคาเวััง 
x̅ S.D. การแปลผล 

ด้านสถานที่ 3.86 0.271 มาก 
ด้านบุคลากร 3.85 0.296 มาก 
ด้านการบริหารจัดการ 3.92 0.286 มาก 
โเยรัม 3.88 0.183 มาก 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังต่อการพัฒนาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติ
ธรรมประจ าจังหวัดเพชรบุรี ในอ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก  (=3.88 , 
S.D.=0.183) เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้าน
สถานที่ และด้านบุคลากร ตามล าดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบระเับคัามคาเวัังของประะาะนต่อการพัฒนาการบริวารััเการ
ส านักปฏิบัติธรรมประ  ัาัังวััเเพะรบุรีจในอ าเออบ้านลาเจัังวััเเพะรบุรีจ โเย  ัาแนกปััััย
ส่ันบุคคล 
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ตารางท่ีจ2  สรุปผลการเปรียบเทียบระดับความคาดหวังที่ มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการส านัก
ปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดเพชรบุรี ในอ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  โดยจ าแนกปัจจัย
ส่วนบุคคล  

ปััััยส่ันบุคคล t-test F-test Sig. ผลการทเสอบสมมติฐานการัิััย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ 0.620  0.536   
อายุ  0.202 0.961   
อาชีพ  0.377 0.769   
วุฒิการศึกษา  3.107* 0.047   

จากตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนท่ีมีวุฒิการศึกษา  ต่างกัน มีการ
พัฒนาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดเพชรบุรี ในอ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  
โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วน
ประชาชนที่มีเพศ อายุ อาชีพ ต่างกัน มีความคาดหวังต่อ คุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
 3. ปัญวาจอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียักับการพัฒนาการบริวารััเการส านักปฏิบัติ
ธรรมประ  ัาัังวััเเพะรบุรีจ ในอ าเออบ้านลาเจ ัังวััเเพะรบุรี 
ตารางท่ีจ3  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม

ประจ าจังหวัดเพชรบุรี ในอ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
การ พัฒนาการบริ วาร
ััเการส านักปฏิบัติธรรม
ประ  ัา ััง วััเเพะ รบุรีจ
ใ น อ า เ อ อ บ้ า น ล า เจ
ัังวััเเพะรบุรี 

ปัญวา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เ้านสถานท่ี ส านักปฏิบัติธรรมมีการเดินทางที่
ไม่สะดวก ต่อการมาปฏิบัติธรรม 

ส านักปฏิบัติธรรมควรอยู่ในพ้ืนที่
ที่มีการเดินทางที่สะดวก ง่ายต่อ
การมาปฏิบัติธรรม 

เ้านบุคลากร พระภิก ษุหรื อบุคคลอ่ืนที่เป็ น
วิ ท ย า ก ร ค ว ร เ ลื อ ก ที่ มี
ความสามารถถ่ายทอดให้เข้าใจ
ง่าย ได้สอนในรายวิชาเหมาะสม
กับความรู้ความสามารถ 

พระภิก ษุหรื อบุคคลอ่ืนที่เป็ น
วิทยา กรสา มา รถถ่ ายทอดให้
เข้า ใจ ง่า ย ไ ด้สอน ในร ายวิช า
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 
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ตารางท่ีจ3  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดเพชรบุรี ในอ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (ต่อ) 

การ พัฒนาการบริ วาร
ััเการส านักปฏิบัติธรรม
ประ  ัา ััง วััเเพะ รบุรีจ
ใ น อ า เ อ อ บ้ า น ล า เจ
ัังวััเเพะรบุรี 

ปัญวา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เ้านการบริวารััเการ ส า นั กปฏิ บั ติ ธ ร รมควร มีกา ร
บริหารจัดการดูแลด้านการรักษา
ความปลอดภัยภายในและบริเวณ
โดยรอบ ในกรณีที่มีผู้ปฏิบัติธรรม
จ านวนมาก สามารถประสานงาน
ขอก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือ
หน่วยอาสา สมัคร  เพ่ือมาดูแล
รักษาความปลอดภัยอย่างทั่วถึง 

ส านักปฏิบัติธรรมมีการดูแลด้าน
การรักษาความปลอดภัยภายใน
และบริเวณโดยรอบ ในกรณีที่ มีผู้
ปฏิบัติธรรมจ านวนมาก สามารถ
ประสานงานขอก าลังเจ้าหน้าที่
ต ารวจ  หรือหน่วยอา สาสมัคร 
เพ่ือมาดูแลรักษาความปลอดภัย
อย่างทั่วถึง 

 ัากตารางท่ีจ3 พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม การพัฒนาการบริหารจัดการส านัก
ปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดเพชรบุรี ในอ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  ที่มีคุณลักษณะ ตา ม
ข้อเสนอแนะดังนี้ 
 เ้านสถานท่ีจส านักปฏิบัติธรรมมีการเดินทางที่ไม่สะดวก ต่อการมาปฏิบัติธรรมส านักปฏิบัติ
ธรรมควรอยู่ในพ้ืนที่ท่ีมีการเดินทางที่สะดวก ง่ายต่อการมาปฏิบัติธรรม 
 เ้านบุคลากรจพระภิกษุหรือบุคคลอ่ืนที่เป็นวิทยากรควรเลือกที่มีความสามาร ถถ่ายทอดให้
เข้าใจง่าย ได้สอนในรายวิชาเหมาะสมกับความรู้ความสามารถพระภิกษุหรือบุคคลอ่ืนที่เป็นวิทยากร
สามารถถ่ายทอดให้เข้าใจง่าย ได้สอนในรายวิชาเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 
 เ้านการบริวารััเการจส านักปฏิบัติธรรมควรมีการบริหารจัดการดูแลด้านการรักษาความ
ปลอดภัยภายในและบริเวณโดยรอบ ในกรณีที่มีผู้ปฏิบัติธรรมจ านวนมาก สามารถประสานงานขอ
ก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือหน่วยอาสาสมัคร เพ่ือมาดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างทั่วถึงส านักปฏิบัติ
ธรรมมีการดูแลด้านการรักษาความปลอดภัยภายในและบริเวณโดยรอบ ในกรณีที่ มีผู้ปฏิบัติธรรม
จ านวนมาก สามารถประสานงานขอก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือหน่วยอาสาสมัคร เพ่ือมาดูแลรักษา
ความปลอดภัยอย่างทั่วถึง  
อภิปรายผลการวิจัย 
 การพัฒนาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดเพชรบุรี ในอ าเภอบ้านลาด 
จังหวัดเพชรบุรี โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญและน่าสนใจและน ามาอภิปรายดังนี้ 
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188: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

 1. คัามคิเเว็นเก่ียักับจการพัฒนาการบริวารััเการส านักปฏิบัติธรรมประ  ัาัังวััเ
เพะรบุรีจในอ าเออบ้านลาเจ ัังวััเเพะรบุรี 
 ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
เพชรบุรี ในอ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี การพัฒนาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดเพชรบุรี ในอ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่าทั้งด้านสถานที่ ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมากทุกด้าน เห็นได้ว่า
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระรุ่งโรจน์ ชยานนฺโท, (2556) ได้วิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารจัดการ
ส านักปฏิบัติธรรม : กรณีศึกษาส านักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานวัดมเหยงคณ์ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมวัดม
เหยงคณ์ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่ ด้าน
วิทยากร และด้านการบริหารจัดการพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ใน ระดับมากทุกด้าน ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติ
ธรรมวัดม เหยงคณ์ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล 7 ด้าน คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาทางธรรม สถานภาพ อาชีพ และเหตุผล
การเข้าร่วม โครงการปฏิบัติธรรม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา วุฒิ
การศึกษาทางธรรม สถานภาพ อาชีพ และเหตุผลการเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม แตกต่างกันมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับ ประสิทธิผลในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมวัดมเหยงคณ์ อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยาไม่แตกต่างกัน ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกับประสิทธิผล
ในกา รบริ หาร จัดการส านัก  ปฏิ บัติธ รร มวัด มเหย งคณ์ อ า เภอพระนครศรีอยุธย า จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา พอสรุปได้ดังนี้ คือ ด้านอาคารสถานที่ ได้แก่ ที่พักและห้องน้ าไม่เพียงพอ ด้าน
วิทยากร ได้แก่ วิทยากรมีน้อยเกินไป ไม่ เพียงพอ ในด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ ขาดการ
ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับโครงการปฏิบัติธรรม การดูแลผู้ร่วมปฏิบัติธรรมไม่ทั่วถึง และ ข้อเสนอแนะ
เก่ียวกับประสิทธิผลในการบริหารจัดการส านัก ปฏิบัติธรรมวัดมเหยงคณ์อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พอสรุปได้ดังนี้ คือ ด้าน อาคารสถานที่ ได้แก่ ควรเพ่ิมและปรับปรุงวัสดุใน
ที่พักและห้องน้ าให้มีความแข็งแรงและทนทาน ควรเพ่ิมการรักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่อง และ
ขยายพ้ืนที่ให้พอเพียงต่อผู้ร่วมปฏิบัติธรรม ควรแยก ขยะ และมีการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี ควรปลูก
พืชสมุนไพร เช่นตะไคร้หอมเพ่ือไล่ยุงในสถานที่พัก ภาวนา ด้านวิทยากร ได้แก่ ควรเพ่ิมจ านวนพระ
วิทยากร เข้ามาช่วยในการอบรมปฏิบัติธรรมให้มากขึ้น ควรท าคู่มืออบรมการสอนเป็นสื่อส าหรับพระ
เพ่ือใช้ในการเผยแผ่ต่อไป และสอนธรรมะที่ ประยุกต์ใช้ในชีวิตปัจจุบันมากขึ้น และควรแยกหลักสูตร
สอนส าหรับผู้ปฏิบัติใหม่ก่อนจะมารวมกัน เพ่ือความเข้าใจในการปฏิบัติ และด้านการบริหารจัดการ 
ได้แก่ ควรให้การดูแลอย่างทั่วถึงแก่ผู้ร่วม ปฏิบัติธรรม ควรวางแผนระยะเวลาหรือก าหนดการปฏิบัติ
ธรรมให้เหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไป ควรมีการอบรมการสื่อสารถึงกันภายในวัดและส่งเสริม
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เมตตาธรรม จัดท าองค์ความรู้เพ่ิม ฝึกอบรม ส่งเสริมการแก้ปัญหาระหว่างสมาชิกในกลุ่มและควรมี
การประชาสัมพันธ์เก่ียวกับโครงการปฏิบัติธรรม อย่างต่อเนื่อง 
 2. ผลการเปรียบเทียบคัามคิเเว็นท่ีมีต่อจการพัฒนาการบริวารััเการส านักปฏิบัติธรรม
ประ  ัาัังวััเเพะรบุรีจ ในอ าเออบ้านลาเจ ัังวััเเพะรบุรีจ โเย  ัาแนกตามปััััยส่ันบุคคล 
 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่ มีต่อ การพัฒนาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดเพชรบุรี ในอ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยการ
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตัวแปร ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ วุฒิ
การศึกษาไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหากังวาล 
ธีรธมฺโม, (2558) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัด” ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยหลักส าคัญที่ท าให้การบริหารจัดการ ส านักปฏิบัติธรรม ในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ ภาค 15 เกิดประสิทธิภาพนั้น คือการค านึงถึง สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอก โดยต้องมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ มีปัจจัย สนับสนุน คือการวางแผน
โครงการเพ่ือเป็นแนวทางของการท างาน การจัดองค์การ การบังคับบัญชา สั่งการ การอ านวยการ 
การควบคุมก ากับกิจกรรมต่าง ๆ ให้ด าเนินตามแผนที่วางไว้ การรายงานผล การปฏิบัติของหน่วยงาน 
การจัดท างบประมาณบัญชีการใช้จ่ายเงินและตรวจสอบ ส่วนการบูรณาการ หลักพุทธธรรมส าหรับ
การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมนั้น เน้นหลักอิทธิบาท 4 ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และ
วิมังสา เพ่ือให้การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย มีการจัดให้มีกิจกรรมที่
ส าคัญทั้งภายในและภายนอกส านัก ส าหรับรูปแบบการบริหารจัดการส านัก ปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัด ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 15 ที่เป็นมาตรฐาน คือ เจ้าส านักมี วิสัยทัศน์ มีการ
ขวนขวายศึกษาดูงานของส านักที่มีมาตรฐานน ามาปรับปรุงส านักตนเอง เจ้าส านักรู้จัก ก าหนด
วัตถุประสงค์ รู้จักริเริ่มโครงงานที่เป็นแก่นสารประโยชน์ รู้จักวางแผนโครงการเพ่ือปฏิบัติงาน จัดที่
พัก อาคารปฏิบัติธรรม ให้มีความสะอาดพร้อมใช้งานได้ ด้านบุคลากร รู้จักแบ่งงานและการ 
มอบหมายอ านาจหน้าที่การงาน รู้จักประสานความสามัคคีและประสานประโยชน์ร่วมกัน รู้จัก 
ปกครองบังคับบัญชา รู้จักติดตามและประเมินผลงาน พัฒนาบุคลิกภาพของตนเองและบุคลากรให้มี 
ภาวะความเป็นผู้น า จัดการศึกษาทั้งด้านปริยัติควบคู่กับการปฏิบัติ หม่ันประชุมกันเนื่องนิตย์ ด้าน
การ บริหารจัดการภายในส านัก จัดท าบัญชี รายรับ-จ่ายให้เป็นระบบ โปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ 
บัญชี การเงินของส านักปฏิบัติธรรมควรแยกจากบัญชีวัด จัดท าสถิติผู้เข้ารับการปฏิบัติธรรม มีการต้ัง
ทุน เพ่ือการเผยแผ่ของส านักปฏิบัติธรรม ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทางสื่อ เช่น แผ่ นป้าย แผ่นพับ 
วิทยุ ชุมชน ทางอินเทอร์เน็ต เช่น Line และ Facebook เป็นต้น 
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190: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

องค์คัามรู้ 
1)จองค์คัามรู้ท่ีไเ้รับัากการัิััย 
ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

อาพท่ีจ1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 จากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย คุณลักษณะการพัฒนาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติ
ธรรมประจ าจังหวัดเพชรบุรีในอ าเภอบ้านลาด ที่พึงประสงดังนี้ 

เ้านสถานท่ีจส านักปฏิบัติธรรมมีการจัดสถานที่ส าหรับการเดินจงกรม  มีโรงฉัน โรงครัว 
อย่างเพียงพอ มีห้อง อาคาร หรือศาลาปฏิบัติที่สามารถให้ผู้ปฏิบัติธรรมนั่งฟังการบรรยายและฝึก
ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานได้ไม่แออัดเกินไป 

เ้านบุคลากรจวิทยากรบรรยายธรรมที่มีความรู้  ความสามารถในการเทศนาและบรรยาย
ธรรมให้เข้าใจหลักธรรม และน้อมน าไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างมีความสุข  วิทยากรบรรยายธรรมที่มี

เ้านสถานท่ี 

- ส านักปฏิบัติธรรมมีการจัดสถานท่ีส าหรับการเดิน
จงกรม 
- มีโรงฉัน โรงครัว อย่างเพียงพอ 
- มีห้อง อาคาร หรือศาลาปฏิบัติท่ีสามารถให้ผู้ปฏิบัติ
ธรรมนั่งฟังการบรรยายและฝึกปฏิบัติวิปัสสนา
กัมมัฏฐานได้ไม่แออัดเกินไป 
 

เ้านบุคลากร 

- วิทยากรบรรยายธรรมท่ีมีความรู้ ความสามารถในการ
เทศนาและบรรยายธรรมให้เข้าใจหลักธรรม และน้อม
น าไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างมีความสุข 
- วิทยากรบรรยายธรรมท่ีมีความรู้ ความสามารถในการ
เทศนาและบรรยายธรรมให้เข้าใจหลักธรรม และน้อม
น าไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างมีความสุข 
- สามารถตอบข้อซักถามและสอบอารมณ์กัมมัฏฐานได้ 

เ้านการบริวารการััเการ 
- เจ้าส านักปฏิบัติธรรมมีความสนใจและเห็นความส าคัญของการศึกษา ปฏิบัติและเผยแผ่
ธรรมอย่างแท้จริง 
- มีการประสานงานกับชุมชนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัดด้านต่าง ๆ  เช่น การจัดอาหาร 
น้ าด่ืมและการบริการต่างๆ เป็นต้น 
 - มีบุคลากรหรือเจ้าหน้าท่ีเพียงพอในการท าหน้าท่ีดูแลด้านท่ีพัก อาหาร น้ าด่ืมห้องน้า 
ห้องสุขา และการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ผู้ปฏิบัติธรรม 

การพัฒนาการบริวารััเการส านักปฏิบัติธรรม
ประ  ัาัังวััเเพะรบุรีในอ าเออบ้านลาเ 
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ความรู้ ความสามารถในการเทศนาและบรรยายธรรมให้เข้าใจหลักธรรม และน้อมน าไปประพฤติ
ปฏิบัติได้อย่างมีความสุข สามารถตอบข้อซักถามและสอบอารมณ์กัมมัฏฐานได้ 
ด้านการบริหารการจัดการ เจ้าส านักปฏิบัติธรรมมีความสนใจและเห็นความส าคัญของการศึกษา 
ปฏิบัติและเผยแผ่ธรรมอย่างแท้จริง มีการประสานงานกับชุมชนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัดด้าน
ต่าง ๆ เช่น การจัดอาหาร น้ าด่ืมและการบริการต่าง ๆ เป็นต้น มีบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ เพียงพอใน
การท าหน้าที่ดูแลด้านที่พัก อาหาร น้ าด่ืมห้องน้า ห้องสุขา และการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ผู้
ปฏิบัติธรรม 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัด การส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดเพชรบุรี  ใน
อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ” มีวิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1.จข้อเสนอแนะเะิงนโยบาย 
 1) หน่วยงานที่รับผิดชอบควรมีนโยบายสนับสนุนการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดเพชรบุรี ในอ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
 2) คณะสงฆ์ควรสนับสนุนงบประมาณแก่ส านักปฏิบัติธรรมในการด าเนินงาน 
 3) คณะสงฆ์ควรจัดถวายนิตยภัตให้แก่พระวิปัสนาจารย์ที่ได้รับการแต่งต้ัง 
 2. ข้อเสนอแนะเะิงปฏิบัติการ 
 1) ส านักปฏิบัติธรรมควรสร้างศักยภาพบุคลากรความสามารถในการน าผู้ปฏิบัติธรรมส าเร็จผู้
ปฏิบัติธรรมได้ต้ังเป้าหมายไว้ 
 2) ควรมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบเก่ียวกับ การบริหารจัดการส านัก
ปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดเพชรบุรี ในอ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือให้เป็นแนวทางการเรียน
การสอนในแนวทางเดียวกัน 
 3) หน่วยงานที่รับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดเพชรบุรี 
ในอ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ที่ชัดเจนและเหมาะสมกับยุคสมัย พร้อมทั้งการจัดอบรมให้แก่ผู้
ปฏิบัติธรรมไปในทางเดียว 
 3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการัิััยครั้ง ต่อไป 
 1) ควรศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ เพ่ือ ศึกษาปัญหา การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดเพชรบุรี ในด้านอ่ืน ๆ 
 2) ควรศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
เพชรบุรี ในของอ าเภออ่ืน เพ่ือเปรียบเทียบผล 
 3) ควรศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมปร ะจ าจังหวัด
จังหวัดเพชรบุรี ในของอ าเภออ่ืน เพ่ือเปรียบเทียบผล 
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 4) ควรศึกษาถึงปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดเพชรบุรี ในของอ าเภออ่ืน เพ่ือเปรียบเทียบผล 
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ประสิทธิผลการบริวารััเการโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษาจัังวััเพระนครศรีอยุธยา* 

THE EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT IN PHRAPARIYATTIDHAMMA  
SCHOOLS OF AYUTTHAYA PROVINCE 

พระมวาัริทร์ิะาการจัะิรสิทธิเมธีจ(บุญกิั)จ 
Phramaha Waritchagarn Washirasitthimatee (Bunkit)  

E-mail: Waritchagarn.c@mcu.ac.th 
บทคัเย่อจ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือเพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการบริหารจัดการ ประสิทธิผลการบริห าร
จัดการ และเพ่ือน าเสนอแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการโรง เรียนพระปริยั ติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ผลการวิจัยพบว่า  สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการ 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ ด้านการสร้างและพัฒนาผู้ เรียนให้เป็น 
ศาสนทายาทที่มีคุณภาพ ด้านการพัฒนาระบบบริหารโรงเรียนให้เข้มแข็ง  ด้านการเสริมสร้าง ศักยภาพให้เป็น
ศูนย์กลางการศึกษาพระปริยัติธรรมของโลก และด้านการท านุบ ารุง  เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม 
ประสิทธิผลการบริหารจัดการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แนวทาง ในการพัฒนา ควรประชาสัมพันธ์ให้
มากขึ้น ควรเน้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก ควรพัฒนาครูและนักเรียนในการใช้ภาษาอังกฤษ และควร
ประสานความร่วมมือการเผยแผ่เชิงรุกสู่สังคมนานาชาติ 
ค าส าคัญ: ประสิทธิผล; การบริหารจัดการ; โรงเรียนพระปริยัติธรรม  
Abstract 
 The purposes of this research were to study general status of management, the 
effectiveness of management, and to propose development guideline of management in 
Phrapariyattidhamma School, Ayutthaya Province. Mixed methods research was used for 
research design. Results indicated that general status of management in Phrapariyattidhamma 
School, Ayutthaya Province consisted of 4 aspects: create and develop Learners to full of 
quality Buddhists, develop school system to be strong, enhance Thai Sangha education to be 
the center of the world, and disseminate Buddhism to be prosperity. The effectiveness of 
management showed at intermediate level for overall results. For development guideline, it 
should increase public relations, focus on active Buddhist dissemination, develop English 
language for teachers and students, and cooperate for active Buddhist dissemination to 
international society.  
Keywords: Effectiveness; Management; Phrapariyattidhamma School  
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บทน า  
ในปัจจุบันการด าเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังประสบปัญหาต่างๆ มากมายหลากหลายด้าน ทั้งในด้านของผู้ เรียนที่มี
พ้ืนฐานแตกต่างกันมาก สามเณร ส่วนหนึ่งยังประสบปัญหาโภชนาการและสุขภาพอนามัย สามเณร
บางรูปยังมีปัญหาในการอ่านเขียนภาษาไทย  จึงยากต่อการพัฒนาให้เป็นศาสนทายาทที่ดีและมี
ประสิทธิภาพได้ ในด้านการบริหารจัดการโรงเรียนให้ได้มาตรฐานนั้น พบว่า ที่ ต้ังของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษามีความส าคัญมาก เพราะบางโรงเรียนต้ังอยู่ในวัด และชุมชนขนาดเล็ก 
ขาด การประสานร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน วัด บ้าน ชุมชน และหน่วยงานราชการ ท าให้โรงเรียน
ไม่สามารถพัฒนาให้มีมาตรฐานได้ บางโรงเรียนมีปัญหาในการบริหารจัดการเนื่องจากจ านวนนักเรียน
มีน้อย ประกอบกับการได้รับงบประมาณที่น้อย โรงเรียนจึงต้องเสนอขอปิดการด าเนินกิจการ การ
ด าเนินด้านการบริหารจัดการ และการจัดการศึกษาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้นยังไม่มีทิศทางการพัฒนาที่
มีความชัดเจนในการสร้างเอกภาพทางการบริหารให้กับกลุ่มโรงเรียนอีกทั้งการสร้างพันธสัญญาการ
ด าเนินงาน และการจัดการศึกษาเพ่ือการสร้างศาสนทายาทท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกันยังไม่ได้มีการ
ก าหนดให้มีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมมากนัก จะมีแต่เพียงการด าเนินงานตามกรอบแนวปฏิบัติของ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นส าคัญเท่านั้น (กองพุทธศาสนศึกษา 2553) 

ประสิทธิผลการบริหา รจัดการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวั ด
พระนครศรีอยุธยา เล่มนี้ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่เพ่ือท าการวิจัยเก่ียวกับการบริ หารจัดการ โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าเป็นอย่างไร และศึกษาถึงสภาพปัจจุบัน
และปัญหาที่มีต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ว่ามีอะไรบ้างที่จ าเป็นต้องพัฒนา แล้วน าเสนอแนวทางในการพัฒนาประสิทธิผล
การบริหารจัดการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไป เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียนต่อไป 
 
ััตถุประสงค์การัิััย  

1. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษ า 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

3. เพ่ือน าเสนอแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ัิธีเ าเนินการัิััย  
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสาน  โดยเป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง จากสูตร
ของ Taro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 105 รูป/คน จากผู้ทั้งหมด 129 รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูล
โดยหาความถี่ ค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบ
ค่าเอฟ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ในกรณีตัวแปรต้นต้ังแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป เม่ือพบว่า
มีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อย
ที่สุด และการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 8 รูปหรือ
คน และใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา. 
 
ผลการัิััย  

ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญที่เก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารจัดการ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย
ดังนี้ 

1.จสอาพท่ััไปในการบริวารััเการโรงเรียนพระปริยัติธรรมจแผนกสามัญศึกษาจัังวัั เ
พระนครศรีอยุธยา 

ในปัจจุบัน พบว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้รับการอุปถัมภ์งบประมาณ
จากภาครัฐในปริมาณที่น้อย ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาครู  ขาดงบประมาณในการจ้างอาจารย์สอน  
ท าให้อาจารย์สอนไม่เพียงพอ ในหนึ่งคนจ าเป็นต้องสอนหลายวิชา ท าให้ไม่สามารถพัฒนาศั กยภาพ
ทางด้านวิชาการได้อย่างเต็มที่ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยยังมีอยู่น้อย เม่ือเปรียบเทียบกับ
โรงเรียนขนาดใหญ่ๆ ที่ได้รับงบประมาณจ านวนมาก นอกจากนี้ในด้านภัตตาหารยังต้องอาศัยการ
บิณฑบาตและชาวบ้านให้การอุปถัมภ์ นอกจากนี้ยังพบว่า ในปัจจุบันโรงเรียนพระปริ ยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา มีจ านวนนักเรียนที่ลดน้อยลงกว่าเดิม สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะว่านักเรียนขาดเป้าหมาย
และแรงจูงใจในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับแนวทางแก้ไขปัญหานี้ควรจะมีการนิเทศระบบ
การเรียนการสอนและการให้รุ่นพ่ีที่จบการศึกษาสายปริยัติมาสร้างแรงบันดาล ใจให้กับรุ่นน้องๆ 
แนะน าแนวทางในการด าเนินชีวิต การเรียนหนังสือให้ประสบผลส าเร็จ และการวางแผนในอนาคตอีก
ด้วย นอกจากนี้โรงเรียนยังจ าเป็นจะสร้างกิจกรรมที่น่าสนใจให้แก่นักเรียนเพ่ือดึงดูดให้นักเรียนได้
สนใจการเรียนการสอน และเป็นการลดปริมาณจ านวนนักเรียนที่ออกกลางคันด้วย 
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2.จประสิทธิผลการบริวารััเการโรงเรียนพระปริยัติธรรมจแผนกสามัญศึกษาจัังวััเ
พระนครศรีอยุธยา 

ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ ด้านการสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นศาสนทายาทที่มีคุณภาพ และอยู่ในระดับปานกลา ง 
ได้แก่ ด้านการพัฒนาระบบบริหารโรงเรียนให้เข้มแข็ง และมีมาตรฐานเป็นโรงเรียนคุณภาพที่ยั่งยืน 
รองลงคือคือด้านการท านุบ ารุง เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม สุดท้ายคือด้านการเสริมสร้าง
ศักยภาพให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาของโลก 
ตามล าดับ 

3.จแนัทางในการพัฒนาการบริวารััเการโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษาจ
ัังวััเพระนครศรีอยุธยา 

ในด้านการสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นศาสนทายาทท่ีมีคุณภาพ ได้แก่ การพัฒนาผู้ เรียนให้
ก้าวทันโลกอย่างรู้เท่าทันด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเองสูง เป็น
แบบอย่างของเยาวชน เป็นผู้ริเริ่ม สร้างสรรค์ และร่วมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสู่สังคมพุทธธรรมที่
ยั่งยืน เป็นผู้เรียนถึงพร้อมด้วยทักษะสากล ด้านการพัฒนาระบบบริหารโรงเรียนให้เข้มแข็งทางการ
บริหารจัดการ และการจัดการศึกษา มีปฏิรูประบบการติดตาม ประเมินผล มีการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการสู่โรงเรียนที่เป็นเลิศ มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการปฏิรูปการบริหาร และการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการเสริมสร้างศักยภาพให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษาของโลก ได้แก่ การยกระดับขีดความสามา รถให้มีความเข้มแข็งในการเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และ การสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษานานาชาติต้นแบบ และมีเครือข่ายในระดับสากลครอบคลุมทั่วโลก ด้านการท านุบ ารุง 
เผยแผ่พระพุทธ ศาสนาให้เจริญงอกงาม ได้แก่ การสร้างและพัฒนาชุ มชนพระธรรมต้นแบบตาม
มาตรฐานชุมชนพุทธธรรมที่ก าหนดไว้ การวางมาตรการเพ่ือการรักษาผู้จบการศึกษาให้ด ารงอยู่ใน
บรรพชิต  

ผลการสัมอาษณ์เะิงลึกพบั่า 
การบริหารจัดการโรงเรียนพบว่ายังขาดประสิทธิผลในการบริหารจัดการที่ดี แต่มีแนวโน้มใน

การพัฒนาระบบที่ดีขึ้นกว่าเดิม ปัญหาจ านวนนักเรียนที่ลดลงนั้นพบว่าเกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย
ของหน่วยงานราชการที่บังคับให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

นอกจากนี้ยังพบว่า ในปัจจุบันประชาชนยังไม่ค่อยรู้จักโรงเรียนพระปริยัติธรรมและยังขาด
การยอมรับจากโรงเรียนทั่วๆไป ถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ดังนั้นการประชาสัมพันธ์
โรงเรียนจึงมีความส าคัญมาก ผู้บริหารควรเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้เป็นที่รู้จัก และการบริหารจัดการโรงเรียนที่ ดีและมีคุณภาพจะเป็นตัวช่วย
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้เป็นที่รู้จัก และเป็นที่ยอมรับการสังคมทั่วไป 
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ออิปรายผลการัิััย  
 การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ” โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญและ
น่าสนใจและน ามาอภิปรายดังนี้ 
 1.จสอาพท่ััไปในการบริวารััเการโรงเรียนพระปริยัติธรรมจแผนกสามัญศึกษาจัังวััเ
พระนครศรีอยุธยา 
 สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยานั้น ในปัจจุบันสภาพปัญหาด้านการบริหารจัดการโรงเรียน พบว่า  ยังขาด
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการที่ดี แต่มีแนวโน้มในการพัฒนาระบบที่ดีขึ้นกว่าเดิม ปัญหาจ านวน
นักเรียนที่ลดลงนั้นพบว่าเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานราชการที่บังคับให้เด็กและ
เยาวชนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมัิตจขอนังค์จและคณะ ได้วิจัยเรื่อง 
“ประสิทธิภาพการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ม.3 จ.แพร่” ผลการวิจัยพบว่า 1. ครูน า
กิจกรรมการเรียนการสอนไปใช้ ด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านวิธีการสอน ด้านสื่อ
การสอน ด้านประสิทธิภาพการสอน อยู่ในระดับปานกลาง 2. ประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู  
ด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการสอน สื่อการสอน และประสิทธิภาพการสอนอยู่ใน
ระดับปานกลาง  
 2.จปััััยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริวารััเการโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญ
ศึกษาจ ัังวััเพระนครศรีอยุธยา 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น พบว่า ด้านการสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นศาสนทายาทที่มีคุณภาพ
นั้น โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีประสิทธิผลการบริหาร
จัดการ ด้านการสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นศาสนทายาทที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี สอดคล้อ งกับ
งานวิจัยของ ธนูจศรีทองจและคณะ ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาสภาพและเนื้อหาการเรียนการสอนพระ
ปริยัติธรรมแผนกธรรม ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 11” ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพการเรียน
การสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 11 มีข้อค้นพบดังนี้  1) ด้าน
อาคารสถานที่ ส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมมีอาคารเรียนเพียงพอ มีความเหมาะสมและมี
ความสะอาด 2) ด้านสภาพแวดล้อม มีบรรยากาศทางธรรมชาติที่ร่มรื่นและเอ้ือต่อการเรียนการสอน 
3) ด้านบุคลากรที่เป็นครู มีความรู้เหมาะสมกับวิชาที่สอน มีความสามารถในการสอน มีความเมตตา
กรุณาต่อผู้เรียน ประพฤติตนเป็นที่เคารพทั้งในเวลาและนอกเวลาสอน  ช่วยเหลือให้ค าปรึกษาแก่
ผู้เรียน อดทนต่อพฤติกรรมของผู้เรียน อุทิศตนในการสอนอย่างสม่ าเสมอ 4) ด้านกิจกรรมการเรียน
การสอน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่องในช่วงเข้าพรรษา ให้ท าแบบฝึกหัดอย่างสม่ าเสมอ เน้นการท่องจ า ผู้ เรียนมีส่วนร่วมใน
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กิจกรรมการเรียนการสอน มีการติวเข้มก่อนสอบ 5) ด้านสื่อเทคโนโลยีการสอน มีกระดานด าหรือไวท์
บอร์ดในห้องเรียนและ มีการใช้เทปบันทึกเสียง ส่วนสื่อประเภทอ่ืนๆ มีการใช้น้อยมาก 
 2. เนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ในเขตการปกครองคณะสงฆ์
ภาค 11 มีข้อค้นพบดังนี้ 1) ด้านความสอดคล้องกับพระธรรมวินัย มีความสอดคล้องกับพระธรรม
วินัยทั้งในด้านเนื้อหาและด้านโครงสร้าง 2) ด้านความสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาของชาติ มี
ความสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545 -2559) กล่าวคือ การปลูกฝังและ
เสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3) ด้านความสอดคล้อง
กับเป้าหมายการสร้างศาสนทายาท มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของการสร้างศาสนทายาท 
กล่าวคือ มีเนื้อหาที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมวินัยและสามารถเผยแผ่
พระพุทธศาสนาได้ 4) ด้านความทับซ้อนของเนื้อหาในแต่ละชั้น มีความทับซ้อนในการใช้หนังสือ
ประกอบหลักสูตรบางเล่มในระดับนักธรรมชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก 5) ด้านการพัฒนาเนื้อหา มีการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรตามโอกาสอันสมควรทั้งในด้านเนื้อหาวิชาและต าราที่ใช้ในการเรียนการสอน  
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมในเขตการ
ปกครองคณะสงค์ภาค 11 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซ่ึงเรียงอันดับ
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ คือ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสภาพแวดล้อม 
ด้านเนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยีการสอน ด้านบุคลากรที่เป็นครู ด้านอาคาร  
 3.จแนัทางในการพัฒนาการบริวารััเการโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษาจ
ัังวััเพระนครศรีอยุธยา  
 ส าหรับแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
ในประเด็นแรกที่ควรรีบด าเนินการคือด้านการบริหารจัดการโรงเรียนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็น
ที่ยอมรับของสังคม เม่ือโรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดีแล้วก็จะสามมารถพัฒนานักเรียนให้เป็นศาสน
ทายาทท่ีดีได้ ผลพลอยได้ที่ได้รับจากการบริหารจัดการโรงเรียนที่ ดีแล้ว ก็จะพัฒนาไปสู่การเป็น
โรงเรียนต้นแบบด้านการบริหารจัดการ เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลในทุกๆ ด้าน ก็เท่ากับว่าเป็นการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปในตัวด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นงค์ลักษณ์จเรือนทอง  ได้วิจัยเรื่อง 
“รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล” ผลการวิจัยพบว่า 1. องค์ประกอบของรูปแบบการ
บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ คือ 1) การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
2) ผู้บริหารและครูเป็นมืออาชีพ 3) การประกันคุณภาพการตรวจสอบได้และความน่าเชื่อถือ  
4) สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 5) การมีวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ร่วมกัน 6) เน้นการเรียนการ
สอน 7) การสอนที่มีวัตถุประสงค์ 8) มีความคาดหวังต่อนักเรียนสูง 2. รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นรูปแบบที่ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส า คัญ 8 องค์ประกอบ ซ่ึงมีความถู กต้อง 
เป็นไปได้ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย  
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องค์คัามรู้ัากการัิััย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 อาพท่ีจ1 ประสิทธิผลการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
       แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
1. ด้านการสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นศาสนทายาทท่ีมีคุณภาพ พบว่า โรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม แผนกสามัญศึกษา มีวัตถุประสงค์ของการจักการศึกษาที่จะให้การศึกษาในโรงเรียน เป็น
ประโยชน์ต่อฝ่ายศาสนจักร และฝ่ายบ้านเมือง กล่าวคือ ทางฝ่ายศาสนจักรจะได้ศาสนทายาทที่ดี 
และบ้านเมืองได้เยาวชนที่มีคุณภาพ 

2. ด้านการพัฒนาระบบบริหารโรงเรียนให้เข้มแข็ง และมีมาตรฐานเป็นโรงเรียนคุณภาพที่
ยั่งยืน พบว่า เป้าประสงค์นี้เป็นความต้องการ ในการผลักดันให้ระบบการบริหารจัดการของโรงเรียน
คุณภาพพร้อมทั้งยังมีระบบการจัดการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับ  

3. ด้านการเสริมสร้างศักยภาพให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา ของโลก พบว่า เป็นการก าหนดผลสัมฤทธิ์ที่ มุ่งยกระดับขีดความสามารถของ
ประเทศ ให้มีความเข้มแข็งในการเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาหรือ
ระดับพ้ืนฐาน  
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4. ด้านการท านุบ ารุงเผยแผ่พระพุทธศาสนา พบว่า เป็นการตอกย่ าในหน้าที่หลักส าคัญของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทุกแห่งต่อภาระการท านุ บ ารุงพระพุทธศาสนามีความ
เจริญงอกงาม และการร่วมรับผิดชอบต่อการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมเข้มแข็งอุดมปัญญาพุทธ
ธรรม  

 
ข้อเสนอแนะ  

ปัจจุบันพบว่าโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังมี
การบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงยังคงมีความ
จ าเป็นในการพัฒนาให้ครบตามแนวทางในการพัฒนาดังที่กล่าวแล้วในเบื้องต้น เพ่ือประสิทธิผลการ
บริหารจัดการโรงเรียนที่ดีต่อไป 

ข้อเสนอแนะเะิงนโยบาย 
1. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติควรเข้าไปก ากับและติดตามผลการด าเนินงานของทุก

โรงเรียนอย่างใกล้ชิด  
2. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติควรสร้างกฎเกณฑ์และมาตรฐานตัวชี้วัดเก่ียวกับการ

บริหารจัดการโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนน าเอายุทธศาสตร์
ไปใช้อย่างจริงจัง  

3. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติควรตรวจสอบและวัดผลการด าเนินงานของทุก
โรงเรียนอย่างใกล้ชิด และสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรให้แก่โรงเรียนเพ่ิมมาก 

ข้อเสนอแนะเะิงปฏิบัติการ 
1. สถานศึกษาควรพัฒนาโรงเรียนตามแนวทางยุทธศาสตร์ของส านักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติอย่างจริงจัง และมีการรายงานผลการด าเนินการทุกครั้งอย่างตรงไปตรงมา  
2. สถานศึกษาควรประชาสัมพันธ์โรงเรียนและกิจกรรมของนักเรียนให้ประชาชนและสังคม

ได้รับรู้รับทราบ เพ่ือเพ่ิมศรัทธาให้เกิดกับประชาชนทั่วไป 
3. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางด้านวิชาการอย่างเต็มที่  
ข้อเสนอแนะเพ่ือการัิััยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

เฉพาะเจาะจงพ้ืนที่การวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบของจังหวัดนั้นๆ ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
2. ควรศึกษาเรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เน้นเฉพาะหลักธรรมหรือคุณธรรมที่เหมาะกับสถานศึกษา  
3. ควรศึกษาเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการโรงเรียน  พระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา  
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เอกสารอ้างอิง  
กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการ

พัฒนาการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ , 2553- 2562. 
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2553.  
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ประสิทธิอาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ 
ััเประยุรังศาัาสัรัิวารจกรุงเทพฯ* 

EFFICIENCY IN BUDDHISM PROPAGATION OF WATPRAYURAWONGSAWAS 
WORAVIHARN, BANKKOK 

พระครูปลัเเฉลิมพรจออิัโร 
Phrakhrupalad Chalermporn Abhivaro 

E-mail: apiwaro.der@gmail.com 
บทคัเย่อจ  

บทความนี้เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น เปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ และศึกษา
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวร
วิหาร เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจั ยส่วนบุคคลต่างกันมีความ
คิดเห็นแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ปัญหา อุปสรรค คือ ไม่มีหลักสูตรที่เอ้ืออ านวยต่อ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือให้การปฏิบัติงานของพระนักเผยแผ่ ที่ มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล ดังนั้นควรจัดท าหลักสูตรที่เอ้ืออ านวยต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแต่ละพ้ืนที่
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของพระนักเผยแผ่ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น 
ค าส าคัญจ : ประสิทธิภาพ; การเผยแผ่; พระพุทธศาสนา 
 
Abstract 

This article was to study the level of monks’ opinions, and to compare the 
monks’ opinion and problems, obstacles and problems, To study problems, 
obstacles and recommendations for Efficiency in Buddhism Propagation of Wat 
Prayurawongsawas Woraviharn. using Mixed Methods. Level of monks’ opinions on 
Efficiency in Buddhism Propagation of Wat Prayurawongsawas Woraviharn, by overall, 
were at high level. Based on different is found to be accepting the set hypothesis. 
Problems and obstacles there was not appropriate curriculum to support the 
Buddhism dissemination in the areas so that the preacher monks can perform their 
duties effectively and efficiently. Recommendations were that appropriate curriculum 
development to support the Buddhism dissemination in each areas so that the 
preacher monks’ can perform their duties more effectively and efficiently.  
Keyword : Efficiency; Propagation, Buddhism.  
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บทน า  
 พระพุทธศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนทุกคนให้ท าความดี และเว้นความ
ชั่วเพ่ือให้อยู่ร่วมกันได้ในสังคมอย่างมีความสุข ในอดีตคนไทยด าเนินชีวิตตามหลักค าสอนของ
พระพุทธศาสนา มีความเคารพในกฎกติกาของสังคม มีความเป็นอยู่ที่ เรียบง่ายและด าเนินชีวิตแบบ
พอเพียง ค าสอนในพระพุทธศาสนามีความส าคัญและมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อวิถีการด าเนินชีวิตของคน
ไทย วิถีของพระพุทธศาสนาจึงเข้าไปมีบทบาทอยู่ในสังคมของคนไทยทุกชนชั้น คนไทยทุกชนชั้น  
ได้น าเอาหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเพ่ือให้เกิด
ความสุขความเจริญทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้แสดงธรรมเทศนาสั่ง
สอนและปลูกฝังคุณธรรมความดีงามให้แก่ประชาชนและด้วยเหตุแห่งความนับถือศรัทธาและเชื่อม่ันใน
หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนานี่เองเป็นแรงบันดาลใจให้กวีสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศาสนาขึ้น 
เพ่ือใช้สั่งสอนและสืบทอดคุณธรรมในศาสนา แต่ถ้ามองในทัศนะทางวิชาการนิเทศศาสตร์ ในการเทศน์
ก็มีปัญหาหรือช่องว่างในการสื่อสารเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือพุทธธรรมของพระสงฆ์เช่นกัน 
ซ่ึงนับว่ามีส่วนส าคัญที่อาจท าให้คนไทยหรือสังคมไทยเหินห่างจากพุทธธรรม เพราะมีข้อเท็จจริงที่
แสดงว่า พระสงฆ์ที่เป็นองค์ปาฐกถา (ผู้ส่งสาร) ส่วนมากมักท าการเทศน์หรือถ่ายทอดพุทธธรรม (สาร) 
โดยขาดหลักการและวิธีการตลอดจนรูปแบบที่เหมาะสม มิได้มีการวิเคราะห์ผู้ ฟัง (ผู้รับสาร) ที่ เป็น
เป้าหมาย ของการเทศน์แต่ละครั้ง อีกทั้งยังขาดความรู้และประสบการณ์ในด้านการพูดต่อหน้า
สาธารณชน หรือใช้ศัพท์ภาษาบาลีที่เข้าในยากมากเกินไป นิทานประกอบหรือการยกตัวอย่างที่ล้าสมัย 
น่าเบื่อไม่เห็นจริงและไม่อาจจะเปรียบเทียบกับสังคมยุคปัจจุบันได้ พระสงฆ์บางรูปยังนิยมเทศน์หรือ
บรรยายธรรมะโดยใช้ท านองเนิบนาบแบบโบราณที่เป็นพิธีการอีกด้วย จึงท าให้ไม่เกิดประสิทธิผลใน
การสื่อสารหลักธรรมไปสู่ประชาชน (แสง จันทร์งาม, 2511) 
 ดังนั้น วิธีการสอนและอุบายกลวิธีต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการเผยแผ่ธรรมะ เพราะช่วย
เป็น “สื่อ” หรือเป็นอุปกรณ์ในการเผยแผ่ และเสริมให้การเรียนรู้ไปอย่างรวดเร็วและดียิ่งขึ้น การที่จะ
ชี้ให้เห็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมหรือเสนอความคิดเห็น แก้ไขปรับปรุงในเรื่องต่างๆ เพ่ือชักจูง
โน้มน้าวจิตใจของประชาชนให้ประพฤติตามหลักพุทธธรรม เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความสุขสงบในสังคม 
ผู้เผยแผ่จะต้องเป็นกัลยาณมิตร คือ เป็นผู้ชี้แนะที่ถูกต้องให้ ถ้าชี้แนะผิดๆ ก็อาจพาไปนอกทางหรือ
ผิดพลาดได้ อย่างไรก็ตามบทบาทของนักเผยแผ่ คือ “ชี้แนะแนวทาง” (เสฐียรพงษ์ วรรณปก, 2540) 
 ในปัจจุบันการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ไทยยังไม่มีประสิทธิภาพพอ 
เนื่องจากพระภิกษุสามเณรหรือผู้น าทางศาสนายังขาดความรู้และทักษะที่เพียงพอในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ขาดสื่อการสอนที่น่าสนใจ ภาษาที่ใช้ไม่เป็นที่เข้าใจส าหรับประชาชน อีกทั้งยังขาด
แคลนพระภิกษุสามเณรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตชนบท 
ปัญหาและอุปสรรคด้านพระสงฆ์และสถาบันพระสงฆ์ในฐานะผู้ เผยแผ่ธรรมะ เช่น การขาดแคลน
พระสงฆ์ที่มีความสามารถในการเผยแผ่ธรรมะอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตชนบท ปัญหาและ
อุปสรรคด้านวิธีการหรือกลวิธีการเผยแผ่ธรรมะ เช่น ไม่มีการก าหนดหัวข้อธรรมะที่เหมาะสมกับผู้ฟัง 
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หรือไม่มีการศึกษาหัวข้อธรรมะอย่างถ่องแท้ก่อนน าไปเผยแผ่  นอกจากนี้พระสงฆ์ไม่ได้มีการฝึก  
การผลิต และการใช้โสตทัศนูปกรณ์มาก่อนรวมทั้งสื่อต่างๆ ส่วนใหญ่จึงมุ่งใช้สื่อบุคคลเป็นหลัก ท าให้
การเผยแผ่ธรรมะกระท าได้ในเขตจ ากัด(พระครูสาธกธรรมวิจิตร (อนันต์ ฉนฺทกาโม), 2557) 
 จะเห็นได้ว่า ปัญหาในการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนานั้นมีพ้ืนฐานปัญหามาจากเรื่อง
เดียวกัน นั่นคือ ขาดพระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะที่เพียงพอในการเผยแผ่ ขาดวิธีการ
หรือกลวิธีที่ ดึงดูดใจ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลกับประสิทธิภาพการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ เพ่ือหาระดับความคิดเห็นของ
พระสงฆ์ที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ ว่าอยู่
ในระดับใด เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวร
วิหาร กรุงเทพฯ ว่ามีเป็นอย่างไร และส่งผลกันในระดับใด สุดท้ายเพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯว่ามี
อะไรบ้าง 
 
ััตถุประสงค์การัิััย  

1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสว ร
วิหาร กรุงเทพฯ  

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะ
สงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ  

3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์วัด
ประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ 
 
ัิธีเ าเนินการัิััย  

การวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 8 รูปหรือคน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
การบันทึกเสียงและจดบันทึกด้วยตนเอง  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิ ง
พรรณนา เรียบเรียงและจ าแนกอย่างเป็นระบบ นอกจากนั้นยังท าการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเป็นการ
วิจัยเชิงส ารวจ จากแบบสอบถาม ซ่ึงมีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0.921 ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วนจากพระผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการเทศน าพระนักเทศน์ 
รุ่นที่ 26 ประจ าปี 2562 จ านวน 500 รูป ได้กลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา ได้แก่ พระผู้เข้าอบรมโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการเทศนาพระนักเทศน์ รุ่นที่ 26 ประจ าปี 2562 ได้มาจากการเปิดตารางของ 
Taro Yamane จ านวน 222 รูป เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ครอบคลุมจึงใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 222 
รูป วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าความถี่  ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที และค่าเอฟ 
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ผลการัิััย 
 1. จผลการัิเคราะว์ระเับคัามคิเเว็นของพระสงฆ์ท่ีมี ต่อประสิทธิอาพกา รเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จ ััเประยุรังศาัาสัรัิวารจ กรุงเทพฯ 
ตารางท่ีจ1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่ มีต่อประสิทธิภาพ 

    การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ ใน 
    ภาพรวม 

(n = 222) 

ประสิทธิอาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ระเับปฏิบัติการ 

X̅ S.D. แปลผล 
1) เ้านผู้ส่งสาร 4.42 0.815 มาก 
2) เ้านสาร 4.43 0.816 มาก 
3) เ้านะ่องสาร 4.43 0.810 มาก 
4) เ้านผู้รับสาร 4.44 0.806 มาก 

รัมค่าเฉล่ียท้ังวมเ 4.44 0.810 มาก 
 ัากตารางท่ีจ1จพบว่า พระสงฆ์มีระดับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์วัดประยุร
วงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ ด้านประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน   
อยู่ในระดับมาก (X̅= 4.44, S.D. = 0.810) เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  ด้านผู้รับสาร ,  
ด้านสาร, ด้านช่องสาร และด้านผู้ส่งสาร ตามล าดับ 
 2.จผลการเปรียบเทียบประสิทธิอาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์จััเประยุร
ังศาัาสัรัิวารจ กรุงเทพฯ 
ตารางท่ีจ2 สรุปผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ วัดประยุร  
      วงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
ปััััยส่ันบุคคล t-test F-test Sig ผลการทเสอบสมมติฐาน 

ยอมรับ ปฏิเสธ 
อายุ  16.723** 0.000   
พรรษา  16.723** 0.000   
ต าแหน่งทางคณะสงฆ์ -3.619*  0.012   
วุฒิการศึกษาแผนกสามัญศึกษา  3.760* 0.025   
วุฒิการศึกษาแผนกนักธรรม  10.090** 0.000   
วุฒิการศึกษา แผนกเปรียญธรรม  2.948* 0.034   
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 ัากตารางท่ีจ2 พบว่า พระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย พระสงฆ์ที่ มีอายุต่างกัน มีต าแหน่งทาง
คณะสงฆ์ต่างกัน มีวุฒิการศึกษาแผนกสามัญศึกษาต่างกัน วุฒิการศึกษาแผนกนักธรรม ต่างกัน มีวุฒิ
การศึกษา แผนกเปรียญธรรม ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว้ 
 3.จปัญวาจอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียักับประสิทธิอาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของคณะสงฆ์จััเประยุรังศาัาสัรัิวารจ กรุงเทพฯ 
ตารางท่ีจ3 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ  
      คณะสงฆ์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ 
ประ สิท ธิอาพการ เผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

ปัญวา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เ้านผู้ส่งสาร พระนั กเผยแผ่ข า ดควา มรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องในกา ร
เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่
ประชาชน 

ผู้ส่ งส ารควรให้ มีการ ฝึกอบรม
ความรู้ให้แก่พระนักเผยแผ่ที่จะท า
ห น้ า ที่ ใ น ก า ร เ ผ ย แ ผ่
พระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชน 

เ้านสาร พระนักเผยแผ่ขาดความรู้ ด้าน
การเผยแผ่ค่อนข้างน้อยท าให้ 
พร ะนัก เผยแผ่ ขา ดคว า มรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องในกา ร
เผยแผ่ พระพุทธศาสนาให้แก่
ประชาชน 

ด้ า น ส า ร ห ลั ก ธ ร ร ม ใ น
พระพุทธศา สนา ควร ให้ มีกา ร
ฝึกอบรมความรู้  ให้แก่พระภิกษุที่
จะท าหน้าที่ในการเผยแผ่ 

เ้านะ่องสาร ขา ดที มงา นที่ เ ข้ มแข็ ง เ พ่ือ
ช่วยกันท างานด้านเผยแผ่  

ช่องทางการสื่อสาร ควรให้ความรู้
ให้แก่พระนักเผยแผ่ที่จะท าหน้าที่
ในการเผยแผ่ และสร้างทีมงานที่
เข้มแข็ง 

เ้านผู้รับสาร ประชาชนผู้รับข้อมูลข่าวสาร 
ต้ อ ง มี คุ ณ ส ม บั ติ 
ความสามารถ ความช านาญ
ในการสื่อสาร การอ่าน การ
ฟัง  ก า ร ตีค ว า ม  ก า ร จั บ
ใจความส าคัญ  

ควรส่ งเสริ มให้ ป ระชา ชนผู้ รั บ
ข้อ มูลข่า วสาร  ควา มสามา รถ 
ความช านาญในการสื่อสาร การ
อ่าน การฟัง การตีความ การจับ
ใจ ความส า คัญ ในกา รรั บข้ อมูล
ข่าวสาร 

 ัากตารางท่ีจ3 พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามได้ปัญหาและข้อเสนอแนะ เก่ียวกับการ
บริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน ดังนี้ 
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 เ้าน ผู้ส่ง สาร  คือ  พร ะนั กเผยแผ่ ข าดควา มรู้คว า มเข้ าใจที่ ถูก ต้อง ในกา ร เผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชน ผู้ส่งสารควรให้มีการฝึกอบรมความรู้ให้แก่พระนักเผยแผ่ที่จะท า
หน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชน 
 เ้านสาร คือ พระนักเผยแผ่ขาดความรู้ด้านการเผยแผ่ค่อนข้างน้อยท าให้ พระนักเผยแผ่ข าด
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชน ด้านสารหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาควรให้มีการฝึกอบรมความรู้ ให้แก่พระภิกษุที่จะท าหน้าที่ในการเผยแผ่ 
 เ้านะ่องสาร คือ ขาดทีมงานที่เข้มแข็งเพ่ือช่วยกันท างานด้านเผยแผ่ ช่องทางการสื่อสาร 
ควรให้ความรู้ให้แก่พระนักเผยแผ่ที่จะท าหน้าที่ในการเผยแผ่ และสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง 
 เ้านผู้รับสาร คือ ประชาชนผู้รับข้อมูลข่าวสาร ต้องมีคุณสมบัติ ความสามารถ ความช านาญ
ในการสื่อสาร การอ่าน การฟัง การตีความ การจับใจความส าคัญ ควรส่งเสริมให้ประชาชนผู้รับข้อมูล
ข่าวสาร ความสามารถ ความช านาญในการสื่อสาร การอ่าน การฟัง การตีความ การจับใจความ
ส าคัญในการรับข้อมูลข่าวสาร 
 
ออิปรายผลการัิััย  

1. พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของคณะสงฆ์วัด
ประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าพระสงฆ์ส่วนใหญ่มี
ความรู้ความการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ (พระครูใบฎีกาชิตวัสส์ 
ธวชฺชโย (ทนนาน), 2555) ได้วิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตใน
สถานศึกษาอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในสถานศึกษาอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากทุกข้อ  

2. พระสงฆ์ที่มีอายุ ต าแหน่งทางคณะสงฆ์ วุฒิการศึกษาแผนกสามัญศึกษา  วุฒิการศึกษา
แผนกนักธรรม และวุฒิการศึกษา แผนกเปรียญธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ต้ังไว้ แสดงให้เห็นว่า อายุ ต าแหน่งทางคณะสงฆ์ วุฒิการศึกษาแผนกสามัญศึกษา  วุฒิ
การศึกษาแผนกนักธรรม และวุฒิการศึกษา แผนกเปรียญธรรมส่งผลต่อระดับความคิดเห็นของ
พระสงฆ์ที่มีต่อเรื่องประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 
กรุงเทพฯ สอดคล้องกับงานวิจัยของ (พระมหาชัย วิชิโต (สืบศรี), 2556) ได้วิจัยเรื่อง  “บทบาทการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ ในอ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ” ผลการศึกษาพบว่า 
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของของประชนทั่วไปในอ าเภออุทัย ที่ มีต่อบทบาทการเผยแผ่ของ
คณะสงฆ์ ในอ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลโดยรวม กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีสถานภาพ อายุ อาชีพ วุฒิการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทด้าน
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563208: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

การเผยแผ่ของคณะสงฆ์ ในอ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน ซ่ึงยอมรับสมมติฐาน
ที่ต้ังไว้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. พระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดย
ภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว้ แสดงให้เห็นว่า จ านวนพรรษา ไม่ส่งผลต่อระดับ
ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อเรื่องประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของคณะสงฆ์วัดประยุร
วงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ สอดคล้องกับงานวิจัยของ (กัญก์วฬาภรณ์ กลิ่นนิ่มนวล, 2554) ได้วิจัย
เรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท 4” ผลการศึกษา
พบว่า พบว่า บุคลากรที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง และรายได้ ต่างกันมีทัศนะต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท 4  โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
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องค์คัามรู้ 
1)จองค์คัามรู้ท่ีไเ้รับัากการัิััย 
ผู้วิจัยได้น าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เ้านผู้ส่งสาร 
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 

  

เ้านสาร 
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 

เ้านะ่องสาร 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

 

เ้านผู้รับสาร 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

ผลการสัมอาษณ์ สภาพทั่วไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นหน้าที่โดยตรงของพระสงฆ์สาวกของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า  
แต่ปัจจุบันนี้“พระสงฆ์”ผู้ท าหน้าที่เผยแผ่อบรมส่ังสอนพุทธศาสนิกชนในฐานะ “พระนักเผยแผ่”และ การเผยแผ่พุทธศาสนาในระยะหลังๆ 
มักจะเป็นการเผยแผ่โดยอาศัยโอกาสคือวันส าคัญทางพุทธศาสนา ปัญหา อุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประชาชนขาดความรู้ความ
เข้าใจพ้ืนฐานทางศีลธรรมการศึกษาทุกระดับไม่เน้น ศีลธรรม และพระพุทธศาสนาเผชิญกับบริโภคนิ ยม ข้อเสนอแนะในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา องค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดโครงการสัมมนาพระนักเผยแผ่และ
ส่งเสริมให้มีการจัดต้ังศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 

  

อาพท่ีจ1 องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 

 

ั.๑จเพ่ือศึกษาประสิทธิอาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ััเประยุรังศาัาสัรัิวารจกรุงเทพมวานคร 

สมมติฐานท่ีจ๑ 
พระสงฆ์ท่ีมีอายุ

ต่างกันมี
ประสิทธิภาพการ

เผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

แตกต่างกัน 
จึงยอมรับสมุติ
ฐานการวิจัย 

ั. จเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบคัามคิเเว็นของพระสงฆ์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ััเประยุรังศาัา
สัรัิวารจกรุงเทพมวานคร 

เ้านผู้ส่งสาร 
ผู้ส่งสารควรให้มีการ

ฝึกอบรมความรู้ให้แก่พระนักเผย
แผ่ที่จะท าหน้าที่ในการเผยแผ่
พระพทุธศาสนาให้แก่ประชาชน 

เ้านสาร 
ด้านสารหลักธรรมใน

พระพุทธศาสนาควรให้มีการ
ฝึกอบรมความรู้ ให้แก่พระภิกษุที่
จะท าหน้าที่ในการเผยแผ ่

เ้านะ่องสาร 
ช่องทางการส่ือสาร ควรให้

ความรู้ให้แก่พระนักเผยแผ่ที่จะท า
หน้าที่ในการเผยแผ่ และสร้าง
ทีมงานที่เข้มแข็ง 

เ้านผู้รับสาร 
บุคคลผู้รับข้อมูลข่าวสาร ต้องมี

คุณสมบัติ ความสามารถ ความช านาญ
ในการสือ่สาร การอ่าน การฟัง การ
ตีความ การจบัใจความส าคัญ 

ั.๓จเพ่ือศึกษาปัญวาจอุปสรรคจและข้อเสนอแนะต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์  
ััเประยุรังศาัาสัรัิวารจกรุงเทพมวานคร 

สมมติฐานท่ีจ  
พระสงฆ์ท่ีมี

พรรษาต่างกันมี
ประสิทธิภาพการ

เผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
ไม่แตกต่างกัน 

จึงปฏิเสธสมุติฐาน
การวิจัย 

 

สมมติฐานท่ีจ๓ 
พระสงฆ์ท่ีมี

ต าแหน่งทางคณะ
สงฆ์ต่างกัน มี

ประสิทธิภาพการ
เผยแผ่

พระพุทธศาสนา 
แตกต่างกัน 

จึงยอมรับสมุติ
ฐานการวิจัย 

 

สมมติฐานท่ีจ  
พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิ
การศึกษาแผนก

สามัญศึกษาต่างกัน 
มีประสิทธิภาพการ

เผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
แตกต่างกัน 

จึงยอมรับสมุติ
ฐานการวิจัย 

 

 

สมมติฐานท่ีจ๕ 
พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิ
การศึกษาแผนก
นักธรรม ต่างกัน 
มีประสิทธิภาพ

การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

แตกต่างกัน 

จึงยอมรับสมุติ
ฐานการวิจัย 

 

สมมติฐานท่ีจ๖ 
พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิ
การศึกษา แผนก
เปรียญธรรม 
ต่างกัน มี

ประสิทธิภาพการ
เผยแผ่

พระพุทธศาสนา 
แตกต่างกัน 

จึงยอมรับสมุติ
ฐานการวิจัย 
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 ัากอาพท่ี 1 การศึกษาประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์วัดประยุร
วงศาวาสวรวิหาร  กรุงเทพฯ ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่ มีต่อประสิ ทธิภาพการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯโดยภาพรวม ดังรายละเอียดที่
แสดงตัวอย่างค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation =S.D.) พบว่า พระสงฆ์มี
ระดับกา รเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ วัดประยุรวงศาวาสวร วิหาร กรุงเทพฯ ด้า น
ประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน  อยู่ในระดับ เพ่ือพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านผู้รับสาร มีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอ่ืนๆ คือ ด้านสาร ด้านช่องสาร และด้านผู้ส่งสาร
ตามล าดับ 
 การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า พระสงฆ์ที่ มีพรรษา
ต่างกัน มีประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนา แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย พระสงฆ์ที่มีอายุต่างกัน  มีต าแหน่ง
ทางคณะสงฆ์ต่างกัน มีวุฒิการศึกษาแผนกสามัญศึกษาต่างกัน วุฒิการศึกษาแผนกนักธรรม ต่างกัน  มี
วุฒิการศึกษา แผนกเปรียญธรรม ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว้ 
 การศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์วัด
ประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ 
 ปัญหา อุปสรรคด้านผู้ส่งสาร พระนักเผยแผ่ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชน ข้อเสนอแนะ ผู้ส่งสารควรให้มีการฝึกอบรมความรู้ให้แก่พระนักเผย
แผ่ที่จะท าหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชน 
 ปัญหา อุปสรรคด้านสาร พระนักเผยแผ่ขาดความรู้ด้านการเผยแผ่ค่อนข้างน้ อยท าให้ พระ
นักเผยแผ่ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชน ข้อเสนอแนะ 
ด้านสารหลักธรรมในพระพุทธศาสนาควรให้มีการฝึกอบรมความรู้  ให้แก่พระภิกษุที่จะท าหน้าที่ใน
การเผยแผ่ 
 ปัญหา  อุปสรรคด้านช่องสาร  ขาดทีมงานที่ เข้มแข็งเ พ่ือช่ วยกันท างา นด้านเผยแผ่ 
ข้อเสนอแนะ ช่องทางการสื่อสาร ควรให้ความรู้ให้แก่พระนักเผยแผ่ที่จะท าหน้าที่ในการเผยแผ่ และ
สร้างทีมงานที่เข้มแข็ง 
 ปัญหา อุปสรรคด้านผู้รับสาร ด้านผู้รับสารประชาชนผู้รับข้อมูลข่าวสาร ต้องมีคุณสมบัติ 
ความสามารถ ความช านาญในการสื่อสาร การอ่าน การฟัง การตีความ การจับใจความส าคัญ 
ข้อเสนอแนะ ควรส่งเสริมให้ประชาชนผู้รับข้อมูลข่าวสาร ความสามารถ ความช านาญในการสื่อสาร 
การอ่าน การฟัง การตีความ การจับใจความส าคัญในการรับข้อมูลข่าวสาร 
 ประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ 
ด้านสภาพทั่วไป คือการเผยแผ่หลักพระพุทธธรรม หรือการปลูกฝังอบรมให้พุทธศาสนิกชนเป็นคนดีมี

Book 1.indd   210 7/6/2563   14:30:31



211Proceedings 2020
Graduate Program, Department of Political Sciences, Faculty of Social Sciences, MCU April 3, 2020การประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings):211 

ศีลธรรมและประพฤติดีปฏิบัติชอบนั้น มักจะเป็นการเผยแผ่โดยอาศัยโอกาสคือวันส าคัญทางพุทธ
ศาสนา และประเพณีประจ าปีของวัดเท่านั้น ซ่ึงการด าเนินการเช่นนี้ถูกมองว่าเป็นพุทธศาสนาเชิงรับ
มากกว่าเชิงรุก ปัจจุบันกระแสข่าวและสภาพปัญหาบางประการได้เป็นกระแสกระทบกระเทือนต่อ
พระพุทธศาสนาในประเทศไทยอย่างรุนแรง ซ่ึงเป็นผลมาจากกระแสความหลงใหลในวัตถุนิยม 
บริโภคนิ ยม พร้อมวัฒนธรรมที่ท า ลายควา มเป็นไทยจากทางตะวัน ตกและอ่ืนๆ  กา รเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ถือว่าเป็นงานหลักและหน้าที่โดยตรงของพระสงฆ์ทุกรูปที่ ต้องอบรมสั่งสอน
ประชาชนแต่ปัจจุบันนี้พระสงฆ์ผู้ท าหน้าที่เผยแผ่หลักพุทธธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นมีค่อนข้าง
จ ากัด ไม่เพียงพอต่อความต้องการของสังคมยุคข้อมูลข่าวสารที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
 ประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ 
ด้านปัญหาและอุปสรรค คือประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานทางศีลธรรม การศึกษาทุกระดับ
ไม่เน้นศีลธรรม สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ความเจริญและวัฒนธรรมตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาสู่
สังคมประชาชนเป็นจ านวนมากที่ยังเชื่อโชคลาง ของขลัง วัตถุมงคล และสิ่งศักด์ิสิทธิ์ โดยหวังว่าสิ่ง
เหล่านี้จะบันดาลความโชคดี ความร่ ารวย ความส าเร็จแก่เขาได้ และพระสงฆ์และสถาบันยังไม่มีการ
วิจัยประเมินผลการเผยแผ่ธรรมะ เพ่ือปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของสังคมปัจจุบันหรือ
พ้ืนฐาน 
 ประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ 
ด้านข้อเสนอแนะ คือควรจัดโครงการสัมมนาพระนักเผยแผ่ ที่ผ่านฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการเทศนา
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร จากหน่วยงานที่จัดฝึกอบรมพระนักเทศน์ นักเผยแผ่ ครูพระสอนศีลธรรม
พระพุทธศาสนาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและกรมการศาสนา เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีอุดมการณ์ ความรู้  ความสามารถมีทักษะ
และวิธีการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปอบรมสั่งสอนประชาชนให้น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบสัมมาชีพ และด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข สอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเป็น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันระดมความคิดช่วยพัฒนาวิชาการด้านการเผยแผ่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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2)จองค์คัามรู้ท่ีไเ้สังเคราะว์ัากงานัิััย 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ัากอาพท่ี 2 การศึกษาประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์วัดประยุร

วงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ  
 Input (การน าเข้า) ประกอบด้วย ผู้ส่งสาร (Source) เป็นผู้ท าหน้าที่ส่งสารผ่านช่องทางหนึ่ง

ไปยังผู้รับสาร ผู้ส่งสารจึงมีบทบาทในการชี้น าว่าพฤติกรรมการสื่อสาร ผู้ส่งสารอาจเรียกผู้ เข้ารหัสคือ
ผู้ที่รับผิดชอบในการน าความคิดของผู้ริเริ่ม ความคิดหรือแหล่งสารส่งไปยังผู้ที่ ต้องการจะสื่อสารด้วย 
การสื่อสารส่วนบุคคลอาจเป็นไปแบบของการปกปิด สาร (Message) การสื่อสารมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
มุ่งให้เกิดผลทางจิตใจหรืออารมณ์มุ่งเน้นให้ผู้รับสารคล้อยตามเพ่ือเสนอหรือชักจูงใจให้ กระท าและ
ตัดสินใจ เพ่ือแจ้งให้ทราบการท าการสื่อสาร ผู้ท าการสื่อสารควรมีความต้องการที่จะบอกกล่าวหรือ
ชี้แจงข่าวสาร เรื่องราว เหตุการณ์ ช่องสาร(Channel)ต้องอาศัยสื่อให้ท าหน้าที่น าสารไปยังผู้รับสาร 

ผู้ส่งสาร (Source) 

 

ผู้รับสาร (Receiver) 

อาพท่ีจ2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 

 

P = วางแผนจัดโครงการ นัดประชุม
คณะกรรมการที่เกียวข้อง 
D = จัดอบรมถวายความรู้ลักษณะและ
คุณสมบัติที่ดีของสารที่ดีให้กับพระนักเผย
แผ่ 
C = ประเมินผลการด าเนินงาน 
A = จัดท ารายงานเสนอผู้บังคับบัญชา 

Output 

(ผลผลิต)

Outcome 

(ผลลัพธ์)P= มีการวางแผนในการจักโครงการ
และจัดประชุมคณะกรรมการ 
D = จัดอบรมถวายความรู้แก่พระนัก
เผยแผ่ 
C = มีการประเมินผลการด าเนินการ 
A = จัดท ารายงานเสนอผู้บังคับบัญชา 

 

มีโครงการอบรม
พระนักเผยแผ่ท่ี

ชัดเจน 
 

พระนักเทศน์มีทักษะ
ในการแสดงธรรม
ตามภูมิความรู้ 

 

Input 

(การน าเข้า)

Process 

(กระบวนการ) 

มีคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

 

พระนักเทศน์ มี
เนื้อหาสารธรรม และ

ส่ือท่ีจะใช้แสดง 
 

P = วางแผนจัดโครงการ นัดประชุม
คณะกรรมการท่ีเกียวข้อง 
D = จัดท าสื่อในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
C = ประเมินผลการด าเนินงาน 
A = จัดท ารายงานเสนอผู้บังคับบัญชา 

 

มีกิจกรรมรองรับนัก
เผยแผ่ 

มีการจัดสร้างทีมงาน
เผยแผ่ผ่านส่ือสังคม

ออนไลน์ 

P = วางแผนจัดโครงการ นัด
ประชุมคณะกรรมการที่เกียวข้อง 
D = ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้
ประชาชนร่วมกิจกรรม 
C = ประเมินผลการด าเนินงาน 
A = จัดท ารายงานเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

ทราบแนวทางใน
การพัฒนาโครงการ 

ประชาชนได้รับการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาอย่าง
ชัดเจนและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้อย่างมี
คุณประโยชน์ต่อสังคม
และชุมชน 

S 
M 
C 
R 

สาร (Message) 

ช่องสาร(Channel) 

ประสิทธิอาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ 
ััเประยุรังศาัาสัรัิวารจกรุงเทพมวานคร 
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โดยทั่วไปแล้วสารที่ถูกผู้ส่งสารถ่ายทอดไปยังผู้รับสารจะเข้าไปสู่ร ะบบการรับรู้ของมนุษย์ ผู้รับสาร 
(Receiver)บุคคลผู้รับข้อมูลข่าวสาร ต้องมีคุณสมบัติ ความสามารถ ความช านาญในการสื่อสาร การ
อ่าน การฟัง การตีความ การจับใจความส าคัญของผู้รับสาร ซ่ึงสิ่งเหล่านี้ มีผลต่อการท าความเข้าใจ 
ความสามารถความช านาญในการอ่านหรือการฟังของบุคคลนั้นจะแตกต่างกันไปตามระดับความรู้ 
ประสบการณ์ และสติปัญญาของแต่ละบุคคล 

 Process (กระบวนการ) ประกอบด้วย ด้านผู้ส่งสาร (Source) คือ P= มีการวางแผนในการ
จักโครงการและจัดประชุมคณะกรรมการ D = จัดอบรมถวายความรู้แก่พระนักเผยแผ่  C = มีการ
ประเมินผลการด าเนินการ และ A = จัดท ารายงานเสนอผู้บังคับบัญชา ด้านสาร (Message) คือ P = 
วางแผนจัดโครงการ นัดประชุมคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง  D = จัดอบรมถวายความรู้ลักษณะและ
คุณสมบัติที่ดีของสารที่ดีให้กับพระนักเผยแผ่ C = ประเมินผลการด าเนินงาน และ A = จัดท ารายงาน
เสนอผู้บังคับบัญชา ด้านช่องสาร(Channel) คือ P = วางแผนจัดโครงการ นัดประชุมคณะกรรมการที่
เก่ียวข้อง D = จัดท าสื่อในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  C = ประเมินผลการด าเนินงาน  และ A = 
จัดท ารายงานเสนอผู้บังคับบัญชา ด้านผู้รับสาร (Receiver) คือ P = วางแผนจัดโครงการ นัดประชุม
คณะกรรมการที่เก่ียวข้อง D = ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกิจกรรม C = ประเมินผลการ
ด าเนินงาน และA = จัดท ารายงานเสนอผู้บังคับบัญชา 

 Outcome (ผลลัพธ์) ประกอบด้วยมีโครงการอบรมพระนักเผยแผ่ที่ชัดเจน มีคณะกรรมการ
ด าเนินงาน มีกิจกรรมรองรับนักเผยแผ่ และทราบแนวทางในการพัฒนาโครงการ  

 Outcome (ผลลัพธ์) ประกอบด้วย ด้านผู้ส่งสาร พระนักเทศน์มีทักษะในการแสดงธรรมตาม
ภูมิความรู้ มีทัศคติที่ดีต่อผู้รับฟังธรรมะอย่างมีสติ มีความรู้ เก่ียวกับสภาพสังคมและชุมชนในพ้ืนที่
อย่างดี มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม และมีวัฒนธรรมการเผยแผ่ที่ มีการพัฒนาการในยุคโลกาภิ
วัตน์ ด้านสารพระนักเทศน์ มีเนื้อหาสารธรรม และสื่อที่จะใช้แสดง พระนักเทศน์บรรยายเรื่องจริงที่ มี
อยู่ในชีวิตประจ าวันหรือในพระไตรปิฎก พระนักเทศน์บรรยายเรื่องที่เป็นประโยชน์ แก่ประชาชน แก่
ชุมชน แก่ประเทศชาติ พระนักเทศน์พิสูจน์ได้ด้วยการพูดให้ฟังท าให้ดู อยู่ให้เห็ นเย็นให้ได้สัมผัส และ
พระนักเทศน์มีความกระจ่างแจ้งในใจในสารที่ได้ฟัง ด้านช่องสาร พระนักเทศน์ มีความรู้ในการ
น าเสนอธรรมผ่านวิทยุกระจายเสียง พระนักเทศน์มีความช านาญในการน าเสนอธรรมผ่านโทรทัศน์ 
พระนักเทศน์มีการเผยแผ่เชิงรุก โดยการผลิตซีดีเป็นสื่อธรรมแจกจ่ายให้ถึ งชุมชน พระนักเทศน์มี
ความรู้ในการใช้โทรศัพท์ติดต่อประสานงานการเผยแผ่เชิงรุกและเชิงรับในพ้ืนที่ และมีการจัดสร้าง
ทีมงานเผยแผ่ผ่านอินเตอร์เน็ตในยุคโลกาภิวัตน์ ด้านผู้รับสาร ประชาชนได้ทราบหลักการปฏิบัติงาน
การเผยแผ่ของพระนักเทศน์ ประชาชนได้รับการแสดงพระธรรมเทศนา ของพระนักเทศน์และน าไป
ประยุกต์ใช้อย่างมีคุณประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน ประชาชนมีความแจ่มแจ้งชัดเจนในเรื่องที่ฟัง 
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็นชาวพุทธ ประชาชนได้รับรสพระธรรมที่พระนักเทศน์ได้แสดง 
บรรยายผ่านระบบเทคโนโลยี เช่น วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น และประชาชน ได้ทราบ
หลักการปฏิบัติงานเผยแผ่ของพระนักเทศน์ 
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ข้อเสนอแนะจ  
1.จข้อเสนอแนะในเะิงนโยบาย 
1) ควรมีการก าหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานของพระนักเผยแป่ให้มีความชัดเจน เช่น 

แผนการท างานเป็นทีมนโยบายเผยแผ่เชิงรุก รวมทั้งน าแผนปฏิบัติการไปวิเคราะห์หาจุดอ่อน  จุดแข็ง 
โอกาส และอุปสรรคเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนางานเผยแผ่ในอนาคต 

2) ควรมีการจัดประชุมสัมมนา และพัฒนาเทคนิคการเผยแผ่พุทธธรรมที่ทันสมัย  มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างพระนักเผยแผ่ด้วยกัน ทั้งระหว่างอ าเภอ จังหวัด หรือสายงานพระ
นักเผยแผ่ที่เก่ียวข้อง  

 2.จข้อเสนอแนะในเะิงปฏิบัติ 
 1) ควรจัดท าหลักสูตรที่เอ้ืออ านวยต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือให้การ

ปฏิบัติงานของพระนักเผยแผ่ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น 
 2) ควรสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรที่ดูแลพระนักเผยแผ่ โดยการสร้างระบบเครือข่ายการ

เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในแต่ละจังหวัด เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ ดีเก่ียวกับการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาซ่ึงกันและกัน 

 3) มหาวิทยาลัยสงฆ์ร่วมกับองค์กรคณะสงฆ์และหน่วยงานควรสนับสนุน  และหาแนว
ทางการจัดต้ังสถาบันหรือวิทยาลัยพระนักเผยแผ่ เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านงานเผยแผ่  พระศาสนาใน
ต่างประเทศ จัดต้ังคณะกรรมการบริหารกิจการพระนักเผยแผ่  

 4) พระนักเผยแผ่ต้องศึกษาทั้งภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม เพ่ือขยายงานให้มากขึ้น  ซ่ึงจะท า
ให้เกิดความองอาจและสามารถที่จะอธิบายธรรมะให้กับชาวต่างชาติได้ ขณะเดียวกัน  ควรมีการสร้าง
เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบที่หลากหลายผ่านสื่อเทคโนโลยี Internet วิทยุหรือ
โทรทัศน์  ส่งเส ริมสนับสนุนกา รแลกเปลี่ยนข้ อมูลแนวปฏิบัติที่ ดีเก่ีย วกับรูปแบบกา รเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

3.จข้อเสนอเพ่ือการัิััยครั้งต่อไป 
ผลการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวา

สวรวิหาร กรุงเทพฯ” ผู้วิจัยขอเสนอแนะในส่วนที่สามารถต่อยอดจากงานวิจัยฉบับนี้ดังนี้ 
1) ควรศึกษาเก่ียวกับ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในพ้ืนที่อ่ืน 
2) ควรศึกษาเก่ียวกับ แนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
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บทคัเย่อจ  

บทความนี้เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน และศึกษา
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการ
วิจัย ปัญหา อุปสรรค คือ ประชาชนละเลยในการรักษาศีล ดังนั้น ควรน าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เกิดคานิยมในการรักษาศีลหา เพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาสังคมรวมกันอยางยั่งยืน 
ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธิ์; การปฏิบัติธรรม; ประชาชน. 
 
Abstract  

This article was to study the level of people’s opinions, and to compare the 
people’s opinion and problems, obstacles and problems, To study problems, 
obstacles and recommendations for the Achievement from Dharmma Practice of the 
People at Wat Maheyong, Pranakhon Si Ayutthaya Province, using Mixed Methods. 
Level of people’s opinions on the Achievement from Dharmma Practice of the 
People at Wat Maheyong, Pranakhon Si Ayutthaya Province, by overall, were at 
middle level. Based on different is not found to be different rejecting the research 
hypothesis. Problems and obstacles there was the people ignores observing 5 
precepts and organization Suggestions were there should be observing 5 precepts 
integrated with daily life to enhance 5 precepts observation values to solve social 
problems sustainably. 
Keywords: Achievement; Dharmma Practice; People. 
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บทน า  
ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรม ศีล สมาธิ ปัญญา คือ ความส าเร็จเกิดจากเหตุจากประโยชน์

ที่ได้จากการปฏิบัติธรรม ศีล สมาธิ ปัญญา การปฏิบัติธรรมจึงเป็นเหตุให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ประชาชน
เป็นเหตุให้มาปฏิบัติธรรม ประชาชนมีความทุกข์มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นเหตุให้เข้ามาปฏิบัติ
ธรรม ปฏิบัติธรรมที่วัดที่เป็นส านักปฏิบัติธรรมที่เปิดโอกาสให้มาปฏิบัติธรรม ประชาชนที่มีทุกข์ที่
ไม่ได้หาทางออกด้วยการเข้าวัดปฏิบัติธรรมก็มักจะหาทางออกด้วยการฆ่าตัวตาย ด้วยไม่รู้ถึงการ
ปฏิบัติธรรมที่ส านักปฏิบัติธรรมแล้วมีความสุขสู่ความพ้นทุกข์ จึงเป็นเหตุแห่งการเผยแผ่ผลสัมฤทธิ์
เม่ือปฏิบัติธรรมแล้วมีความสุขสู่ความพ้นทุกข์ตลอดถึงการท าวิจัย เพ่ือผลสัมฤทธิ์ ถึงซ่ึงความสุข  
สู่ความพ้นทุกข์ ดังในหลักหรือแก่นของพระพุทธศาสนา ประกอบไปด้วย ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ คือเล่า
เรียนแล้วน ามาปฏิบัติเม่ือน าปฏิบัติแล้วย่อมเกิดผลสัมฤทธิ์ (ผลสัมฤทธิ์นั้นจะเป็นไปตามการปฏิบัติ
ของแต่ละบุคคล สู่ความพ้นทุกข์ ถึงซ่ึงความสุข มากน้อยแตกต่างกัน) หมายความว่า ปฏิบัติธรรมตาม
ค าสอนในพระพุทธศาสนาในหลักใหญ่ 3 ข้อคือ ศีล สมาธิ ปัญญา ไม่ท าความชั่วท้ังปวงเป็นศีล ท าแ ต่
ความดีเป็นสมาธิ ท าใจของตนให้สะอาดบริสุทธ์ิเป็นปัญญา เพ่ือสู่ผลสัมฤทธิ์ คือ มรรค ผล นิพพาน 
ความพ้นทุกข์ภาวะที่เป็นสุขสูงสุด เป็นที่สุด ถึงแม้ว่าจะไม่ถึงที่สุดแต่ก็น าไปสู่ถึงซ่ึงความสุขสู่ความพ้น
ทุกข์ในการด ารงชีวิตในชีวิตประจ าวัน ด้วยการเจริญสติปัฏฐาน 4 โดยย่อคือการมีสติใน กาย เวทนา 
จิต ธรรม เม่ือจิตเข้าสู่ความสงบ เป็นสมาธิ (สมถกรรมฐาน) เม่ือจิตเข้าสู่ปัญญาพิจารณา กาย เวทนา 
จิต ธรรม เป็นของ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เป็นปัญญา (วิปัสสนากรรมฐาน) เม่ือจิตเข้าสู่
วิปัสสนาก็จะด าเนินไปตามล าดับวิปัสสนาญาณ 16 สู่ มรรค ผล นิพพาน  

ส านักปฏิบัติธรรม ในปัจจุบันจะเป็นวัดที่มหาเถรสมาคมยกขึ้นให้เป็นส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัด โดยมีส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้รับสนองด าเนินงานของมหาเถรสมาคม 
โดยมีการจัดบวชเนกขัมมภาวนา โดยปฏิบัติกิจวัตรข้อปฏิบัติของวัดส านักปฏิบัติธรร มนั้นๆ ได้แก่ 
บวชเนกขัมมะถือศีล 8 นุ่งขาวห่มขาวไม่ปลงผม ท าวัตรสวดมนต์เช้า - เย็น ฟังธรรม เดินจงกรม  
นั่งกรรมฐาน กวาดลานวัด-ท าความสะอาดวัด สอนปฏิบัติกรรมฐานตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตรของ
คณะสงฆ์ไทย ซ่ึงในแต่ละส านักฯ ก็จะมีอุบายการสอนในเบื้องต้นที่แตกต่างกัน เช่น ก าหนดภาวนาว่า 
พุทโธ หรือ ก าหนดภาวนาว่า ยุบหนอ พองหนอ เป็นต้น ซ่ึงอยู่ในแนวทางหลักมหาสติปัฏฐานสูตร
การปฏิบัติธรรมเป็นการเจริญ ศีล สมาธิ ปัญญา ให้เกิดมีขึ้น ซ่ึงผลสัมฤทธิ์ ก็จะเป็นไปตามก าลัง
ตามล าดับการปฏิบัติของแต่ละคน ถ้าผู้ปฏิบัติไม่มีศีลการปฏิบัติก็จะไม่สา มารถด าเนินสู่สมาธิปัญญา
ได้ ถ้าผู้ปฏิบัติไม่มีสมาธิก็จะไม่สามารถด าเนินสู่ปัญญาได้ แต่ถ้าผู้ปฏิบัติเคยท าความเพียรศีลสมาธิ
สะสมบุญบารมีมาแต่อดีตชาติจนแก่กล้าแล้วก็จะเป็นอุปนิสัยสืบมาถึงชาติปัจจุบันเจริญวิปัสสนาอย่าง
เดียวเข้าสู่วิปัสสนาญาณได้  

วัดมเหยงคณ์ เป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปฏิบัติธรรม
ด้วยการรับประชาชนที่เดินทางมา บวชเนกขัมมะถือศีล 8 นุ่งขาวห่มขาวไม่ปลงผม ท าวัตรสวดมนต์
เช้า - เย็น ฟังธรรม เดินจงกรม นั่งกรรมฐาน กวาดลานวัด-ท าความสะอาดวัด สอนปฏิบัติกรรมฐาน
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218: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

ตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตรของคณะสงฆ์ไทย สรุปก็คือ ศีล สมาธิ ปัญญา นั่นเอง ได้ด าเนินการ
พัฒนาวัดให้เกิดความสัปปายะในการปฏิบัติธรรม ตามหลักสัปปายะ 7 ได้แก่ 1) อาวาสสัปปายะที่อยู่
เหมาะสม ผู้คนไม่พลุกพล่านจนเกินไป 2) โคจรสัปปายะ มีที่หาอาหารเหมาะสม  3) ภัสสสัปปายะ 
การพูดคุยที่เหมาะสม 4) ปุคคลสัปปายะ บุคคลที่เหมาะกัน 5) โภชนสัปปายะ อาหารที่เหมาะกัน 6) 
อุตุสัปปายะ ดินฟ้าอากาศธรรมชาติที่เหมาะสม 7) อิริยาปถสัปปายะ อิริยาบถที่เหมาะสม  

ประชาชนที่เข้าวัดปฏิบัติธรรม ได้แก่ บุคคลที่มีศรัทธาท าความเพียรใน ศีล สมาธิ ปัญญา 
เป็นบุคคลที่ใส่ใจเข้าวัดปฏิบัติธรรมอยู่แล้ว บุคคลที่มีความทุกข์ ที่ไม่ได้หาทางออกโดยเข้าวัดปฏิบัติ
ธรรม เพราะส่วนใหญ่ยังไม่รู้ถึงผลสัมฤทธิ์จากกาปฏิบัติธรรมแล้วมีความสบายใจมีความสุขขึ้น และยัง
ไม่รู้จักวัดส านักปฏิบัติธรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดได้ จึงมีความสนใจ 
เพ่ือที่จะเผยแผ่สื่อถึงผลสื่อถึงการชักชวนผู้มีความไม่สบายใจมีทุกข์เข้าวัดปฏิบัติธรรม และเพ่ือการวัด
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จึงด าเนินการวิจัยผลสัมฤทธิ์
จากการปฏิบัติธรรมแล้วมีผลในพ้ืนฐาน ด้วยพระบรมศาสดาทรงห้ามพูดอวดคุณที่ไม่ มีในตนแม้มีจริง
ก็ห้าม ผลในพ้ืนฐานที่ประชาชนทั่วไปจะพึงมีพึงได้ที่ เข้าใจง่ายคือ มีความสบายใจมีความสุขขึ้น  
ในด้าน ศีล สมาธิ ปัญญา จึงได้ท าการวิจัย เรื่องผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัด  
มเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
ััตถุประสงค์การัิััย  

1. เพ่ือศึกษาสภาพผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมที่
วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

3. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ที่ มีต่อผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของ
ประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
ัิธีเ าเนินการัิััย  

การวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 8 รูปหรือคน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
การบันทึกเสียงและจดบันทึกด้วยตนเอง  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิง
พรรณนา เรียบเรียงและจ าแนกอย่างเป็นระบบ นอกจากนั้นยังท าการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเป็นการ
วิจัยเชิงส ารวจ จากแบบสอบถาม ซ่ึงมีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0.845 ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วนจากประชากรจากจาก ประชาชนผู้มาปฏิบัติธรรมที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ได้กลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา ได้แก่ กลุ่มผู้ประชากรจากจากประชาชนผู้มาปฏิบัติ
ธรรมที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มาจากการเปิดตารางของ Taro Yamane จ านวน 
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2,000 คน เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ครอบคลุมจึงใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 333 คนวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
ผลการัิััย  

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง“ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็น
เพศหญิง จ านวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 73.27 มีอายุ 46 ปีขึ้นไป จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.73 มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 52.25 มีอาชีพข้าราชการ
จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 45.05  

2) ระดับความคิดเห็นของพระภิกษุ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง  

3) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ คือ 
อายุ พรรษา ต าแหน่งทางคณะสงฆ์ วุฒิการศึกษา แผนกสามัญศึกษา วุฒิการศึกษา แผนกนักธรรม 
วุฒิการศึกษา แผนกบาลี พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีอายุต่างกัน และมีอาชีพต่างกัน มีความ
คิดเห็น ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น
แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว้ 

4) ข้อเสนอแนะ พบว่า 1) ควรน าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดคานิยมในการรักษาศีลห า 
เพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาสังคมรวมกันอยางยั่งยืน 2) ควรมีการจูงใจการพัฒนากิจกรรมอบรมพัฒนา
ให้เด็กและเยาวชนให้เป็น ผู้มีศีล 5 3) ควรเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นผู้ที่ส ารวมระวังในศีล 5 มากยิ่งขึ้น 
4) ควรน าศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดคานิยมในการรักษาศีลห า เพ่ือให เกิดการแก ไขปญหา
สังคมรวมกันอยางยั่งยืน 5) ควรมีการจูงใจการพัฒนากิจกรรมอบรมพัฒนาให้เด็กและเยาวชนให้เป็น 
ผู้มีศีล 5 6) ควรเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นผู้ที่ส ารวมระวังในศีล 5 มากยิ่งขึ้น  7) ควรจัดกิจกรรมการ
ปฏิบัติธรรมเพ่ือเจริญทางด้านปัญญา 8) ควรพิจารณาสิ่งมากระทบในการรับรู้อารมณ์ต่างๆ ที่ เกิดทาง
ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ 9) ควรใช้ปัญญาในการมีความยั้งคิดและหยุดการปรุงแต่ง ฝึกใจให้รู้ เท่า
ทันไม่หลงหรือไม่ คล้อยตามอารมณ์ในเรื่องนั้นๆ 
 
ออิปรายผลการัิััย  

1. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางสอดคล้องกับงานวิจัยของ  พระมหา
สุริยันต์ บุญยอด และสุวัฒน์ เงินฉ ่า, (2555) ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผ้ปฏิบัติธรรมเนกขัมม
บารมีวัดปัญญานันทาราม ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี”พบว่า วิธีการปรับ

Book 1.indd   219 7/6/2563   14:30:35



220 การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ปี 2563
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220: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับงานวิจัยนี้ 4 ด้าน คือ 1) ด้านกาย 2) ด้าน วาจา 3) ด้าน
ความคิด และ 4) ด้านอารมณ์ สตรีผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้งหมด มีความรู้และความ เข้าใจในการปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน 4 ได้อย่างถูกต้อง และสามารถน ามา เป็นการปฏิบัติธรรมที่
เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินชีวิตประจ าวันและใช้ได้ในชีวิตจริง มีสติ จดจ่อต่อเนื่อง โดยมีการปฏิบัติ
อย่างจริงจังและสม่ าเสมอ เม่ือมีเหตุการณ์ต่างๆ มากระทบ อายตนะทั้ง 6 สตรีผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
สามารถก าหนดสติระลึกรู้ได้ทันปัจจุบัน มีการคิดตริตรอง และพิจารณาสิ่งมากระทบในการรับรู้
อารมณ์ต่างๆ ที่เกิดทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ และ สามารถใช้ปัญญาในการมีความยั้งคิดและ
หยุดการปรุงแต่ง ฝึกใจให้รู้เท่าทันไม่หลงหรือไม่ คล้อยตามอารมณ์ในเรื่องนั้นๆ รวมทั้งแก้ปัญหา
ต่างๆ ได้ดีขึ้น และสามารถลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้ทั้งหมด สอดคล้องกับสตรีกลุ่มตัวอย่างที่ เป็น
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับพฤติกรรม ที่ไม่พึงประสงค์ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยที่แสดงระดับพฤติกรรม
ที่สอดคล้องกับงานวิจัยในด้าน กาย วาจา ความคิด และอารมณ์ ก่อนการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
อยู่ในระดับปานกลาง 

2. ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน และมีความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบั ติธรรมของ
ประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว้แสดงให้เห็นว่า การศึกษาส่งผลต่อระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนที่ มีต่อ เรื่องผลสั มฤทธิ์ จากการปฏิบัติธ รรมของประชา ชนที่ วัดมเหยง คณ์ จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา สอดคล้องกับงานวิจัยของ รักษิณา ทับทิมไสย, (2555) ได้วิจัยเรื่อง “การตัดสินใจ
เข้าปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรีของพุทธศาสนิกชนอายุระหว่าง 20 – 70 ปี”ผลการวิจัย
พบว่า การเปรียบเทียบการตัดสินใจไปปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวัน จ าแนกตาม เพศอายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้ และสถานภาพ พบวา ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ แตกต่างกนมี การตัดสินใจเพ่ือไป
ปฏิบัติธรรมไม่แตกต่างกนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 

3. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีอายุต่างกัน และมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความสัมพันธ์
ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่แตกต่างกัน 
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย แสดงให้เห็นว่า เพศ อายุ อาชีพไม่ส่งผลต่อระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนที่ มีต่อ เรื่องผลสั มฤทธิ์ จากการปฏิบัติธ รรมของประชา ชนที่ วัดมเหยงคณ์ จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมานัส ฐานิสฺสโร (อุ่นเรือน), (2555) ได้วิจัยเรื่อง 
“การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการเข้าปฏิบัติธรรมในส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
ราชบุรี แห่งที่ 18” ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการเข้า
ปฏิบัติธรรมในส านักปฏิบัติ ธรรมประจ าจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 18 จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
พบว่า สถานภาพส่วนบุคคล ด้านเพศ, อายุ, อาชีพ และระดับการศึกษาของประชาชน มีผลท าให้
ความพึงพอใจของประชาชนต่อ การเข้าปฏิบัติธรรมในส านักปฏิบัติธรรม ประจ าจังหวัดราชบุรี แ ห่งที่ 
18 โดยภาพรวม ไม่แตกต่าง กัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ัง 
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อาพท่ี 1 องค์ความรู้จากการวิจัย 

เ้านศีล 
 -สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของััเไเ้ 
 -เข้าใัวลักการและัิธีการในการรักษาศีลเป็นอย่างเี 
 -ตั้งใัและประพฤติศีลอย่างเคร่งครัเ 
 -เว็นคุณค่าและประโยะน์ัากการรักษาศีล 
 -มีคัามสุขัากการรักษาศีล 

เ้านสาธิ 
 -สามารถฝึกสมาธิไเ้ตามก าวนเระยะเัลาท่ีทางััเ
ก าวนเไั้ 
 -มีัิตท่ีสงบและและตั้งมั่นเพ่ิมมากขึ้น 
 -สามารถก าวนเรู้เท่าทันัิตของตนเองจ (ไม่ฟุ้งซ่าน) 
 -ในขณะปฏิบัติธรรมเกิเสมาธิะั่ัขณะจั ันัะแน่ัแน่ 
 -สามารถข่มนิัรณ์ท่ีเกิเขึ้นไเ้เะ่นกามจคิเร้ายจฟุ้งซ่านจ
ลังเลสงสัย 

เ้านปัญญา 
 -มีสติระลึกรู้กายจใัจเะ่นจกายเคลื่อนไวัใัรับรู้ 
 -เข้าใักฎของพระไตรลักษณ์จ(สังขารไม่เท่ียงจเป็นทุกข์จ
เป็นอนัตตา) 
 -มีปัญญาเกิเัากการฟัง 
 -มีปัญญาเกิเัากการคิเพิัารณาตริตรองใคร่ครัญธรรม 
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ัังวััเพระนครศรีอยุธยา 
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 ประชาชนมีความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านศีล(การรักษากายาวาจาให้เรียบร้อย) ดังนี้  สามารถปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของวัดได้ เข้าใจหลักการและวิธีการในการรักษาศีลเป็นอย่างดี มีความต้ังใจและประพฤติ
ศีลอย่างเคร่งครัด เห็นคุณค่าและประโยชน์จากการรักษาศีล และมีความสุขจากการรักษาศีล 
 ประชาชนมีความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ด้านสมาธิ (ความสงบ ต้ังม่ัน) ดังนี้  สามารถฝึกสมาธิได้ตามก าหนด
ระยะเวลาที่ทางวัดก าหนดไว้ มีจิตที่สงบและและต้ังม่ันเพ่ิมมากขึ้นสามารถก าหนดรู้ เท่าทันจิตของ
ตนเอง (ไม่ฟุ้งซ่าน) ในขณะปฏิบัติธรรมท่านเกิดสมาธิชั่วขณะ จวนจะแน่วแน่ และสามารถข่มนิวรณ์ที่
เกิดขึ้นได้เช่นกาม คิดร้าย ฟุ้งซ่าน ลังเลสงสัย 
 ประชาชนมีความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านปัญญา ดังนี้ มีสติระลึกรู้กาย ใจ เช่น กายเคลื่อนไหวใจรับรู้  เข้าใจกฎ
ของพระไตรลักษณ์ (สังขารไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา) แลละมีปัญญาเกิดจากการฟัง มีปัญญาเกิด
จากการคิดพิจารณาตริตรองใคร่ครวญธรรม และมีปัญญาเกิดจากการปฏิบัติธรรม 

 
ข้อเสนอแนะจ  

1.จข้อเสนอแนะเะิงนโยบายจ  
1) ควรให้คณะสงฆโดยมหาเถรสมาคม มีการสงเสริมการอบรมพระกัมมัฏฐาน หลักสูตร พระ

วิปสสนาจารยใหทั่วถึง และจริงจัง เพ่ือสงเสริมบุคลากรใหปฏิบัติ และน ามาเผยแผ่แก่ประชาชนให้
ถูกต้อง 

2) ควรให้เจาส านักปฏิบัติธรรม ศึกษารูปแบบการออกแบบบริเวณสถานที่ แลวน ามาปรับภูมิ
ทัศนภายในบริเวณสถานที่ส านักใหรมรื่น สะอาด เหมาะแกการปฏิบัติธรรมมากขึ้น โดยให ผูมาปฏิบัติ
ธรรมมีสวนรวม ในการบริหารจัดการ เพ่ือปลูกจิตส านึกใหมีความเปนเจาของ และชวย พัฒนาส านัก
ปฏิบัติธรรมใหมีโอกาสเจริญเติบโต 

3) ควรให้หนวยงานรัฐ และคณะสงฆโดยมหาเถรสมาคม มีการประสานความรวมมือให มีการ
จัดต้ังธนาคารพระพุทธศาสนาประจ าประเทศไทย เพ่ือเปนแหลงทุนการกูยืมส าหรับส านักปฏิบัติธรรม 
ในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม  

2.จข้อเสนอแนะเะิงปฏิบัติ 
1) ประชาชนควรมีความความเข้าใจในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักศีล สมาธิ 

ปัญญา ได้อย่างถูกต้อง และสามารถน ามา เป็นการปฏิบัติธรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันและใช้ได้ในชีวิตจริง  

2) มีสติ จดจ่อต่อเนื่อง โดยมีการปฏิบัติอย่างจริงจังและสม่ าเสมอ เม่ือมีเหตุการณ์ต่างๆ มา
กระทบ  
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3) ก าหนดสติระลึกรู้ได้ทันปัจจุบัน มีการคิดตริตรอง และพิจารณาสิ่งมากระทบในการรับรู้
อารมณ์ต่างๆ ที่เกิดทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ  

4) สามารถใช้ปัญญาในการมีความยั้งคิดและหยุดการปรุงแต่ง ฝึกใจให้รู้เท่าทันไม่หลงหรือไม่ 
คล้อยตามอารมณ์ในเรื่องนั้นๆ รวมทั้งแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดีขึ้น  

5) สามารถลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้ทั้งหมด  
3.จข้อเสนอแนะในการัิััยครั้งต่อไป 
 ผลการวิจัยเรื่อง “ผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติธรรมของประชาชนที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยขอเสนอแนะในส่วนที่สามารถต่อยอดจากงานวิจัยฉบับนี้ดังนี้ 
1) ควรศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติธรรมของประชาชน ในพ้ืนที่อ่ืน 
2) ควรศึกษาเรื่อง แนวทางในการปฏิบัติธรรมของประชาชน ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
3) ควรศึกษาประสิทธิผลในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม เพ่ือพัฒนาวิธีการและรักษา

รูปแบบ รวมถึงส่งเสริมโครงการปฏิบัติธรรม ให้คงอยู่เป็นโครงการพัฒนาสังคมให้ได้รับความสุขต่อไป 
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การบริวารััเการััเของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมคัามศรัทธา 
ของประะาะนจอ าเออคลองวลังจัังวััเปทุมธานี* 

MONASTERY MANAGEMENT OF SANGHA ADMINISTRATORS FOR PEOPLE’S FAITH 
PROMOTING IN KLONGLUANG DISTRICT OF PATHUMTHANI PROVINCECE 

พระธีรอัทร์จนาถสีโล 
Phra Teerapat NāthasĨlo 

E-mail: beer0850899191@gmail.com 
 
บทคัเย่อจ  

บทความนี้เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน และศึกษา
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมความ
ศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า  ระดับ
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการ อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ปัญหา อุปสรรค คือ พระสงฆ์ขาดความรู้ เรื่องการวางแผนการจัดการ
องค์กร ดังนั้นควรมีการจัดอบรมถวายความรู้แก่พระสงฆ์เรื่องการวางแผน 
ค าส าคัญ: การบริหารจัดการ; พระสังฆาธิการ; ความศรัทธา 
 
Abstract  

This article was to study the level of people’s opinions, and to compare the 
people’s opinion and problems, obstacles and problems, To study problems, 
obstacles and recommendations for the monastery management of Sangha 
Administrators for people’s faith promotion at Klongluang District, PathumThani 
Province, using Mixed Methods. Level of people’s opinions on the monastery 
management of Sangha Administrators at Klongluang District, Pathum Thani Province, 
by overall, were at middle level. Based on different is not found to be different 
rejecting the research hypothesis. Problems and obstacles there was the Sangha 
lacked knowledge about planning and organization Suggestions were there should be 
training in planning for monks 
Keyword : Management; Administrators, Faith.  
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บทน าจ 
การบริหารจัดการวัดให้มีประสิทธิภาพขึ้ นอยู่ กับความสามารถในการบริหารจัดการของ

พระภิกษุสามเณรในวัดเป็นส าคัญ เจ้าอาวาสซ่ึงเป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์ระดับต้น ซ่ึงมีหน้าที่ในการ
บริหารจัดการวัดในด้านต่างๆ เจ้าอาวาสนับเป็นปัจจัยส าคัญในการน าองค์กรไปสู่ เป้าหมายแห่ง
ความส าเร็จ ทั้งนี้เพราะเจ้าอาวาสเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการตัดสินใจ ก าหนดนโยบาย และบริหาร
บุคลากรในองค์กรให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรจ าเป็นจะต้องมีความ
สามัคคีและท างานให้สอดคล้องสัมพันธ์กันระหว่างผู้น ากับผู้ตาม เจ้าอาวาสนั้นมีภารกิจการบริหาร
จัดการวัดตามอ านาจหน้าที่ของเจ้าอาวาส ตามภารกิจของคณะสงฆ์ คือ ด้านการปกครอง ด้านการ
เผยแผ่ศาสนธรรม ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการสาธารณูปการ และด้าน
การสาธารณสงเคราะห์ (ธีรวุฒิ ทองโอษฐ์, 2546) 

พระสังฆาธิการจึงมีหน้าที่ในการปกครองและบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยจึงเป็นเง่ือนไขที่ส าคัญที่จะบ่งชี้ความส าเร็จในการส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน
ถาวรสืบไป ดังค ากล่าวท่ีว่า “พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติจะรุ่งเรืองสืบไปก็ด้วยการอาศัย
พระสังฆาธิการเป็นส าคัญ” เนื่องจากพระสังฆาธิการเป็นผู้ใกล้ชิดประชาชน โดยเฉพาะพระสังฆาธิ
การระดับเจ้าอาวาสซ่ึงเป็นที่เคารพเลื่อมใสของประชาชน และมีบทบาทโดยตรงต่อการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ให้ด ารงสืบไป (กองแผนงาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) 

ภายใต้ความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม การบริหารและการ
จัดรูปแบบการบริหารของคณะสงฆ์ไทยส่วนกลางมีศูนย์รวมอยู่ที่จังหวัด พระสังฆาธิการในอ าเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จึงมีภารกิจส าคัญในการที่จะบริหารกิจการวัดในความรับผิดชอบของตน
โดยให้ครอบคลุมหลักการบริ หารจั ดการองค์กร POSDC อันประกอบไปด้วย  P (Pianning)  
การวางแผน, O (Organizing) การจัดการองค์กร , S (Staffing) การจัดสรรและบริหารบุคลากร ,  
D (Directing) การอ านวยการ และ C (Controlling) การควบคุมก ากับดูแล พระสังฆาธิการจึงมี
หน้าที่ท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการจรรโลงพระพุทธศาสนา และช่วยสงเคราะห์ประชาชนตาม
หลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยไม่ขั ดหรื อแย้งต่อกฎหมาย และกฎมหาเถรสมาคม 
พระพุทธศาสนาจะรุ่งเรืองและพัฒนาไปได้นั้น พระสังฆาธิการในอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
จึงมีหน้าที่ส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการวัด พระสังฆาธิการมีหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานบังคับ
บัญชาควบคุมพระภิกษุที่อยู่ใต้ค าบังคับบัญชา แต่สภาพความเป็นจริงในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าการ
บริการงานของพระสังฆาธิการในอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เจ้าคณะอ าเภอต้องรับผิดชอบใน
การกิจการคณะสงฆ์ทั้งหลายในพ้ืนที่เพียงองค์เดียวโดยเห็นได้จากการที่การไม่มีคณะท างาน หรือ
องค์กรมารับรองเพ่ือสนับสนุนงานไม่มีองค์กรมาตรวจสอบการท างานอย่างจริงจัง เจ้าคณะอ าเภอ 
เจ้าคณะต าบลและเจ้าอาวาสมีอ านาจสูงสุดในการปกครองวัดของตนแต่เพียงผู้ เดียว การรวมศูนย์
อ านาจเช่นนี้เกิดจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2535 ให้
การบริหารงานตามหน้าที่ของพระสังฆาธิการในอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากขาด
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เครื่องมือ ทีมงานและกลไกล ที่จะสนองงานอ่ืนให้ได้ผลนั้นเป็นไปได้ยาก ทั้งในการบริหารจัดการวัด
ในอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ยังขาดการร่วมมือ ขาดงบประมาณ และขาดเอกภาพในการ
ท างานอยู่ไม่น้อย จึงท าให้พระสังฆาธิการมีงานล้นมือ จึงท าให้การบริหารจัดการวัดล่าช้าเนื่องจากไม่
มีการปฏิรูปโครงสร้างของคณะสงฆ์ การบริหารจัดการวัดมิได้เป็นไปในลักษณะองค์รวมของสงฆ์ แต่
จะเป็นเรื่องของเจ้าอาวาสแต่เพียงผู้เดียว ซ่ึงท าให้ไม่มีพลังพอที่จะท างานได้ทุกด้าน และเกิดความ
บกพร่องในการด าเนินงานได้ง่าย สมาชิกในวัดและประชาชนขาดความเป็นเจ้าของวัด การทุ่มเทเพ่ือ
การพัฒนาวัดก็ไม่เต็มที่ การบริหารนั้นนับได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการปกครองอย่างยิ่ง วัดที่จะมี
ความเจริญได้นั้นจะต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ดี จึงเกิดการประพฤติที่เสื่อมเสียผิดพระธรรมวินัย
และกฎหมายของภิกษุสามเณรภายใต้การปกครองตามมา 

ภายใต้เง่ือนไขดังกล่าวผู้วิจัยเห็นว่าพระสังฆาธิการในอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ควร
ได้รับการพัฒนาในด้านความรู้ให้มากขึ้น ทราบและตระหนักถึงภารกิจในการบริหารจัดการวัดในการ
ปกครอง ทราบถึงการแสดงบทบาทในการพัฒนาการบริหารจัดการวั ดทั้ง 6 ด้าน เข้าใจปัญหาและ
อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจเป็นอย่างยิ่งที่จะศึกษาการบริหารจัดการวัด
ของพระสังฆาธิการในอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผน และ
พัฒนาการบริหารจัดการวัดในอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ให้มี ประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการวัดให้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนต่อไป 
 
ััตถุประสงค์การัิััย  

1. เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการวัดของพระ
สังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของ พระสังฆาธิ
การเพ่ือส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
 
ัิธีเ าเนินการัิััย  

การวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 8 รูปหรือคน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
การบันทึกเสียงและจดบันทึกด้วยตนเอง  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิง
พรรณนา เรียบเรียงและจ าแนกอย่างเป็นระบบ นอกจากนั้นยังท าการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเป็นการ
วิจัยเชิงส ารวจ จากแบบสอบถาม ซ่ึงมีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0.921 ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วนจากประชากรจากประชาชนอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จ านวน 
279,163 คน ได้กลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา ได้แก่ กลุ่มผู้ประชากรจากประชาชนอ าเภอคลองหลวง 
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จังหวัดปทุมธานี ได้มาจากการเปิดตารางของ Taro Yamane จ านวน 400 คน เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่าง
ที่ครอบคลุมจึงใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คนวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
ผลการัิััย 
 1.จผลการัิเคราะว์ระเับคัามคิเเว็นของประะาะนท่ีมีต่อการบริวารััเการััเของพระ
สังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมคัามศรัทธาของประะาะนจ อ าเออคลองวลังจ ัังวััเปทุมธานี 
ตารางท่ีจ1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหาร  
      จัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง  
      จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวม 

 (n = 400) 

การบริวารััเการััเของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริม
คัามศรัทธาของประะาะน 

ระเับคัามคิเเว็น 

X̅ S.D. แปลผล 
1) ด้านการวางแผน ( Planning ) 3.71 0.834 มาก 
2) ด้านการจัดการองค์กร ( Organizing ) 3.43 0.887 ปานกลาง 
3) ด้านการจัดสรรและบริหารบุคลากร (Staffing ) 3.09 1.051 ปานกลาง 
4) ด้านการอ านวยการ ( Directing ) 3.60 0.850 มาก 
5) ด้านการควบคุมก ากับดูแล ( Controlling ) 3.43 0.887 ปานกลาง 

รัมค่าเฉล่ียท้ังวมเ 3.45 0.742 ปานกลาง 
 ัากตารางท่ีจ1จพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการ 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X̅ =3.45 , S.D.= 0.742)  
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางเกือบทุกด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้
ดังนี้ ด้านการวางแผน ( Planning ), ด้านการอ านวยการ ( Directing ) อยู่ในระดับมาก, ด้านการ
จัดการองค์กร ( Organizing ), ด้านการควบคุมก ากับดูแล ( Controlling ), ด้านการจัดสรรและ
บริหารบุคลากร (Staffing) อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 
 
 2.จผลการเปรียบเทียบการบริวารััเการััเของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมคัามศรัทธา
ของประะาะนจอ าเออคลองวลังจ ัังวััเปทุมธานี 
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ตารางท่ีจ1 สรุปผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมความศรัทธา  
      ของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
ปััััยส่ันบุคคล t-test F-test Sig ผลการทเสอบสมมติฐาน 

ยอมรับ ปฏิเสธ 
เพศ -1.781  0.076   
อายุ  1.936 0.123   
วุฒิการศึกษา  8.231** 0.000   
รายได้ต่อเดือน  1.017 0.363   
จ านวนครั้งในการเข้าวัด
ท าบุญต่อสัปดาห์ 

 22.597** 0.000  
 

 

 ัากตารางท่ีจ2 พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีอายุต่างกัน และมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน ไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย และประชาชนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน และมีความคิดเห็น
ต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน แตกต่างกัน และ
จ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญต่อสัปดาห์ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว้  

3.จปัญวาจอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียักับการบริวารััเการััเของพระสังฆาธิการ
เพ่ือส่งเสริมคัามศรัทธาของประะาะนจ อ าเออคลองวลังจ ัังวััเปทุมธานี 
ตารางท่ีจ3 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือ
ส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
การบริวาร ััเการัั เของ
พระสังฆาธิการ 

ปัญวา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เ้านการัางแผน พระสงฆ์ขาดความรู้ เรื่องการ
วางแผนการจัดการองค์กร 

ควรมีการจัดอบรมถวายความรู้
แก่พระพระสงฆ์เรื่องการวางแผน 

เ้านการััเการองค์กร ไม่มีกา รส่ง เสริมให้บุ คลากร
ภา ยในวั ดมีกา รแลก เปลี่ย น
เรียนรู้ 

พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการ
ความรู้ในแต่ละด้าน เพ่ือส่งเสริม
ให้ บุ คล า กรภ า ย ในวั ด มี กา ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เ้านการััเสรรและบริวาร
บุคลากร 

ไม่มีกระบวนการคัดสรรพระภิกษุ
สามเณรในการเข้ามาบวช  

ควรมีการใส่ใจพระภิกษุสามเณร 
ต้ังแต่การคัดสรรเข้ามาบวช  

เ้านการอ านัยการ การอ านวยความสะดวกให้แก่
ญาติโยมที่เข้ามาติดต่อวัดยังไม่
ดีเท่าที่ควร 

ควรมีการอ านวย ความสะดวก
ให้แก่ญาติโยมที่เข้ามาติดต่อวัด 
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 จากตารางที่ 3 พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามได้ปัญหาและข้อเสนอแนะ เก่ียวกับการ
บริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน ดังนี้ 
 เ้านการัางแผน คือ พระสงฆ์ขาดความรู้เรื่องการวางแผนการจัดการองค์กร ควรมีการจัด
อบรมถวายความรู้แก่พระพระสงฆ์เรื่องการวางแผน 
 เ้านการััเการองค์กร คือ ไม่มีการส่งเสริมให้บุคลากรภายในวัดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการความรู้ในแต่ละด้าน เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรภายในวัดมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 เ้านการััเสรรและบริวารบุคลากร คือ ไม่มีกระบวนการคัดสรรพระภิกษุสามเณรในการ
เข้ามาบวช ควรมีการใส่ใจพระภิกษุสามเณร ต้ังแต่การคัดสรรเข้ามาบวช 
 เ้านการอ านัยการ คือ การอ านวยความสะดวกให้แก่ญาติโยมที่เข้ามาติดต่อวัดยังไม่ดี
เท่าที่ควร ควรมีการอ านวยความสะดวกให้แก่ญาติโยมที่เข้ามาติดต่อวัด 

 
ผลการัิััย  

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง“การบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมความศรัทธา
ของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี” สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็น
เพศชาย จ านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 59.00 มีอายุ 41- 50 ปี จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.75 มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 63.00 มีรายได้ต่อเดือนน้อย
กว่า 10,000 บาท จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.50 และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้าวัด
ท าบุญต่อสัปดาห์ 1 – 2 ครั้ง จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00 ตามล าดับ 

2. ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือ
ส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบว่า ความคิดเห็นประชาชน
มีระดับปฏิบัติการอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  การบริหารจัดการวัดของ
พระสังฆาธิการ อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านความศรัทธาของประชาชน
อ าเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี ตามล าดับ 

3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิ
การเพ่ือส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล ได้แก่ คือ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา มีรายได้ต่อเดือน และจ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญ
ต่อสัปดาห์ พบว่า ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีอายุต่างกัน 
และมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริม
ความศรัทธาของประชาชน ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ประชาชนที่มีวุฒิการศึกษา
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมความศรัทธาของ
ประชาชน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว้  
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4. ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการ พบว่า 1) ควรมีการใส่ใจ
พระภิกษุสามเณร ต้ังแต่การคัดสรรเข้ามาบวช 2) ควรมีการจัดอบรมถวายความรู้แก่พระพระสงฆ์
เรื่องการวางแผน 3) ควรมีการอ านวยความสะดวกให้แก่ญาติโยมที่เข้ามาติดต่อวัด 4) พัฒนาปรับปรุง
ระบบการจัดการความรู้ในแต่ละด้าน เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรภายในวัดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  5) มี
การการแนะน า ช่วยเหลือ รายงานผล ตลอดจนประเมินผลการท างานอย่างสม่ าเสมอ 6) ควรมีการ
ควบคุมและอ านวยการที่เก่ียวเนื่องกับแผนการท างาน ไปจนถึงระยะเวลาที่ก าหนด 7) ควรมีการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนในแต่ละขั้นตอน มีปัญหาอุปสรรคใดๆ 
หรือไม่หากพบปัญหาจะต้องไปรับการแก้ไขอย่างทันท่วงที 8) ควรมีสวัสดิการในด้านต่างๆ 9) ควรมี
การบริหารจัดการทุกอย่างให้ตรงตามแผนและระยะเวลาที่วางไว้ 10) ควรใส่ใจเรื่องบุคลากรภายใน
วัด ตลอดจนบริหารจัดการแรงงานให้สามารถท างานได้ราบรื่น ไม่ติดขัด 11) ควรมีการสื่อสาร
แผนงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้ทราบและเข้าใจโดยละเอียด 12) ควรมีการส ารวจความคิดเห็นของ
พระภิกษุสามเณรภายในวัดและน าผลมาพัฒนาปรับปรุงต่อไป 13) ควรมีประเมินผลการท างานอย่าง
สม่ าเสมอเพ่ือติดตามการท างานทุกกระบวนการไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด 14) ให้อ านาจในการสั่งการที่
เหมาะสม 15) ควรมีการจัดต้ังกองทุนช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการศึกษาสงเคราะห์ 
 
ออิปรายผลการัิััย  

1. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
แสดงให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเป็นอย่างดี 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นรินทร พูลสวัสด์ิ, (2533) ไดวิจัยเรื่อง “ปญหาการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารโรงเรียน ประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี” ผลการศึกษาพบว า 
ปญหาการบริการงานวิชาการโดยสวนรวมอยูในระดับปานกลาง 

2. ประชาชนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน และจ านวนครั้งในการเข้า
วัดท าบุญต่อสัปดาห์ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิ
การแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ ต้ังไว้  สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพจน์ เจริญข า , 
(2553) ไดวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการ บริหาร สวน ต าบลปางมะคา 
อ าเภอขาณุวรลั กษบุรี จังหวัดก า แพงเพชร” ผลการศึกษาพบว า ผลเปรียบ เทียบทัศนะของ
ประชาชนตอการบริหารงานของตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนต าบลปางมะคา อ าเภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร พบวา ประชาชนที่มีประสบการณท างานที่แตกตางกัน มีทัศนะต
อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกัน มีนัยส าคัญทางสถิติ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

3. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีอายุต่างกัน และมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการวัดไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระจรุณ 
ธีรป  ฺโญ (เวฬุวาป (553) ไดวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารส
วนต าบลล าพยนตอ าเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ” ผลการศึกษาพบว่า ผลเปรียบเทียบความ
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คิดเห็นของประชาชาชนกลุมตัวอยางตอการบริหารงานตามหลักธรรมาธิบาลขององคการบริหารส วน
ต าบลล าพยนตอ าเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค โดยจ าแนกตาม ปจจัยส วนบุคคลของประชาชนผู
ตอบแบบสอบถามที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนต าบลล าพยนตอ าเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค โดย
ภาพรวมไมแตกตางกัน 
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232: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

องค์คัามรู้ 
1)จองค์คัามรู้ท่ีไเ้รับัากการัิััย 
ผู้วิจัยได้น าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
อาพท่ีจ1 องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจัย 

 

เ้านการ
ัางแผนจ 

มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดับมาก  

 

เ้านการััเการ
องค์กร 

มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดับมาก 

 

เ้านการ
อ านัยการ 

มีค่าเฉล่ียอยู่ใน 
ระดับปานกลาง 

เ้านการคับคุม
ก ากับเูแล  

มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดับปานกลาง 

ผลการสัมอาษณ์จวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการปฏิบัติศาสนกิจ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่คนใน ชุมชน สั่งสอนให้เป็นคนดีปัจจุบันเจ้า
อาวาสส่วนหน่ึงยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการบริหารจัดการวัดหลายแห่งเน้นพัฒนาด้านอาคารสถานท่ี และการปกครองดูแล
พระภิกษุ สามเณร หรือคฤหัสถ์ท่ีมาอาศัยอยู่ในวัดบางวัดยัง ไม่มีกฎระเบียบ ควรการพิจารณาแตง่ตั้งเจ้าอาวาสควรค านึงถึงศักยภาพมีพฒันาศกัยภาพ
และจิตส านึกของเจ้าอาวาสควรพิจารณาสรรหาผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถจากวัดอื่นมาช่วยงานควรมีการเสนอให้วัดก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการวัดแนวทางในการพัฒนาไปประยุกต์ในการพัฒนาการ บริหารจัดการวัด และมีการติดตามการประเมินผลกิจกรรม  
 

 

ั.1จเพ่ือศึกษาการบริวารััเการััเของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมคัามศรัทธาของประะาะน 
อ าเออคลองวลัง ัังวััเปทุมธานี 

สมมติฐานท่ีจ1 
ประชาชนท่ีมีเพศ
ต่างกัน มีความ

คิดเห็น ไม่
แตกต่างกัน 

จึงปฏิเสธสมุติฐาน 
การวิจัย 

ั.2จเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบคัามคิเเว็นของประะาะนท่ีมีต่อการบริวารััเการััเของพระสังฆา 
ธิการเพ่ือส่งเสริมคัามศรัทธาของประะาะนอ าเออคลองวลังัังวััเปทุมธานี 

สมมติฐานท่ีจ2 
ประชาชนท่ีมีอายุ
ต่างกัน มีความ

คิดเห็น 
ไม่แตกต่างกัน 

จึงปฏิเสธสมุติฐาน 
การวิจัย 

 

สมมติฐานท่ีจ3 
ประชาชนท่ีมีวุฒิ

การศึกษาต่างกัน มี
ความคิดเห็น  
แตกต่างกัน 

จึงยอมรับสมุติฐาน 
การวิจัย 

สมมติฐานท่ีจ4 
ประชาชนท่ีมีรายได้ต่อ
เดือนต่างกัน มีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
จึงปฏิเสธสมุติฐาน 

การวิจัย 
 
 

สมมติฐานท่ีจ5 
ประชาชนท่ีมีจ านวน

คร้ังในการเข้าวัด
ท าบุญต่อสัปดาห์
ต่างกัน มีความ

คิดเห็นแตกต่างกัน 

จึงยอมรับสมุติฐาน
การวิจัย 

 

เ้านการััเสรร
และบริวาร
บุคลากร 

มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดับปานกลาง 

 

เ้านการัางแผนจ
ควรมีการจัดอบรม
ถวายความรู้แก่พระ
พระสงฆ์เร่ืองการ

วางแผน 

เ้านการััเการองค์กร 
พัฒนาปรับปรุงระบบการ
จัดการความรู้ในแต่ละ
ด้าน เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรภายในวัดมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เ้านการอ านัยการ 
ควรมีการอ านวยความ
สะดวกให้แก่ญาติโยม

ท่ีเข้ามาติดต่อวัด 

เ้านการคับคุมก ากับเูแลจ
ควรมีการการแนะน า 
ช่วยเหลือ รายงานผล 

ตลอดจนประเมินผลการ
ท างานอย่างสม่ าเสมอ 

ั.3จเพ่ือศึกษาปัญวาจอุปสรรคและข้อเสนอแนะจเก่ียักับการบริวารััเการััเของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริม
คัามศรัทธาของประะาะนอ าเออคลองวลังัังวััเปทุมธานีจ 

เ้านการััเสรรและ
บริวารบุคลากร 

ควรมีการใส่ใจพระภิกษุ
สามเณร ตั้งแต่การคัด
สรรเข้ามาบวช 
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 ัากอาพท่ี 1 ศึกษาการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมความศรัทธาของ
ประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดของ
พระสังฆาธิการ อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางเกือบทุกด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้ อยได้ดังนี้  1 . ด้าน
การวางแผน (Planning) อยู่ในระดับมาก 2. ด้านการอ านวยการ (Directing) อยู่ในระดับมาก  
3. ด้านการจัดการองค์กร (Organizing) อยู่ในระดับปานกลาง 4. ด้านการควบคุมก ากับดูแล  
(Controlling) อยู่ในระดับปานกลาง 5. ด้านการจัดสรรและบริหารบุคลากร (Staffing) อยู่ในระดับ
ปานกลาง  
 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีอายุต่างกัน และมีรายได้
ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมความศรัทธา
ของประชาชน ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย และประชาชนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน 
และมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน 
แตกต่างกัน และจ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญต่อสัปดาห์ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน
การวิจัยที่ต้ังไว้ 
 การศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือ
ส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีดังนี้ 
 ปัญหาอุปสรรค เก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมความศรัทธา
ของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในด้านการวางแผน พบว่าพระสงฆ์ขาดความรู้
เรื่องการวางแผนการจัดการองค์กร ข้อเสนอแนะควรมีการจัดอบรมถวายความรู้แก่พระพระสงฆ์เรื่อง
การวางแผน 
 ปัญหาอุปสรรคเก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมความศรัทธาของ
ประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้านการจัดการองค์กร พบว่าไม่มีการส่งเสริมให้
บุคลากรภายในวัดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อเสนอแนะ พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการความรู้ในแต่
ละด้าน เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรภายในวัดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 ปัญหาอุปสรรคเก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมความศรัทธาของ
ประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในด้านการจัดสรรและบริหารบุคลากร พบว่าไม่มี
กระบวนการคัดสรรพระภิกษุสามเณรในการเข้ามาบวช ข้อเสนอแนะ ควรมีการใส่ใจพระภิกษุ
สามเณร ต้ังแต่การคัดสรรเข้ามาบวช 
 ปัญหาอุปสรรคเก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมความศรัทธาของ
ประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้านการควบคุมก ากับดูแล พบว่า การอ านวยความ
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สะดวกให้แก่ญาติโยมที่เข้ามาติดต่อวัดยังไม่ดีเท่าที่ควรข้อเสนอแนะ  มีการการแนะน า ช่วยเหลือ 
รายงานผล ตลอดจนประเมินผลการท างานอย่างสม่ าเสมอ 
 ปัญหาอุปสรรคเก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมความศรัทธาของ
ประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้านการอ านวยการพบว่า ขาดการรายงานผล 
ประเมินผลการท างาน ข้อเสนอแนะควรมีการการแนะน า ช่วยเหลือ รายงานผล ตลอดจนประเมินผล
การท างานอย่างสม่ าเสมอ 
 การบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี ด้านสภาพทั่วไป วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการปฏิบัติศาสนกิจ ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่คนใน ชุมชน สั่งสอนให้เป็นคนดี ดังนั้นวัดจึงมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อ
สังคมไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยเฉพาะความเชื่อถือของคนในสังคมหรือพุทธศาสนิกชนจะเคารพ
นับถือเจ้าอาวาสซ่ึงเป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์ระดับต้นซ่ึงมี หน้าที่ในการบริหารจัดการวัดในด้านต่าง ๆ 
เจ้าอาวาสนับเป็นปัจจัยส าคัญในการน าองค์กรไปสู่ เป้าหมายแห่งความส าเร็จ  
 การบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี ด้านปัญหาและอุปสรรค คือวัดมีความส าคัญต่อชุมชนในด้านต่าง ๆ ประชาชน
คนไทยให้ความส าคัญต่อวัดต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสภาวะสังคมปัจจุบัน เทคโนโลยีและวิทยาการ
ต่างๆได้เจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว ตลอดจนการ หลั่งไหลของอารยธรรมตะวันตกเข้าสู่สังคมไทย 
โดยขาดการเน้นการพัฒนาและผสมผสานให้สอดคล้องกับ วัฒนธรรมเดิมอย่าเหมาะสมสังคมยอมรับ
และเน้นความส าคัญด้านวัตถุนิยมที่สามารถสนองความต้องการของ มนุษย์ได้อย่างปัจจุบัน ท าให้
ความเชื่อม่ันและศรัทธาในศาสนาเริ่มสั่นคลอน ปัจจุบันเจ้าอาวาสส่วนหนึ่งยังขาดความรู้  ความเข้าใจ 
ความสามารถในการบริหารจัดการวัดหลายแห่งเน้นพัฒนาด้านอาคารสถานที่ และการปกครองดูแล
พระภิกษุ สามเณร หรือคฤหัสถ์ที่มาอาศัยอยู่ในวัดบางวัดยัง ไม่มีกฎระเบียบ 
 การบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน อ าเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี ด้านข้อเสนอแนะ คือการพิจารณาแต่งต้ังเจ้าอาวาสควรค านึงถึงศักยภาพมี
พัฒนาศักยภาพและจิตส านึกของเจ้าอาวาสควรพิจารณาสรรหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถจากวัดอ่ืน
มาช่วยงานควรมีการเสนอให้วัดก าหนดนโยบายเก่ียวกับการบริหารจัดการวัดแนวทางในการพัฒนาไป
ประยุกต์ในการพัฒนาการ บริหารจัดการวัด และมีการติดตามและ ประเมินผลกิจกรรม 
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2)จองค์คัามรู้ท่ีไเ้สังเคราะว์ัากงานัิััย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมความศรัทธา

ของประชาชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี” สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ ดังนี้ 
 

 
 
 
ัากอาพท่ี 2 การศึกษาการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการ 
Input (การน าเข้า)จประกอบเ้ัย P (Pianning)การวางแผน การวางแผน เป นการก าหนด

แนวทางการด าเนินงานเพ่ือ ความส าเร็จที่จะตามมาในอนาคต ผูบริหารที่ดีตองมีวิสัยทัศน ที่กว างไกล
เพ่ือก าหนดทิศทางขององคกร O (Organizing) การจัดการองค์กรการจัดการองคกร เปนการก าหนด
โครงสรางความสัมพันธของสมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองคกร มีการแบ งงานกันท า และการ
กระจายอ านาจ S (Staffing) การจัดสรรและบริหารบุคลากร เปนการสรรหาบุคลากรใหม การพัฒนา
บุคลากร และการใชคนใหเหมาะสมกับงาน D (Directing) การอ านวยการ เปนการสื่อสารเพ่ือให เกิด
การด าเนินการตามแผน ผูบริหารตองมีมนุษยสัมพันธที่ดีและตองมีภาวะผู น า และ C (Controlling) 

อาพท่ีจ2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
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การควบคุมก ากับดูแล เปนการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงานภายในองคกร รวมทั้งกระบวนการ
แกปญหาภายในองคกร 

 Process (กระบันการ) ประกอบเ้ัย P (Pianning) ได้แก่การวางแผนพัฒนาวัดอย่าง
ต่อเนื่อง การวางแผนจัดระเบียบสิ่งปลูกสร้างภายในวัด และการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
วัด O (Organizing) ได้แก่การแบ่งโครงสร้างการบริหาร มีกฎระเบียบข้อปฏิบัติภายในวัด และการ
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบภายในวัด S (Staffing) ได้แก่การกลั่นกรองบุคคลที่จะเข้ามาบวชและ
อาศัยอยู่ภายในวัด การส่งเสริมให้พระภิกษุและสามเณรภายในวัดมีความรู้ และการใช้บุคลากรภายใน
วัดให้ถูกกับงาน หรือตามความถนัด D (Directing) ได้แก่การอ านวยความสะดวกให้แก่ญาติโยม การ
อ านวยการสงเคราะห์ และการอ านวยประโยชน์ต่อสาธารณะ C (Controlling) ได้แก่วัดมีการอ านวย
ความสะดวกให้แก่ญาติโยมที่เข้ามาติดต่อวัด วัดมีการอ านวยการสงเคราะห์เอ้ือเฟ้ือแก่ญาติโยมที่ตก
ทุกข์ได้ยากที่เข้ามาขอพ่ึงพิงวัด และวัดมีการอ านวยประโยชน์ต่อสาธารณะ  

 (ผลผลิต) Output ประกอบเ้ัยจ มีแผนพัฒนาวัด มีโครงสร้างชัดเชน มีการกลั่นกรอง
บุคคลที่จะเข้ามาบวช และมีการควบคุมดูแล 

 (ผลลัพธ์) Outcome ประกอบเ้ัย 
 ด้านการวางแผน (Planning) ดังนี้ วัดมีการวางแผนพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่องส่งผลให้วัดมี

ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามล าดับ มีการวางแผนจัดระเบียบสิ่งปลูกสร้างภายในวัดให้เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย สวยงาม และมีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของวัดอย่างรัดกุม คุ้มค่า เกิดประโยชน์
สูงสุด เพ่ือให้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการ ด้านการวางแผน (Planning) 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้านการจัดการองค์กร (Organizing) ดังนี้  วัดมีการแบ่งโครงสร้างการ
บริหารวัดอย่างชัดเจน มีกฎระเบียบข้อปฏิบัติภายในวัด และมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบภายใน
วัดอย่างชัดเจน เพ่ือให้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจั ดการวัดของพระสังฆาธิการ ด้านการจัดการ
องค์กร (Organizing) มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้านการจัดสรรและบริหารบุคลากร (Staffing) ดังนี้ 
วัดมีการกลั่นกรองบุคคลที่จะเข้ามาบวชและอาศัยอยู่ภายในวัด มีการส่งเสริมให้พระภิกษุและ
สามเณรภายในวัดมีความรู้ และมีการใช้บุคลากรภายในวัดให้ถูกกับงาน หรือตามความถนัด เพ่ือให้
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการ ด้านการจัดสรรและบริหารบุคลากร 
(Staffing) มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และด้านการอ านวยการ (Directing) ดังนี้ วัดมีการอ านวยความ
สะดวกให้แก่ญาติโยมที่เข้ามาติดต่อวัด มีการอ านวยการสงเคราะห์เอ้ือเฟ้ือแก่ญาติโยมที่ตกทุกข์ได้
ยากที่เข้ามาขอพ่ึงพิงวัด และมีการอ านวยประโยชน์ต่อสาธารณะ เพ่ือให้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร
จัดการวัดของพระสังฆาธิการ ด้านการอ านวยการ (Directing) มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 ด้านการควบคุมก ากับดูแล (Controlling) ดังนี้ วัดมีการควบคุมดูแลความเรียบร้อยต่างๆ
ภายในวัด มีการควบคุมก ากับดูแลบุคลากรของวัด และมีการควบคุมก ากับดูแลบัญชีรับ -จ่ายของวัด 
เพ่ือให้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมความศรัทธาของ
ประชาชน ด้านการควบคุมก ากับดูแล (Controlling) มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ  
 1.จข้อเสนอแนะเะิงนโยบาย 
 ผลการวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมความศรัทธาของ
ประชาชน” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางให้
หน่วยงานของภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ให้องค์ความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการวัดสืบ
ต่อไปดังนี้ 
 1) เจ้าคณะผู้ปกครองที่ท าหน้าที่พระอุปัชฌาย์ควรให้ความส าคัญในการปกครองสัทธิวิหาริก
ให้มากและเสมอต้นเสมอปลาย 
 2) คณะสงฆ์ควรจัดให้มีการศาสนศึกษาภาคบังคับในทุกวัด ด้วยการคอยควบคุมและส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษาในเขตพ้ืนที่ของตนเองอย่างทั่วถึง  
 3) คณะสงฆ์ควรเร่งสร้างบุคลากรอันมีคุณภาพทางการศึกษา 
 4) คณะสงฆ์ควรก าหนดนโยบายและแผนงาน ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง 
 5) คณะสงฆ์ควรมีการรักษาซ่อมแซม ปรับปรุง ตกแต่งศาสนวัตถุและศาสนสถานที่ มีอยู่ เดิม
ให้ม่ันคงถาวรและก่อสร้างเพ่ิมเติมให้เหมาะสมกับศาสนสมบัติ ซ่ึงจ าเป็นต่อการด ารงพระพุทธศาสนา
ให้ม่ันคงในสังคม เนื่องจากวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนซ่ึงเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของคนในสังคม  เพ่ือ
การประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาให้มีความสามัคคีกันของประชาชนในสังคม 
 6) ภาครัฐควรสนับสนุนงบประมาณ เป็นการช่วยสงเคราะห์และให้ความส าคัญแก่วัดและ
พระสงฆ์ที่มีบทบาทด้านการสงเคราะห์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาเยาวชน  
 2.จข้อเสนอแนะเะิงปฏิบัติ 
 ผลการวิจัย “การบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเ พ่ือส่งเสริมความศรัทธ าของ
ประชาชน” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้
องค์ความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการวัดสืบต่อไปดังนี้ 
 1) พระสังฆาธิการควรมีการกระจายอ านาจในการบริหารงานอย่างครอบคลุม โดยไม่ควรรวม
ศูนย์อานาจอยู่เพียงแค่ผู้บริหารเพียงแค่กลุ่มเดียว 
 2) พระสังฆาธิการควรส่งเสริมยกย่องให้มีขวัญกาลังใจในการเรียนของพระภิกษุสามเณร
ภายในวัด 
 3) พระสังฆาธิการควรส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในเขตพ้ืนที่ของตนเองอย่างทั่วถึง 
 4) พระสังฆาธิการควรปลูกฝังให้คนไทยใกล้ชิดกับศาสนธรรมและสามารถน าเอา หลักธรรม
ปรับใช้ในวิถีชีวิตตนได้ 
 5) พระสังฆาธิการควรมีการวางแบบแผน แผนผังในการด าเนินการก่อสร้าง และการ
บูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสมบัติของวัด 
 6) พระสังฆาธิการควรเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน 
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 3.จข้อเสนอแนะเพ่ือการัิััยครั้ง ต่อไป 
 การวิจัยครั้งนี้ ได้วิจัยเก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมความ
ศรัทธาของประชาชนเท่านั้น ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า ถ้าจะท าการวิจัยในครั้งต่อไป ความท าการวิจัยใน
รายละเอียดเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ 
 1) ควรศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือ
ส่งเสริมความศรัทธาของประชาชน หลังจากน างานวิจัยฉบับนี้ไปใช้ทดลองจริง 
 2) ควรศึกษาเรื่อง แนวทางในการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเพ่ือส่งเสริมความ
ศรัทธาของประชาชน ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 3) ควรวิจัยเก่ียวกับการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิ การเพ่ือส่งเสริมความศรัทธาของ
ประชาชน ในเขตการปกครองของคณะสงฆ์อ่ืนๆ เพ่ือเป็นแนวทางเดียวกันและคลอบคลุมทั่วถึงใน
ประเทศไทย 
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มะคา อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร  (วิทยานิพนธ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ). 
พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

 พระจรุณ ธีรป  ฺโญ (เวฬุวาป . (2553). การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวน
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บทความนี้เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุ เปรียบเทียบความคิดเห็น ศึกษาปัญหา 
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ บทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อ าเภอ
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่าผู้สูงอายุมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล มีความคิดเห็นไม่แตกต่าง
กัน ส่วนระดับการศึกษามีความคิดเห็นแตกต่างกัน จึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ ต้ังไว้ ปัญหา
และอุปสรรค ผู้สูงอายุควรควบคุมอาหาร มีการปฏิบัติธรรม สร้างความสามัคคี ให้อภัยกัน สร้างความ
อบอุ่นในครอบครัว  
ค าส าคัญ: บทบาทของพระสงฆ์,การส่งเสริม, คุณภาพชีวิต 
 
Abstract 
 The purposes of this article were to study the opinions of the elderly, 
compare opinions of the elderly, problems, obstacles, and suggestions of the roles of 
monks in promoting Quality of Life Development at Chok Chai District Nakornrajasima 
Province. Methodology was mixed method. Findings: the elderly have opinions 
towards promoting quality of life at a high level. Results classified by personal factors 
There were no differences. As educational levels, there were differences in opinions. 
Therefore, research hypothesis was accepted. Problems and obstacles which elderly 
should getting food control, Dharma practice, creating unity, forgiving each other, 
create warmth in the family. 
Keywords: Roles of monks, Promoting, Quality of Life 
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บทน า 
 พระสงฆ์เป็นผู้มีบทบาทโดยตรงในการให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติอันเป็น ประโยชน์แก่การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักพุทธธรรม ในการด าเนินชีวิต
เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นและมีการพัฒนาต่อตนเอง และผู้ อ่ืนในสังคมให้ 
เป็นไปเพ่ือคุณประโยชน์ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม 4 ประการ (ที.ปา. (ไทย) 11/304/12) 1. ศรัทธา
สัมปทา ความถึงพร้อมด้วยความศรัทธา 2. จาคะสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยเสียสละ 3. ศีลสัมปทา 
ความถึงพร้อมด้วยศีล 4.ปัญญาสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยความรู้ความฉลาด คือหลักธรรมที่น ามาสั่ง
สอนสังคมเพ่ือมีความเจริญในสังคม พระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และสอนให้ผู้ อ่ืน ปฏิบัติตาม 
ให้ผู้คนต้ังอยู่ในความเจริญ และดีงาม พระสงฆ์มี 2 ประเภท คือ พระอริยสงฆ์ พระสงฆ์ ที่ได้บรรลุคุณ
วิเศษในระดับต่าง ๆ ที่เรียกว่า พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ พระสงฆ์ 
(พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ), 2548) ส่วนสมมติสงฆ์ พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติชอบตามพระ
ธรรมวินัยแต่ยังไม่ถึงขั้นบรรลุคุณวิเศษ ในระดับต่าง ๆ ซ่ึงเม่ือกล่าวโดยทั่วไปแล้ว ก็ได้แก่พระภิกษุ
สงฆ์สามเณรในสังคมปัจจุบัน เกิดมีขึ้นเพราะพระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะอุบัติขึ้นเป็นความอุบัติ
ขึ้นครบองค์พระรัตนตรัย หลังจากมีพระสงฆ์ เกิดขึ้นในโลกแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงวางแบบแผน
วางเป้าหมาย ก าหนดบทบาทให้ภิกษุทั้งหลายได้ท าหน้าที่ ทั้งที่เป็นประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์
แก่ผู้อ่ืนพระสงฆ์จึงมีบทบาทการพัฒนาสังคมต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 การพัฒนาสังคมของพระสงฆ์ อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ต้ังแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน 
โดยปฏิบัติหน้าที่ตามพุทธบัญญัติ และจิตส านึกที่ได้รับการอุปถัมภ์ด้วยปัจจัย 4 จากฆราวาส ดังนั้น 
บทบาทพระสงฆ์จึงมิได้จ ากัด อยู่เฉพาะในเรื่องการสั่งสอน ศาสนธรรม และการ ปฏิบัติเท่านั้น แต่ยัง
รวมถึงการช่วยเหลือประชาชน ทั้งด้านวัตถุและการแก้ปัญหาชีวิตอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ปัจจุบัน พระสงฆ์เพ่ิมภาระ หน้าที่เพ่ิมอีก (พระมหาโยธิน โยธิโก, 2560) คือ  
 1. ด้านพัฒนาศีลธรรม คือ การอบรม สั่งสอนประชาชนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมให้พอใจ ในการ
ท าบุญสร้างกุศล และรู้จักปฏิบัติธรรม เพ่ือความพ้นทุกข์ ซ่ึงถือว่าเป็นงานหลักที่ส า คัญ ของพระสงฆ์ 
และจ าเป็นต้องด าเนินการอย่าง ต่อเนื่อง  
 2. ด้านพัฒนาการศึกษาและคุณภาพ ชีวิต พระสงฆ์เป็นผู้ เผยแพร่พระพุทธศาสนาและเป็น
แบบอย่า งของผู้ป ระพฤติ ดีประพฤ ติชอบ  พระสงฆ์ จึงสา มา รถถ่า ยทอดควา มรู้ ต่า ง ๆ ใน
พระพุทธศาสนาแก่ประชาชนท าให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถ น า
หลักธรรมมาเป็นแนวทางการด าเนินชีวิตให้ ประสบความสุขความเจริญและเลือกประกอบ อาชีพที่ไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน  
 3. ด้านสังคมสงเคราะห์ ได้แก่ การสงเคราะห์ด้านจิตใจ เช่น การแสดงพระธรรม เทศนาให้
ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้และเข้าใจ ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของชีวิต และไม่เดือดร้อนใจ มากนัก เม่ือ
เผชิญกับอุปสรรคของชีวิต นอกจากนี้ พระสงฆ์อาจให้ค าปรึกษาเก่ียวกับปัญหาชีวิต โดยใช้พุทธธรรม
เป็นแนวทาง ในบางกรณีบทบาท การสงเคราะห์ประชาชนทางด้านวัตถุด้วย ได้แก่ การให้ที่พักอาศัย
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แก่นักเรียนต่างถิ่น และผู้มาปฏิบัติธรรมรักษาศีลในวัด และการให้ ประชาชนที่ยากจนได้เช่าที่ ดินของ
วัดในราคาถูก เพ่ือปลูกสร้างบ้านพักอาศัย เป็นต้น  
 4. ด้านการพัฒนาชุมชน พระสงฆ์มีฐานะ เป็นผู้น าชุมชน ได้ให้วัดเป็นศูนย์กลางบริการสังคม 
เช่น เป็นโ รงเรียนส า หรับเด็กวัด  เป็นบ้านพักฉุกเฉินส า หรับผู้ขัดสน ไร้ที่ พ่ึง เป็ นการอนุรัก ษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
 วัยผู้สูงอายุหรือวัยชราเป็นระยะสุดท้ายของชีวิตความชราของบุคคลไม่ได้หมายความว่าเป็น
โรคหรือความเจ็บป่วยแต่หมายถึงพัฒนาการของชีวิตซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงที่ด าเนินไ ปสู่ความเสื่อม
ของร่างกายและจิตใจ (กณิกนันต์ หยกสกุล, /2551)วัยนี้เป็นการยากที่จะก าหนดลงไปว่าเริ่มเม่ืออายุ
เท่าใดและจะจบลงเม่ืออายุเท่าไรโดยทั่วไปแล้วถือว่าเริ่มต้นต้ังแต่อายุ 60 ปีขึ้นไปสภาพความเสื่อม
ของคนเรานั้นจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการเช่นกรรมพันธ์ุ อาหาร อาชีพ สภาพความ
เป็นอยู่ ดินฟ้าอากาศ ถิ่นที่อยู่อาศัย โรคภัยไข้เจ็บ ตลอดจนจิตใจและอารมณ์ร่วมด้วยท าให้มีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในผู้สูงอายุโดยจะพบว่าโครงสร้างของร่างกายจะค่อยๆร่วงโรยเซลล์ต่าง ๆ เริ่ม
หย่อนสมรรถภาพเนื่องจากใช้งานมานานการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับตัวในวัยนี้จะแสดงออกในด้าน
ความล่าช้า 
 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุของพระสงฆ์ อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาปัจจุบัน
ความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของสังคมได้มีการขยายตัวมากขึ้น บทบาทของ พระสงฆ์ในด้านการ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้าง จากที่พระสงฆ์จะเป็น
ผู้น าในด้านการให้ความรู้ การปฏิบัติเป็นผู้ระดมทุนทรัพย์ที่ใช้ในกิจการต่าง ๆ เพ่ือการส่งเสริมพัฒนา
โดยตรงจากประชาชน เปลี่ยนเป็นมีหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งทางราชการและทางเอกชนเข้าร่วม
ด าเนินการด้วย เช่น โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จากพัฒนาชุมชน ระดับต าบล 
อ าเภอ จังหวัด หรือหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ต่างเข้ามามีส่วนร่วม ในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในชุมชน  
 
ััตถุประสงค์การัิััย 

1. เพ่ือศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ที่ มีต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  อ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 

2. เพ่ือศึกษาการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อ บทบาทของพระสงฆ์ที่ มีต่อการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ บทบาทของพระสงฆ์ที่ มีต่อ การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
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242: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

ัิธีการเ าเนินการัิััย 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทพระสงฆ์ที่มีต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อ าเภอ
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ( Mixed 
Methods Research) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้สูงอายุในอ าเภอโชคชัยมีจ านวน 78,954 
คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง จากสูตรของ Taro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 398 คน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยหาความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วย
วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นต้ังแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป 
เม่ือพบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่าง
นัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD.) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informants) จ านวน 8 รูปหรือคน และใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 
ผลการัิััย  
 จากการวิจัยเรื่อง “บทบาทพระสงฆ์ที่มีต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  อ าเภอโชค
ชัย จังหวัดนครราชสีมา” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยน าแบบสอบถาม
ที่รวบรวมได้จากประชาชนที่มีอายุต้ังแต่ 18 ปีขึ้นไปที่อยู่อาศัยในอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
สามารถสรุปได้ดังนี้. 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญที่เก่ียวกับบทบาทพระสงฆ์ที่ มีต่อการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ 
 1. ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคล พบว่า เพศหญิง จ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 55 มีอายุ
ระหว่าง 18–35 ปี จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 33.2 ระดับการศึกษาประถมศึกษา จ านวน 159 
คน คิดเป็นร้อยละ 39.9 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ (ทะเบียนบ้าน) ระยะเวลาที่อยู่อาศัยระหว่าง 10 ปีขึ้น
ไป จ านวน 293 คน คิดเป็นร้อยละ 73.6 มีรายได้เพียงพอมีพอใช้จ่าย จ านวน 261 คน คิดเป็นร้อย
ละ 65.6 การมีผู้ดูแลผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่ ไม่มีผู้ดูแล จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.5  
 2. ข้อมูลระดับความคิดเห็นการส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อ าเภอโชคชัย จังหวั ด
นครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x =3.77, S.D. = 0.443) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านสรุป
ได้ดังนี้ 
 (1) คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกายโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  x =3.51, S.D. = 0.55)  
เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า สามารถเดินทางไปไหนมาไหนด้วยตนเอง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก (x=3.99, S.D.= 0.86) รองลงมาได้แก่ พอใจการท ากิจกรรมต่างๆผ่านไปได้ในแต่ละวัน ระดับ
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ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x=3.91, S.D.= 0.75) และสุดท้าย ได้รับการดูแลจากพระสงฆ์เม่ือ
เจ็บป่วย มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (x= 2.68, S.D.= 1.24) 
 (2) คุณภาพชีวิตด้านจิตใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x=3.92, S.D.= 0.52) เม่ือพิจารณา
ร า ยข้ อพบว่ า  มีจิ ต ใจ ท่ี ดี งา มต่อ เ พ่ือน ร่ วม งา น  มีร ะดั บควา มคิ ด เห็ น อยู่ ใ น ร ะดับมา ก  
(x= 4.02, S.D.= 0.65) รองลงมาไ ด้แก่  มีควา มคิด เชิงบวก กับบุ คคล อ่ืนที่ สนทนาด้วย   
(x= 3.98, S.D.= 0.69) มีระดับความคิดเห็นอยู่ระดับมาก และสุดท้ายได้แก่ พระสงฆ์ส่งเสริมให้ท่าน
ปฏิบัติธ รรมเพ่ือลด ความเหงา สิ้นหวัง  เศร้ า วิตก กังวล มีระ ดับความคิดเห็ นอยู่ระดับมา ก  
(x= 3.53, S.D.= 1.06)  
 (3) คุณภาพชี วิ ตด้ า น พัฒนา ทา งอา รมณ์โดยภา พร วมอยู่ ใ น ระดับมา ก  ( x=3.77,  
S.D.= 0.53) เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า มีความพอดีกับชีวิตและไม่ท าความเดือดร้อนให้กับผู้ อ่ืน   
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (  x=4.09, S.D.= 0.70) รองลงมาได้แก่ มีความเข้าใจและเอ้ือ
อาทรต่อผู้อ่ืน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( x= 3.98, S.D.= 0.70) และสุดท้ายได้แก่ ได้รับ
การอบรมจากพระสงฆ์เก่ียวกับการพัฒนาสุขภาพจิต มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
(x=3.33, S.D.= 0.97)  
 (4) คุณภาพชีวิตด้านสัมพันธ์ภาพทางสังคมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.84, S.D.= 
0.57) เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ปฏิบัติตนโดยยึดหลักของกฎหมาย และคุณธรรม จริยธรรม  มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x= 4.10, S.D.= 0.72) รองลงมาได้แก่ พึงพอใจเม่ือได้รับความ
ช่วยเหลือจากผู้อ่ืน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x=4.07, S.D.= 0.62) และสุดท้ายได้แก่ 
บ า เ พ็ญประโย ชน์ ในชุ มชน เ ม่ือ มี กิจ กร รม ในชุ มชน  อยู่ ใ น ร ะดับปา นก ลา ง ( x =2.82,  
S.D.= 0.81)  
 (5) คุณภาพชีวิตด้านพัฒนาทางด้านสติปัญญาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
(x= 4.80, S.D.= 0.50) เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า มีความละอาย ต่อการเบียดเบียน หรือสร้างความ
เดือดร้อน ให้กับตนเองและผู้ อ่ืน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( x= 4.09, S.D.= 0.69) 
รองลงมาได้แก่ มีความอดทน มีความพยายาม และความต้ังม่ันในความรับผิดชอบของตนเองในชีวิต
และครอบครัว มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  (x= 4.01, S.D.= 0.62) และสุดท้ายได้แก่ อ่าน
หนังสือธรรมะเป็นประจ า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (x = 2.89, S.D.= 1.28)  
 
ออิปรายผลการัิััย  
 จากการศึกษาบทบาทพระสงฆ์ที่มีต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา สามารถน ามาอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นบทบาทพระสงฆ์ที่มีต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563244: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

 ด้านภาพรวม ผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังมีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสงฆ์ฯ โดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นได้ว่าผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ัง มีคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกาย คุณภาพ
ชีวิตด้านจิตใจ คุณภาพชีวิตด้านพัฒนาทางอารมณ์ คุณภาพชีวิตด้านสัมพันธภาพทางสังคม คุณภาพ
ชีวิตด้านพัฒนาทางด้านสติปัญญา สอดคล้องกับ สุทธิพงศ์ บุญผดุง, (2554) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ระยะที่ 1)” 
ผลการวิจั ยพบว่าร ะดับคุณภาพชีวิตผู้ สูงอายุในภาพรวมอยู่ในระดับ ค่อนข้างมาก  โดยด้า น
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นอันดับแรก รองลงมาคือด้านการรวมกลุ่มทางสัง คม ด้านสภาพ
อารมณ์ที่ดี และด้านสภาพร่างกายที่ดี ตามล าดับ ในขณะที่ด้านสภาพความเป็นอยู่ที่ ดี และด้านการ
ตัดสินใจด้วยตนเองมีระดับคุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง 
 2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของพระสงฆ์ จ าแนกตาม เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ มีรายได้เพียงพอหรือไม่ และการมีผู้ ดูแลผู้สูงอายุ  จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล ไม่แตกต่างกัน จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ ต้ังไว้ ส่วน ระดับการศึกษา มี
ความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสงฆ์ฯ แตกต่างกัน มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว ้ซ่ึงสอดคล้องกันกับ ศรีสุดา มีช านาญ, (2553) ได้ท าการศึกษาเรื่องคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พบว่า การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จ าแนกตาม ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าประชาชนที่มีอายุ 
อาชีพ รายได้ และการเป็นสมาชิกองค์กรชุมชนแตกต่างกันมี คุณภาพชีวิตที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนประชากรที่มีเพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส การมีโรค
ประจ าตัว ที่แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิต ไม่แตกต่างกันส่วน 
 3. ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 8 รูปหรือคน พบว่า 
 1. คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกาย วัดควรส่งเสริมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมภายในวัด แยกพ้ืนที่
บางส่วนให้ผู้สูงอายุอย่างชัดเจน มีศูนย์อบรมกิจกรรมต่าง ๆ มีสถานที่ออกก าลังกาย เพ่ือท าให้รู้สึก
ผ่อนคลาย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีบรรยากาศ ต้นไม้ที่ร่มรื่น  
 2. คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ พระสงฆ์ควรแสดงธรรมให้ประชาชนมีความเข้าใจ ถึงความจริง
ของชีวิต หลักการด าเนินชีวิตที่ถูกต้องจัดให้มีการฟังธรรม ให้มีกิจกรรรม ท าวัตรสวดมนต์ นั่งสมาธิ 
ตามโอกาสและเวลาที่เหมาะสม 
 3. คุณภาพชีวิตด้านพัฒนาทางอารมณ์ เพ่ือความความสงบทางจิตใจ และอารมณ์ตัดความ
วิตกกังวล ควรเน้นกิจกรรมที่พระสงฆ์เข้ามามีบทบาท เช่น การพูดคุยการสนทนาธรรม ส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาต่อยอด ตามประสบการณ์ของผู้สูงอายุ 
 4. คุณภาพชีวิตด้านสัมพันธภาพทางสังคม พระสงฆ์มีบทบาทการให้ความรู้ในการใช้ชีวิตที่
ถูกต้อง การใช้หลักธรรมในการพัฒนาคน เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตในสังคม ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน 
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 5. คุณภาพชีวิตด้านพัฒนาทางด้าน สติปัญญา พระสงฆ์ควรให้ความรู้การปฏิบัติด้านการ
ภาวนา ควรหากิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เพ่ือท าให้เกิดสติปัญญาในการคิดในการท างาน  
 
องค์คัามรู้ัากการัิััย 
 องค์ความรู้จากการสังเคราะห์งานวิจัย เรื่อง  “บทบาทของพระสงฆ์ที่ มีตอการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา” ท าให้ผู้วิจัยได้ค้นพบองค์ความรู้ใหม่ที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามภาพที่ 1 องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย ดังนี้  
 
 

 ควรมีกิจกรรมทุกวันตอนเช้า 
 เดินจงกรมทุกเช้า เย็น 
 ส่งเสริมการมีกิจกรรมกีฬาผู้สูงอายุ 

  
 ส่งเสริมการนั่งภาวนาทุกวัน 
 วิปัสสนาธรรมยาตรา ( เปล่ียนสถานท่ี สวดมนต์ท าวัตร 

วิปัสสนาทุกวันพระใหญ่ในเขตอ าเภอโชคชัย) 
 

 ส่งเสริมประเพณีการรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ
วันสงกรานต์ 

 ศึกษาดูงาน ผู้สูงอายุ ประจ าปีละ ๒ คร้ัง 
 

 ส่ง เส ริมกา รเ ย่ียม
ผู้ป่ วย ติด เตียง ทุก
เดือน 

 ทอดผ้าป่าสบทบทุน
ผู้สูงอายุและผู้ป่วย
ติ ด เ ตี ย ง ท่ี ไ ม่
สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ 

 จัดเพ่ิมจุดบริการอุปกรณ์ส่ือสารไร้สาย 
 ส่งเสริมกิจกรรมปัญญาสัญจร (น าผู้เช่ียวชาญทางด้านต่าง ๆ จากภายนอก มา

พบปะให้ความรู้ต่าง ๆ) 
 

อาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย 
  
 

คุณภาพชีวิตด้าน
สุขภาพกาย 

คุณภาพชีวิตด้าน
จิตใจ 

คุณภาพชีวิตด้าน
พัฒนาทางอารมณ์ 

คุณภาพชีวิตด้าน
สัมพันธ์ภาพทาง

สังคม 

คุณภาพชีวิตด้าน
พัฒนาทางด้าน

สติปัญญา 
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563246: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

 องค์คัามรู้ท่ีไเ้ัากการสังเคราะว์งานัิััยจ พิัารณาโเยเป็นรายเ้านมีเังน้ี 
 1. คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกาย ผู้สูงอายุควรมีกิจกรรมการออกก าลังกายในตอนเช้า ด้วย
วิธีการเบา ๆ และให้ผู้เชี่ยวชาญมาแนะน าอย่างสม่ าเสมอ โดยร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบล มาตรวจวัดร่างกายเป็นประจ าทุกวันศุกร์ ส าหรับพระสงฆ์ควรจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม
การเดินจงกรมทุกเช้าวันพระ ก่อนสวดมนต์ไหว้พระ และส่งเสริมกิจกรรม การแข่งขันกีฬ าผู้สูงอายุ 
โดยจัดเวียนกันภายในอ าเภอโชคชัย ทุก 4 เดือน 
 2. คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการก าลังใจ อยากให้มีคนมาเยี่ยม
เยียนเพราะลูกหลานไปท างานต่างจังหวัดกันหมด ไม่มีใครอยู่เป็นเพ่ือน จะได้พบปะพูดคุยกัน ทางวัด
ควรมีกิจกรรม วิปัสสนาธรรมยาตรา การน าผู้สูงอายุร่วมสวดมนต์ไหว้พระในเขตต าบล อ าเภออ่ืน ๆ 
ที่ใกล้เคียงเพ่ือเป็นพบพูดคุย สนทนากัน กับบุคคลภายนอก และได้มีการผ่อนคลายอารมณ์ ร่วมกัน
ในเครือญาติ หรือ ญาติธรรม 
 3. คุณภาพชีวิตด้านการพัฒนาอารมณ์ พบว่า ผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยคนเดียว ผู้สูงอายุที่ป่ วยติด
เตียงมีอารมณ์ที่อ้างว่าง หดหู่ พระสงฆ์ควรเป็นผู้น าพาผู้สูงอายุมาให้ก าลังใจกัน ออกเยี่ยมเยียน หา
สิ่งของไปเยี่ยม เพ่ือให้ก าลังใจซ่ึงกันและกัน ส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ เช่น วันสงกรานต์ การจัด
กิจกรรมดูงานประจ าปี ปีละ 1-2 ครั้ง 
 4. คุณภาพชีวิตด้านสัมพันธภาพทางสังคม พบว่า ผู้ป่วยติดเตียงมีจ านวนสูงขึ้น การพบปะ
พูดคุยมีส่วนส าคัญต่อผู้ป่วยในด้านการให้ก าลังใจกัน การเข้าถึงสภาพปัญหาอย่างแท้จริง พระสงฆ์
ควรส่งเสริมในด้านปัจจัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ควรมีการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพ่ือน า
เงินที่ได้ไว้การดูแลผู้สูงอายุเม่ือเจ็บป่วย และจัดซ้ือเครื่องมือทางการแพทย์ และสนับสนุนบุคคลากร
ในการตรวจเยี่ยมให้ก าลังใจผู้ป่วย 
 5. คุณภาพชีวิตด้านการพัฒนาทางด้านสติปัญญา พบว่า การติดต่อสื่อสารของผู้สูงอายุ การ
แจ้งข่าวสารด้านราชการ เอกชนหรือข่าวสารเก่ียวกับผู้สูงอายุ ให้รับทราบเรื่องราว เหตุการณ์ต่าง ๆ 
ภายในชุมชน จึงควรเพ่ิมจุดบริการสัญญาณสื่อสาร ตามความเหมาะสม และควรส่งเสริมกิจกรรม
ปัญญาสัญจร คือ การน าผู้เชี่ยวชาญช านาญทางด้านต่าง ๆ ที่สามารถมาประกอบอาชีพในวัยผู้สูงอายุ 
มาให้ความรู้ เพ่ือเพ่ิมรายได้ในยามว่าง หรือการจัดกิจกรรมอาสาพัฒนา จิตอาสา ภายในชุมชน เช่น
การท าความสะอาดภายในชุมชน ถนน รั้วบ้าน สระน้ าที่ใช้ประโยชน์ภายในชุมชน เป็นต้น  
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะเะิงนโยบาย 
 จากการวิจัย บทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ ผู้วิจัยได้รวบรวม
ข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ 
 (1) คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกาย 
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 1. ผู้สูงอายุควรมีการควบคุมอาหาร เน้นการออกก าลังกายการเดิน การวิ่งเพ่ือสุขภาพ ไม่ยุ่ง
เก่ียวอบายมุข เหล้า บุหรี่ กาแฟ เครื่องด่ืมบ ารุงก าลัง น้ าอัดลม 
 2. พระสงฆ์ควรมีบทบาทในการสร้างศูนย์ก าลังใจ ในการดูแล ผู้สูงอายุ 
 3. พระสงฆ์ควรมีสถานที่สร้างศูนย์สมุนไพรให้แก่ผู้สูงอายุ หรือมีข้อมูลในการท าสมุนไพรเพ่ือ
สุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุ 
 (2) คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ 
 1. พระสงฆ์ควรเข้าไปมีบทบาทในเรื่องของการปฏิบัติธรรม เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีจิตใจที่ ดี ไม่เสีย
ขวัญก าลังใจ ในขณะที่ท าใจไม่ได้กับเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่นการสูญเสียบุตร ธิดา  
 2. ทุกวันนี้การคิดมาก การคิดฟุ้งซ่าน กับปัญหาในครอบครัว มีทุกครอบครัว ปัญหาของ
ลูกหลานท าให้ผู้สูงอายุคิดมาก ก็จะหาพ่ึงกับการให้ก าลังที่ส า คัญ ซ่ึงจะเป็นพระสงฆ์ในการพูดให้
ก าลังใจ 
 3. ผู้สูงอายุก็เป็นบุคคลธรรมดายังมีความโลภ โกรธ หลง กันอยู่ อยากรวย อยากมีความหวัง 
เป็นธรรมดาของมนุษย์ เม่ือถึงเวลาก็จะหันหน้าเข้าหาพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึง ควรสร้างที่
ปฏิบัติธรรมให้กับผู้สูงอายุ 
 (3) คุณภาพชีวิตด้านพัฒนาทางอารมณ์ 
 1. พระสงฆ์ควรมีบทบาทในการสร้างความสามัคคี การให้อภัยกัน การวางตัวเป็นกลาง เม่ือมี
ปัญหาในชุมชนให้ข้อคิด ข้อสติเตือนใจให้กับผู้สูงอายุ 
 2. สังคมบุคคลคนในครอบครัว ควรเข้าหาศึกษาหลักธรรม พระสงฆ์เพ่ือได้หลักธรรมให้เกิด
ประโยชน์มากขึ้น เพ่ือให้สังคมดีขึ้น เพ่ือพัฒนาทางด้านอารมณ์ ใช้หลักกรรมฐานมีสติในการพิจารณา
หลักธรรมให้เกิดประโยชน์ 
 (4) คุณภาพชีวิตด้านสัมพันธภาพทางสังคม 
 1. พระสงฆ์ต้องมีบทบาทการเข้าสังคมในชุมชน การปรึกษาหารือกันในการพัฒนาชุมชน
เพ่ือให้เกิดประโยชน์มากกว่าการสร้างความขัดแย้งท าเกิดการโกรธกัน 
 2. ผู้สูงอายุต้องมีสติปัญญาในการพิจารณา ข่าวแต่ข่าวการเสพข่าวท่ีตนเอง เช่ือถือได้ พร้อม
เปิดใจพูดคุยถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น พร้อมน ามาซ่ึงความเข้าใจกันเพ่ือสังคมที่ดีขึ้นตลอดไป 
 3. ผู้สูงอายุควรพิจารณาถึงความดีของแต่ละคน บางคนมีดีบ้าง มีเสียบ้าง ไม่ควรเข้าไม่ยุ่ง
เก่ียวมากมายท าให้เกิดความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจกัน 
 (5) คุณภาพชีวิตด้านพัฒนาทางด้านสติปัญญา 
 1. ผู้สูงอายุควรหาเวลาว่างอ่านหนังสือเป็นประจ า หรือให้ลูกให้หลานอ่านให้ฟัง เพ่ือความ
อบอุ่นในครอบครัว 
 2. ผู้สูงอายุควรมีสติไตร่ตรองพิจารณาสาเหตุต่าง ๆ ให้ถ่องแท้แน่นอนก่อน ก่อนที่ใช้อารมณ์
หรือการใช้ก าลังในการท าร้ายร่างกายของผู้อ่ืน 
 2. ข้อเสนอแนะเะิงปฏิบัติ 
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563248: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

 1. ควรจะศึกษา บทบาทของพระสงฆ์ที่จะใช้หลักธรรม อิทธิบาท 4 ในสังคมเพ่ือให้ผู้สูงอายุ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรม 
 2. ควรประชาสั มพันธ์รณร งค์เก่ียวกับการส่ง เสริมผู้สูงอายุ ให้เข้าร่วมกิจ กรรมทา ง
พระพุทธศาสนาเม่ือมีเวลาที่เหมาะสม เน้นการจัดกิจกรรม ทุกสัปดาห์ 
 3. ควรส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุในการเรียนธรรม เรียนบาลี การท าเวลาว่างให้เกิดประโยชน์
สร้างกลุ่มอาชีพ 
 3. ข้อเสนอแนะส าวรับท าัิััยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบ บทบาทของพระสงฆ์ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของผู้สูงอายุ 
เพ่ือให้ได้ผลการศึกษาที่กว้าง ขวาง และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น 
 2. ควรศึกษาวิจัยเชิงการมีส่วนร่วมของบทบาทของพระสงฆ์ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุในเขตอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 3. ควรศึกษาเรื่อง รูปแบบที่เหมาะสมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ สูงอายุ เพ่ือจะได้ทราบ
รูปแบบที่เหมาะสมเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในชุมชนต่อไป 
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บทคัเย่อ 
 บทความนี้เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น เปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ ศึกษาปัญหา 
อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัด การวิจัยแบบผสาน
วิธี พบว่าระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ด้านอายุและบาลีต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่าง
กัน ส่วนพระสงฆ์ที่มี พรรษา วุฒิการศึกษานักธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติปัญหา อุปสรรคพบว่า ขาดความพร้อมในการจัดฝึกอบรม การแบ่งความรับผิดชอบยังไม่
ชัดเจน ข้อเสนอแนะ ควรมีเจ้าหน้าที่หน่วยรับบริจาค, มีการมอบหมายงานให้ชัดเจนขึ้น  
ค าส าคัญ การบริหารการจัดการ, ระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์, วัด  
 
Abstract 

This article was aimed to study the opinion level, comparing the opinions’ 
monks, problems, obstacles and recommendations for the electronic donation 
system management in monastery. Methodology were mixed method. Results found: 
An opinions’ monks who viewed on the management of the electronic donation 
system in monastery were at high level. Comparison results showed monks where 
been on different ages and Pali education level, were no differences therefore, 
rejecting the research hypothesis. Monks with different ordination age, religious 
education qualification whose different opinions with statistical significantly. The 
problems and obstacles found: lack of readiness in training, division of responsibilities 
was not clarifying. Suggestions: should be a staff in donation unit, assigned work to 
be clearer. 
Keywords: Management, Electronic donation system, Monastery 
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บทน า 
 การบริหารกิจการคณะสงฆ์ มีความส าคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งและด า รงอยู่อย่างม่ันคง
ของพระพุทธศาสนากับสังคมไทย พระสังฆาธิการจึงมีหน้าที่ในการปกครอง และการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงเป็นเง่ือนไขที่มีความส าคัญที่จะบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพอันเป็น
ความส าเร็จในกา รส่งเสริม กิจการทางพระพุทธศาสนา  ให้ยั่งยื นถาวรสืบ ไปดังค า กล่าวที่ว่ า
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติจะเจริญรุ่งเรืองต่อไปก็ต้องอาศัยบทบาทของพระสังฆาธิการที่
มีประสิทธิภาพ ในการบริหารกิจการของคณะสงฆ์เป็นส าคัญเนื่องจากพระสังฆาธิการเป็นผู้ใกล้ชิดกับ
ประชาชน โดยเฉพาะพระสังฆาธิการที่เป็นเจ้าอาวาส จึงเป็นผู้ที่ มีบทบาทส าคัญยิ่งในการบริหาร
จัดการวัดให้เรียบร้อยดีงาม ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และของมหาเถรสมาคมที่วางไว้ และเจ้า
อาวาสยังเป็นผู้ที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือและเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสประชาชน (พระธรรมวโรดม 
(บุญมา คุณสมฺปนฺโน), 2539) การบริหารกิจการคณะสงฆ์ หรือ การปกครองคณะสงฆ์โดยหลักคือการ
ปกครองตามพระธรรมวินัย และใช้กฎหมายหรืออ านาจรัฐเป็นหลักสนับสนุน  (เฉลิมพล โสมอินทร์, 
2546) 
 สมัยก่อนนิยมใช้ค าว่า การปกครองคณะสงฆ์ แต่ปัจจุบันใช้ค าว่า การบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
ในการบริหารนั้น (พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2549) ได้ให้ความหมายของการบริหาร
ตามแนวพระพุทธศาสนาว่า พุทธวิธีการบริหารควรยึดหลักธรรมาธิปไตยเป็นส าคัญโดยผู้บริหารเอง
จะต้องประพฤติธรรมและใช้ธรรมเป็นหลักในการบริหาร และต้องค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ ต้ัง
โดยพึงสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ดังนั้น เม่ือกล่าวถึงการปกครองคณะสงฆ์หรือการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ จึงต้องเห็นพระธรรมวินัยเป็นหลัก เพราะพระธรรมวินัยเป็นทั้งโครงสร้างและ
การจัดสภาพสังคมสงฆ์ให้เกิดความเรียบร้อย และเป็นการพัฒนาบุคลากรในสังคมด้วย  ทุกคนจะรู้จัก
หน้าที่ของตนเอง การบริหารกิจการคณะสงฆ์จึงมีความส าคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งและด ารงอยู่
อย่างม่ันคงของพระพุทธศาสนา ในปัจจุบันพระสงฆ์มิได้ท าเฉพาะหน้าที่ในการสืบทอดอา ยุ
พระพุทธศาสนาเท่านั้น แต่ยังได้ท าหน้าที่ในการช่วยเหลือสงเคราะห์สังคมในด้านต่าง ๆ หลายด้าน
ด้วยกัน โดยส่วนมากจะยึดหลักภารกิจ 6 ด้านคือ1) การปกครอง 2) การศาสนศึกษา 3) การศึกษา
สงเคราะห์ 4) การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 5) การสาธารณูปการ และ6) การสาธารณสงเคราะห์ 
วิธีด าเนินการทั้ง 6 ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในระเบียบมหาเถรสมาคม  (ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ, 2545) 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาการเจริญก้าวหน้ าอย่างรวดเร็ว และเข้ามามี
บทบาทต่อชีวิตประจ าวันของผู้คนมากขึ้น มีการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ที่ เป็นประโยชน์กับงาน
สารสนเทศตลอดเวลา อีกทั้งช่วย ให้การค้นหาข้อมูลทางด้านต่าง ๆ อย่างไร้ขีดจ ากัด เทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือในการด าเนินงานสารสนเทศให้เป็นไปอย่างมีปร ะสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา ศาสนสถาน โรงพยาบาล องค์กรสาธารณกุศล 
ล้วนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือให้ผู้คนเข้าถึงมากยิ่งขึ้น โทรศัพท์เคลื่อนที่ในยุคปัจจุบัน มีความก้าวล้ าทาง
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เทคโน โลยีมีบทบา ทมา กขึ้ นในชีวิ ตประจ า วัน  และเป็ น อุปกร ณ์ที่เป็ น เส มือนปั จ จัยที่  5  
ในการด ารงชีวิตของมนุษย์อย่างเช่น โทรศัพท์มือถือเป็นสื่อกลางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเหล่านั้น
ได้อย่างทันท่วงที ปัจจุบันเทคโนโลยีที่เรียกว่า คิวอาร์โค้ด หรือ Quick Response Code ใช้ผ่านจ่าย 
APPICATION บนมือถือ ไม่ว่าจะจ่ายช าระค่าใช้จ่ายในการด าเนินชีวิตต่าง ๆ หรือ การท าบุญผ่านคิว
อาร์โค้ด (QR CODE) (มณีรัตน์ ตุลย์สถิตศักด์ิ, 2561) ไม่ว่าจะท าบุญสถานศึกษา ศาสนสถาน 
โรงพยาบาล องค์กรสาธารณกุศล การท าวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีความประสงค์อยากให้การท าบุญการ
บริจาคโดยที่ไม่ต้องพกธนบัตรหรือเหรียญไปท าบุญ ผ่านระบบให้ทั่วทั้งหมด ซ่ึงในปัจจุบันเต็มไปด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการรัดกุมในการท างานผ่านระบบด้วยเทคโนโลยีที่น่าเชื่อถือ  
 
ััตถุประสงค์การัิััย  
 1. เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นพระสงฆ์ที่ มีต่อการบริหารจัดการระบบบริจาค
อิเลคทรอนิกส์ของวัด จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มีต่อการบริหารจัดการระบบบริจาค
อิเลคทรอนิกส์ของวัด  
 
ัิธีการเ าเนินการัิััย  

กา รวิ จั ยใช้แบบผสานวิธี ร ะหว่ างกา ร วิจั ย เชิ งคุณภา พและกา รวิ จั ยเชิงปริมา ณ  
การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ รูปแบบการวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี
(Mixed Methodology Research) ประกอบด้วยการวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
โดยเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้ท าการ
สุ่มมาจากประชากรจ านวน 1,152 คน โดยค านวณตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้
กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลเฉลี่ย 297 รูปหรือคน ใช้วิธีเก็บข้อมูลการแจกแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิจัยเชิง
คุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน  8 รูปหรือคน ท าการวิเคราะห์ข้อมูล
เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 
ผลการัิััย 

1. ระเับคัามคิเเว็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อการบริวารััเการระบบบริัาคอิเลคทรอนิกส์
ในััเอ าเออเมืองจ ัังวััเนนทบุรี  

Book 1.indd   251 7/6/2563   14:30:52



252 การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ปี 2563
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563252: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

ตารางท่ีจ1จค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ในวัด  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม 

(n=297) 
การบริวารััเการระบบบริัาคอิเลคทรอนิกส์ในััเอ าเออ
เมืองจัังวััเนนทบุรี x̅ S.D. แปลผล 

1) บุคลากร MAN 3.95 0.743 มาก 
2) การบริหารการเงิน MONEY 3.82 0.769 มาก 
3) อุปกรณ์ METERIAL 3.81 0.736 มาก 
4) การบริหารจัดการ MANAGEMENT 3.75 0.622 มาก 
อาพรัม 3.83 0.541 มาก 

จากตารา งที่ 1 พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็ นต่อการบริหารจั ดการระบบบริจา ค
อิเลคทรอนิกส์ใน วัด อ า เภอ เมือง จั งหวั ดนนทบุ รี โ ดยภาพร วมอยู่ใ นระดับมาก ( x̅=3.83,  
S.D.= 0.541) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

2. ผลการเปรียบเทียบคัามคิเเว็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อการบริวารััเการระบบบริัาค
อิเลคทรอนิกส์ในััเจ อ าเออเมืองจ ัังวััเนนทบุรีจ โเย  ัาแนกตามปััััยส่ันบุคคล 
ตารางท่ีจ2จสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี ยอมรับ ปฏิเสธ F Sig 
สมมติฐานท่ีจ1จพระสงฆ์ที่มีอายุแตกต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบอิเลคทรอนิ กส์
ในวัด อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน 

  0.364 0.739 

สมมติฐานท่ีจ2จพระสงฆ์ที่ มีพรรษาแตกต่างกันมี
ความคิดเหน็ต่อการบริหารจัดการระบบบริจาค
อิเลคทรอนิกส์ของวัด ในอ า เภอเ มือง จังหวั ด
นนทบุรี แตกต่างกัน 

  3.744 0.012 

สมมติฐานท่ีจ3 จพระสงฆ์ที่ มีวุ ฒิการศึกษาบา ลี 
แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
ระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน 

  0.621 0.602 

สมมติฐานท่ีจ4จพระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษานักธรรม
แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
ระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน 

  3.728 0.012 
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 จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า พระสงฆ์ที่มีอายุและบาลีต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว้ ส่วนพระสงฆ์ที่ มี พรรษา วุฒิการศึกษานักธรรม 
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว้ 
 3.จปัญวาจอุปสรรคและข้อเสนอแนะจ  
ตารางท่ีจ3 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์

ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

 จากตารางที่ 3 พบว่า วัดขาดความพร้อมในการฝึกอบรม ไม่มีการแบ่งหน้าที่การท างาน
ชัดเจน การท าบัญชีรายรับ/จ่ายเพ่ิมมากขึ้น อุปกรณ์การใช้งานไม่เพียงพอและบุคลากรไม่มีความ
ช านาญ ข้อเสนอแนะ ควรมีการจัดบุคลากรให้ท างานประจ า ฝึกให้มีความรู้ ด้านการท าบัญชี การใช้
งานอุปกรณ์ และขั้นตอนการท างานต่าง ๆ ของระบบ 
 4. ผลการสัมอาษณ์เะิงลึก 
 ด้านบุคลากร ควรให้ผู้ที่ มีควาช านาญเฉพาะด้านมาให้ความรู้แก่บุคลากร เพ่ือให้มีการ
ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องรัดกุม ด้านการเงินวัดควรมีการท าบัญชีแยกประเภท และตรวจสอบควบคุม
การเงินที่ผ่านทางบัญชีธนาคาร ด้านอุปกรณ์ควรมีการประชาสัมพันธ์ และเตรียมความพร้อมอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือรองรับการใช้งาน และด้านการบริหารจัดการ ควรมีการฝึกอบรมบุคลากรที่
เก่ียวข้องให้มีทักษะการท างาน และม่ีการตรวจสอบประเมินผลการท างาน 
 

การบริวารััเการระบบ
บริัาคอิเลคทรอนิกส์ฯ ปัญวาจ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ด้านบุคลากร  ขา ดควา มพร้ อมในกา ร จั ด
ฝึกอบรม, แบ่ งหน้า ที่ ก า ร
รับผิดชอบยังไม่ชัดเจน 

ควร มี เจ้ า หน้ า ที่ป ร ะจ า หน่ วย รั บ
บริจาค, ควรมอบหมายการท างานให้
ชัดเจน 

ด้านการเงิน  วัดมีบัญชีรายจ่ายหลายบัญชี , 
วัดต้องตรวจบัญชีรับจ่ายอย่าง
สม่ าเสมอ 

ฝึกอบรมหรือนิเทศการจัดท าบัญชี , 
จัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายผ่านระบบ
ธนาคารแค่บัญชีเดียว 

ด้านอุปกรณ์  ขาดอุปกรณ์รองรับระบบ , วัดที่
มีความพร้อมในการด าเนินการ
มีเพียงบางวัด 

ควรจัดเตรียมอุปกรณ์เพ่ือรองรับ , ควร
เตรียมสัญญาณ INTERNET ให้ทั่วถึง
บริเวณจุดบริจาค 

ด้านการบริหารจัดการ  วัดยังไม่มีความช านาญการใช้ 
QR CODE, ขาดความรู้ความ
เข้าใจในระบบการท างาน 

ควรมีการอบรมให้เข้าใจการท างาน, 
ให้ความรู้ความเช้าใจในระบบบริจาค
อิเลคทรอนิกส์ 
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ออิปรายผลการัิััย 
 การบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัด โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญ
และน่าสนใจและน ามาอภิปรายดังนี้ 
 1. ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์จ าแนกโดยภาพรวม
พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=3.83, S.D.=0.551) แสดงให้เห็นว่า  วัดได้วางแผน
เพ่ือด าเนินแนวการบริหารจัดการในวัด ให้ทันยุคสมัยใหม่ ซ่ึงตรงกับงานวิจัยของ พระธงะัยจสุนฺทรา
ัาโรจ(ธนััฒนกุล)จได้วิจัยเรื่อง “แนวทางการใช้สื่อออนไลน์เพ่ือการเผยแพร่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา” ผลการวิจัยพบว่า  พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อแนว
ทางการใช้สื่อออนไลน์เพ่ือการเผยแพร่พระพุทธศาสนา อยู่ในระดับมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ขอ งวัดในอ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

2.1. พระสงฆ์ที่ มีอายุต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบบริจาค
อิเลคทรอนิกส์ของวัด โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ ต้ังไว้ แสดงให้เห็นว่า 
พร ะสงฆ์ ที่ มีอ ายุ ต่ า ง กัน  มีควา มคิด เห็ น ต่อบริ ห า ร จั ดกา รร ะบบบริ จ า คอิ เลคทรอนิ กส์  
โดยภาพรวม สอดคล้องกับงานวิจัยของ อาณุััฒน์จกองราะจได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมการ
ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของวัยรุ่นในประเทศไทย ” ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ
เพลิดเพลินในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์จนท าให้เกิดความรู้ช านาญและเข้าใจในการใช้ระบบ
ออนไลน์ อยู่ในระดับมาก 

2.2. พระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบบริจาค
อิ เลค ทรอ นิ กส์ ข องวั ด  โ ดยร ว มแต ก ต่า ง กันอ ย่ า ง มีนั ย ส า คัญ ทา ง สถิ ติที่ ร ะดั บ  0. 05  
จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว้ แสดงให้เห็นว่า พระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ฯ โดยภาพรวมแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระ
ธงะัยจสุนฺทราัาโรจ(ธนััฒนกุล)จ ได้วิจัยเรื่อง “แนวทางการใช้ส่ือออนไลน์เพ่ือการเผยแพร่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา”จผลการวิจัยพบว่าพระสงฆ์ที่ มี
พรรษาต่างกันมีระดับความคิดเห็น โดยรวมแตกต่างกัน 

2.3. พระสงฆ์ที่มีวุฒิบาลีต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบบริจาค
อิเลคทรอนิกส์ของวัด โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว้ แสดงให้เห็นว่า พระสงฆ์ที่ มี
วุ ฒิ บ า ลี ต่ า ง กัน มีร ะดั บค วา มคิ ด เ ห็ น ไ ม่ แต ก ต่ า ง กัน  ซ่ึ งส อด คล้ อง กับ งา นวิ จั ย ขอ ง  
ของ พระธงะัยจสุนฺทราัาโรจ(ธนััฒนกุล)จได้วิจัยเรื่อง “แนวทางการใช้สื่อออนไลน์เพ่ือการเผยแพร่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา”จผลการวิจัยพบว่าพระสงฆ์ที่ มีวุฒิ
บาลีต่างกันมีระดับความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
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2.4. พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษานักธรรมต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
ระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาการนักธรรมต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ฯ โดยภาพรวมแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระธงะัยจสุนฺทราัาโรจ(ธนััฒนกุล)จได้วิจัยเรื่อง “แนวทางการใช้สื่อออนไลน์เพ่ือการ
เผยแพร่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา”จผลการวิจัยพบว่า
พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษานักธรรมต่างกันมีระดับความคิดเห็น โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 
องค์คัามรู้ 
 1. องค์คัามรู้ท่ีไเ้รับัากการัิััย 

จากการศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ในวัดอ าเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี” ผู้วิจัยได้ค้นพบองค์ความรู้ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ตามภาพที่ 1 ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาพท่ีจ1จองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 จากภาพที่ 1 พบว่า การบริหารจัดการระบบบริจาคฯ ด้านบุคลากร ต้องมีการเชิญผู้ มีความรู้
มาอบรมฝึกฝน เพ่ือให้มีทักษะในการใช้งาน ด้านการเงิน วัดต้องจัดท าบัญชีรายรับ-จ่ายเป็นประจ าทุก
วัน มีการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของการเงิน และชี้แจงให้ประชาชนทราบ ด้านอุปกรณ์ มีการจัด
สถานที่รองรับ เครื่องมืออุปกรณ์ที่จ า เป็นต่อการใช้งาน ด้านการบริหารจัดการ วัดจัดเตรียม
เครื่องหมายQR code และระบบ Mobile Banking รองรับ ชี้แนะขั้นตอน วิธีการต่อประชาชน 
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 2. องค์คัามรู้ท่ีไเ้ัากการสังเคราะว์งานัิััย 
จากการศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ในวัดอ าเภอเมือง จังหวัด

นนทบุรี” ท าให้ผู้วิจัยได้พบองค์ความรู้ใหม่จากการสังเคราะห์งานวิจัย ตามแผนภาพดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อาพท่ี 2 องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย 

 จากภาพที่ 2 ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ความรู้ที่ได้ ปรากฏเป็นภาพแผนที่ 2 ได้ดังนี้ 
 ด้านบุคลากร ต้องมีการส่งเสริมความรู้ให้แก่บุคลากรภายในวัด เพ่ือให้มีศักยภาพในการ
ท างานครอบคลุม โดยให้ผู้ที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านมาให้การอบรม 
 ด้านการเงิน วัดควรมีการตรวจสอบบัญชีเป็นประจ า และให้ผู้ที่ มีความช านาญมาให้ความรู้ 
ในการท าบัญชี  
 ด้านอุปกรณ์ วัดต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือรองรับการท างาน 
 ด้านการบริหารจัดการ ควรมีการจัดต้ังคณะกรรมการที่เหมาะสม เพ่ือตรวจสอบและ
ประเมินผลการท างาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการระบบบริจาคอิเลคทรอนิกส์ของวัด” ผู้วิจัยขอเสนอแนะ
ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะเะิงนโยบาย 

1.1 วัดต้องมีการวางแผนก่อนการด าเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอนการฝึกอบรม  
1.2. วัดควรมีแนวทางการตรวจสอบการเดินบัญชีการรับบริจาคผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์  

แผน 

เ้านบุคลากร 
(MAN) 

เ้านการเงิน 
(MONEY) 

เ้านอุปกรณ์ 
(METERIAL) 

เ้านการบริวารััเการ 
(MANAGEMENT) 

- ส่งเสริมความรู้แก่บุคลากรสม่ าเสมอ 

- ให้ผู้มีที่มีความช านาญมาคอยชี้แนะ 

- หมั่นตรวจสอบบัญชีรายรับ-จ่าย 

- หาบุคลากรที่มีความช านาญในการท างาน 

- ติดตั้งระบบ Wifi ให้ครอบคลุมพื้นที่ 
- เตรียมพร้อมอุปกรณ์รองรับการท างาน 

- จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการท างาน 

- ประเมินผลงานเป็นประจ า 
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1.3. พระสงฆ์ในอ าเภอนนทบุรี ต้องมีการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์รุ่นใหม่ในการใช้สื่อ
อินเตอร์เน็ตในการบริจาค 
 2. ข้อเสนอแนะเะิงปฏิบัติ 

2.1 วัดควรส่งเสริมบุคลากรภายในวัดให้เรียนรู้เพ่ิมเติมในการใช้งาน 
2.2 ทุกวัดต้องมีการพัฒนาบุคลากรในด้านการจัดท าบัญชีรายรับ-จ่าย 
2.3 คณะสงฆ์ในอ าเภอนนทบุรีต้องให้บุคลากรต่าง ๆฝึกฝนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง 

 3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการัิััยครั้ง ต่อไป 
3.1. ควรศึกษาการบริจาคระบบอิเลคทรอนิกส์ ในจังหวัดอ่ืนบ้าง เพ่ือเปรียบเทียบผล

การศึกษาว่าเป็นอย่างไร 
3.2. ควรศึกษาความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการบริหารจัดการระบบบริจาค ว่าปัจจัยใด

ส่งผลให้ตัดสินใจเข้าอบรมพระสงฆ์และพัฒนาวัด 
3.3. ควรศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระบบอินเตอร์เน็ตและระบบบริจาคเป็น

อย่างไร 
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การใว้บริการตามวลักพุทธธรรมของโรงพยาบาลราะบุรี* 
SERVICE BASED ON BUDDHADHAMMA OF RATCHABURI HOSPITAL 

นางสาัฐานิเาจพานิะเัริญ 
Miss Thanida Panicharoen 

E-mail: thanidapanicharoen@gmail.com 
บทคัเย่อ 

บทความนี้เพ่ือศึกษาการให้บริการ เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน และศึกษาปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะส าหรับการให้บริการตามหลักพุทธธรรมของโรงพยาบาลราชบุรี  เป็นการ
วิจัยแบบผสานวิธี พบว่า การให้บริการตามหลักพุทธธรรมของโรงพยาบาลราชบุรี โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ มีผลให้ความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการตามหลักพุทธธรรม
ของโรงพยาบาลราชบุรี โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  ปัญหาและ
อุปสรรค คือ บุคลากรบางคนไม่ให้ค าแนะน าที่ดีกับญาติของผู้ป่วย บุคลากรบางคนพูดจาด้วยถ้อยค า
ที่แข็งกระด้าง ดังนั้น ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีจิตส านึกในการให้บริการที่ ดี ควรพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้สามารถควบคุมกิริยาให้สุภาพได้ในทุกสถานการณ์  และควรพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีเทคนิคในการสร้างความไว้วางใจและความคุ้นเคยกับผู้รับบริการ 
ค าส าคัญจ : การให้บริการ, หลักพุทธธรรม, โรงพยาบาลราชบุรี 
 
Abstract 
 This article was to study the service, to compare the public's opinion and to 
study the problems, obstacles and suggestions of service based on Buddhadhamma 
of Ratchaburi hospital, using mixed methods. Findings were the service based on 
Buddhadhamma of Ratchaburi hospital showed that overall at high level. The person 
factors for example, age has the opinions to toward service based on 
Buddhadhamma of Ratchaburi hospital was different, the significantly at 0.05. 
Problems and obstacles were that some personnel do not give good advice to 
patients' relatives, some personnel spoke speak words that are not polite. Further, 
that that should develop the personnel potential to have good service mind, should 
develop the personnel to be able to control emotions in every situation, and, 
should develop the personnel potential to have techniques to build trust and 
familiarity with service receiver. 
Keywords : Service, Buddhadhamma, Ratchaburi Hospital 

                                                                 
* Received March 12, 2020; Revised April 8, 2020; Accepted April 10, 2020 

Book 1.indd   258 7/6/2563   14:30:56



259Proceedings 2020
Graduate Program, Department of Political Sciences, Faculty of Social Sciences, MCU April 3, 2020

การประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings):259 

บทน า 
โรงพยาบาลราชบุรีเป็นโรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่งในสองแห่งของเขต 4 ต้ังอยู่ เลขที่ 85 ถนน

สมบูรณ์กุล อ าเภอเมืองราชบุรี ปัจจุบัน (พ.ศ. 2562) มีขนาด 855 เตียง (ไม่รวม ICU) มีวิสัยทัศน์ 
เปน็โรงพยาบาลศูนย์ชั้นน าของประเทศที่มีคุณภาพมาตรฐานและประชาชนศรัทธา มีพันธกิจ 4 
ประการ คือ (1) ให้การบริบาลประชาชน อย่างเป็นองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพ (2) พัฒนาระบบ
บริการศูนย์ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ (3) พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
และ (4) พัฒนาด้านวิชาการและผลิตบุคลากรทางการแพทย์ 

ดังกล่าวนี้ สังคหวัตถุ เป็นธรรมเป็นที่ต้ังแห่งการสงเคราะห์กัน ธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
น้ าใจกัน (พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), 2546) ประกอบไปด้วย (1) ทาน ให้ปัน คือ ความ
เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือสงเคราะห์ด้วยปัจจัยสี่  ทุน หรือ ทรัพย์สิน สิ่งของ 
ตลอดจนให้ความรู้ ความเข้าใจและศิลปวิทยา (2) ปิยวาจา พูดอย่างรักกัน คือ กล่าวค าสุภาพ 
ไพเราะ น่าฟัง ชี้แจง แนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์ มีเหตุผล เป็นหลักฐาน ชักจูงในทางที่ ดีงามหรือแสดง
ความเห็นอกเห็นใจ ให้ก าลังใจ รู้จักพูดให้เกิดความเข้าใจดี สมานสามัคคี เกิดไมตรีท าให้รักใคร่นับถือ
และช่วยเหลือเก้ือกูลกัน (3) อัตถจริยา ท าประโยชน์แก่กัน คือ ช่วยเหลือด้วยแรงกายและขวนขวาย
ช่วยเหลือกิจการต่าง ๆ บ าเพ็ญประโยชน์ รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาและช่วยปรับปรุงส่งเสริมในด้าน
จริยธรรม และ (4) สมานัตตตา เอาตัวเข้าสมาน คือ ท าตัวให้เข้ากับเขาได้ วางตนเสมอต้นเสมอปลาย
ให้ความเสมอภาค ปฏิบัติสม่ าเสมอกันต่อคนทั้งหลาย ไม่เอาเปรียบและเสมอในสุขทุกข์ คือ ร่วมสุข 
ร่วมทุกข์ ร่วมรับรู้ ร่วมแก้ไขปัญหาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกัน (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุ ตฺ
โต), 2550) 

นอกจากนี้ สังคหวัตถุ 4 ยังอ านวยประโยชน์ที่มองเห็นได้เป็นรูปธรรม คือ (1) ช่วยให้บุคคล
ด ารงตนอยู่ได้ในสังคมด้วยความสุข (2) เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจ สมานไมตรีระหว่างกัน (3) เป็น
เครื่องส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ให้มีความเคารพนับถือกันตามสมควรแก่ฐานะ (4) เป็น
เครื่องประสานองค์ประกอบต่าง ๆ ของสังคมให้คงรูปอยู่และด าเนินไปได้ด้วยดี และ (5) ช่วยส่งเสริม
ศีลธรรมและป้องกันความประพฤติที่เสื่อมเสียในสังคม 

จากประเด็นปัญหาดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา เรื่อง “การให้บริการตามหลักพุทธธรรม
ของโรงพยาบาลราชบุรี” เพ่ือสังเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน
โรงพยาบาลราชบุรี และหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ที่มีพันธกิจและวิธีด าเนินงานที่ใกล้เคียงกัน ได้อีก
ประการหนึ่งด้วย 
 
ััตถุประสงค์ของการัิััย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการให้บริการตามหลักพุทธธรรมของโรงพยาบาลราชบุรี 
 2. เพ่ือ ศึกษาเปรี ยบเทียบความคิดเห็ นที่ มี ต่อการให้ บริการตา มหลั กพุทธธรรมของ
โรงพยาบาลราชบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
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 3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะส าหรับการให้บริการตามหลักพุทธธรรมของ
โรงพยาบาลราชบุรี 
 
ัิธีการเ าเนินการัิััย 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดการวิจัย
เชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการโรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี จ านวน 3 ,054 คน (สถิติจ านวน
ผู้รับบริการโดยเฉลี่ย มีผู้ป่วยนอก 2,400 คนต่อวัน และผู้ป่วยใน 654 คนต่อวัน) ค านวณขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์, 2546) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 354 
คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือ
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 7 ท่าน เลือกผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญแบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 
ผลการัิััย 

1.จผลการศึกษาระเับคัามคาเวัังของประะาะนท่ีมีต่อสอาพการใว้บริการตามวลัก
พุทธธรรมของโรงพยาบาลราะบุรี 
ตารางท่ีจ1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อสภาพการ

ให้บริการตามหลักพุทธธรรมของโรงพยาบาลราชบุรี โดยรวม 
       (n=397)  

สอาพการ ใว้บริ การตามวลักพุทธธรรมของ
โรงพยาบาลราะบุรี 

ระเับคัามคาเวััง 
x̅ S.D. การแปลผล 

ด้านทาน 3.80 0.551 มาก 
ด้านปิยวาจา 3.85 0.500 มาก 
ด้านอัตถจริยา 3.80 0.536 มาก 
ด้านสมานัตตตา 3.90 0.528 มาก 
โเยรัม 3.84 0.474 มาก 

  
 จากตารางที่ 1 พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังต่อสภาพการให้บริการตามหลักพุทธธรรม
ของโรงพยาบาลราชบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.84, S.D.=0.474) เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านสมานัตตตา ด้านปิยวาจา ด้านทาน ด้านอัตถจริยาตามล าดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบระเับคัามคาเวัังของประะาะนต่อสอาพการใว้บริการตามวลัก
พุทธธรรมของโรงพยาบาลราะบุรี โเย  ัาแนกปััััยส่ันบุคคลจ  
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ตารางท่ีจ2  สรุปผลการเปรียบเทียบระดับความคาดหวังที่ มีต่อสภาพการให้บริการตามหลักพุทธ
ธรรมของโรงพยาบาลราชบุรี โดยจ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล  

ปััััยส่ันบุคคล t-test F-test Sig. ผลการทเสอบสมมติฐานการัิััย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ 0.477  0.633   
อายุ  3.732* 0.012   
การศึกษา  13.964** 0.000   
อาชีพ  3.840** 0.005   
รายได้  1.598 0.190   

 *นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 **นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนท่ีมีอายุ การศึกษา อาชีพ  ต่างกัน  
มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนที่มีเพศ รายได้ ต่างกัน มีความ
คาดหวังต่อสภาพการให้บริการตามหลักพุทธธรรมของโรงพยาบาลราชบุรี  โดยรวมไม่แตกต่างกัน  
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
 3. ปัญวาจอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียักับสอาพการใว้บริการตามวลักพุทธธรรมของ
โรงพยาบาลราะบุรี 
ตารางท่ีจ3  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับสภาพการให้บริการตามหลักพุทธธรรมของ

โรงพยาบาลราชบุรี  
สอาพการใว้บริการตาม
วลั ก พุท ธ ธร ร มข อ ง
โรงพยาบาลราะบุรี 

ปัญวา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เ้านทาน บุคลากรบางคนไม่ให้ค าแนะน าที่
ดีกับญาติของผู้ป่วย 

ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
จิตส านึกในการให้บริการที่ดี 

เ้านปิยัาัา บุคลากรบางคนพูดจาด้วยถ้อยค า
ที่แข็งกระด้าง ไม่มีหางเสียง 

ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
สามารถควบคุมกิริยาให้สุภาพได้
ในทุกสถานการณ์ 

เ้านอัตถัริยา บุคลากรบางคนไม่กระตือรือร้น
ในการให้บริการ 

ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ความกระตือรือร้นในการให้บริการ 

เ้านสมานัตตตา บุคลากรบางคนให้บริการผู้ป่วย
นอกกับผู้ป่วยใน ไม่เสมอภาคกัน 
เลือกปฏิบัติ 

ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
เทคนิคในการสร้างความไว้วางใจ
และความคุ้นเคยกับผู้รับบริการ 
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 ัากตารางท่ีจ3 พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ต้องการสภาพการให้บริการตามหลัก
พุทธธรรมของโรงพยาบาลราชบุรี ที่มีคุณลักษณะ ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
 เ้านทานจบุคลากรบางคนไม่ให้ค าแนะน าที่ดีกับญาติของผู้ป่วยควรพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้มีจิตส านึกในการให้บริการที่ดี 
 เ้านปิยัาัาจบุคลากรบางคนพูดจาด้วยถ้อยค าที่แข็งกระด้าง ไม่มีหางเสียงคว รพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้สามารถควบคุมกิริยาให้สุภาพได้ในทุกสถานการณ์ 
 เ้านอัตถัริยาจบุคลากรบางคนไม่กระตือรือร้นในการให้บริการควรพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 
 เ้านสมานัตตตาจบุคลากรบางคนให้บริการผู้ป่วยนอกกับผู้ป่ วยใน ไม่เสมอภาคกัน เลือก
ปฏิบัติ ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีเทคนิคในการสร้างความไว้วางใจและความคุ้นเคยกับ
ผู้รับบริการ 
 
ออิปรายผลการัิััย 
 สภาพการให้บริการตามหลักพุทธธรรมของโรงพยาบาลราชบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
แสดงให้เห็นว่า โรงพยาบาลราชบุรี สามารถให้บริการประชาชนได้ตามพันธกิจ 4 ประการ คือ (1) ให้
การบริบาลประชาชน อย่างเป็นองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพ (2) พัฒนาระบบบริการศูนย์ความ
เชี่ยวชาญทางการแพทย์ (3) พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล และ (4) พัฒนา
ด้านวิชาการและผลิตบุคลากรทางการแพทย์ โดยในส่วนของการบริหาร มีการมอบหมายและกระจาย
หน้าที่ให้ฝ่ายและกลุ่มงานต่าง ๆ รับผิดชอบยิ่งขึ้น การก าหนดนโยบาย งานและกิจกรรมเป็นไปอย่าง
มีระบบ และในส่วนของงานบริการ กลุ่มงานเทคนิคบริการต่าง ๆ สามารถครอบคลุมภารกิจในการ
ให้บริการขั้นสูงประเภทโรงพยาบาลศูนย์ได้ดียิ่งขึ้นกว่าในอดีต ทั้งนี้ ได้มีการบูรณาการหลักพุทธธรรม 
ชื่อว่า สังคหวัตถุธรรม หรือสังคหวัตถุ 4 เข้ามาใช้ในการด าเนินงาน โดยสามารถอ านวยประโยชน์ใน
การครองใจคน ยึดเหนี่ยวน้ าใจกัน ท าให้เกิดการรักใคร่นับถือจากประชาชนผู้รับบริการ นั่นเอง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พนิตตา นรสิงห์, (2552) ที่ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสนามจันทร์” จากผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มาใช้
บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสนามจันทร์ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก เม่ือแยก
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุ กด้าน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์, (2553) ที่ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้ บริ กา ร ตา มหลั กสั งคหวั ตถุของฝ่ ายทะเบี ยนที่ ว่า การอ า เภอ เมืองจั งหวัดนครสวรร ค์ ”  
จากผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ  4 ของฝ่าย
ทะเบียนที่ว่าการอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นางพฤกษา พุทธรักษ์, (2552) ที่ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรตาม
หลักสังคหวัตถุ 4: กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรในเขตจังหวัดนครนายก” จากผลการวิจัยพบว่า  
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การบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของสหกรณ์การเกษตรในเขตจังหวัด
นครนายก โดยภาพรวม อยู่ในดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านทาน มีระดับการปฏิบัติ
มาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิดารัตน์ ศิละวรรณโณ, (2553) ที่ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของ
พนักงานส่วนต าบลต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักสังคหวัตถุ 4 กรณีศึกษา 
อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน” จากผลการวิจัยพบว่า พนักงานส่วนบุคคลมีความคิดเห็นว่า
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการบริหารงานตาม
หลักสังคหวัตถุ 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ มณีนุช ไพรดี, (2553) ที่ได้
วิจัยเรื่อง “การน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท 
พรอพเพอร์ต้ี แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด” จากผลการวิจัยพบว่า ความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงาน บริษัท พรอพเพอร์ต้ี แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด อยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ด.ต.หญิง ณัฐวีร์ภัทร์ ถิ่นมีผล, ( 2553) ที่ได้วิจัยเรื่อง “ทัศนะของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน บริการของต ารวจท่องเที่ยว ตามหลักสังคหวัตถุ 
4” จากผลการวิจัยพบว่า ทัศนะของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อประสิทธิภาพบริหารงานบริการของ
ต ารวจท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม ตามหลักสังคหวัตถุ 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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264: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

องค์คัามรู้ 
 1)จองค์คัามรู้ท่ีไเ้รับัากการัิััย 

ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 
 

 
อาพท่ีจ1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

จากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย การให้บริการตามหลักพุทธธรรมของโรงพยาบาลราชบุรี  
ที่พึงประสงดังนี้ 

เ้านทานจบุคลากรของโรงพยาบาลมีมาตรฐานในการให้บริการด้วยคุณภาพบุคลากรของ
โรงพยาบาลให้บริการด้วยความรวมเร็ว และทันต่อเวลาบุคลากรของโรงพยาบาลสามารถแก้ปัญหา

เ้านทาน 
บุคลากรของโรงพยาบาลมีมาตรฐานในการให้บริการด้วยคุณภาพบุคลากรของโรงพยาบาล
ให้บริการด้วยความรวมเร็ว และทันต่อเวลาบุคลากรของโรงพยาบาลสามารถแก้ปัญหาทันทีเมื่อ
ผู้รับบริการสอบถามหรือต้องการให้บริการบุคลากรของโรงพยาบาลมุ่งช่วยให้ผู้รับบริการท่ีมีสิทธ์ิ
ได้เข้าถึงการรักษาด้วยความเท่าเทียมกันบุคลากรของโรงพยาบาลให้ความ รู้และค าแนะน าท่ี
ถูกต้องชัดเจนแก่ผู้รับบริการ 

การใว้บริการตามวลักพุทธธรรมของโรงพยาบาลราะบุรี 

เ้านปิยัาัา 
บุคลากรของโรงพยาบาลพูดจาด้วยความเป็นกันเองบุคลากรของโรงพยาบาลพูดให้ค าแนะน าท่ี
เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการบุคลากรของโรงพยาบาลพูดจาทักทายท่านด้วยถ้อยค าไพเราบุคลากร
ของโรงพยาบาลใช้ถ้อยค าท่ีสุภาพบุคลากรของโรงพยาบาลมีการพูดท่ีแสดงความเห็นอกเห็นใจ 

เ้านอัตถัริยา 
บุคลากรของโรงพยาบาลให้ความช่วยเหลือผู้รับบริการโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติบุคลากรของ
โรงพยาบาลแสดงความพึงพอใจท่ีได้ให้ช่วยเหลือหรือให้การบริการแก่ผู้รับบริการบุคลากรของ
โรงพยาบาลมีความกระตือรือร้นท่ีจะคอยช่วยเหลือประชาชนทุกคร้ัง ท่ีมีโอกาสบุคลากรของ
โรงพยาบาลขวนขวายสนใจช่วยเหลือผู้รับบริการด้วยอย่างเต็มใจบุคลากรของโรงพยาบาล
ให้บริการด้วยความเสียสละไม่เห็นแก่ตัว 

เ้านสมานัตตตา 
บุคลากรของโรงพยาบาลด ารงตนด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมบุคลากรของโรงพยาบาลแต่งกาย
ด้วยเคร่ืองแบบท่ีสุภาพ สะอาดบุคลากรของโรงพยาบาลปฏิบัติตัวกับประชาชนท่ีมาติดต่อรับบริการ
ทุกคนอย่างเหมาะสมบุคลากรของโรงพยาบาลได้รับการการพัฒนาเ ร่ืองจิตบริการ บุคลากรของ
โรงพยาบาลเน้นการให้การบริการเท่าเทียมและเสมอภาคกัน 
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ทันทีเม่ือผู้รับบริการสอบถามหรือต้องการให้บริการบุคลากรของโรงพยาบาลมุ่งช่วยให้ผู้รับบริการที่ มี
สิทธ์ิได้เข้าถึงการรักษาด้วยความเท่าเทียมกันบุคลากรของโรงพยาบาลให้ความรู้และค าแนะน า ที่
ถูกต้องชัดเจนแก่ผู้รับบริการ 

เ้านปิยัาัาจบุคลากรของโรงพยาบาลพูดจาด้วยความเป็นกันเองบุคลากรของโรงพยาบาล
พูดให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการบุคลากรของโรงพยาบาลพูดจาทักทายท่านด้วยถ้อยค า
ไพเราบุคลากรของโรงพยาบาลใช้ถ้อยค าที่สุภาพบุคลากรของโรงพยาบาลมีกา รพูดที่แสดงความเห็น
อกเห็นใจ 

เ้านอัตถัริยาจบุคลากรของโรงพยาบาลให้ความช่วยเหลือผู้รับบริการโดยไม่มีการเลือก
ปฏิบัติบุคลากรของโรงพยาบาลแสดงความพึงพอใจที่ได้ให้ช่วยเหลือหรือให้การบริการแก่ผู้รับบริการ
บุคลากรของโรงพยาบาลมีความกระตือรือร้นที่จะคอยช่วยเหลือประชาชนทุกครั้งที่ มีโอกาสบุคลากร
ของโรงพยาบาลขวนขวายสนใจช่วยเหลือผู้รับบริการด้วยอย่างเต็มใจบุคลากรของโรงพยาบาล
ให้บริการด้วยความเสียสละไม่เห็นแก่ตัว 

เ้านสมานัตตตาจบุคลากรของโรงพยาบาลด ารงตนด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม
บุคลากรของโรงพยาบาลแต่งกายด้วยเครื่องแบบที่สุภาพ สะอาดบุคลากรของโรงพยาบาลปฏิบัติตัว
กับประชาชนที่มาติดต่อรับบริการทุกคนอย่างเหมาะสมบุคลากรของโรงพยาบาลได้รับการการพัฒนา
เรื่องจิตบริการบุคลากรของโรงพยาบาลเน้นการให้การบริการเท่าเทียมและเสมอภาคกัน 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเะิงนโยบาย 
  1) โรงพยาบาลราชบุรีประสานงานร่วมกันกับองค์กรคณะสงฆ์ ก าหนดมาตรฐานคุณภาพการ
ให้บริการแก่ประชาชนโดยบูรณาการหลักพุทธธรรม 
 2) โรงพยาบาลราชบุรีประสานงานร่วมกันกับองค์กรคณะสงฆ์ จัดอบรมสมถวิปัสสนา
กัมมัฏฐานแก่บุคลากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพสมาธิจิตให้มีอารมณ์ม่ันคง 
 2. ข้อเสนอแนะเะิงปฏิบัติ 
 1) โรงพยาบาลราชบุรีควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีจิตส านึกในการให้บริการที่ดี 
 2) โรงพยาบาลราชบุรีควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถควบคุมกิริยาให้สุภาพได้ในทุก
สถานการณ์ 
 3) โรงพยาบาลราชบุรีควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ  
 4) โรงพยาบาลราชบุรีควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีเทคนิคในการสร้างความไว้วางใจและ
ความคุ้นเคยกับผู้รับบริการ 
 3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการัิััยครั้ง ต่อไป 
 1) ควรศึกษาเก่ียวกับการสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ตามหลักพุทธธรรมของโรงพยาบาลราชบุรี 
 2) ควรศึกษาเก่ียวกับกระบวนการมีส่วนร่วมของสถาบันศาสนาในการพัฒนาคุณภาพจิตใจ
ของผู้ป่วยติดเตียงในโรงพยาบาลราชบุรี 
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SATISFACTION OF WOMEN TOWARDS DHAMMA PRACTICE IN NONGBUAHING 
TEMPLE, PAK THO DISTRICT, RATCHABURI PROVINCE 
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บทความนี้เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ เปรียบเทียบความพึงพอใจ  และศึกษาปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติธรรมในวัดหนองบัวหิ่ง อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  เป็นการวิจัย
แบบผสานวิธี พบว่า ความพึงพอใจโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  ระดับ
การศึกษา และรายได้ต่อเดือน โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ปัญหาและอุปสรรค คือ สถานที่พักไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้ปฏิบัติธรรมที่เพ่ิมขึ้น และบุคลากรที่ ดูแล
เก่ียวกับการรักษาความสะอาดมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้น ควรจัดซ้ือที่ ดินเพ่ิมเติมเพ่ือ
รองรับการขยายตัวของการจัดปฏิบัติธรรม และควรรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปที่เข้าในวัดทิ้งขยะให้
เป็นที่เป็นทางเพ่ือลดภาระ 
ค าส าคัญจ : ความพึงพอใจ, สตรี, การปฏิบัติธรรม 
 
Abstract 
 This article was to study the satisfaction, to compare the women's opinion 
and to study the problems, obstacles and suggestions for the satisfaction of women 
towards dhamma practice in Nongbuahing Temple, Pak Tho district, Ratchaburi 
province, using mixed methods. Findings were the satisfaction of revealed overall at 
highest level. The person factors for example, levels of education and monthly 
income influenced on overall views were significantly different at 0.01 levels. 
Problems and obstacles were as increased number of women to practice there, 
therefore, were not enough accommodations, and maid for clean-up. Further, that 
should be purchased for expansion of dhamma practices; and it should create 
campaign to encourage public participation in a neat waste disposal area to reduce 
the burden of temple 
Keywords : Satisfaction, Women, Dhamma Practice 
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บทน า 
พระพุทธศาสนาไ ด้เจ ริญรุ่ งเรื องในประเทศไทยนับ ต้ังแ ต่ยุคกรุงสุโขทัย  เป็น ต้นมา  

โดยพระภิกษุสามเณรได้ศึกษาและปฏิบัติธรรม จนมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึง แล้วน ามาสั่งสอน
ประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจตามไปด้วย โดยการศึกษานั้น ได้จ าแนกออกเป็นธุระ 2 ของ
พระพุทธศาสนา ได้แก่ คันถธุระ (ธุระฝ่ายคัมภีร์) และ วิปัสสนาธุระ (ธุระฝ่ายเจริญวิปัสสนา) นี้ได้
สืบเนื่องมาต้ังแต่ สมัยกรุงสุโขทัย รูปแบบของการปกครองคณะสงฆ์ จึงแยกเป็นฝ่ายคามวาสี (คันถ
ธุระ) และอรัญวาสี (วิปัสสนาธุระ) แม้สมัยต่อมาสมัย คือ สมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุง
รัตนโกสินทร์ตอนต้นก็ตาม รูปแบบของการศึกษาธุระและรูปแบบของการปกครองคณะสงฆ์ก็ยังคง
คล้ายคลึงกัน (คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2551) 

อย่างไรก็ตาม สถานที่ส าหรับรองรับการปฏิบัติธรรมของประชาชน ยังไม่เป็นที่พอเพียงกับ
ความต้องการ เพราะส านักปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ กระจุกตัวกันอยู่ในส่วนกลาง การเดินทางจาก
ต่างจังหวัดเพ่ือไปปฏิบัติธรรมแต่ละครั้ง นอกจากจะล าบากด้วยหนทางไกลแล้ว ยังล าบากด้วยเรื่อง
ของที่พักอาศัย ตลอดจนสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ทั้งค่าเดินทางและค่าอาหารอีกด้วย ทั้งนี้ มหาเถรสมาคม 
ได้เล็งเห็นความส าคัญในด้านการปฏิบัติธรรมมานานแล้ว และได้หาทางแก้ไขมาโดยตลอด พร้อมทั้ง
ได้มอบนโยบายแก่เจ้าคณะปกครองให้กระตุ้นให้ทุกส านักมีความกระตือรือร้นในการจัดปฏิบัติธรรม 
เพ่ือสนองต่อความต้องการของพุทธศาสนิกชนให้มากยิ่งขึ้น  (กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2557) 

ทั้งนี้ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ส่งเสริมให้ทุกวัด มุ่งจัดปฏิบัติธรรมเพ่ือสนองต่อ
ความต้องการของพุทธศาสนิกชน โดยมีเกณฑ์การบริหาร ครอบคลุม 3 ด้าน คือ ด้านสถานที่  
ด้านบุคลากร และด้านการบริหารจัดการ (กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , 
2557) 

ดังกล่าวนี้ วัดหนองบัวหิ่ง (มหานิกาย) ซ่ึงต้ังอยู่เลขที่ 139 บ้านหนองบัวหิ่ง หมู่ที่ 3 ต าบล
ดอนทราย อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (ได้รับประกาศต้ังเป็นวัดในพระพุทธศาสนาเม่ือวันที่ 14 
เมษายน พ.ศ. 2532 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เม่ือวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2538) เป็นวัดที่
สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของประชาชนตามนโยบายของมหาเถรสมาคมและส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของสตรีต่อการปฏิบัติธรรมในวัดหนอง
บัวหิ่ง อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี” เพ่ือสังเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่การจรร โลงและสืบต่อ
อายุพระพุทธศาสนา สืบไป 
 
ััตถุประสงค์ของการัิััย 
 1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของสตรีต่อการปฏิบัติธรรมในวัดหนองบัวหิ่ง อ าเภอปากท่อ 
จังหวัดราชบุรี 
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 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของสตรีต่อการปฏิบัติธรรมในวัดหนองบัวหิ่ง อ าเภอ
ปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของสตรีผู้ตอบแบบสอบถาม 
 3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติธรรมในวัดหนองบัวหิ่ง อ าเภอ
ปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
 
ัิธีการเ าเนินการัิััย 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดการ วิจัย
เชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากสตรีมีภูมิล าเนาในพ้ืนที่หมู่ที่ 3 ต าบลดอนทราย อ าเภอปากท่อ จังหวัด
ราชบุรี จ านวน 784 คน (องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทราย, 2561) ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์, 2546) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 265 คน เก็บ
ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 7 ท่าน เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
แบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 
ผลการัิััย 

1.จผลการศึกษาระเับคัามคาเวัังของประะาะนท่ีมีต่อคัามพึงพอใัของสตรีต่อการ
ปฏิบัติธรรมในััเวนองบััว่ิงจ อ าเออปากท่อจ ัังวััเราะบุร ี
ตารางท่ีจ1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อ ความพึง

พอใจของสตรีต่อการปฏิบัติธรรมในวัดหนองบัวหิ่ง อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยรวม 
       (n=265)  

คัามพึงพอใัของสตรีต่อการปฏิบัติธรรมในััเ
วนองบััว่ิงอ าเออปากท่อจ ัังวััเราะบุรี  

ระเับคัามคาเวััง 
x̅ S.D. การแปลผล 

ด้านสถานที่ 4.58 0.457 มากที่สุด 
ด้านบุคลากร 4.71 0.405 มากที่สุด 
ด้านการบริหารจัดการ 4.58 0.455 มากที่สุด 
โเยรัม 4.62 0.396 มากท่ีสุเ 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังต่อความพึงพอใจของสตรีต่อการปฏิบัติธรรม
ในวัดหนองบัวหิ่ง อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.62 , S.D.=0.396) 
เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน คือ ด้านบุคลากร ด้านสถานที่ และด้าน
การบริหารจัดการตามล าดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบระเับคัามคาเวัังของประะาะนต่อคัามพึงพอใัของสตรีต่อ
การปฏิบัติธรรมในััเวนองบััว่ิงจ อ าเออปากท่อจ ัังวััเราะบุรี โเย  ัาแนกปััััยส่ันบุคคลจ  
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563270: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

ตารางท่ีจ2  สรุปผลการเปรียบเทียบระดับความคาดหวังที่มีต่อความพึงพอใจของสตรีต่อการปฏิบัติ
ธรรมในวัดหนองบัวหิ่ง อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยจ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล  

 
ปััััยส่ันบุคคล 

F-test Sig. ผลการทเสอบสมมติฐานการัิััย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

อายุ 0.709 0.587   
การศึกษา 6.582** 0.002   
อาชีพ 1.211 0.301   
รายได้ 9.911** 0.000   

จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มีการศึกษา และรายได้ ต่างกัน มี
ความพึงพอใจของสตรีต่อการปฏิบัติธรรมในวัดหนองบัวหิ่ง อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยรวม 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนที่มี 
อายุ รายได้ ต่างกัน มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  โดยรวมไม่แตกต่าง
กัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
 3. ปัญวาจอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียักับคัามคาเวัังของประะาะนต่อคัามพึง
พอใัของสตรีต่อการปฏิบัติธรรมในััเวนองบััว่ิงจ อ าเออปากท่อจ ัังวััเราะบุรี 
ตารางท่ีจ3  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับความพึงพอใจของสตรีต่อการปฏิบัติธรรมในวัด

หนองบัวหิ่ง อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
คัามพึงพอใัของสตรีต่อ
การ ปฏิ บั ติ ธร ร ม ใ นัั เ
วนอง บััว่ิ งจอ าเออปาก
ท่อจัังวััเราะบุรี 

ปัญวา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เ้านสถานท่ี สถานที่พักแรมไม่ เพียงพอ
ต่อจ า นวนผู้ปฏิ บัติธ รรมที่
เพ่ิมขึ้น 

ควรจัดซ้ือที่ ดินเพ่ิมเติมเพ่ือรองรั บ
การขยายตัวของการจัดปฏิบัติธรรม 

เ้านบุคลากร บุคลากรที่ดูแลเก่ียวกับการ
รั ก ษา คว า ม สะ อา ดมี ไ ม่
เพียงพอต่อความต้องการ 

ควรรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปที่เข้า
ในวัดทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางเพ่ือลด
ภาระ 

เ้านการบริวารััเการ ผู้ที่เข้ามาในวัดไม่ค่อยรักษา
วัสดุสิ่งของเครื่องใช้ของวัด 

ควรรณรงค์ให้ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทุก
ฝ่ายร่วมกันรักษาวัสดุสิ่งของเครื่องใช้
ของวัด 

 ัากตารางท่ีจ3 พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม ต้องการความพึงพอใจของสตรีต่อการ
ปฏิบัติธรรมในวัดหนองบัวหิ่ง อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ที่มีคุณลักษณะ ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
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 เ้านสถานท่ี สถานที่พักแรมไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้ปฏิบัติธรรมที่เพ่ิมขึ้น  ควรจัดซ้ือที่ ดิน
เพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการขยายตัวของการจัดปฏิบัติธรรม 
 เ้านบุคลากรจบุคลากรที่ดูแลเก่ียวกับการรักษาความสะอาดมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ควรรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปที่เข้าในวัดทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางเพ่ือลดภาระ 
 เ้านการบริวารััเการผู้ที่เข้ามาในวัดไม่ค่อยรักษาวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ของวัดควรรณรงค์ให้
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายร่วมกันรักษาวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ของวัด 
  
ออิปรายผลการัิััย 
 ความพึงพอใจของสตรีต่อการปฏิบัติธรรมในวัดหนองบัวหิ่ง อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า การจัดปฏิบัติธรรมในวัดหนองบัวหิ่ง อ าเภอปาก
ท่อ จังหวัดราชบุรี ได้ส่งเสริมการจัดโครงการอบรมปฏิบัติธรรมในทุกกลุ่มชน เพ่ือให้ทุกคนมีโอกาสมา
ปฏิบัติธรรม และร่วมมือกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และ
สถาบันสังคมอ่ืน จัดการปฏิบัติธรรมเป็นการศึกษาธรรมฝึกฝนอบรมจิตของผู้ปฏิบัติ มีกระบวนการ
เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการ การสาธิต การปฏิบัติ การบรรยายธรรม การสอบ -ส่งอารมณ์ ปรับ
อินทรีย์ ฯลฯ ทั้งในส่วนของการจัดอบรมปฏิบัติธรรมเป็นระยะ ๆ ตามช่วงเวลา และการปฏิบัติธรรม
ตามอัธยาศัย คือ เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าปฏิบัติได้ตลอดเวลาตามที่ต้องการ นั่นเอง เพ่ือมุ่งหมา ยการ
ลดละกิเลสตัณหาเห็นธรรมถูกต้องตามความเป็นจริง โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุด คือ พระนิพพาน ตาม
แนวทางที่ มหาเถรสมาคม และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ส่งเสริมให้วัดที่จัดปฏิบัติธรรม
ในปัจจุบันนี้มีหลักเกณฑ์ในการจัดการปฏิบัติธรรมไว้ 3 ด้าน คือ ด้านสถานที่ ด้านบุคลากร และด้าน
การบริหารจัดการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูสังฆรักษ์วิสิทธิ์ ธมฺมวโร, (2555) ที่ได้ท าการวิจัย
เรื่อง “ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดนนทบุรี แห่ง
ที่ 2” จากผลการวิจัยพบว่า เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามวิทยากรถึงปัญหาที่ไม่เข้าใจ หรืออยาก
ทราบเหตุผลในเรื่องนั้น ๆ ได้ตลอดเวลา ไม่ปล่อยให้ข้ามวันเก็บไปเป็นข้อสงสัย และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ดวงกมล ทองคณารักษ์, (2554) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง “รูปแบบโครงการปฏิบัติธรรมที่
เหมาะสมส าหรับชาวต่างประเทศในประเทศไทย ” จากผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติธรรมใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท ทั้งสมถและวิปัสสนา ตลอดจนปัจจัยที่เก้ือกูลการปฏิบัติธรรม เช่น การเลือก
กรรมฐานที่เหมาะสม และความสัปปายะ ล้วนมีผลต่อผู้ เข้าปฏิบัติธรรม และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล, (2551) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง “บทบาทการส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ของอุบาสิกาบงกช สิทธิพล” จากผลการวิจัยพบว่า อุบาสิกามีบทบาทในการสร้างเสนาสนะ คือ 
ส านักปฏิบัติธรรมแดนมหามงคลที่ แล้วยังให้การอุปถัมภ์การก่อสร้างสถานที่ต่าง ๆ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นรีวัลค์ุ ธรรมนิมิตโชค, (2550) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบของวัดที่
เหมาะสมกับการเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ผลการวิจัยพบว่า แนวคิดทฤษฎีในการจัดวัดให้เป็น
แหล่งการเรียนรู้สมัยพุทธกาลและวัดดีเด่นในปัจจุบัน คือ พุทธวิธีการบริหารดูแลสังคมสงฆ์ในอาราม
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ให้มีความสัปปายะทั้ง 4 ด้าน คือ เสนาสัปปายะ บุคคลสัปปายะ อาหารสัปปายะ และธัมมสัปปายะ 
รวมทั้ง การปรับปรุงสถานที่วัดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ เหมาะสมของพุทธบริษัท และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูปลัดศิริวัฒน์ สมจิตฺโต, (2550) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความพึง
พอใจต่อการ เผยแผ่ธรรมในวันธรรมสวนะของพุทธศาสนิกชน: กรณีศึกษาเขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพฯ” จากผลการวิจัยพบว่า การน าเสนอโดยใช้อุปกรณ์ช่วยสอนหรือสื่อท าให้ผู้รับฟังสนใจใน
เนื้อหาสาระธรรม และง่ายต่อการปฏิบัติ และเกิดความพึงพอใจต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่
พุทธศาสนิกชนมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจั ยของ พระครูโกศลสุตากร (สมชาย กุลสโม), 
(2545) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การศึกษาความเข้าใจและวิธีการปฏิบัติธรรมตามหลักมรณานุสสติของผู้
ปฏิบัติธรรม ส านักปฏิบัติธรรมวัดเมืองคง อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ” จากผลการวิจัยพบว่า ผู้
ปฏิบัติธรรมมีความรู้ความเข้าใจวิธีการปฏิบัติตามหลักมรณานุสสติของส านักปฏิบัติธรรมวัดเมืองคง
เป็นอย่างดี เพราะได้รับค าแนะน าจากพระวิทยากรที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมัคร 
งามแสน, (2549) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง “บทบาทของสตรีในองค์กรพระพุทธศาสนาในสังคมไทย” จาก
ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของสตรีทางพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน มีประเด็นส าคัญที่แยกไว้ชัดแจน 5 
ส่วน โดยหนึ่งในนั้น คือ บทบาทในด้านบริการจัดการ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติพร สะสม, 
(2553) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ศึกษาระบบการบริหารและการจัดการวัดในพระพุทธศาสนา 
กรณีศึกษา: วัดพระธาตุแช่แห้ง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน” จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ มี
ผลสัมฤทธิ์และผลกระทบต่อการบริหารและการจัดการวัดพระธาตุแช่แห้งมีสองประการ คือ ปัจจัย
ภายใน ได้แก่ ความมีภาวะผู้น าของเจ้าอาวาส บุคลากร งบประมาณ และปัจจัยภายนอก ได้แก่ คณะ
สงฆ์ ภาครัฐ และองค์กรเอกชน ซ่ึงปัจจัยทั้งสองส่วนต่างเอ้ือผลประสานประโยชน์ส่งเสริมซ่ึงกันจนท า
ให้วัดพระธาตุแช่แห้งประสบความส าเร็จในการบริหารอันจะได้เป็นต้นแบบที่ดีงามในการพัฒนาวัดใน
พระพุทธศาสนา สืบไป 
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องค์คัามรู้ 
 1)จองค์คัามรู้ท่ีไเ้รับัากการัิััย 

ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 

 
อาพท่ีจ1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

จากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย คุณลักษณะของความพึงพอใจของสตรีต่อการปฏิบัติ
ธรรมในวัดหนองบัวหิ่ง อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ที่พึงประสงดังนี้ 

เ้านสถานท่ีอาคาร/ศาลาปฏิบัติธรรมมีความเหมาะสมต่อฟังการบรรยายธรรมและฝึกปฏิบัติ
วิปัสสนากัมมัฏฐานอาคาร/ศาลาปฏิบัติธรรมสามารถรองรับผู้เข้าปฏิบัติธรรมได้โดยไม่แออัดสถานที่
โดยรวมปราศจากเสียงรบกวนจากภายนอกสถานที่โดยรวมมีความสะอาดที่พัก ห้องน้ า  ห้องสุขา
จัดแยกตามเพศของผู้ใช้สถานที่โดยรวมมีความร่มรื่นการรักษาความปลอดภัยทั้งภายในและบริเวณ
โดยรอบส านักปฏิบัติธรรม 

เ้านสถานท่ี 
อาคาร/ศาลาปฏิบัติธรรมมีความเหมาะสมต่อฟังการบรรยายธรรมและฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน

อาคาร/ศาลาปฏิบัติธรรมสามารถรองรับผู้เข้าปฏิบัติธรรมได้โดยไม่แออัดสถานท่ีโดยรวมปราศจาก
เสียงรบกวนจากภายนอกสถานท่ีโดยรวมมีความสะอาดท่ีพัก ห้องน้ า ห้องสุขาจัดแยกตามเพศของ
ผู้ใช้สถานท่ีโดยรวมมคีวามร่มร่ืนการรักษาความปลอดภยัท้ังภายในและบริเวณโดยรอบส านักปฏิบัติ
ธรรม 

เ้านบุคลากร 
บุคลากรในส านักมีความประพฤติดีปฏิบัติชอบบุคลากรในส านักสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ท่ีดี
บุคลากรในส านักสามารถบรรยายธรรมให้ผู้ฟังเข้าใจหลักพุทธธรรมพระวิปัสสนาจารย์ได้ผ่านการอบรม
หลักสูตรการเป็นพระวิปัสสนาจารย์พระวิทยากรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
หรือมีความสามารถในการเทศนาพระวิปัสสนาจารย์มคีวามรู้ในการปฏิบัติตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตร
เป็นอย่างดีพระวิปัสสนาจารย์เพียงพอต่อจ านวนผู้เข้าปฏิบัติธรรมพระวิปัสสนาจารย์มีความสามารถใน
ส่ือสารให้ผู้ปฏิบัติธรรมเข้าใจได้เป็นอย่างดีพระวิปัสสนาจารย์นาสามารถตอบข้อซักถามและสอบอารมณ์
กัมมัฏฐานได้พระวิทยากรธรรมส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติธรรมน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
เ้านการบริวารััเการ 
จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย ท่ีชัดเจน เป็นระบบและโปร่งใสประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ  โดยไมเ่ป็นไป
ในลักษณะเชิงธุรกิจประสานงานกับชุมชนให้มส่ีวนร่วมในกิจกรรมของวัดในรูปของคณะกรรมการจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติของผู้เข้ารับการปฏิบัติธรรมอย่างเป็นระบบสามารถสืบค้นได้โดยสะดวกดูแลด้านท่ีพัก อาหาร 
น้ าด่ืม ห้องน้ า ห้องสุขา และการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ผู้ปฏิบัติธรรมประสานงานขอก าลัง
เจ้าหน้าท่ีดูแลรักษาความปลอดภัยได้อย่างท่ัวถึงมีเจ้าหน้าท่ีดูแลด้านสุขอนามัยท่ีสามารถให้การปฐม
พยาบาลเบ้ืองต้นได้ 
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274: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

เ้านบุคลากรจบุคลากรในส านักมีความประพฤติดีปฏิบัติชอบบุคลากรในส านักสามารถปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีบุคลากรในส านักสามารถบรรยายธรรมให้ผู้ฟังเข้าใจหลักพุทธธรรมพระวิปัสสนา
จารย์ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการเป็นพระวิปัสสนาจารย์พระวิทยากรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือมีความสามารถในการเทศนาพระวิปัสสนาจารย์มีความรู้ในการปฏิบัติตาม
หลักมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นอย่างดีพระวิปัสสนาจารย์เพียงพอต่อจ านวนผู้ เข้าปฏิบัติธรรมพระ
วิปัสสนาจารย์มีความสามารถในสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติธรรมเข้าใจได้เป็นอย่างดีพระวิปัสสนาจารย์นา
สามารถตอบข้อซักถามและสอบอารมณ์กัมมัฏฐานได้พระวิทยากรธรรมส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติธรรมน า
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

เ้านการบริวารััเการจจัดท าบัญชีรายรับ -รายจ่าย ท่ีชัดเจน เป็นระบบและโปร่งใส
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยไม่เป็นไปในลักษณะเชิงธุรกิจประสานงานกับชุมชนให้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของวัดในรูปของคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลสถิติของผู้ เข้ารับการปฏิบัติธรรมอย่างเป็น
ระบบสามารถสืบค้นได้โดยสะดวกดูแลด้านที่พัก อาหาร น้ า ด่ืม ห้องน้ า  ห้องสุขา และการอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ แก่ผู้ปฏิบัติธรรมประสานงานขอก าลังเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยได้อย่าง
ทั่วถึงมีเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสุขอนามัยที่สามารถให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเะิงนโยบาย 
  1) วัดหนองบัวหิ่ง ประสานความร่วมมือกับภาคคณะสงฆ์และผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายเพ่ือยก
ฐานะเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด 
 2) วัดหนองบัวหิ่ง ประสานความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัด
อบรมกิจกรรม “วัด 5 ส.” แก่พระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไป 
 2. ข้อเสนอแนะเะิงปฏิบัติ 
 1) ควรจัดซ้ือที่ดินเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการขยายตัวของการจัดปฏิบัติธรรม 
 2) ควรรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปที่เข้าในวัดทิ้งขยะให้เป็นที่ เป็นทางเพ่ือลดภาระ 
 3) ควรรณรงค์ให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายร่วมกันรักษาวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ของวัด 
 3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการัิััยครั้ง ต่อไป 
 1) ควรศึกษาเก่ียวกับกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดปฏิบัติธรรมของประชาชน 
 2) ควรศึกษาเก่ียวกับการการบริหารจัดการวัดเพ่ือยกฐานะเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัด 
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THE MORAL TRAINING OF MONKS FOR STUDENTS IN 
BANGPHAEPATHOMPHITTAYA SCHOOL, RATCHABURI PROVINCE 
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บทความนี้เพ่ือศึกษาสภาพ เปรียบเทียบความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อ
การอบรมคุณธรรมจริยธรรมของพระสงฆ์แก่นักเรียนโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จังหวัดราชบุรี   
เป็นวิจัยแบบผสานวิธี พบว่าความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมาก สถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ 
และระดับชั้นต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ปัญหา 
อุปสรรค คือ การฝึกอบรมมีเวลาน้อย ท าให้ไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร  ขาดการเน้นย้ าในการ
รักษาศีล ขาดการอบรมให้นักเรียนประยุกต์น าไปใช้จริง ขาดการประเมินผลก่อนและหลังการอบรม 
ขาดการสนับสนุนการศึกษาธรรมแก่นักเรียน ดังนั้นพระสงฆ์จึงควรมีกิจกรรมฝึกให้เด็กนักเรียนปฏิบัติ
ในการสวดมนต์และนั่งสมาธิ เป็นประจ า 
ค าส าคัญจ : การอบรม, คุณธรรมจริยธรรม, พระสงฆ์ 
 
Abstract 

This article was to study the satisfaction, to compare the student’s opinion 
and to study the problems, obstacles and suggestions for the moral training of 
monks for student in Bangphaepathompitthaya school, Ratchaburi province, using 
mixed methods. Findings were the satisfaction of revealed overall at highest level. 
The person factors for example, age and grade level influenced on overall views 
were significantly different at 0.01 levels. Problems and obstacles were as the training 
has little time, making it not as successful as the sacrament. As a lack of support for 
students. Lack of training for students to apply lack of evaluation before and after 
training. Lack of support for the education of the students. Therefore, monks should 
have activities to train students to practice prayer and meditation on a regular basis. 
Keywords: Training, Moral, Monks 
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บทน า 
 ปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มของเยาวชนทุกคนต่างลงความเห็นตรงกันว่าเยาวชนไทยของเราขาด
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอย่างยั่งยืน คืออาจจะมีอยู่บ้างแต่เป็นแบบฉาบฉวยไม่เกิดผลที่
ถาวร ในขณะที่สังคมไทยต้องการเห็นภาพการพัฒนาเยาวชนไทยไปสู่ก ารเป็นบัณฑิตที่ มีคุณภาพ มี
ความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีสติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรมเป็นกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมหนึ่งที่จัด
ขึ้นในรูปแบบของการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา ได้ศึกษารู้ ซ้ึง
ถึงหลักธรรมและรู้จักปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่วัย เพ่ือน าหลักธรรมไปพัฒนาตนเองและสร้างสรรค์
สังคมให้เจริญก้าวหน้าบนรากฐานที่ม่ันคง ซ่ึงปัจจุบันการจัดค่ายคุณธรรมเป็นกระบวนการส่งเส ริม
คุณธรรมจริยธรรมที่ได้รับการตอบรับทั้งจากสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และภาค
ประชาชน สามารถน าทุนทางสังคมที่มีค่า คือสถาบันทางศาสนาให้เป็นที่พ่ึงทางใจของคนในสังคมไทย
สร้างสังคมแห่งปัญญา 
 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยามุ่งเน้นพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านร่างกายอารมณ์ 
จิตใจ สังคม สติปัญญา และมีสุขภาพอนามัยที่ ดี ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม
ประเพณี สามารถน าความรู้และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และเป็นพ้ืนฐานในการ
เรียนต่อ การประกอบอาชีพเพ่ือการปรับตนให้มีชีวิตอยู่ในสังคม และชุมชนได้ อย่างมีคุณค่า มี
ความสุขตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
 จากประเด็นปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา เรื่อง “การอบรม
คุณธรรมจริยธรรมของพระสงฆ์แก่นักเรียนโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จังหวัดราชบุรี ” ซ่ึงการศึกษา
ครั้งนี้จะเป็นแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านเก่ง ด้านดี และด้านมีความสุข เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน และจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนด้านการ
เรียนการสอนให้พัฒนาตามแนวปฏิรูปการศึกษาแนวใหม่ต่อไป 
 
ััตถุประสงค์ของการัิััย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของพระสงฆ์แก่นักเรียนโรงเรียน บางแพ
ปฐมพิทยา จังหวัดราชบุรี 
 2 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของพระสงฆ์แก่นักเรียน
โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จังหวัดราชบุรี โดยจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
 3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของพระสงฆ์แก่
นักเรียนโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จังหวัดราชบุรี 
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ัิธีเ าเนินการัิััย  
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสาน  ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้
แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยใช้แบบสัมภาษณ์ เป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ประชากร ได้แก่ นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ของโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จังหวัดราชบุรีจ านวน 384 คนกลุ่มตัวอย่าง ได้ท าการสุ่มจาก
ประชากร โดยหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการใช้สูตรค านวณของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) 
ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 196 คน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยหาค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที ค่าเอฟ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
และในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพมีการวิเคราะห์เอกสาร และวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ด้วยเทคนิค
การวิเคราะห์เนื้อหา 
 
ผลการัิััย 
 1.จคัามคิเเว็นเก่ียักับการอบรมคุณธรรมัริยธรรมของพระสงฆ์แก่นักเรียนโรงเรียน
บางแพปฐมพิทยาจ ัังวััเราะบุรี 
ตารางท่ีจ1 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของพระสงฆ์แ ก่นักเรียน

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม 
        (n = 196) 

คัามคิเเว็นของการอบรมคุณธรรมัริ ยธรรมของ
พระสงฆ์แก่นักเรียนโรงเรียนบางแพปฐมพิทยาจัังวััเ
ราะบุรี 

ระเับคัามคิเเว็น 
(X ) (S.D) แปลผล 

ด้านกายภาวนา 
ด้านศีลภาวนา 
ด้านจิตตภาวนา 
ด้านปัญญาภาวนา 

4.16 
4.16 
4.13 
4.10 

0.292 
0.313 
0.350 
0.354 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

อาพรัม 4.14 0.239 มาก 
 ัากตารางท่ีจ1 พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของ
พระสงฆ์แก่นักเรียนโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จังหวัดราชบุรี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านกายภาวนา  ด้านศีลภาวนา 
ด้านจิตตภาวนา และด้านปัญญาภาวนา ตามล าดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบคัามคิเเว็นของนักเรียนท่ีมีต่อการอบรมคุณธรรมัริยธรรมของ
พระสงฆ์แก่นักเรียนโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ัังวััเราะบุรีจ โเย  ัาแนกตามปััััยส่ันบุคคล 
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ตารางท่ีจ2 สรุปผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมของพระสงฆ์แก่นักเรียนโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จังหวัดราชบุรี  โดยจ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ปััััยส่ันบุคคล t-test F-test Sig 
ผลการทเสอบ 

ยอมรับ ปฏิเสธ 
เพศ -1.256 - 0.211 -  
อายุ - 9.714** 0.000  - 
ระดับชั้น - 9.977** 0.000  - 
อาชีพผู้ปกครอง - 1.623 0.184 -  

 ัากตารางท่ีจ2 ผลการเปรียบเทียบ พบว่า อายุและระดับชั้น มีผลให้ความคิดเห็นของการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรมของพระสงฆ์แก่นักเรียนโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จังหวัดราชบุรี แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 แต่ปัจจัยส่วนบุคคลอ่ืน ไม่พบความแตกต่าง 
 3. ปัญวาจ อุปสรรคและข้ อเสนอแนะเ ก่ียักับคัามคิเเว็นของการอบรมคุณธรรม
ัริยธรรมของพระสงฆ์แก่นักเรียนโรงเรียนบางแพปฐมพิทยาจ ัังวััเราะบุรี 
ตารางท่ีจ3 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับความคิดเห็นของการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  
      ของพระสงฆ์แก่นักเรียนโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จังหวัดราชบุรี 

เ้าน ปัญวาจ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
กายภาวนา การฝึกอบรม มีเวลาน้อย ท าให้ไม่

ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร 
ควรมีกิจกรรมฝึกให้เด็กนักเรียนปฏิบัติในการ
สวดมนต์และนั่งสมาธิ เป็นประจ า 

ศีลภาวนา ขาดการเน้นย้ าในการรักษาศีล ควรสอนให้รู้จักการรักษาศีล และรณรงค์ให้
เด็กรักษาศีล 5 ที่นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ 
โดยจัดให้เป็นโครงการอบรมและปฏิบัติจริง 

จิตตภาวนา ขาดการอบรมให้นักเรียนประยุกต์
น าไปใช้จริง ขาดการประเมินผล
ก่อนและหลังการอบรม 

ควรน านักเรียนไปปฏิบัติธรรมทุกวันพระ โดย
สวดมนต์และให้สงบนิ่งนั่งสมาธิ 

ปัญญาภาวนา ขาดการ สนับสนุนการศึกษาธรรม
แก่นั ก เรียน  ขาดกา รอบรมใ ห้
นักเรียนประยุกต์น าไปใช้จริง ขาด
การ ประเมินผลก่อนและหลังการ
อบรม 

ควรฝึกให้นักเรียนแก้ปัญหาโดยใช้สติปัญญา 
พิจ า รณา ไตร่ ตร อง  ใช้ สติปัญญา ในกา ร
แก้ปัญหาอย่างรอบคอบ 

 ัากตารางท่ีจ3 พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการอบรมคุณธรรมจริยธรรม มี
ข้อเสนอแนะดังนี้ 
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563280: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 

 

 เ้านกายอาันา คือ ควรมีกิจกรรมฝึกให้เด็กนักเรียนปฏิบัติในการสวดมนต์และนั่งสมาธิ  
เป็นประจ า 
 เ้านศีลอาันา คือ ควรสอนให้รู้จักการรักษาศีล ภาวนาและปฏิบัติให้ได้  และให้ครูรณรงค์
ให้เด็กรักษาศีล 5 ที่นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ โดยจัดให้เป็นโครงการอบรมและปฏิบัติจริง 
 เ้านัิตตอาันา คือ ควรน านักเรียนไปปฏิบัติธรรมทุกวันพระ โดยสวดมนต์และให้สงบนิ่ง
นั่งสมาธิ 
 เ้านปัญญาอาันาจคือ ควรฝึกให้นักเรียนแก้ปัญหาโดยใช้สติปัญญา พิจารณาไตร่ตรอง ใช้
สติปัญญาในการแก้ปัญหาอย่างรอบคอบ 
 
ออิปรายผลการัิััย 
 สภาพการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของพระสงฆ์แก่นักเรียนโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 
จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน แสดงให้เห็นว่า พระสงฆ์ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
โดยเฉพาะกับกลุ่มเยาวชน ซ่ึงมีสถานะเป็นนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาต่างๆ ซ่ึงถือว่าเป็น
บุคลากรส าคัญของสังคมและประเทศชาติในอนาคต อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสภาพการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมของพระสงฆ์แก่นักเรียนโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จังหวัดราชบุรีพบว่าอยู่ในระดับมาก  
แต่พระสงฆ์ยังคงต้องเอาใจใส่และพัฒนาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงการเรียนการสอนและ
เทคนิคที่ใช้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป โดยมี 4 ด้าน คือ ด้านกายภาวนา ด้านศีลภาวนา ด้านจิตต
ภาวนา ด้านปัญญาภาวนา 
 1. ด้านกายภาวนา อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 
รองลงมาคือส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง กติกา และกฎหมายมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.18 ส่วนข้อที่น้อยที่สุดคือ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความยึดถือระเบียบวินัยในชั้นเรียนตามที่ได้
ตกลงกันไว้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พระมหาสายลม ธมุมวาตธาโร 
(บดีรัฐ) (2554) ได้วิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพในการบริหารจักชุดการ ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
สมุทรปราการ” ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพ เพศ , อายุ , พรรษาและวุฒิการศึกษา
เปรียญธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการส านักปฏิบัติธรรม ประจ า
จังหวัดสมุทรปราการ แตกต่างกัน ซ่ึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว้ อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พระสมุห์นภดล นาถธมฺโม (เกษมสุข) (2557) ได้วิจัยเรื่อง “สภาพการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของพระสงฆ์ในโรงเรียนวัดป่าปร ะดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ” 
ผลการวิจัยพบว่า สภาพการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.19 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม อยู่ในอันดับสูงสุดที่ 4.19 รองลงมาคือ ด้านเทคนิคการสอน และด้านการเรียนการสอน 
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ตามล าดับ ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 
สถานภาพด้านเพศ อายุ และระดับชั้น การศึกษาแตกต่างกัน มีผลท าให้ความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

2. ด้านศีลภาวนา อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 เม่ือพิจารณา เป็นรายข้อพบว่า 
ข้อที่อยู่ในระดับมากที่สุด ส่งเสริมให้นักเรียนมีความประพฤติซ่ือตรงและมีความจริงใจ อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ส่งเสริมให้นักเรียนมีความประพฤติจริงใจ ซ่ือตรง ไม่โกหกหลอกลวงผู้ อ่ืน  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ส่วนที่น้อยที่สุดคือ ส่งเสริมให้นักเรียนรู้เท่าทันปัญหาอันเกิดจากเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันสมควร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 แต่ผลดังท่ีกล่าวมาได้สอดคล้องเข้ากับผลงานวิจัยของ  
พระมหาธานินทร์ ฐิติวีโร (2545) ที่ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ
จากผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า นักเรียนที่มีอายุแตกต่างกัน ไม่พบว่า แตกต่าง เพราะ
ส่วนมากแล้วมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิอยู่ในระดับมาก เป็นเพราะโรงเรียนพระปริยัติธรรม ไม่ได้ก าหนดหรือมี
ข้อจ ากัดด้านอายุของผู้ที่เข้ามาศึกษา และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พระปลัดบ าเพ็ญ กิตฺติปาโล 
(ศิลาธารา) (2557) ได้วิจัยเรื่อง “ความคาดหวังของนักเรียนต่อบทบาทพระสอนศีลธรรมในโรง เรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง” ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นต่อความ
คาดหวังของนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าทุก
ด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจาก ด้านพฤติกรรมและด้านเนื้อหาสาระในการถ่ายทอด อยู่ในระดับมาก 
เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 3. ด้านจิตภาวนา อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุดได้แก่ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดศรัทธายึดม่ันในหลักปฏิบัติ ความเป็นคนดี  
มีจิตใจผ่องใส อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 รองลงมาคือ ส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาจิต
สาธารณะ คิดท าประโยชน์แก่สังคมและเพ่ือนมนุษย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และที่น้อยที่สุดคือ 
ส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาจิตเป็นสาธารณะ คิดท าประโยชน์แก่สังคมและเพ่ือนมนุษย์สาธารณะ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เตือนใจ ฤทธิจักร (2547) ได้วิจัยเรื่อง “ธรรมาภิ
บาลใน การบริหารสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม” จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า บุคลากร
มีทัศนะ ต่อธรรมาภิบาลในการบริหารสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ในระดับปานกลางทุกด้าน และบุคลากร
ใน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่มีอายุและระดับการศึกษาระยะเวลาในการปฏิบัติงานและต าแหน่งหน้าที่ 
ที่แตกต่างกัน มีทัศนะต่อธรรมาภิบาลในการบริหารสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แตกต่างกัน  และ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ มนตรี ก าลังดี (2543) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “จริยธรรมของนักเรียน
มัธยมศึกษาอ าเภอกะปงสังกัดส านักงานการศึกษามัธยมศึกษาศึกษาจังหวัดพังงา ” ผลการวิจัยพบว่า 
ประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ผลของการวิจัยพบว่า ระดับ
จริยธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเม่ือพิจารณาองค์ประกอบด้านความมีระเบียบวินัยด้าน
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ความกตัญญูตกเวทีความเป็นผู้มีวัฒนธรรมและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีอยู่ในระดับมาก
นักเรียนมีสภาพครอบครัวท่ีแตกต่างกันมีจริยธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 4. ด้านปัญญาภาวนา อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุดได้แก่ ส่งเสริมให้นักเรียนรู้เท่าทันถึงปัญหาอันมาจากยาเสพติดของ
มึนเมา มีจิตใจผ่องใส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 รองลงมาคือส่งเสริมให้นักเรียนมีปัญญารู้จักคุณค่าของ
เวลาและใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 และที่น้อยที่สุดคือ 
ส่งเสริมให้นักเรียนมีปัญญารู้จักประโยชน์และคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ ที่ มีอยู่ตามธรรมชาติ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 แต่ผลดังที่กล่าวมาได้สอดคล้องเข้ากับผลงานวิจัยของ พระมหาธานินทร์ ฐิติ วีโร 
(2545) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนในจังหวัด ศรีสะเกษ จากผล
การทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า นักเรียนที่มีอายุแตกต่างกัน ไม่พบว่า แตกต่าง เพราะส่วนมาก
แล้วมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์อยู่ในระดับมาก เป็นเพราะโรงเรียนพระปริยัติธรรม ไม่ได้ก าหนดหรือมี
ข้อจ ากัดด้านอายุของผู้ที่เข้ามาศึกษา และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุมณธา  แก่นกูล (2544) ได้
วิจัยเรื่อง“จริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอพะโต๊ะสังกัด
ส านักงานการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดชุมพร”ผลการศึกษาพบว่าโดยภาพรวมจริยธรรมของนักเรียน
อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายองค์ประกอบด้านใฝ่รู้ความอดทนความประหยัดความเมตตากรุณา
ความยุติธรรมนักเรียนมีจริยธรรมอยู่ระดับปานกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Book 1.indd   282 7/6/2563   14:31:08



283Proceedings 2020
Graduate Program, Department of Political Sciences, Faculty of Social Sciences, MCU April 3, 2020

การประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings):283 

องค์คัามรู้ 
1) องค์คัามรู้ท่ีไเ้รับัากการัิััย 
ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

อาพท่ี 1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 จากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
มีดังนี้ 
 เ้านกายอาันา คือ นักเรียนเป็นคนมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
 เ้านศีลอาันา คือ นักเรียนมีความประพฤติซ่ือตรง มีจิตส านึก เป็นคนดี ใช้หลักธรรมในการ
ด าเนินชีวิต 
 เ้านัิตตอาันา นักเรียนเกิดศรัทธา เป็นคนดี ท าประโยชน์แก่สังคมและเพ่ือนมนุษย์
ช่วยเหลือผู้อ่ืน สร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดแก่ตนเอง 
 เ้านปัญญาอาันาจคือ นักเรียนรู้ เท่าทันถึงปัญหาอันมาจากยาเสพติด นักเรียนรู้จักใช้
จ่ายเงินทอง มีปัญญา น าหลักธรรมมาใช้พัฒนาศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ 

 
 

 

การอบรมคุณธรรมัริยธรรม
ของพระสงฆ์แก่นักเรียน
โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาจ

ัังวััเราะบุรี 

เ้านศีลอาันา 
- ส่งเสริมให้นักเรียนมีความประพฤติซ่ือตรง 
จริงใจ 
- ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตส านึก เป็นคนดี ใช้
หลักธรรมในการด าเนินชีวิต 
- ส่งเสริมให้นักเรียนมีความประพฤติจริงใจ 
ซ่ือตรง 

เ้านัิตตอาันา 
- ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดศรัทธา เป็นคนดี มีจิตใจ
ผ่องใส 
- ส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาจิตสาธารณะ 
คิดท าประโยชน์แก่สังคมและเพ่ือนมนุษย์ 
- ส่งเสริมให้นักเรียน รู้จักพัฒนาจิต ช่วยเหลือ
ผู้อ่ืน สร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดแก่ตนเอง 

เ้านปัญญาอาันา 
- ส่งเสริมให้นักเรียนรู้เท่าทันถึงปัญหาอันมา
จากยาเสพติดของมึนเมา 
- ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้จ่ายทรัพย์สินเงิน
ทองและเกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
- ส่งเสริมให้นักเรียนมีปัญญา น าหลักธรรม
มาใช้พัฒนาศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ 

เ้านกายอาันา 
- การอบรมส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนมีระเบียบวินัย  
- นักเรียนปฏิบัติตามตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
- สอดแท รกแนวคิ ดหลักธ รรมเก่ีย วกับกา ร
ปลูกฝังวินัย ระเบียบแบบแผนและข้อบัง คับ แก่
นักเรียน 
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2) องค์คัามรู้ท่ีไเ้สังเคราะว์ัากงานัิััย 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

อาพท่ี 2 องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
 จากองค์ความรู้ที่สังเคราะห์ อธิบายได้ว่า ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ได้แก่ นักเรียนเกิดศรัทธา มีระเบียบวินัย  มีจิตส านึก รู้จักใช้จ่ายเงินทอง มีความคิด
สร้างสรรค์ ใช้หลักธรรมในการด าเนินชีวิต 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเะิงนโยบาย 

1.1 โรงเรียนท าข้อตกลงกับวัฒนธรรมจังหวัด ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และ
องค์กรคณะสงฆ์จัดท าหลักสูตรอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

1.2 โรงเรียนก าหนดกฎระเบียบการวัดผลของสถานศึกษาว่าด้วยความประพฤติที่ ดีของ
นักเรียนในสถานศึกษา 
 2. ข้อเสนอแนะเะิงปฏิบัติการ 

2.1 พระสงฆ์ควรให้นักเรียนได้น้อมหลักธรรมค าสอนทางศาสนาไปปรับเปลี่ยนใช้ในการ
ด าเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้อง  

2.2 พระสงฆ์ควรส่งเสริม พัฒนา เด็กและเยาวชน ให้มีความพร้อมและรู้ เท่าทัน ความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน  

การอบรม
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

มี
ระเบียบ
วินัย นักเรียนเกิด

ศรัทธา นักเรียนมี
จิตส านึก 

ใช้
หลักธรรม
ในการ

ด าเนินชีวิต 
 

รู้จักใช้
จ่ายเงิน

ทอง 
 มีความคิด

สร้างสรรค์ 
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2.3 พระสงฆ์ควรสร้างความตระหนักในการสร้างสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และ
สุขภาวะทางจิตวิญญาณ หรือปัญญา โดยใช้หลักค าสอนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 3 ข้อเสนอแนะส าวรับการท าัิััยครั้งต่อไป 

3.1 ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาวิจัยรายละเอียดในเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์ 
(Interview) โดยแบบสัมภาษณ์ รวบรวมจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) กับผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) รวมถึงผู้ที่มีบทบาทเก่ียวข้อง เช่น ครูและผู้ปกครองของ นักเรียน 
เพ่ือจะได้มาซ่ึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน 

3.2 ในการวิจัยครั้งต่อไปควรเปลี่ยนกลุ่มการวิจัย จากการศึกษานักเรียนที่ก าลังอยู่ใน
ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จังหวัดราชบุรี เป็นนักเรียนในพ้ืนที่ อ่ืนๆ เพ่ือเป็นการ
ส ารวจว่า พระสงฆ์ในพ้ืนที่อ่ืนๆ มีรูปแบบในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนเป็นอย่างไร 

3.3 ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเก่ียวกับกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ ที่พระสงฆ์ใช้ในการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน เพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
แก่นักเรียน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิผล 
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บทคัเย่อ 
 บทความนี้เพ่ือศึกษาสภาพและเปรียบเทียบความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามหลักอิทธิบาทธรรมของเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลเหมือง
ใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า ประชาชนผู้ตอบ
แบบสอบถามนั้นมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ปัญหาและอุปสรรค เจ้าหน้าที่บางคนขาดทัศนคติที่ ดีในการ
ท างาน ดังนั้น ควรก าหนดมาตรการเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพด้วยความเพียร 
เจ้าหน้าที่ขาดความละเอียดรอบคอบในการท างาน ดังนั้น เจ้าหน้าที่ควรให้ความส าคัญกับงานและ
ท างานด้วยความเต็มใจ บุคลากรไม่ใส่ใจการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน  ดังนั้น เจ้าหน้าที่ควรพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอยู่เสมอ เจ้าหน้าที่ไม่ได้ท าการประเมินและตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน ดังนั้น ควรพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
ค าส าคัญจ : ประสิทธิภาพ; การปฏิบัติหน้าที่; หลักอิทธิบาทธรรม 
 
Abstract 
 This article was to studyจthe condition and comparison of the Reviews, 
problems, obstacles and suggestions for efficiency of performing duties of municipal 
officers according to Iddhipăda Dhamma at Mueang Mai sub-district, Amphawa 
district, Samut Songkhram province. This mix-method research found that the 
respondents had an overall opinion at a high level, the different personal factors had 
no different opinions, therefore rejected the research hypothesis . some officers lack 
of good attitudes in working, therefore, measures should be prescribed for staff to 
work with their full potential with diligence, some lack of careful discretion in work, 
therefore should focus on work and work willingly, regarding the attention to the 
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assigned work, the personnel do not pay attention to the performance of their 
duties. Therefore, staff should develop themselves to be knowledgeable and 
capable people at all times, the staff did not assess and check the performance, 
therefore, the work procedures should be kept up to date. 
Keywords: efficiency, performing duties, Iddhipăda Dhamma  
 
บทน า  
 สังคมมนุษย์เป็นสังคมที่ประกอบด้วยองค์การหรือหน่วยงานนานาชนิด ซ่ึงองค์การเหล่านี้จะ
มีความผูกพันกับวิถีชีวิตมนุษย์ ต้ังแต่แรกเกิด กล่าวคือ มนุษย์ถือก าเนิดมาในโรงพยาบาล ได้รับ
การศึกษาจากสถาบันการศึกษา และประกอบอาชีพในองค์การทั้งภาครัฐและภ าคเอกชน ดังนั้น 
องค์การหรือหน่วยงานจึงมิใช่สิ่งแปลกใหม่ แต่เป็นสิ่งที่มีมาต้ังแต่สมัยโบราณ องค์การมักเป็นที่รวม
ของงานและคน โดยงานจะส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับหลักการบริหารและการจัด
องค์การเป็นส าคัญ เม่ือใดก็ตามที่ผู้บริหาร มีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติขององค์การ ผู้บริหารก็จะ
สามารถประยุกต์หลักการบริหารองค์การให้เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการได้ 
(สมคิด บางโม, 2558) 
 เทศบาลถือได้ว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มีประวัติความเป็นมายาวนานมากที่สุด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติการจัดท าบริการสาธารณะ 
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมมากรูปแบบหนึ่ง ดังนั้น สาระส าคัญประการหนึ่งของเทศบาลต าบลก็คือ  การบริหารกิจการใน
ท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้กับประชาชนในเขตเทศบาล เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานได้โดยมีความ
เป็นอิสระปลอดจากการชี้น าจากรัฐบาล มีความสามารถท่ีจะสนองความต้องการของพลเมืองใน
ท้องถิ่นได้ 
 จากประเด็นที่กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท
ธรรมของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม ซ่ึงเป็นคุณธรรมที่ส่ ง เสริ มให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นบริ หารงานอย่าง มี
ประสิทธิภาพและบรรลุผลท่ีมุ่งหมาย เพ่ือส่งเสริมให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการด าเนินงาน
ตามแผนงาน ด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน ไม่ท้อถอย และคิดค้นวิธีการแก้ไขปรับปรุง 
ข้อผิดพลาดของงานอย่างสม่ าเสมอ ให้ดีขึ้นไป 
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ััตถุประสงค์ของการัิััย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักอิทธิบาทธรรมของเจ้าหน้าที่ เทศบาลต าบล
เหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพกา รปฏิบัติหน้าที่ตามหลั กอิทธิบาทธรรมของ
เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  
 3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตาม
หลักอิทธิบาทธรรมของเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
ัิธีการเ าเนินการัิััย 
 รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณก าหนดการวิจัย
เชิงส ารวจเก็บข้อมูลจากประชาชนในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเทศบาลต าบลเหมืองใหม่ 
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 2029 คน (ส านักงานเทศบาลอ าเภออัมพวา,  2562) 
ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ , 2551) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 335 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 
7 คน เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
 
ผลการัิััย 

1.จผลการศึกษาระเับคัามคาเวัังของประะาะนท่ีมีต่อการปฏิบัติวน้าท่ีตามวลักอิทธิ
บาทธรรมของเั้าวน้าท่ีเทศบาลต าบลเวมืองใวม่จ อ าเอออัมพัาจ ัังวััเสมุทรสงคราม 
ตารางท่ีจ1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติ

หน้าที่ตามหลักอิทธิบาทธรรมของเจ้าหน้าที่ เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยรวม 

              (n=335)  

ปฏิบัติวน้าท่ีตามวลักอิทธิบาทธรรมของเั้าวน้าท่ี 
ระเับคัามคาเวััง 

x̅ S.D. การแปลผล 
ด้านฉันทะ ความพอใจในงานตามที่ได้รับมอบหมาย 4.44 0.459 มาก 
ด้านวิริยะ การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความ
เพียร 

 
4.27 

 
0.466 

 
มาก 

ด้านจิตตะ การใส่ใจกับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 4.27 0.453 มาก 
ด้านวิมังสา การตรวจสอบและปรับปรุงการปฏิบัติงาน 4.32 0.453 มาก 
โเยรัม 4.33 0.410 มาก 
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จากตารางที่ 1 พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักอิทธิบาทธรรม
ของเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(=4.33, S.D.=0.410) เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า  อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านฉันทะ 
ความพอใจในงานตามที่ได้รับมอบหมาย ด้านวิมังสา การตรวจสอบและปรับปรุงการปฏิบัติงาน ด้าน
วิริยะ การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความเพียร และด้านจิตตะการใส่ใจกับการปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมาย ตามล าดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบระเับคัามคาเวัังของประะาะนต่อการปฏิบัติวน้าท่ีตามวลัก
อิทธิบาทธรรมของเั้าวน้าท่ีเทศบาลต าบลเวมืองใวม่จอ าเอออัมพัาจัังวััเสมุทรสงคราม  โเย
 ัาแนกปััััยส่ันบุคคลจ  
ตารางท่ีจ2  สรุปผลการเปรียบเทียบระดับความคาดหวังที่ มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักอิทธิบาท

ธรรมของเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดย
จ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล  

 
ปััััยส่ันบุคคล 

t-test F-test Sig. ผลการทเสอบสมมติฐานการัิััย 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

เพศ 0.368  0.713   
อายุ  0.577 0.631   
อาชีพ  0.188 0.904   
ระดับการศึกษา  0.161 0.851   
รายได้  0.319 0.812   

จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประชาชนที่มี เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา
รายได้ การปฏิบัติหน้าที่ตามหลักอิทธิบาทธรรมของเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพ
วา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
 3. ปัญวาจอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียักับการปฏิบัติวน้าท่ีตามวลักอิทธิบาทธรรมของ
เั้าวน้าท่ีเทศบาลต าบลเวมืองใวม่จ อ าเอออัมพัาจ ัังวััเสมุทรสงคราม 
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ตารางท่ีจ3  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักอิทธิบาทธรรมของ
เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

การปฏิบัติวน้าท่ีตามวลัก
อิ ท ธิ บ า ท ธ ร ร ม ข อ ง
เั้าวน้า ท่ีเทศบาลต าบล
เวมืองใวม่ 

ปัญวา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เ้านคัามพอใัในงาน ท่ี
ไเ้รับมอบวมาย 

ขา ดควา มถนั ด ใน งา น ท่ี
รับผิดชอบ ปฏิบัติงานได้ไม่
เต็มศักยภาพ ปฏิเสธงา น
โดยที่ยังไม่ได้ลงมือท า 

ก าหนดมาตรการ ในการท างา น 
ปรับพฤติกรรมของตนเองในการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ควรมอบหมาย
งานให้ตรงกับสายงานและควา ม
ถนัดของเจ้าหน้าที่ 

เ้านการปฏิบัติงานท่ีไเ้รับ
มอบวมายเ้ัยคัามเพียร 

ขา ดควา มรอบคอบ และ
ความเอาใจใส่ในการท างาน 
เจ้ า ห น้ า ที่ มีจ า น ว น ไ ม่
เพียงพอกับภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย 

ควรปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
ด้วยความต้ังใจจริง หัวหน้างานควร
ให้รางวัลตอบแทน เพ่ือเป็นขวัญ
แล ะ ก า ลั ง ใ จ กั บ เ จ้ า ห น้ า ที่ ที่
ปฏิบัติงานได้ดี 

เ้า น ก า ร ใ ส่ ใ ั กั บ ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ท่ี ไ เ้ รั บ
มอบวมายจ 

เจ้าหน้าที่ให้ความสนใจกับ
สื่อออนไลน์มากเกินความ
จ าเป็น ขาดความเอาใจใส่ 
ขาดมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีในการ
ท างาน 

ควร พัฒนา ตน เอง ใ ห้ เป็ น ผู้ ที่ มี
ควา มรู้ คว า มสา มา รถอยู่ เ สมอ 
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้
เกิดประสิทธิภาพ  

เ้านการตรััสอบและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

งานของเจ้าหน้ามีมากจน
ละเลยการประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ง า นข อง ตน ขา ด
ความรู้ความสามารถในการ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 

พัฒนาวิธีการปฏิบัติงานให้ทันสมัย
อยู่เสมอ โดยน าเทคโนโลยีเข้ามา
ช่วย ร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาที่
เ กิ ด ข้ึ น ร่ ว ม กั น  เ พ่ื อ ใ ห้ ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง อ ง ค์ ก ร มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 ัากตารางท่ีจ3 พบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม การปฏิบัติหน้าที่ตามหลักอิทธิบาท
ธรรมของเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  ที่มีคุณลักษณะ 
ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
 คัามพอใัในงานท่ีจไเ้รับมอบวมายจคือ 1) ขาดความถนัดในงานที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงาน
ได้ไม่เต็มศักยภาพ ปฏิเสธงานโดยที่ยังไม่ได้ลงมือท า  2 ) ก าหนดมาตรการในการท างาน ปรับ
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พฤติกรรมของตนเองในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ควรมอบหมายงานให้ตรงกับสายงานและความถนัด
ของเจ้าหน้าที่ 
 เ้านการปฏิบัติงานท่ีไเ้รับมอบวมายเ้ัยคัามเพียร คือ 1) ขาดความรอบคอบ และความ
เอาใจใส่ในการท างาน เจ้าหน้าที่มีจ านวนไม่เพียงพอกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 2) ควรปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายด้วยความต้ังใจจริง หัวหน้างานควรให้รางวัลตอบแทนเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจกับ
เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานได้ดี 
 เ้านการใส่ใักับการปฏิบัติงานท่ีไเ้รับมอบวมายจ คือ 1) เจ้าหน้าที่ให้ความสนใจกับสื่อ
ออนไลน์มากเกินความจ าเป็น ขาดความเอาใจใส่ ขาดมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีในการท างาน 2) ควรพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอยู่เสมอ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิภาพ 
 เ้านการตรััสอบและปรับปรุงการปฏิบัติงาน คือ 1) งานของเจ้าหน้ามีมากจนละเลยการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของตน ขาดความรู้ความสามารถในการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน  
2) พัฒนาวิธีการปฏิบัติงานให้ทันสมัยอยู่ เสมอ โดยน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย  ร่วมกันหาทางแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
ออิปรายผลการัิััย 
 สภาพประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักอิทธิบาทธรรม ของเจ้าหน้า ท่ีเทศบาลต าบล 
เหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญและน่าสนใจและ
น ามาอภิปรายดังนี้ 
 1.จระเับคัามคิเเว็นของประะาะนท่ีมีต่อสอาพประสิทธิอาพการปฏิบัติวน้าท่ีตามวลัก
อิทธิบาทธรรม ของเั้าวน้าท่ีเทศบาลต าบลจ เวมืองใวม่จอ าเอออัมพัาจ ัังวััเสมุทรสงครามจ  
 ประชาชนมีความคิดเห็นต่อสภาพประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักอิทธิบาทธรรม ของ
เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบล เหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน ทั้งด้านฉันทะ ความพอใจในงานตามที่ได้รับมอบหมาย ด้านวิริยะ การปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายด้วยความเพียร ด้านจิตตะ การใส่ใจกับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ด้านวิมังสา การ
ตรวจสอบและปรับปรุงการปฏิบัติงาน เห็นได้ว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ  พรณิชา เพ่ิมพูน , (2551) 
ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนที่อ าเภอศรี
บุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู” ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนที่อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวมพบว่า มีการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมาก เม่ือท าการวิเคราะห์ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
เป็นรายด้าน พบว่า มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านหลักนิติธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดรองลงมา คือ ด้านหลักความโปร่งใส ด้าน
หลักความรับผิดชอบ ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักคุณธรรมและการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล อันดับน้อยที่สุด คือ ด้านหลักความคุ้มค่า  
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 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักอิทธิบาท
ธรรม ของเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบล เหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล  
 ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักอิทธิบาทธรรม ของเจ้าหน้าที่ เทศบาลต าบล เหมือง
ใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล 
ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการ
วิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพจน์ เจริญข า (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของ องค์กา รบริหารส่วนต าบลปางมะค่า  อ าเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวั ด
ก าแพงเพชร” พบว่า ประชาชนมีทัศนะต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององ ค์การบริหาร
ส่วนต าบลปางมะค่า  อ าเภอขาณุวร  ลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ผลเปรียบเทียบทัศนะของประชาชนต่อการ บริหารงานของตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน  อายุ
ต่างกันและระดับการศึกษาต่างกัน มีทัศนะ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
แต่ในส่วนของประชาชนที่มีประสบการณ์ การท างานที่แตกต่างกันมีทัศนะต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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องค์คัามรู้ 
 1)จองค์คัามรู้ท่ีไเ้รับัากการัิััย 

ผู้วิจัยน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

อาพท่ีจ1 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
จากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักอิทธิบาทธรรม 

ของเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบล เหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ที่พึงประสงค์ดังนี้ 
เ้านการปฏิบัติงานท่ีไเ้รับมอบวมายเ้ัยคัามเพียรจ เจ้าหน้าที่ควรมีความรับผิดชอบต่อ

หน้าที่ท างานด้วยความกระตือรือร้นขยันหม่ันเพียรไม่ละเลยงานในหน้าที่ หัวหน้างานควรเสริมแรง
โดยการให้รางวัลตอบแทนเพ่ือเป็นก าลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ 

เ้านคัามพอใัในงานตามท่ีไเ้รับมอบวมายจพยายามศึกษางานของตนเอง และเพ่ิมพูน
ความรู้อยู่เสมอ ควรมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความสามารถและความถนัด  

เ้านการใส่ใักับการปฏิบัติงานท่ีไเ้รับมอบวมายจเจ้าหน้าที่ควรจะพัฒนาตัวเองให้มีความรู้
ความสามารถที่จะปฏิบัติงานควรท าความเข้าใจงานที่จะต้องปฏิบัติควรสร้างจิตส านึกของเจ้าหน้าที่ให้
สามารถปฏิบัติงานเพ่ือส่วนรวมขององค์กรตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความต้ังใจจริง 
 เ้านการตรััสอบและปรับปรุงการปฏิบัติงานจพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ ๆ โดย
น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วย ในการปฏิบัติงานควรมีบรรทัดฐานหรือกฎเกณฑ์ ที่บุคลากรทุกคน

ประสิทธิอาพในการปฏิบัติงานตามวลักอิทธิบาท
ธรรมของเั้าวน้าที่เทศบาลต าบลเวมืองใวม่จ

อ าเอออัมพัาจ ัังวััเสมุทรสงคราม 

เ้านคัามพอใัในงานตามที่ไเ้รับมอบวมาย 
พยายามศึกษางานของตนเอง และเพ่ิมพูนความ
รู้อยู่เสมอ ควรมอบหมายงานให้เหมาะสมกับ
ความสามารถและความถนัด  
3.พอใจที่จะด าเนินงานนั้นให้ประสบผลส าเร็จ  
4.วางแผนการด าเนินงาน และท าให้งานส าเร็จผล
ตามจุดหมายที่วางไว้ 
 

เ้านการปฏิบัติงานที่ไเ้รับมอบวมาย 
เ้ัยคัามเพียร 

เจ้าหน้าที่ควรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท างาน
ด้วยความกระตือรือร้นขยันหม่ันเพียรไม่ละเลย
งานในหน้าที่หัวหน้างานควรเสริมแรงโดยการให้
รางวัลตอบแทนเพ่ือเป็นก าลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ 
 

เ้านการใส่ใักับการปฏิบัติงานที่ไเ้รับ
มอบวมาย 

เจ้าหน้าที่ควรจะพัฒนาตัวเองให้มีความรู้
ความสามารถที่จะปฏิบัติงานควรท าความเข้าใจ
งานที่จะต้องปฏิบัติควรสร้างจิตส านึกของ
เจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติงานเพ่ือส่วนรวมของ
องค์กรตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความต้ังใจจริง 

เ้านการตรััสอบและปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
พัฒนาวิธีการปฏิบั ติงาน รูปแบบใหม่ ๆ โดยน า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วย ในการปฏิบั ติงาน
ควรมีบรรทัดฐานหรือกฎเกณฑ์ ที่บุคลากรทุกคน
ยอมรับควรมีเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะเพ่ือหาเหตุผล
และข้อผิดพลาดในการปฏิบั ติงานของเจ้าหน้าที่ 
เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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ยอมรับควรมีเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะเพ่ือหาเหตุผลและข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพ่ือ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาวิจัย “ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักอิทธิบาทธรรมของเจ้าหน้าที่
เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะเะิงนโยบาย 

1) เทศบาลควรมีการร่วมมือกับองค์กรและก าหนดนโยบายมาตรฐานคุณภาพการบริการ
ประชาชนโดยบูรณาการหลักธรรมาภิบาลและพุทธธรรม 

2) เทศบาลควรมีการอบรมจัดต้ังกลุ่มจิตอาสาเพ่ือช่วยในยามที่เดือดร้อนเพ่ือพัฒนาจิตใจ
ตนเองและผู้อ่ืนให้ดียิ่งขึ้น 

3) เทศบาลควรมีการปฏิบัติท าหน้าที่ โดยมีการท าจิตและใบหน้าที่ยิ้มแย้มอยู่ เสมอ 
เพ่ือให้คนมาติดต่ออัธยาศัยที่ดีต่อกัน 
 2.ข้อเสนอแนะเะิงปฏิบัติการ 

1) ผู้บริหารเทศบาลควรมอบหมายงานให้ตรงกับสายงานและความถนัดของเจ้าหน้าที่ 
เพ่ือให้งานนั้นประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ 

2) เจ้าหน้าที่ควรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย ควรให้ความส าคัญกับงาน 
ท างานด้วยความเต็มใจและอดทน ควรมีความกระตือรือร้ น ขยันหม่ันเพียรในการท างานไม่ละเลย
หน้าที่  

3) เจ้าหน้าที่ควรเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ควรพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่
มีความรู้ความสามารถอยู่ เสมอ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิภาพ ควรให้
ความส าคัญกับงานของตน ควรปฏิบัติหน้าที่ให้เหมาะสมกับค าว่าข้าราชการ 

4) เทศบาลควรพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย 
ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่เฉพาะเพ่ือหาข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และร่วมกันหาทาง
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการัิััยครั้ง ต่อไป 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักอิทธิบาทธรรมของ
เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” ซ่ึงได้รับข้อเสนอแนะจาก
ผลการศึกษาวิจัย โดยผู้วิจัยขอเสนอให้ผู้ที่สนใจได้น าไปศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1) ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานกับหลักอิทธิบาท
ธรรมของหน่วยงานอ่ืนว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร 

2) ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอ่ืนเพ่ือศึกษาข้อมูลว่ามีการ
ปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมความเหมือนกัน หรือแตกต่างกันจากการวิจัยครั้งนี้ 
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3) ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาระบบการท างานของการน าหลักอิทธิบาทกับ
หลักธรรม 
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 งานวิจัยนี้เพ่ือศึกษาสภาพการพัฒนา  เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน  ปัญหา 
อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มีต่อการพัฒนาชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนาในต าบลเหมืองใหม่ อ าเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นแบบผสานวิธี พบว่า สภาพการพัฒนาชุมชนต าบลเหมืองใหม่ 
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความ
คิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ปัญหา อุปสรรค คือ ผู้บริหารขาดความ
กระตือรือร้นในการพัฒนาชุมชนอย่างจริงจัง ดังนั้นควรพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารในการพัฒนา
ชุมชน  
ค าส าคัญ: การพัฒนาชุมชน; ตามแนวพระพุทธศาสนา; จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
Abstract 
 The objectives of this study were to study conditions of development 
comparisons of development problems and obstacles of development community 
according to Buddhism in Mueangmai Sub-district , Amphawa District, Samutsongkram 
Province. The research used the mixed research method. Findings were The 
conditions of development community according to Buddhism in Mueangmai Sub-
district , Amphawa District, Samutsongkram Province found that all of had moderate . 
Based on different is found to be different accepting the research hypothesis. Serious 
damage to community development problems. Should be developed leadership for 
them.  
Keywords: Development Community; According to Buddhism; Samutsongkhram 
Province 
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บทน า 
พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันที่ส าคัญสถาบันหนึ่งในสถาบันหลักของชาติไทย  เป็นที่มาและ

ถ่ายทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ พระพุทธศาสนาจึงเป็นรากฐานของวัฒนธรรม
ไทยและวิถีชีวิตของคนไทย ที่มีบทบาทส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนา  และการจัดระเบียบทาง
สังคมไทยในด้านต่างๆ ทั้งด้านการปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี จนถึงการด าเนินชีวิตใน
ประจ าวัน โดยมีวัดเป็นหน่วยปฏิบัติการหลักของสถาบันพระพุทธศาสนา  มีหน้าที่ถ่ายทอดวิชาการ 
ศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ไปสู่สังคม วัดจึงเป็นส่วนประกอบที่
ส าคัญของสังคมที่มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กับสังคมเป็นอย่างมาก นั้นคือ วัดกับสังคมมีความสัมพันธ์
กันอย่างใกล้ชิดลึกซ้ึงจนยากที่จะแยกออกจากกันได้ วิถีชีวิตของผู้คนในสังคมผูกพันกับวัดต้ังแต่เกิด
จนกระทั่งตาย วัดจึงเปรียบเหมือนชีวิตจิตใจหรือจิตวิญญาณของสังคม  และในขณะเดียวกันสังคมก็
เปรียบเสมือนร่างกาย ที่ท้ังสองฝ่ายจะต้องอาศัยเก้ือกูลและช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน  ดังนั้นวัดและ
สังคมจะต้องสมานฉันท์ให้ความร่วมมือร่วมใจ และประสานสัมพันธ์อยู่คู่กันตลอดไป 

ในท านองเดียวกันนี้ วัดและพระสงฆ์เป็นผู้ที่ท าคุณประโยชน์และช่วยเหลือเก้ือกูลสังคมด้วย
เช่นกัน ดังนั้นวัดและพระสงฆ์จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อชุมชนและสังคม  ทั้งนี้แต่ละชุมชนหรือ
หมู่บ้านต่างมีวัดประจ าเป็นศูนย์กลางของการประกอบพิธีกรรมและการท ากิจกรรมต่างๆ  วัดเป็น
สมบัติร่วมกันของคนทั้งชุมชนหรือหมู่บ้านที่ทุกคนจะต้องช่วยกันอุปถัมภ์ค้ าจุนและช่วยกันปกป้อง
ดูแลรักษา วัดในพระพุทธศาสนาจึงอยู่ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน  ที่มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อวิถี
ชีวิตของคนไทยสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้ 

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า วัดเป็นหน่วยงานสวัสดิการใหญ่ที่สุดในชุมชน  ที่ช่วยเหลือและ
แก้ปัญหาต่างๆ ของครอบครัว ชุมชนและสังคมในส่วนรวมได้เป็นอย่างดี จนกระทั่งเม่ือความเจริญ
แบบตะวันตกได้เริ่มหลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทย ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ มากมาย อาทิ
เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม เป็นต้น ส่งผลให้บทบาทของ
วัดและพระสงฆ์ลดความส าคัญลงไปมาก และจากการที่สภาพสังคมปัจจุบันได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือกระแสโลกาภิวัตน์  ท าให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะเขตชุมชนเมือง และประการส าคัญคือการที่ประเทศไทยได้พัฒนาประเทศให้มีความเจริญ
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนั้น ท าให้สังคมไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมแบบตะวันตกมากยิ่งขึ้น 
ความสัมพันธ์แบบพ่ึงพาอาศัยกันของชุมชนจึงเปลี่ยนแปลงจากสังคมแบบพ่ึงพาตนเองมาเป็นสังคม
บริโภคนิยม ที่มาพร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม และได้กลายมาเป็นกระแสที่ครอบง า
แนวคิด ค่านิยม และวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยเป็นอย่างมาก และจากการที่มุ่งเน้นแต่การพัฒนาทาง
โลก แต่ละเลยมิติทางธรรม ได้ก่อให้เกิดความเสื่อมถอยทางด้านศีลธรรม และจริยธรรมแก่ผู้คนใน
ชุมชน จึงท าให้ผู้คนในชุมชนเริ่มเหินห่างจากวัดมากขึ้น  ซ่ึงได้ก่อให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆ  ตามมา
มากมาย 
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ปัจจุบันประเทศไทยก าลังอยู่ในช่วงก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการพัฒนาในทุกๆ ด้าน 
โดยเฉพาะการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาด้านสังคม อันถือว่าเป็นหัวใจของการพัฒนา
ประเทศไปสู่ความก้าวหน้าที่แท้จริง และในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจะก้าวรุดหน้าไปด้วยดีนั้น 
ย่อมต้องอาศัยคนที่มีคุณภาพดี เป็นพ้ืนฐานเบื้องแรก ปัจจัยที่จะช่วยให้คนมีคุณภาพดีนั้น ก็คือ 
การศึกษา (ก่อ สวัสดิพาณิชย์, 2541) การศึกษาก่อให้เกิดความเจริญงอกงาม ทั้งทางด้านสติปัญญา 
อารมณ์ สังคมและจิตใจ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤ ติกรรมไปในทางที่ ดี ในขณะเดียวกัน 
การศึกษาและการพัฒนายังมีความสัมพันธ์กันโดยตรงเพราะการศึกษาอาจมีผลกระทบส่งเสริมต่อ
ความเป็นอยู่ของประชาชนและสังคมได้ 

การพัฒนาวัดเพ่ือให้วัดเป็นแหล่งสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยสร้างสิ่งก่อสร้างที่จ า เป็น สร้าง
ด้วยความสวยงาม รักษาเอกลักษณ์ของศิลปะท้องถิ่น อนุรักษ์โบราณวัตถุเก่าแก่ทั้งพระพุทธรูป อาวุธ 
สิ่งของเครื่องใช้เก็บรวบรวมไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา บทบาทด้านการพัฒนาพระสงฆ์ พระสงฆ์ที่ มี
อาวุโสควรให้ความส าคัญในการดูแลอบรมสั่งสอนพระสงฆ์ที่อ่อนพรรษาให้เป็นพระสงฆ์ที่ มี จริยาวัตร 
งดงามเป็นที่พ่ึงพิงของประชาชน ในกรณีที่พระสงฆ์รูปใดเป็นพระอุปัชฌาย์ ก็ควรจะให้ความส าคัญ ใน
การอบรมพระสงฆ์บวชใหม่เป็นพิเศษจนกว่าพระสงฆ์รูปนั้นมีจริยาวัตรที่เหมาะสม พระสงฆ์พึงมี
บทบาทในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ซ่ึงกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นกระแสใหญ่ของโลกที่มี
การระดมศาสตร์ทางด้านต่างๆ มาเชื่อมโยงพระสงฆ์จึงควรต้องพยายามศึกษาให้เข้าใจปัญหา
สิ่งแวดล้อม และวิธีแก้ไขให้ลึกซ้ึงเพ่ือจะได้สอนประชาชนได้ถูกต้อง และวัดควรเป็นต้นแบบในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน 

จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดที่เกิดความเปลี่ยนแปลง และก าลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
มาก ทั้งทางด้านการคมนาคม เศรษฐกิจ การเมือง เพราะต้ังอยู่ ติดกับเขต ชุมชนเมืองและตลาดน้ า
อัมพวา เดิมเป็นชุมชนเกษตรกรรม ท าสวนลิ้นจี่  สวนส้มโอ และน้ าตาลมะพร้าว คนในชุมชนอยู่   
แบบต่างพ่ึงพากันและกัน เม่ือความเจริญด้านการคมนาคม หรือทางเศรษฐกิจ เช่นมีโรงงานขนาด
ย่อม มี หมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นในชุมชนหรือบริเวณใกล้เคียง ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอันส่งผล
กระทบในด้าน ต่างๆ แก่ชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมประเพณี การด ารงชีวิต การ
ประกอบอาชีพที่ เปลี่ยนแปลงไป ประชาชนบางส่วนเลิกท าการเกษตร หันมาเป็นลูกจ้างโรงงาน เป็น
ลูกจ้างบริษัทเอกชน เป็นธรรมดาว่าเม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นตามมาไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านสังคม การเมือง ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่นปัญหาขยะ และปัญหา
อ่ืนๆอีกมากมาย ซ่ึงปัญหา  เหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีผลกระทบในการด ารงชีวิตของคนในจังหวัด
สมุทรสงคราม ทั้งสิ้น และจากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้น าชุมชนจึงได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาบูรณาการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนบนฐาน
ของความพอเพียง อยู่  ดีกินดีและมีภูมิคุ้มกันที่ ดี ตามนโยบายของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวง 
มหาดไทย โดยอาศัยการมีส่วน ร่วมและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมให้
น าไปใช้ในการด าเนินชีวิตของ ประชาชนตามบริบทของชุมชน เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนรู้จัก
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ใช้ รู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่ อันจะเป็นประโยชน์แก่การด ารงชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่าง
พอเพียงและอยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน  

จากประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษามีความสนใจศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุมชนตามแนว
พระพุทธศาสนาในต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม วิธีการและแนวทางปฏิบัติ
อย่างไรบ้าง เพ่ือพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนและสังคม นอกจากนี้ยังได้ศึกษาปัญหา  
อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนาชุมชนสืบไปด้วย 
 
ััตถุประสงค์การัิััย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพการพัฒนาชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนาในต าบลเหมืองใหม่ อ าเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาชุมชนตามแนว
พระพุทธศาสนาในต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล 

3. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา
ในต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
ัิธีเ าเนินการัิััย 

1.จรูปแบบการัิััย 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี  (Mixed-Methods Research) ก าหนดขอบเขต

เนื้อหา ตามแนวคิดของ การพัฒนาชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนาในต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 3 ด้าน คือ 1) แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน 3 ด้าน ได้แก่ (1) การพัฒนา
ด้านสังคม (2) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (3) การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2546: 5) 

2.จผู้ใว้ข้อมูลส าคัญจ  
ประชากร (Population) ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลเหมืองใหม่ อ าเภอ

อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 1,356 คน 
กลุมตัวอยาง ไดท าการสุมมาจากประชากร โดยหาขนาดของกลุ มตัวอย างจากการใช สูตร

ค านวณของทาโร ยามาเน Taro Yamane) (สุวรีย ศิริโภคาภิรมย, 2546 : 129 -130 ). ได้ขนาดของ
ลุ่มตัวอย่าง จ านวน 308 คน 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) จาก
การเลือกแบบเจาะจง จ านวน 11 รูป 
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3.จเครื่องมือท่ีใะ้ในการัิััย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่มีลักษณะ เป็นแบบ

เลือกตอบ (Check List) แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) แบบปลายเปิด (Open Ended 
Question) และแบบสัมภาษณ์ ซ่ึงมีลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมี โครงสร้าง (Structured 
Interview) 

4.จการเก็บรับรัมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้อาศัยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้งหมดด้วยตนเอง 
5.จการัิเคราะว์ข้อมูล 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยหาค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 

ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที ค่าเอฟ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และในส่วนของ
การวิจัยเชิงคุณภาพมีการวิเคราะห์เอกสาร และวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ด้วย เทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหา 
 
ผลการัิััย 
ตารางท่ีจ1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชน  ที่ มีต่อการพัฒนา

ชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนาในต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
โดยภาพรวม  

 (n = 308) 

 
ัากตารางท่ี 1 พบว่า ประชาชน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชนตามแนวพุทธศาสนาใน

ต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 3 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52  
 
 
 

ล าเับ 
การพัฒนาะุมะนตามแนัพระพุทธศาสนา 
ในต าบลเวมืองใวม่จอ าเอออัมพัาจัังวััเ
สมุทรสงคราม  

ระเับคัามคิเเว็น 

X̅ S.D. การแปลผล 
1. ด้านการพัฒนาสังคม 4.62 0.420 มากที่สุด 
2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 4.47 0.480 มาก 
3. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 4.49 0.461 มาก 
อาพรัม 4.52 0.414 มากท่ีสุเ 
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ตารางท่ีจ2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ปััััยส่ันบุคคล t-test F-test Sig. ผลการทเสอบ 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

1. เพศ 1.588  0.113 -  
2. อายุ - 13.124** 0.000  - 
3. วุฒิการศึกษาสามัญ - 7.318** 0.001  - 
4. อาชีพ - 18.106** 0.000  - 

 **นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ผลการเปรียบเทียบประชาชน ต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามที่มีอายุ 

วุฒิการศึกษาสามัญ อาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนาใน
ต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 จึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 

3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเก่ียวกับ การพัฒนาชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนาใน
ต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้านการพัฒนาสังคม คือ ผู้บริหา รขาดความ
กระตือรือร้นในการพัฒนาชุมชนอย่างจริงจัง ปัญหาด้านสังคมมีมาก เช่น ปัญหาด้านยาเสพติด 
ปัญหาด้านอาชญากรรม เป็นต้น ปัญหาส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันถ้วนที ข้อเสนอแนะ 
ควรพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารในการพัฒนาชุมชน ขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ ไข
ปัญหาและรีบแก้ไขปัญหาไม่ให้บานปลาย ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ คือ ในช่วงนี้ประเทศไทยมีปัญหา
เก่ียวกับเศรษฐกิจจ านวนมาก ส่งผลให้ประชาชนค้าขายไม่ดี จ านวนผลผลิตในชุมชนมีจ านวนมาก ท า
ให้ราคาผลผลิตตกต่ า ข้อเสนอแนะ คือ เน้นด าเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและท าราคากลาง  
ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม คือ ปัญหาด้านขยะในชุมชนมีจ านวนมาก ต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วน 
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้การแก้ไขอย่างเต็มที่ ข้อเสนอแนะ คือ ร่วมมือกับทุกส่วนงาน รณรงค์
ให้มีการทิ้งขยะให้ถูกต้องและรณรงค์ให้ประชาชนรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
ออิปรายผล 

1. ประชาชน ต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามมีความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาชุมชนตามแนวพุทธศาสนาในต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 3  ด้าน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ด้าน
การพัฒนาสังคม อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนา
อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนามีความส าคัญต่อประชาชน 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิทยา จันทร์แดง,จ(2554) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการชุมชนเข้มแข็ งตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน” 
ผลการวิจัยพบว่า 1) นโยบายการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง  มีการ
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ดาเนินการในด้านการเพ่ิมศักยภาพขององค์กรชุมชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การจัดการความรู้
และการเรียนรู้ของคนในชุมชน 2 ) ชุมชนมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
บริหารจัดการชุมชน การประกอบอาชีพ การจัดการทรัพยากรในชุมชน  และการพัฒนาองค์กรใน
ชุมชน 3) รูปแบบใหม่ที่ค้นพบคือ การบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งแบบบูรณาการตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การวิจัยในครั้งนี้น าไปสู่ข้อค้นพบใหม่ คือ 1 ) การมีส่วนร่วมที่สนับสนุนให้ชุมชน
เข้มแข็งแบบไตรภาคี ได้แก่ องค์กรชุมชน องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคีสนับสนุน  2 ) ระบบสนับสนุน
ชุมชนเข้มแข็ง ได้แก่ ระบบความรู้ ระบบข้อมูล ระบบความสัมพันธ์ และมีแนวทางในการน าไปสู่การ
ปฏิบัติเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง 3) แนวทางในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง คือ แนวทางด้านการฟ้ืนฟูชุมชน 
แนวทางด้านการปรับตัวของชุมชน และแนวทางด้านการด ารงอยู่ของชุมชน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ รสสุคนธ์ ยมกนิษฐ์, (2553) ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษากระบวนการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา ” 
พบว่า กระบวนการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนาให้ความส าคัญกับศรัทธาในฐานะองค์ธรรมที่
น าเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ เพราะเม่ือมีศรัทธาแล้ว การน าตนเองเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้สามารถต้ัง
ต้นขึ้นได้ ศรัทธานั้นจะต้องประกอบด้วยปัญญาจนกลายเป็นสัมมาทิฏฐิที่ มีคุณภาพ ซ่ึงเกิดได้ด้วย
ปัจจัย 2 ประการ คือ ปรโตโฆสะหรือปัจจัยภายนอกที่มุ่งหมายไปที่กัลยาณมิตร เป็นแหล่งความรู้ที่ ดี
งาม ถ่ายทอด สั่งสอน อบรม ชี้แนะแนวทางการคิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ให้บุคคลสามารถคิดวิเคราะห์
พิจารณาหรือโยนิโสมนสิการให้เข้าใจด้วยตนเองได้อย่างเป็นอิสระจนได้ความรู้และได้ประโยชน์ 
โยนิโสมนสิการจึงเป็นปัจจัยภายใน เม่ือบุคคลมีโยนิโสมนสิการแล้ว สัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นตามมา และ
องค์ธรรมต่างๆ ในกระบวนการเรียนรู้จะเกิดขึ้นตามมาเป็นล าดับเป็นกระบวนการต่อเนื่องกันไป 
นอกจากนี้กระบวนการเรียนรู้จะด าเนินไปอย่างได้ผลดี ต้องประกอบด้วยองค์ธรรม คือ ปัญญาวุฑฒิ
ธรรม 4 อินทรีย์ 5 พละ 5 ซ่ึงกล่าวได้ว่าเป็นปัจจัยเก้ือหนุนให้กระบวนการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขา
บริบูรณ์เป็นขั้นๆ โดยล าดับในวิสุทธิ 7 จนบรรลุจุดมุ่งหมายของกระบวนการเรียนรู้ คือ ปัญญาที่รู้ เท่า
ทันสิ่งทั้งปวงตามความเป็นจริง 

2. เปรียบเทียบบประชาชน ต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามที่มีอายุ 
วุฒิการศึกษาสามัญ อาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนาใน
ต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 จึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรยุทธ กิตติอุดม,
(2550) ได้วิจัยเรื่อง “กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน : ศึกษา
กรณีชุมชนสุขสันต์พัฒนา เขตคลองสามวา” พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีอายุ อาชีพ การศึกษา ระยะเวลาการพักอาศัยในชุมชนแตกต่างกัน มีความคิดเก่ียวกับการพัฒนา
ความเข้มแข็งของชุมชนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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องค์คัามรู้ัากการัิััย 
 มีการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารในการพัฒนาชุมชน ขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วนใน
การแก้ไขปัญหาและรีบแก้ไขปัญหาไม่ให้บานปลาย ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ คือ ในช่วงนี้ประเทศ
ไทยมีปัญหาเก่ียวกับเศรษฐกิจจ านวนมาก ส่งผลให้ประชาชนค้าขายไม่ดี จ านวนผลผลิตในชุมชนมี
จ านวนมาก ท าให้ราคาผลผลิตตกต่ า ข้อเสนอแนะ คือ เน้นด าเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและ
ท าราคากลาง ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม คือ ปัญหาด้านขยะในชุมชนมีจ านวนมาก ต้องได้รับการ
แก้ไขโดยด่วน ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้การแก้ไขอย่างเต็มที่ ข้อเสนอแนะ คือ ร่วมมือกับทุก
ส่วนงาน รณรงค์ให้มีการทิ้งขยะให้ถูกต้องและรณรงค์ให้ประชาชนรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเะิงนโยบาย 
 จากผลการศึกษาในครั้งนี้มีข้อเสนอแนะด้านนโยบาย ดังนี้ 
 1) ประชาชนต้องท าข้อตกลงกับผู้น าชุมชน และองค์กรคณะสงฆ์จัดท าแผนพัฒนาชุมชนที่
ยั่งยืน  
 2) ก าหนดแผนการปฏิบัติงานในการพัฒนาชุมชน สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ 
 ข้อเสนอแนะเะิงปฏิบัติการ 
 1) ผู้น าชุมชน ต้องไปปรับเปลี่ยนการใช้กลยุทธ์ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง  
 2) ควรส่งเสริม พัฒนา เด็กและเยาวชน ให้มีความพร้อมและรู้เท่าทัน ความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมปัจจุบัน  
 ข้อเสนอแนะส าวรับการท าัิััยครั้งต่อไป 
 1) ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาวิจัยรายละเอียดในเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์ 
(Interview) โดยแบบสัมภาษณ์ รวบรวมจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) กับผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) รวมถึงผู้ที่มีบทบาทเก่ียวข้อง เช่น พระสงฆ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือ
จะได้มาซ่ึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการการพัฒนาชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนาในต าบลเหมืองใหม่ 
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 2) ในการวิจัยครั้งต่อไปควรเปลี่ยนกลุ่มการวิจัย จากการศึกษาจากประชากร ในต าบลเหมือง
ใหม่ เป็น ประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม 
 3) ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเก่ียวกับกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาชุมชน ใช้ 
เพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพในการพัฒนาชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิผล 
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การััเการงานสาธารณตามแนัพระพุทธศาสนา 
ขององค์กรการกุศลในัังวััเราะบุรี* 

PUBLIC CHARITY MANAGEMENT ACCORDING TO BUDDHISM OF  
PUBLIC CHARITY IN RATCHABURI 

อาอารัศมีจบรรเัิเัรัสเลิศ 
Aparatsamee bunjedjarusled 

E-mail: Aparatsamee@gmail.com  
บทคัเย่อ 

การวิจัยนี้เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการ  เปรียบเทียบความคิดเห็น  ปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะต่อการจัดการงานสาธารณกุศลตามแนวพระพุทธศาสนาขององค์กรการกุศลในจังหวัด
ราชบุรี เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า การจัดการงานสาธารณกุศลตามแนวพระพุทธศาสนาของ
องค์กรการกุศลในจังหวัดราชบุรี ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ปัญหา อุปสรรค ได้แก่ แนวทางการท างานที่ไม่
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงควรมีการประชุมร่วมขององค์กรการกุศลในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือสร้างแนวทางการท างานที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ค าส าคัญ: งานสาธารณกุศล; แนวพระพุทธศาสนา; องค์กรการกุศลจังหวัดราชบุรี 
 
Abstract 
 The objectives of this article was to study the general condition of 
management,  compare opinions,  problems, obstacles and suggestions for 
management of public charity work following Buddhist teaching of charitable 
organizations in Ratchaburi province,  using mixed methods. Findings were 
management of public charity work following Buddhist teaching of charitable 
organizations in Ratchaburi province is in highest level. Based on different is found to 
be different accepting the research hypothesis. The problems and obstacles was 
collaboration among charitable organizations in Ratchaburi Province is in non-aligned 
ways. So that should have a joint meeting of charitable organizations in Ratchaburi 
province at least once a month in order to establish a clear and consistent work 
direction. 
Keywords: Public Charity; Buddhism; Public Charity In Ratchaburi  
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บทน า 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติการรับรองสิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย ไว้ในหมวด 3 มาตรา 25 – 49 ไว้ในหลายเรื่อง รวมถึงการใช้สิทธิและเสรีภาพ
บุคคลในการด าเนินกิจการงานสาธารณกุศลไม่แสวงหาผลก าไร มักอยู่ในรูปแบบของมูลนิธิหรือ
สมาคม ตัวอย่างเช่น การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ผู้เสียชีวิต คนไร้บ้าน การก่อต้ังศาลเจ้า ส่วนใหญ่
มุ่งเน้นในเรื่องที่ภาครัฐไม่อาจตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสัมฤทธิผล การไม่เข้าถึง
บริการสาธาณะ (Public Service) ของทางภาครัฐหรือกิจการเก่ียวกับนโยบายทางเลือก เป็นต้น 
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560: 7) 

สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การขยายตัวของสังคมเมือง
ก่อให้เกิดความเสื่อมทางด้านจิตใจของคนในสังคม ค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไป ก่อเกิดเป็นเกลียวลูกโซ่
สืบเนื่องของปัญหา ความไม่เป็นระเบียบของสังคม การขาดคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม ความเหล่ือม
ล้ าไม่เสมอภาคทางสังคม ความเจริญที่ไม่ทั่วถึงส่งผลให้ประชาชนเกิดการย้ายถิ่นฐานจากชนบท
หลั่งไหลเข้าเมืองเกิดปัญหาทั้งชนบทและในเมือง 

งานสังคมสงเคราะห์ มีแนวความคิดในการแก้ปัญหาต่างๆในสังคม หรือที่ เรียกว่า “ปัญหา
สังคม” โดยผู้ปกครองในสังคมมีความปรารถนาที่จะให้สมาชิกในสังคมมีความเป็นอยู่ที่สงบสุข 
สามัคคี โดยสรุปแล้วปัญหาในสังคมมีอยู่ 3 ประการ คือ ประการที่ 1 ปัญหาเก่ียวกับสุขอนามัยของ
ร่างกายและจิตใจ เช่น ความเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคชนิดต่างๆ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ การ
ประสบอุบัติเหตุทางร่างกายและจิตใจ หรือสภาพการเปลี่ยนแปลงไม่สมดุลของอวัยวะภายใน 
ประการที่ 2 ปัญหาเก่ียวกับเศรษฐกิจ เช่น ความขาดแคลนยากไร้มีสาเหตุมาจากความเจ็บป่วย ไม่มี
งานท า ไม่มีที่ท ากิน ไม่มีทุนประกอบอาชีพ หรือความด้อยโอกาสของผู้คนในสังคม การประสบ
สาธาณภัยจนสิ้นเนื้อประดาตัว และประการที่ 3 ปัญหาเก่ียวกับความด้อยสติปัญญาขาดเหตุผลท าให้
หลงผิดท าตามอารมณ์ตัวเอง เช่น การติดยาเสพติด การค้าประเวณี การประกอบอาชญากรรมต่างๆ 
เป็นต้น ปัญหาทั้ง 3 ประการนี้ หากกล่าวให้คล้องกันก็จะได้ความว่า  “ความมีโรคมาก ความยากไร้ 
และความไม่รู้” ปัญหาสังคมดังกล่าวนี้ เกิดขึ้นได้ในทุกสังคมของมนุษย์ ส่งผลกระทบเป็นปฏิสัมพันธ์
เชื่อมโยงซ่ึงกันและกัน กล่าวคือ เพราะความเจ็บป่วยท างานไม่ได้ ความยากไร้ก็ตามมา โอกาสจะได้
ศึกษาเล่าเรียนหาความรู้มีน้อยด้อยสติปัญญาไม่มีเหตุผล ท าตามอารมณ์ขาดความยั้งคิดเห็นผิดเป็น
ถูกเพราะความยากไร้ขาดแคลน อาหารไม่ได้รับถูกต้องตามหลักอนามัยที่ดี เกิดโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพ
ไม่ดี ไม่สามารถศึกษาหาความรู้ได้เต็มที่ โอกาสที่จะได้รับการศึกษามีน้อยหรืออาจไม่มีเลย และเพราะ
สติปัญญาน้อยท าให้ไม่รู้ช่องทางท ามาหากินชีวิตก็ล าบากขาดแคลนและโรคภัยไข้เจ็บก็ตามมา ปัญหา
ทั้งหลายแม้เกิดขึ้นกับปัจเจกบุคคลก็ตาม แต่เกิดท่ามกลางสังคมมนุษย์โดยรวม ย่อมส่งผลกระทบต่อ
สังคมรอบข้างมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพของความรุนแรง และอิทธิพลของปัญหานั้นๆ ตัวอย่างเช่น 
ปัญหาของโรคระบาดบางชนิด เม่ือเกิดขึ้นกับใครเพียงคนเดียวก็ตาม ย่อมอาจติดต่อแพร่ กระจายเป็น
ภัยแก่ผู้คนในสังคม สร้างความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง ปัญหาอาชญากรรมบางชนิดที่ เกิดจากอารมณ์
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ของคนเขลาเพียงคนเดียวอาจสร้างความเสียหายต่อผู้คนในสังคมเป็นจ านวนมากได้ ปัญหาความอด
อยากขาดแคลนหรือยากไร้ของผู้คนแม้จะมีไม่มาก แต่ก็อาจสร้างความหดหู่ วิตกกังวลแก่ คนในสังคม
ถึงขนาดเกิดความหวาดระแวงในทรัพย์สิน 

จากปัญหาทางสังคมที่สะสมพอกพูนและสลับซับซ้อนในปัจจุบัน ภายใต้สภาพแวดล้อม
ลักษณะพลวัตร การปลูกฝังจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม จึงเกิดขึ้นในสังคมไทย ด้วย
เหตุนี้ในปัจจุบันมีกล่าวถึงกันมาก ค าว่า “จิตอาสา” (Valunteer Spirit/Mind) เป็นลักษณะของ
บุคคลผู้รู้จักเอาใจใส่ เป็นธุระเข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ มีจิตส านึก
ยึดม่ันในคุณงามความดี ละอายความผิด รับผิดชอบต่อส่วนรวม ตัวอย่างเช่น จิตอาสาพระราชทาน 
ตามแนวพระราชด าริ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

โคร งกา รจิตอา สาพระร าชทานตามแนวพระรา ชด า ริ “เร าท า ควา มดี  ด้วยหัว ใจ ”
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ โครงการนี้ขึ้นเพ่ือรวมความสมัคร
สมานสามัคคีของคนไทยทุกคนในการท าการท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ในชุมชน
ต่างๆ ให้มีความเจริญ เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร โดยมีการด าเนินโครงการทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค 

จังหวัดราชบุรีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ด าเนินงานกิจกรรมจิตอาสาในส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม เช่น กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาท าความสะอาดศาสนสถาน เป็นต้น 
ทัง้ในรูปแบบของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในส่วนของภาคเอกชนนั้น ยังมีองค์กรการกุศลใน
จังหวัดราชบุรีด าเนินงานสาธารณกุศลไม่แสวงหาผลก าไรเพ่ือช่วยเหลือและร่วมแก้ปัญหาสังคม เป็นที่
รู้จักโดยทั่วไป ได้แก่ มูลนิธิประชานุกูล มูลนิธิปฐมบรมราชานุสรณ์ โดยพระบรมราชานุญาต เป็นต้น 
มูลนิธิเหล่านี้ภารกิจหลัก คือ การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ผู้เสียชีวิต บรรเทาสาธารณภัย และงานสา
ธารณกุศลอ่ืนๆ 

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การขยายตัวของประชากร ความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ส่งผลให้การจัดการงานสาธารณกุศลขององค์กรการกุศลในจังหวัดราชบุรีมีการปรับเปลี่ยน
เพ่ือตอบรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยลักษณะของสังคมไทยเป็นสังคม
เมืองพุทธ การช่วยเหลือเก้ือกูล เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปันของคนในสังคม ยังคงเป็นแนวทางการ
ด าเนินงานสาธารณกุศลขององค์กรการกุศลตลอดมา 

จากปัญหาทางสังคมภายในจังหวัดราชบุรีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางบริบท ส่งผลสู่การขยายตัว
ขององค์กรการกุศลภายในจังหวัด ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาและวิจัยเรื่อง “การจัดการงาน สาธารณ
กุศลตามแนวพระพุทธศาสนาขององค์กรการกุศลในจังหวัดราชบุรี”เพ่ือศึกษาความเป็นมา สภาพของ
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันเพ่ือเป็นประโยชน์และแนวทางการจัดการงาน สาธารณ
กุศลขององค์กรการกุศลในจังหวัดราชบุรีต่อไป 
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ััตถุประสงค์การัิััย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการงานสาธารณกุศลตามแนวพระพุทธศาสนาขององค์กรการกุศล

ในจังหวัดราชบุรี 
2. เพ่ือศึกษา เปรียบ เทียบความคิดเห็นที่ มีต่อกา รจัดการงานสาธารณกุศลตามแนว

พระพุทธศาสนาขององค์กรการกุศลในจังหวัดราชบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการจัดการงานสาธารณกุศลตามแนว

พระพุทธศาสนาขององค์กรการกุศลในจังหวัดราชบุรี 
 

ัิธีเ าเนินการัิััย 
1. รูปแบบการัิััย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-methods Research) ประกอบด้วยการ

วิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ก าหนดขอบเขตเนื้อหา ตามหลักสาราณียธรรม  ได้แก่ ด้าน
เมตตากายกรรม ด้านเมตตาวจีกรรม ด้านเมตตามโนกรรม ด้านสาธารณโภคี ด้านสีลสามัญญตา และ
ด้านทิฎฐิสามัญญตา 

2. ผู้ใว้ข้อมูลส าคัญจ  
ผู้วิจัยได้ก าหนดเก่ียวกับผู้ให้ข้อมูลหลักที่ส า คัญ (Key Informants) จากผู้ที่ มีคุณลักษณะ

สอดคล้องกับสาระส าคัญของการวิจัย จ านวน 7 คน  
3. เครื่องมือท่ีใะ้ในการัิััย 
เครื่องมือที่ใช้ในครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสัมภาษณ์ ( Interview) เพ่ือ

เก็บรวบรวมข้อมูล  
4. การเก็บรับรัมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้อาศัยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม และสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ

ทั้งหมดด้วยตนเอง 
5. การัิเคราะว์ข้อมูล 
ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติ

พรรณนา และสถิติอนุมาน 
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ น าเทปบันทึกมาถอดเสียงและบันทึกเป็น

ข้อความ น าข้อความจากการสัมภาษณ์และการจดบันทึกมาจ าแนกเป็นประเด็นและเรียบเรียงเฉพาะ
ประเด็นที่เก่ียวข้อ งกับวัตถุประสงค์การวิจัย วิเคราะห์ค าสัมภาษณ์ของผู้ ให้ข้อมูลส า คัญตา ม
วัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ ประกอบบริบท  
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ผลการัิััย 
ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญในการจัดการงานสาธารณกุศลตามแนว

พระพุทธศาสนาขององค์กรการกุศลในจังหวัดราชบุรี ตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้  
1. สภาพทั่วไปของการจัดการงานสาธารณกุศลตามแนวพระพุทธศาสนา พบว่า การปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่องค์กรการกุศลมีความเสียสละ อดทน ต้ังใจและอยู่ภายใต้กฎระเบียบขององค์กรการกุศล
อย่างเคร่งครัด มีแนวทางการท างานร่วมกันที่มุ่งเน้นความสามัคคีในกลุ่มองค์กรการกุศลร่วมกัน แต่การ
จัดการงานสาธารณกุศลในจังหวัดราชบุรียังมีปัญหาที่ ต้องแก้ไขในเรื่องการขาดแคลนอัตราก าลัง 
อุปกรณ์กู้ชีพ กู้ภัย และสวัสดิการจากทางภาครัฐ 

2. ปัจจัยส่วนบุคคลเปรียบเทียบความคิดเห็นที่ มีต่อการจัดการงานสาธารณกุศลตามแนว
พระพุทธศาสนาขององค์กรการกุศลในจังหวัดราชบุรี เจ้าหน้าที่องค์กรการกุศลในจังหวัดราชบุรีที่ มี
เพศ อายุ การศึกษาและรายได้แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการงานสาธารณกุศลตามแนว
พระพุทธศาสนาที่แตกต่างกัน ส่วนเจ้าหน้าที่องค์กรการกุศลในจังหวัดราชบุรีที่มีประสบการณ์ท างาน
เก่ียวกับองค์กรการกุศลที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดกา รงานสาธารณกุศลตามแนว
พระพุทธศาสนาที่ไม่แตกต่างกัน ที่มีนัยทางสถิติที่ 0.05  

3. ปัญหา อุปสรรคในการจัดการงานสาธารณกุศลตามแนวพระพุทธศาสนาขององค์กรการ
กุศลในจังหวัดราชบุรี พบว่า ด้านเมตตากายกรรม ขาดแคลนอัตราก าลัง อาสาสมัครไม่เพียงพอ  
มีภารกิจ ขอบข่ายงานที่ซับซ้อนและมากขึ้น ด้านเมตตาวจีกรรม ประชาชนทั่วไปหรือผู้มารับบริการ
มักใช้ถ้อยค าไม่สุภาพและกล่าวต่อถึงการบริการที่ล่าช้า ด้านเมตตามโนกรรม ประชาชนทั่วไปยังคงมี
ทัศนคติกับองค์กรการกุศลว่าเป็นการหาผลประโยชน์ ด้านสาธารณโภคี เจ้าหน้าที่องค์กรการกุศลไม่
เคยได้รับสวัสดิการจากภาครัฐ ด้านสีลสามัญญตา องค์กรการกุศลในจังหวัดราชบุรี มี 4 หน่วยงาน  
มีกฎกลางในการยึดถือปฏิบัติร่วมกัน ซ่ึงในแต่ละองค์กรมีกฎระเบียบภายในที่แตกต่างกันและด้วยเหตุ
นี้บางองค์กรเคร่งครัดในเรื่องหนึ่ง อีกองค์กรอาจผ่อนปรน ส่งผลให้ประชาชนบางกลุ่มมองมูลนิธิ
ท างานไม่เป็นไประเบียบ เรียบร้อย ไม่ชัดเจนในกฎระเบียบ ด้านทิฎฐิสามัญญตา องค์กรการกุศลขาด
แคลนเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการกู้ช่วยชีวิตและบรรเทาสาธารณภัยที่จ าเป็น หน่วยงานภาครัฐ
มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่คบถ้วน ทางองค์กรการกุศลได้ติดต่อประสานขอยืมแต่ได้รับการปฏิเสธ 
ข้อเสนอแนะ ด้านเมตตากายกรรม มีการก่อต้ัง “สภาองค์กรการกุศลแห่งประเทศไทย” ท าหน้าที่
ควบคุมการท างานขององค์กรการกุศลเพ่ือเป็นมาตรฐานกู้ชีพ กู้ภัย ควบคุมความประพฤติของสมาชิก
องค์กรการกุศลทั่วประเทศ และช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ขององค์กรการกุศล ส าหรับการขาดแคลน
อัตราก าลัง ให้มีการเชิญชวนเปิดรับอาสาสมัครอย่างจริงจัง เพ่ือแก้ปัญหาภาระงานที่เพ่ิมขึ้น  
ด้านเมตตาวจีกรรม ควรมีการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการท างานของเจ้าหน้าที่องค์กรการกุศล ผ่าน
ทางสื่อต่างๆ ให้มากขึ้น ด้านเมตตามโนกรรม มีการสร้างความเข้าใจ แสดงผลงานผ่านสื่อสาธารณะ
เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีขององค์การการกุศลต่อประชาชนทั่วไป ด้านสาธารณโภคี สวัสดิการเจ้าหน้าที่
องค์กรการกุศลไม่ได้รับจากภาครัฐ สามารถทดแทนได้ด้วยการต้ังกองทุนส าหรับองค์กรการกุศลเพ่ือ
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ช่วยเหลืออาสาสมัครที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตในขณะช่วยเหลือสังคม ด้านสีลสามัญญตา ควรมีการ
หารือร่วมกันขององค์กรการกุศลในจังหวัดเพ่ือมีทิศทางการวางกฎระเบียบภายในที่ไม่แตกต่างกัน
จนเกินไป เพ่ือภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรการกุศล ด้านททิฎฐิสามัญญตา ควรมีการหารือในระดับ
ผู้บริหารระหว่างองคกรการกุศลและหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง โดยค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ
เป็นส าคัญ 
 
ออิปรายผลการัิััย 

ในการวิจัย เรื่อง การจัดการงานสาธารณกุศลตามแนวพระพุทธศาสนาขององค์กรการกุศล
ในจังหวัดราชบุรี มีประเด็นที่สามารถน ามาอภิปรายได้ผล ดังนี้ 

การจัดการงานสาธารณกุศลตามแนวพระพุทธศาสนาขององค์กรการกุศลในจังหวัดราชบุรี 
เจ้าหน้าที่องค์กรการกุศลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซ่ึงน่าจะสอดคล้องกับ
ความเป็นจริง ทั้งนี้ เนื่องจากวัตถุประสงค์ขององคก์กรการกุศลเป็นไปเพ่ือสังคมสงเคราะห์ สาธารณ
กุศลหรือสาธารณประโยชน์อย่างอ่ืน โดยมิได้แสวงหาผลก าไรมาเพ่ือมาแบ่งปัน จึงเป็นไปตามแนว
พระพุทธศาสนาหลักสาราณียธรรม อันเป็นคุณธรรมที่ท าให้ไม่เห็นแก่ตัว ระลึกถึงผู้อ่ืน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
เข้าใจผู้อ่ืนมากขึ้น ผูกพันเชื่อมโยงกันด้วยน้ าใจ อันน าไปสู่ความสามัคคี และการใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้อง เหมาะสมกับสภาพการณ์ การจัดการงานจึงเป็นไ ปเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณกศลอย่างแท้จริง ซ่ึงตรงกับงานวิจัยของ พระครูใบฎีการะเบียบ สุเมโธ (อ่อนละ
มูล) ได้ศึกษาและวิจัยในเรื่อง “การจัดต้ังกองทุนการศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอ
ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการ จัดต้ังกอง
ทุนการศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความ
เหมาะสมโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X ̅ = 4.04 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายได้พบว่าอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน และพระครูโกวิทบุญเขต (รอด อคฺคจิตฺโต)  ได้ศึกษาและวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดต้ังวิทยาลัยสงฆ์ตากสินมหาราช จังหวัดตาก” ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดต้ังวิทยาลัยสงฆ์ตากสินมหาราช จังหวัดตาก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เม่ือพิจาณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

เม่ือพิจารณาผลการศึกษาและวิจัยออกเป็นรายด้านสา มารถสรุปและอภิปรายผลไ ด้ 
ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านเมตตากายกรรม พบว่า การจัดการงานสาธารณกุศลตามแนวพระพุทธศาสนาของ
องค์กรการกุศลในจังหวัดราชบุรี ด้านเมตตากายกรรม โดยภาพรวมอยู่ในเกณฐ์ระดับมากที่สุด   
เจ้าหน้าองค์กรการกุศลในจังหวัดราชบุรีมีความคิดเห็นว่ า เจ้าหน้าที่องค์กรการกุศลปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือประชาชนด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส รวดเร็วและถูกต้อง ทั้งนี้ เนื่องจาก เจ้าหน้าที่
องค์กรการกุศลในจังหวัดราชบุรีค านึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นส าคัญ  ซ่ึงตรงกับงานวิจัยของ  
พระครูโพธิสิริรักษ์ (จันโท จนฺทโก) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการวัดตามหลักสาราณียธรรม 6 ของ
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312: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

พระสังฆาธิการอ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี” ผลการวิจัยพบว่า ด้านเมตตากายกรรมภาพรวมดี 
การช่วยเหลือกิจธุระของเพ่ือร่วมงานด้วยความเต็มใจ แสดงกิริยาอาการด้วยความสุภาพ เคารพนับ
ถือกัน ให้การอนุเคราะห์ช่วยเหลือไม่รังเกียจ ท าร้ายทั้งต่อหน้าและลับหลัง การสร้างความประทับใจ
ทางกิริยาอาการ 

2. ด้านเมตตาวจีกรรม พบว่า การจัดการงานสาธารณกุศลตามแนวพระพุทธศาสนาของ
องค์กรการกุศลในจังหวัดราชบุรี ด้านเมตตาวจีกรรม โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑร์ะดับมากที่สุด เจ้าหน้า
องค์กรการกุศลในจังหวัดราชบุรีมีความคิดเห็นว่า การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรการกุศลใน
จังหวัดราชบุรีให้บริการด้วยวาจาที่สุภาพ ส ารวมระวังในการใช้ค าพูดในที่เกิดเหตุ และมีการถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้เพ่ือนร่วมงานและประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นวิทยาการบรรยายให้ความรู้ในชุมชนและ
ท้องถิ่นอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือประโยชน์สาธารณเป็นส าคัญ ซ่ึงตรงกับงานวิจัยของ พระมหาปัญญา 
สุปญฺโญ (โยธาตรี) ได้วิจัยเรื่อง การบริหารจัดการชุมชนตามหลักสาราณียธรรม 6 ในเขตป้อมปราบ
ศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ผลการวิจัยพบว่า ด้านเมตตาวจีกรรมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ มีการช่วยบอกแจ้งสิ่งที่ เป็นประโยชน์ สั่งสอน แนะน าตักเตือนด้วย
ความหวังดี กล่าววาจาสุภาพแสดงความเคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลังแก่ผู้ที่มารับบริการ  

3. ด้านเมตตามโนกรรม พบว่า การจัดการงานสาธารณกุศลตามแนวพระพุทธศานาของ
องค์กรการกุศลในจังหวัดราชบุรี ด้านเมตตามโนกรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เจ้าหน้าที่
องค์กรการกุศลในจังหวัดราชบุรีในจังหวัดราชบุรีมีความคิดเห็นว่า การปฏิงานของ  เจ้าหน้าที่องค์กร
การกุศลเป็นไปด้วยความต้ังใจ มุ่งความส าเร็จของงาน ปรารถนาดีต่อส่วนรวม ตลอดจนปรับทัศนคติ
เพ่ือส่วนรวม รู้จักให้อภัย ซ่ึงตรงกับงานวิจัยของ สมปอง โทบุรี  ได้วิจัยเรื่อง “การใช้หลักสาราณีย
ธรรมในการบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครยะลา” ผลการวิจัยพบว่า ด้านเมตตามโนกรรม 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X ̅ = 4.49 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด
จ านวน 2 ข้อ อยู่ในระดับมาก 3 ข้อ 

4. สาธารณโภคี พบว่า การจัดการงานสาธารณกุศลตามแนวพระพุทธศาสนาขององค์กรการ
กุศลในจังหวัดราชบุรี ด้านสาธารณโภคี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เจ้าหน้าที่องค์กรการกุศล
ในจังหวัดราชบุรีมีความคิดเห็นว่า เจ้าหน้าที่องค์กรการกุศลมีความเอ้ื อเฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปันและ
เสียสละประโยชน์ตนเองเพ่ือส่วนรวม ซ่ึงตรงกับงานวิจัยของ อภิชิต อนันตประยูร  ได้วิจัยเรื่อง  
“การประยุกต์หลักสาราณียธรรมเพ่ือการจัดการความขัดแย้งของชุมชนรอบสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 
จังหวัดชลบุรี” ผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมเพ่ือการจัดการความขัดแย้งของ
ชุมชน คนในชุมชนต่างมองเห็นคุณค่าและความจ าเป็น โดยทุกฝ่ายต่างร่วมเสนอแนวทางปฏิบัติ การ
ช่วยเหลือ แบ่งปัน จัดสรรสวัสดิการ การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การโอนอ่อนผ่อนตามเพ่ือมนุษยธรรม 

5. ด้านสีลสามัญญตา พบว่า การจัดการงานสาธารณกุศลตามแนวพระพุทธศานาขององค์กร
การกุศลในจังหวัดราชบุรี ด้านสีลสามัญญตา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เจ้าหน้าที่องค์กรการ
กุศลในจังหวัดราชบุรีในจังหวัดราชบุรีมีความคิดเห็นว่า เจ้าหน้าที่องค์กรการกุศลปฏิบัติตนอยู่ใน
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กฎระเบียบขององค์กรการกุศล ไม่กระท าตนเป็นที่เสื่อมเสีย  ยึดถือเป้าหมายหลักร่วมกันเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณเป็นส าคัญ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย สุกัญญา โพธิ์ทอง  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมเพ่ือการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ” 
ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรกรมบังคับคดีมีการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมเพ่ือการปฏิบัติงาน  กรม
บังคับคดี กระทรวงยุติธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้  เป็นเพราะกรมบังคับคดี กระทรวง
ยุติธรรม มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติดี โดยน าหลักธรรมมาใช้ในชีวิตและการปฏิบัติงาน 
ยึดถือกฎระเบียบขององค์กรและยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

6. ด้านทิฎฐิสามัญญตา พบว่า การจัดการงานสาธารณกุศลตามแนวพระพุทธศานาของ
องค์กรการกุศลในจังหวัดราชบุรี ด้านทิฎฐิสามัญญตา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เจ้าหน้าที่
องค์กรการกุศลในจังหวัดราชบุรีในจังหวัดราชบุรีมีความคิดเห็นว่า เจ้าหน้าที่องค์กรการกุศลมุ่งเ น้น
การท างานเป็นทีม ร่วมงานกับองค์กรสาธารณกุศลอ่ืนเสมอ และรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูพิบูลย์ ฐิตสุโข (ยังบุญส่ง)  ได้วิจัยเรื่อง “การน าหลักสาราณีย
ธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ อ าเภอร่อนพิลบูลย์  จังหวัด
นครศรีธรรมราช” ผลของการศึกษาและวิจัยพบว่า ผลระดับการน าหลักสาราณียธรรม6 ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ด้านทิฏฐิสามัญญตา รับฟังความคิดเห็นของประชาชน อยู่ในระดับมาก 
 
องค์คัามรู้ัากการัิััย 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรการกุศลมีความเสียสละ อดทน ต้ังใจและอยู่ภายใต้
กฎระเบียบขององค์กรการกุศลอย่างเคร่งครัด มีแนวทางการท างานร่วมกันที่ มุ่งเน้นความสามัคคีใน
กลุ่มองค์กรการกุศลร่วมกัน แต่การจัดการงานสาธารณกุศลในจังหวัดราชบุรียังมีปัญหาที่ ต้องแก้ไขใน
เรื่องการขาดแคลนอัตราก าลัง อุปกรณ์กู้ชีพ กู้ภัย และสวัสดิการจากทางภาครัฐ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเะิงนโยบาย 
 1. องค์กรการกุศลในจังหวัดราชบุรี ควรมีการจัดการประชุมใหญ่รวมกันระหว่างองค์กรการ
กุศล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีการเปิดประชุมย่อยร่วมกัน ในช่วงก่อนเทศกาล ช่วงวันหยุดยาว 
เพ่ือการเตรียมพร้อมป้องกันการเกิดเหตุ และเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของสมาชิกองค์กรการกุศล
ในจังหวัดราชบุรีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 2. องค์การกุศลในจังหวัดราชบุรี ควรมีการจัดอบรมสมาชิกใหม่ในองค์กรร่วมกัน ปีละ 1 ครั้ง 
เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่องค์กรการกุศล ลดการแบ่งแยกขององค์กรการกุศล 
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 ข้อเสนอแนะเะิงปฏิบัติการ 
 1. เปิดรับสมัครอาสาสมัครเพ่ิม เพ่ือลดภาวการณ์ท างานที่ตรากตร า และเพ่ิมจ านวน
บุคลากรในช่วงเวลาที่ขาดแคลน โดยมุ่งเน้นบุคคลในพ้ืนที่เพ่ือสามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ ได้ในกรณี
ฉุกเฉิน 
 2. เพ่ิมการท างานแบบการติดตามประเมินผล เพ่ือการช่วยเหลือต่อเนื่อง เช่น ในกรณีผู้
ประสบอุบัติเหตุทุพพลภาพมีการติดตามเพ่ือช่วยเหลือ ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องช่วยเหลือต่อไป 
เป็นต้น 
 ข้อเสนอแนะส าวรับการท าัิััยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาและวิจัยในการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในหัวข้อธรรมมาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรการกุศลในการให้บริการขององค์กรการกุศลในจังหวัดราชบุรี 
 2. ควรท าการศึกษาวิจัยผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรการกุศลภายหลัง
การน าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ 
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บทคัเย่อ 
 บทความนี้เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการงานสาธารณูปการของวัดเวฬุ
วนาราม อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี พบว่า สภาพการบริหาร
จัดการวัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
ภาพรวมทั้ง 2 ด้าน อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการก่อสร้าง อยู่ในระดับมาก ผลการศึกษา
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ได้แก่ ด้านการก่อสร้าง วัดควรมีการสร้างศาลาเอนกประสงค์
เพียงพอต่อประชาชนผู้มาปฏิบัติธรรม สร้างพระอุโบสถควรมีความเหมาะสม มีสถานที่จอดรถ
เหมาะสมเพียงพอ ด้านบูรณปฏิสังขรณ์ โดยสถานที่จอดรถควรได้รับการปรับปรุงพ้ืนที่ ให้อยู่ใน
ลักษณะสะดวกต่อการใช้งานจริง มีการด าเนินการจัดเตรียมการบูรณปฏิสังขรณ์ ซ่อมแซม อาคาร
สถานที่ภายในวัดทุกปี โดยค านึงถึงความปลอดภัยเป็นส าคัญ เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ก่อสร้าง  
ค าส าคัญจ : ความพึงพอใจ; ประชาชน; การจัดการ; งานสาธารณูปการ;วัดเวฬุวนาราม 
 
Abstract 
 This article was a study of the people's satisfaction with the management of 
public utilities olutions the management of public utilities of Wat Welu Wanaram. 
Damnoen Saduak District Ratchaburi By using a combination of quantitative and 
qualitative research. Public satisfaction with the utility management of Weru 
Wanaram Temple Damnoen Saduak District Ratchaburi Province, the overall picture 
of both aspects is at a high level. Propose guidelines for managing the utility of Welu 
Wanaram temple. Damnoen Saduak District Ratchaburi Province, namely construction 

                                                                 
* Received March 12, 2020; Revised April 8, 2020; Accepted April 10, 2020  
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316: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

The temple should have the construction of a multipurpose pavilion sufficient for 
the people 
Keywords: condition, administration, temple management  
 
บทน า  
 ในสังคมไทยนั้น ต้องยอมรับกันว่าประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา วัดซ่ึงเป็น 
สถานส าคัญจึงกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยส่วนใหญ่ จากสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปของวัด ท าให้
ประชาชนเสื่อมศรัทธาและหันหลังให้วัดเพ่ิมมากขึ้น จากการส ารวจพบว่า วัดมีลักษณะและบทบาท
เปลี่ยนไปจากเดิมหลายประการ  จากกระแสโลกาภิวัฒน์ท าให้สังคมไทยในปัจจุบันเกิดกา ร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมการพัฒนาประเทศมุ่งเน้นการพัฒนาความ
เจริญทางด้านเศรษฐกิจ ท าให้สังคมไทยเปลี่ยนเป็นสังคมเมือง ความสัมพันธ์และพ่ึงพาอาศัยกันของ
คนในชุมชนในสังคม เปลี่ยนไปเป็นต่างคนต่างอยู่ เป็นสังคมบริโภคนิยม ความเสื่อมถอยทางศีลธรรม 
จริยธรรมมีมากขึ้น และขาดศรัทธาในพระพุทธศาสนา วิถีชีวิตของคนไทยเริ่มห่างไกลจากวัดมากขึ้น
ทุกทีเป็นปัญหาสังคมมากขึ้นเรื่อย ๆ (กรมการศาสนา, 2545) 
 จากประเด็นดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะเป็นพระภิกษุที่อยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี 
ได้รับข้อมูลจากการสรุปวาระการประชุมประจ าปีของคณะสงฆ์อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  และจาก
การสังเกตโดยทั่วไปจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการบริหารจัดการวัดในอ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี ซ่ึงวัดเป็นองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทต่อการพัฒนาด้านจิตใจของประชาชนและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแก่ประชาชนให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไปทั้งนี้เพ่ือจะน าผลการศึกษาครั้งนี้ไปใช้เป็น
แนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารกิจการของคณะสงฆ์ในอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
ััตถุประสงค์ของการัิััย 
 1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการงานสาธารณูปการของวัดเวฬุวนา
ราม อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการงานสาธารณูปการ
ของวัดเวฬุวนาราม อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการจัดการงานสาธารณูปการของวัดเวฬุวนา
ราม อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
 
ัิธีการเ าเนินการัิััย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Methods Research) ก าหนดขอบเขต
เนื้อหา ตามแนวคิดของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการงาน
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สาธารณูปการของวัดเวฬุวนาราม อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการ
ก่อสร้าง และ 2) ด้านบูรณปฏิสังขรณ์ 
 
ผลการัิััย 
 1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการงานสาธารณูปการของวัดเวฬุวนาราม อ าเภอ
ด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการก่อสร้าง อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ด้านบูรณปฏิสังขรณ์  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.32 
 2. ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการงานสาธารณูปการ
ของวัดเวฬุวนาราม อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ปัจจัย
ส่วนบุคล ได้แก่ เพศ อาชีพ และรายได้ มีผลให้ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการงาน
สาธารณูปการของวัดเวฬุวนาราม อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยภาพร วม แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนปัจจัยส่วนบุคลอ่ืน ได้แก่ อายุ และระดับการศึกษา ไม่พบ
ความแตกต่าง 
 3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการจัดการงานสาธารณูปการของวัดเวฬุวนาราม 
อ าเภอด าเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี ได้แก่ ด้านการก่อสร้าง วัดควรมีการ สร้างศาลาเอนกประสงค์
เพียงพอต่อประชาชนผู้มาปฏิบัติธรรม สร้างพระอุโบสถควรมีความเหมาะสม มีสถานที่จอดรถ
เหมาะสมเพียงพอ ด้านบูรณปฏิสังขรณ์ โดยสถานที่จอดรถควรได้รับการปรับปรุงพ้ืนที่ ให้อยู่ใน
ลักษณะสะดวกต่อการใช้งานจริง มีการด าเนินการจัดเตรียมการบูรณปฏิสังขรณ์ ซ่ อมแซม อาคาร
สถานที่ภายในวัดทุกปี โดยค านึงถึงความปลอดภัยเป็นส าคัญ เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ก่อสร้าง 

 
ออิปรายผลการัิััย 
 ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการต่อการบริหารจัดการวัดในอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดย
ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญและน่าสนใจและน ามาอภิปรายดังนี้ 
 1. ระเับคัามคิเเว็นของประะาขนต่อคัามพึงพอใัของประะาะนต่อการััเการงาน
สาธารณูปการของััเเัฬุันารามจ อ าเออเ าเนินสะเักจ ัังวััเราะบุรีจ  
 ความคิดเห็นของประชา ชนการต่อควา มพึงพอใจของประชาชนต่อการจั ดกา รงา น
สาธารณูปการของวัดเวฬุวนาราม อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เม่ือพิจารณารายละเอียดพบว่าความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการงานสาธารณูปการของวัด
เวฬุวนาราม อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี วัดมีการก่อสร้างถาวรวัตถุเพ่ือค านึงถึงประโยชน์
การใช้สอยเป็นส าคัญ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูปลัดทรงศักด์ิ กนฺตวีโร , (2552) ได้วิจัย
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318: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
 

เรื่อง “ความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนต่อการบริหารวัดปากน้ า ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ” ผลการวิจัย
พบว่า ความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนต่อการบริหารวัดปากน้ า ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ทั้ง 6 ด้าน คือ 
ด้านการปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสง เคราะห์ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ด้านการสาธารณูปการ และด้านการสาธารณสงเคราะห์ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เม่ือ
จ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 4 ด้าน คือ การปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษา
สงเคราะห์  และการสาธา รณสง เครา ะห์ ส่ วนอยู่ในร ะดับมากที่สุ ด 2  ด้าน  คือ การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา และการสาธารณูปการ  และสอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาชวลิต ชาตเมธี 
(2552) ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์  : ศึกษาเฉพาะกรณี 
พระสังฆาธิการในจังหวัดภูเก็ต” ผลการวิจัยพบว่า พระสังฆาธิการมีบทบาทในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ทั้ง 6 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของ
พระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า พระภิกษุสามเณร
ในจังหวัดภูเก็ตมีความคิดเห็นแตกต่างกันตามสถานภาพ อายุ จ านวนพรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ  วุฒิ
การศึกษาทางธรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนพระภิกษุสามเณรที่มีวุฒิการศึกษาทาง
เปรียญธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ในจังหวัดภูเก็ต ไม่แตกต่างกัน 
 2. ผลการัิเคราะว์คัามคิเเว็นเก่ียักับแนัทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะคัามพึง
พอใัของประะาะนต่อการััเการงานสาธารณูปการของััเเัฬุันารามจอ าเออเ าเนินสะเักจ
ัังวััเราะบุรี 
 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการงานสาธารณูปการของวัดเวฬุวนาราม อ าเภอ
ด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ซ่ึงเป็นข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด มีความคิด เห็นต่อความพึง
พอใจของประชาชนต่อการจัดการงานสาธารณูปการของวัดเวฬุวนาราม อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุรี ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระเทพรัตนสุธี (สมศักด์ิ โชตินฺธ
โร), (2553) ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการปกครองของจังหวัดปทุมธานี” 
จากผลการวิจัยพบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อบทบาทการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ด้านการ
ปกครองของจังหวัดปทุมธานี  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91  เม่ือพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ ส่วนปัญหาในการบริหาร
จัดการกิจการคณะสงฆ์ด้านการปกครองของจังหวัดปทุมธานี พบว่า (1) ผู้บริหารสั่งงานปฏิบัติการได้
ไม่ค่อยสมบูรณ์ตามนโยบาย (2) การออกกฎระเบียบข้อบังคับของวัด  พระส่วนใหญ่ไม่ค่อยต้ังใจ
เท่าที่ควร และ (3) ชาวบ้านบางคนยังไม่เข้าใจกฎระเบียบของวัด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระ
ครูปลัดทรงศักด์ิ กนฺตวีโร, (2552) ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนต่อการบริหารวัด
ปากน้ า ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ” ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนต่อการบริหารวัด
ปากน้ า ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านการปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษา
สงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านการสาธารณูปการ และด้านการสาธารณสงเคราะห์ 
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พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 4 ด้าน คือ  
การปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ และการสาธารณสงเคราะห์ ส่ วนอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 2 ด้าน คือ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา และการสาธารณูปการ การเปรียบเทียบความคิดเห็นใน
การบริหารวัดปากน้ า ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ สถานภาพ อายุ 
จ านวนปีที่บวช วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม และวุฒิการศึกษาทางบาลี พบว่า  ปัจจัย
ส่วนบุคคลที่ท าให้พุทธศาสนิกชนมีความคิดเห็นแตกต่างกัน ได้แก่  สถานภาพ อายุ จ านวนปีที่บวช 
วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม และวุฒิการศึกษาทางบาลี โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปราโมทย์ ภูมิพันธ์, (2543) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารงานการ
ศาสนาของศึกษาธิการอ าเภอในทัศนะพระสังฆาธิการจังหวัดขอนแก่น” ผลการวิจัยพบว่า  ทัศนะต่อ
การบริหารงาน โดยภาพรวมพระสังฆาธิการในจังหวัดขอนแก่น มีทัศนะต่อการบริหารงานการศาสนา
ของศึกษาธิการอ าเภอ อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้  
การบริหารงานวิชาการและงานศาสนศึกษา การบริหารงานศาสนสมบัติ การบริหารงานธุรการ   
การบริหารงานการเงิน พระสังฆาธิการกลุ่มเจ้าคณะอ าเภอ มีทัศนะต่อการบริหารงานการศาสนาของ
ศึกษาธิการอ าเภอ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้  
การบริหารงานวิชาการและการบริหารงานธุรการ การบริหารงานศาสนศึกษา การบริหารงานศาสน
สมบัติ และการบริหารงานการเงิน พระสังฆาธิการกลุ่มเจ้าคณะต าบลมีทัศนะต่อการบริหารงานการ
ศาสนาของศึกษาธิการอ าเภอ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อยดังนี้ การบริหารงานวิชาการและงานศาสนศึกษา การบริหารงานศาสนสมบัติ การบริหารงาน
ธุรการ และการบริหารงานการเงิน และการเปรียบเทียบทัศนะของพระสังฆาธิการ  โดยภาพพระ
สังฆาธิการกลุ่มเจ้าคณะอ าเภอและพระสังฆาธิการและกลุ่มเจ้าคณะต าบลมีทัศนะต่อการบริหารงาน
การศาสนาของศึกษาธิการอ าเภอ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 พระสังฆาธิการ
กลุ่มเจ้าคณะอ าเภอและพระสังฆาธิการและกลุ่มเจ้าคณะต าบลมีทัศนะต่อการบริหารงานการศาสนา
ของศึกษาธิ การอ าเภอแยกเป็นรา ยได้  คือ การบริ หารงานธุร การ  การบริหาร งานการเงิน  
การบริหารงานศาสนศึกษา การบริหารงานศาสนสมบัติ และการบริหารงานวิชาการ แตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5  
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องค์คัามรู้ท่ีไเ้รับัากการัิััย  
 จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการงานสาธารณูปการของวัดเวฬุวนา
ราม อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จ านวน 217 คน ผู้วิจัยขอเสนอองค์ความรู้จากการวิจัย
เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการงานสาธารณูปการของวัดเวฬุวนาราม อ าเภอด าเนิน
สะดวก จังหวัดราชบุรี ดังภาพที่ 1 

 
 

อาพท่ี1จองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 

วัดมีลักษณะที่สงบร่มร่ืน 
เหมาะสมกับประชาชนผู้มา

ปฏิบัติธรรม 

มีการประชาสัมพันธ์แจ้งทราบถึง
การก่อสร้างถาวรวัตถุ  

สร้างถนนภายในวัดสร้างความ
สะดวก สบายต่อประชาชนผู้มา

ปฏิบัติธรรม  

ซ่อมแซมถนนภายในวัดเม่ือมี
ความช ารุดเสียหาย 

พระอุโบสถได้รับการซ่อมแซม 
ปรับปรุงให้สวยงามอยู่เสมอ  

ปรับปรุงดูแลสถานท่ีเพ่ือ
ความสงบ ร่มร่ืนเหมาะแก่

การปฏิบัติธรรมอยู่
ตลอดเวลา 

การััเการงาน
สาธารณูปการของ 
ััเเัฬุันาราม 
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การประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings):321 

ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการงานสาธารณูปการของวัดเวฬุวนา
ราม อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 1 ข้อเสนอแนะเะิงนโยบาย 
 1) หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรสนับสนุนให้วัดสร้างศาลาเอนกประสงค์เพียงพอต่อประชาชนผู้
มาปฏิบัติธรรม 
 2) หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรส่งเสริมการก่อสร้างพระอุโบสถให้สวยงาม เป็นสถานที่เหมาะ
แก่การปฏิบัติธรรม สวดมนต์ ไหว้พระ และเป็นการประชาสัมพันธ์วัดให้พุทธศาสนิกชนผู้สนใจเข้าวัด
มาปฏิบัติธรรมและท าบุญได้ 
 3) หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรมีนโยบายส่งเสริมสถานที่จอดรถของแต่ละวัดให้ได้มาตรฐาน 
สะดวกต่อการใช้งานจริง 
 4) หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรจัดสรรงบประมาณให้วัดด าเนินการจัดบูรณปฏิสังขรณ์ 
ซ่อมแซม อาคารสถานที่ภายในวัดให้เพียงพอ เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรมและการประกอบ
พิธีกรรมทางพุทธศาสนา 
 2 ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติการ 
 1. วัดควรจัดสรรงบประมาณ บูรณะ ปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดให้เหมาะสม สามารถ
ตรวจสอบได้ 
 2. วัดควรมีสถานที่จอดรถเหมาะสมเพียงพอส าหรับประชาชนที่มาปฏิบัติธรรมและประกอบ
พิธีกรรมทางพุทธศาสนา 
 3. วัดควรมุ่งซ่อมแซม อาคารสถานที่โดยค านึงถึงความปลอดภัยเป็นส าคัญ 
 4. วัดควรเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการก่อสร้าง บูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะอย่า ง
ต่อเนื่อง 
 3 ข้อเสนอแนะในการัิััยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษากระบวนการสร้างศาลาเอนกประสงค์ของวัดในพุทธศาสนา  
 2. ควรมีการศึกษาการก่อสร้างพระอุโบสถให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนผู้มา
ปฏิบัติธรรมในวัด 
 3. ควรศึกษาแนวทางการจัดสถานที่จอดรถภายในวัดทางพุทธศาสนาส าหรับพุทธศาสนิกชน
ผู้มาท าบุญและปฏิบัติธรรม 
 
 

Book 1.indd   321 7/6/2563   14:31:29



322 การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ปี 2563
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563

322: หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ (3 เมษายน 2563) 
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ภาคีเครือขาย 

การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังนอย จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
วันศุกรที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 

ผานระบบออนไลน ZOOM Video Conferencing 
ID: 4567898998 

 

  
 1. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
   
 2. คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
     
 3. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
 
 4. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) (โครงการเสริมสรางสุขภาวะเชิงพุทธของ
หนวยอบรมประชาชนประจําตําบลในสังคมไทย ) 
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โครงการประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings)  
๒. ช่ือหนวยงาน : หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร  
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. ผูรับผิดชอบโครงการ : หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร  
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. โครงการเช่ือมโยงกับมาตรฐาน สกอ. : องคประกอบท่ี ๒ บัณฑิต 

องคประกอบท่ี ๓ นิสิต 
องคประกอบท่ี ๔ อาจารย 
องคประกอบท่ี ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

๕. หลักการและเหตุผล 
 คณะสังคมศาสตรโดยภาควิชารัฐศาสตรไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยใหเปดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙ เปนตนมา หลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๑ เปนตนมา และหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ต้ังแตปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนตนมาจนถึงปจจุบัน โดยในแตละปไดมีผูสําเร็จการศึกษา
มากพอสมควร ซ่ึงนิสิตเหลานี้ ไดสําเร็จการศึกษาตามแผน ก แบบ ก ๒ ท่ีท้ังศึกษารายวิชาและทําสารนิพนธ/
วิทยานิพนธ 
 ผลงานสารนิพนธและวิทยานิพนธของนิสิตผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน ๘๐ รูป/คน จะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวน
หนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ี
มีรายงานการประชุม (Proceedings) ซ่ึงจะนําไปสูการประกันคุณภาพการศึกษาไดอีกดวย 
 การดําเนินการดังกลาวนี้ เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ และสอดคลองกับประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ 
 ดวยเหตุผลและความจําเปนดังกลาว จึงตองจัดใหมีโครงการประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม 
(Proceedings) ของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรท้ังสามใหสาธารณชนไดรับทราบ อันจะ
นําไปสูการประกันคุณภาพการศึกษาและความเปนเลิศทางวิชาการตอไป 
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๖. วัตถุประสงค 
 ๖.๑ เพ่ือจัดใหมีการตีพิมพผลงานสารนิพนธและวิทยานิพนธของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตใน
วารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ 
 ๖.๒ เพ่ือจัดใหมีการประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) 
 ๖.๓ เพ่ือเผยแพรผลงานทางวิชาการของหลักสูตรท้ังสามสาขาใหสาธารณชนไดรับทราบอยาง
กวางขวาง 
 
๗. ลักษณะของโครงการ 
 เปนโครงการจัดประชุมสัมมนาบทความทางวิชาการท่ีมีการรายงานการประชุมของหลักสูตรพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
๘. เปาหมายผลผลิต 
 ๘.๑ เปาหมายเชิงคุณภาพ  มีการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธในรูปแบบของบทความทางวิชาการและ
นําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) 
 ๘.๒ เปาหมายเชิงปริมาณ  มีการตีพิมพเอกสารทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาไมนอยกวา ๒๐๐ 
เลมเพ่ือเผยแพรตอสาธารณชนท่ีเขารวมประชุมทางวิชาการไมนอยกวา ๑๐๐ รูปหรือคนจากทุกวิทยาเขตท่ี
เปดการศึกษาในหลักสูตร 

๘.๓ เปาหมายเชิงเวลา : มีกําหนดระยะเวลาระหวาง เดือน มีนาคม ถึง เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  รวมเปน
ระยะเวลาท้ังสิ้น ๒ เดือน 
 

๙. งบประมาณ : 
๙.๑ ท่ีมาของงบประมาณ : งบประมาณสนับสนุนจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษา/นิสิต

ปริญญาโท 
๑๐. ข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการ 

กระบวนการดําเนินการโครงการจัดประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) โดยใช
กระบวนการ PDCA คือ 

๑๐.๑ การวางแผน (PLAN) ประชุมระดมความคิดเห็นระหวางคณาจารยเจาหนาท่ีประจําหลักสูตร
และนิสิต เพ่ือจัดทําโครงการจัดประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) เพ่ือขออนุมัติหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร ตลอดถึงทําหนังสือไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

๑๐.๒ การดําเนนิงาน (DO) มีการปฏิบัติงานตามแผนท่ีกําหนดไว ภายใตกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว
ในแผน ระหวางเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓  

๑๐.๓ สรุปและประเมินโครงการ (CHECK) โดยมีการประชุมสรุปโครงการ ปรากฏในรายงานการ
ประชุมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร  คณะสังคมศาสตร 

๑๐.๔ นําผลสรุปและขอเสนอแนะ (ACT) ไปดําเนินดารพัฒนาปรับปรุงแกไขตอไป ปรากฏใน
รายงานประชุมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารฐัศาสตร   คณะสังคมศาสตร 
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ตารางแผนปฏิบัติการโครงการ 

 

ลําดับท่ี กิจกรรมดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ (มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๓) 
สัปดาห ๑ สัปดาห ๒ สัปดาห ๓ สัปดาห ๔ สัปดาห ๕ สัปดาห ๖ สัปดาห ๗ สัปดาห ๘ 

๑ ประชุมระดมความคิดเห็นผูท่ี
เก่ียวของ 

        

๒ จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติ
มหาวิทยาลัย 

        

๓ จัดทําหนังสือไปยังหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

        

๔ ดําเนินตามแผนท่ีกําหนด         

๕ สรุปโครงการตามแบบ มคอ.๒ 
และเสนอมหาวิทยาลัย 

        

 
๑๑. ตัวช้ีวัด 

๑๑.๑ ผลผลิต (Output) 
๑) รอยละ๘๐ ของนิสิตท่ีเขารวมโครงการฯ มีความรูเพ่ิมข้ึน 
๒) รอยละ๘๐ ของนิสิตท่ีเขารวมโครงการฯ มีพึงพอใจตอโครงการฯ 

๑๑.๒ ผลลัพธ (Outcome) 
๑) นิสิตท่ีเขารวมโครงการฯ มีความรูจากการประสบการณตรงในการประชุมสัมมนาวิชาการ 
๒) การจัดการโครงการเปนไปตามเกณฑ สกอ.ท่ีไดกําหนดไว 
 

๑๒. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑๒.๑ ไดตีพิมพผลงานสารนิพนธ/วิทยานิพนธหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

เชิงพุทธ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตในวารสารหรือสิ่งพิมพ
ทางวิชาการ 

๑๒.๒ ไดจัดประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) 
๑๒.๓ ไดเผยแพรผลงานทางวิชาการของหลักสูตรท้ังสามสาขาใหสาธารณชนไดรับทราบอยาง

กวางขวาง 
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ประมวลรูปภาพประกอบโครงการ 
 

 
 
 

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี กล่าวเปิดการประชุม 
และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การแก้ไขปัญหาโรคไวรัสโควิด 19 ในมุมมองพระพุทธศาสนา” 

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing 
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 
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พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร.  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และพระครูปริยัติกิตติธ ารง, รศ.ดร. 
คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กล่าวสัมปสาทนียกถา 
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รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
กล่าวรายงานต่อองค์ประธานในพิธี และช้ีแจงรายละเอียดของการประชุมวิชาการที่มีรายงานการ

ประชุม (Proceedings) ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing 
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 
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คณาจารย์ ผู้ส าเร็จการศึกษา นิสิต และผู้สนใจ 
เข้าร่วมการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) 

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing 
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 
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คณาจารย์ ผู้ส าเร็จการศึกษา นิสิต และผู้สนใจ 
เข้าร่วมการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) 

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing 
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 

. 
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ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง 
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กล่าวปกิณณกกถา 

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing 
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 
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เข้าร่วมการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) 

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing 
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 
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ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)  
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ 
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

------------ 
 

บุคลากรสายผู้บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

1 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

2 
พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.   ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา กจพ./ 

ประธานหลักสูตร พธ.ด. กจพ. 
3 พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. ประธานหลักสูตร พธ.ม. กจพ. 
4 พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. รก.เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา กจพ. 
5 ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง ประธานหลักสูตร ปร.ด. รปศ. 
6 รองศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ ประธานหลักสูตร ปร.ด. รศ. 
7 รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช ประธานหลักสูตร ร.ม. 
8 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รปศ. 
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณีต เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รศ. 

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติวุฒ ิหมั่นมี 
เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รปศ./ 
ประธานหลักสูตร รป.ม. 

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา รักษาเมือง เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
รปศ. (นานาชาติ) 

บุคลากรสายวิชาการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
1 พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
2 พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
3 พระมหานิกร ฐานุตฺตโร, ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
4 พระครูปลัดอุดร  ปริปุณฺโณ, ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
5 พระครูวินัยธรเอก ชินว โส, ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
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6 ศาสตราจารย์ ดร.จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ ์ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
7 ศาสตราจารย์ ดร.กฤช  เพ่ิมทันจิตต์ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
8 รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน งามสนิท อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
9 รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะนี อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
10 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
11 รองศาสตราจารย์ ดร.พรรษา พฤฒยางกูร อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
12 รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
13 รองศาสตราจารย์ประณต นันทิยะกุล อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
14 รองศาสตราจารย์ อนุภูมิ โซวเกษม อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
15 รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ ทั่งโต อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 

16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล  เย็นใจมา หัวหน้าภาครัฐศาสตร์/ 
อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 

17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวชัชยั สมอเนื้อ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัฏฐกรณ์ แก่นท้าว อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต กระสังข์ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวัชชัย ไชยสา อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล ดีไทยสงค์ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
24 อาจารย์ ดร.ทักษิณ ประชามอญ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
25 อาจารย์ ดร.กาญจนา ด าจุติ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
26 อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
27 อาจารย์ ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
28 อาจารย์ ดร.บวร ขมชุณศรี อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
29 อาจารย์ ดร.ปนัดดา รักษาแก้ว อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
30 อาจารย์ ดร.สมบัติ นามบุรี อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
31 อาจารย์ วินัย มีมาก อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 

เจ้าหน้าที่หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

1 พระสมนึก ธีรปญฺโ  นักวิชาการศึกษา/เลขานุการหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ 

2 พระนุชิต นาคเสโน นักจัดการงานทั่วไป 
3 นายสุภัทรชัย สีสะใบ นักวิชาการศึกษา 
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4 นายพลวัฒน์ สีทา นักวิชาการศึกษา 
5 นายกรกต ชาบัณฑิต นักวิชาการศึกษา 
6 นางสาวสุมาลี บุญเรือง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
7 นางสาวกาญจนา บุญเรือง นักจัดการงานทั่วไป 
8 นางสาวพัชรี หาลาง นักวิชาการการเงินและบัญชี 
9 นายสุทา ขอวาดกลาง พนักงานขับรถ 
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ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)  
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 

นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่น  11 
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

------------ 
ที ่ รหัสประจ ำตัวนิสิต ชื่อ ฉำยำ-นำมสกุล 
1 6101204201 พระครูสุทธิวรญาณ   เขมธโร 
4 6101204204 พระครูปลัดเฉลิมพร   อภิวโร 
5 6101204205 พระครูวินัยธรศิริเชษฐ์   สิริวฑฺฒโน 
6 6101204206 พระมหาชัยสิทธ์   ชยสิทฺโท 
7 6101204207 พระมหามนัสวี  ฐิตธมฺโม 
8 6101204208 พระมหาพชร   กิตฺติวรเมธี 
9 6101204210 พระอธิการทรงศักดิ์  ถิรธมฺโม 
10 6101204211 พระอธิการล าไพ   นรินฺโท 
11 6101204212 พระพุทธชาติ  อาภากโร 
12 6101204213 พระพัฒน์ธนพงศ์   สุวฑฺฒโน 
13 6101204214 พระจิรวัชร์   สุธมฺโม 
14 6101204215 พระธีรภัทร์   นาถสีโล 
15 6101204216 พระศุภชัย   ปญฺญาวชิโร 
16 6101204218 พระวริทริ์ชาการ   วชิรสิทธิเมธ ี
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ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)  
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 

นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่น  12 
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

------------ 
ที ่ รหัสประจ าตัวนิสิต ชื่อ ฉายา-นามสกุล 

1 6201204201 พระครูพิมลธรรมภาณ กนฺตสีโล 
2 6201204202 พระปลัดชุมพล อาภทฺธโร 
3 6201204203 พระปลัดชัยรัตน์ ปิยสีโล 
4 6201204204 พระมหาพงษ์เทพ ปภากโร 
5 6201204205 พระมหาสวัสดิ์ ฐิตวณฺโณ 
6 6201204206 พระมหาพงศ์ปณต ญาณเวที 
7 6201204207 พระครูสังฆรักษ์ธีรภัทร์ อิทฺธิปญฺโญ 
8 6201204208 พระสมุห์อมร ปภากโร 
9 6201204209 พระสมุห์ ธีระพันธ์ ญาณธีโร 
10 6201204210 พระอธิการชยุต เตชธมฺโม 
11 6201204211 พระสัญญา พุทฺธญาโณ 
12 6201204212 พระสมพล ยสชาโต 
13 6201204213 พระไกรมาศ ปญฺญาวชิโร 
14 6201204214 พระนิวัฒน์ สนฺตจิตฺโต 
15 6201204215 พระศิริวัฒน์ ปิยสีโล 
16 6201204216 พระไชยสิทธิ์ กิตฺติปญฺโญ 
17 6201204219 พระมานพ อคฺคมาณโว 
18 6201204220 พระณัฐกฤษ อาภากโร 
20 6201204221 พระอนพัทย์ ฐิตธมฺโม 
21 6201204222 นางสาวทยิดา ผลสมบูรณ์ 
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ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)  
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 

นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

------------ 
ที ่ รหัสประจ าตัวนิสิต ชื่อ ฉายา-นามสกุล 

1 6130205001 พระครูสมุห์พรชัย ธีรปญฺโ  
2 6130205002 พระธรรมธรถิราม สีลเตโช 
3 6130205003 พระมารุต กิตฺติปาโล 
4 6130205004 พระยงยุทธ กตธุโร 
5 6130205005 พระมหาสรรพสิทธิ์ นาคเสโน 
6 6130205006 พระสมุห์ศรัทธา วิสุทฺโธ 
7 6130205007 พระอนุวัฒน์ อภิวฑฺฒโน 
8 6130205008 พระมหากันตินันท์ กนฺตสีโล 
9 6130205009 พระวรพงศ์ ธมฺมว โส 
10 6130205010 พระครูปลัดกฤษฏากรณ์ าณธโร 
11 6130205011 พระอลงกรณ์ กนฺตวณฺโณ 
12 6130205012 พระปิยปราชญ์ อาจารสุโภ 
13 6130205013 พระปิยวัฒน์ อินฺทปญฺโ  
14 6130205014 นายเชาว์ ศรีอนันต์ 
15 6130205017 นายสมชาย ล าภู 
16 6130205018 นายจามร ช้างมงคล 
17 6130205019 นางสาวสุมนภัค วรภัทรทรัพย์ 
18 6130205020 นางสาวอาภารัศมี บรรเจิดจรัสเลิศ 
19 6130205021 นางสาวฐานิดา พานิชเจริญ 
20 6130205022 นางสาวณัฎฐวรรณ พงษ์อินทราวงษ์ 

 
 
 
 
 Book 1.indd   343 7/6/2563   14:31:39



344 การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ปี 2563
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ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)  
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 

นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น  11 
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

------------ 
ที ่ รหัสประจ าตัวนิสิต ชื่อ ฉายา-นามสกุล 
1 6101204101 พระมหาวรพงศ์   กุสลชโย 
2 6101204102 พระมหานวมินทร์   สิริเมธี 
3 6101204103 พระมหาภูรัช   ทนฺตว โส 
4 6101204104 พระมหายุทธพิชัย   สิริชโย 
5 6101204105 พระมหาอัคพล   ญาณธีโร 
6 6101204106 พระครูสมุห์จิรชาติ   พุทฺธรกฺขิโต 
7 6101204107 พระอธิการสมคิด   กตปญฺโญ 
8 6101204108 พระค าแสน   ปภสฺสโร 
9 6101204109 พระเฉลิมวุฒิ   จิตตส วโร 
10 6101204110 พระณัฐพล   สิริวฑฺฒโน 
11 6101204111 พระทองพจน์  ธีรธมฺโม 
12 6101204112 พระธีรวัฒน์  ฐิตเมโธ 
13 6101204113 พระประยุทธ   อริยว โส 
14 6101204114 พระพีรพล  อินทปญฺโญ 
15 6101204115 พระภักดี   มหาวิริโย 
16 6101204116 พระศิวากร   เตชปญฺโญ 
17 6101204117 พระสอนสิน   ปญฺญาวโร 
18 6101204118 พระสุมิตร   สุจิตฺโต 
19 6101204119 พระสุริโย  สุขิโต 
20 6101204120 นายคณาพงษ์  พ่ึงมี 
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ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)  
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 

นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น  12 
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

------------ 
ที ่ รหัสประจ ำตัวนิสิต ชื่อ ฉำยำ-นำมสกุล 

1 6201204101 พระมหาอากาย   ฐิตธมฺโม 
2 6201204102 พระมหาธงชัย   ชาตเมธี 
3 6201204103 พระมหาบ ารุง   ธมฺมเสฏโฐ 
4 6201204104 พระมหาเกียรติพงษ์   อภิสิทฺโธ 
5 6201204105 พระมหาอาณัฐ   กตปุญโญ 
6 6201204106 พระมหานิวัฒน์   อภิชาโน 
7 6201204107 พระมหาโสภณ   กิตฺติโสภโณ 
8 6201204109 พระสุริยะ  ฐานธมฺโม 
9 6201204110 พระยุรนันท์   ภทฺทธมฺโม 
10 6201204111 พระอนุวัฒน์   อนุตฺตโร 
11 6201204112 พระปิยะ   สิริสุวณฺโณ 
12 6201204113 พระกรินทร์   ฐิตธมฺโม 
13 6201204115 พระเตวิช   โชติญาโณ 
14 6201204116 นางสุจิต  กิ่งเกล้า 
15 6201204117 นายชาญวิทย์  พริกบุญจันทร์ 
16 6201204119 นายณัฏฐ์ชนนจ์  ภูจอมจิตร 
17 6201204120 นางสาวตุลยวดี  หล่อตระกูล 
18 6201204122 นายสุทธิพร  จินดา 
19 6201204123 ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์  ชาวคอนไชย 
20 6201204124 นายวชิรศักดิ์  ยอดปทุมหิรัณย์ 
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ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)  
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 

นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น  1 
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

------------ 
ที ่ รหัสประจ าตัวนิสิต ชื่อ ฉายา-นามสกุล 
1 6101204001 พระมหาจักรพงศ์ ชินเมธี  ค ายอดใจ 
2 6101204002 พระมหาณรงค์ ธมฺมเมธี  ศรีพันลม 
3 6101204003 พระมหาณัฐพล  กิตฺติปญฺโญ  อรรถารส 
4 6101204004 พระมหาวิษณุ จิรวฑฺฒนเมธี  เจริญพล 
5 6101204005 พระมหาศิวพล พลเมธี  ใกล้ชิด 
6 6101204006 พระมหาสมเกียรติ เขมจาริโณ  จงเกษี 
7 6101204007 พระมหายิ่งยศ มหามงฺคโล  ยืนยง 
8 6101204008 พระปลัดเอกชัย จนฺทโชโต  คงชีวะ 
9 6101204009 พระกฤษฎายุทธ ธมฺมวโร  เต๋จ๊ะด ี
10 6101204031 พระจักรพงษ์ อนุตตโร วงษ์โพธิ์ 
11 6101204010 พระชาญชัย ติสฺสว โส  ศรีแพทย์ 
12 6101204011 พระชัยยา ฐิตเมโธ  ตุ่นมี 
13 6101204012 พระชัยวัฒน์ อริญชยญาโณ  เสนาชุม 
14 6101204013 พระนิคม จนฺทธมฺโม  สุขเจริญ 
15 6101204014 พระประเสริฐ เตชโก  ชาภักดี 
16 6101204016 พระสร้อยทอง ปญฺญาวุโธ  ประทุมทอง 
17 6101204017 พระสุรเดช สุมเมธโส  บุญเรือง 
18 6101204018 พระอโณทัย กตปุญโญ  อุ่นเรือน 
19 6101204019 พระเนาวนนท์   ชยาภินนฺโท จ๋อมพนัส 
20 6101204020 Ven.Poke Pha Poke Pha  Poke Pha  
21 6101204021 นายเกรียงไกร พัฒนะโชติ 
22 6101204023 นางสาวณัฐกาญจน์ เข็มนาค 
23 6101204024 นายธเดช ชวัลลักษณ์ 
24 6101204025 นายนนท์ชนันท์กรณ์ ฝ่ายเทศ 
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25 6101204026 นายปฐวี ท้ายเมือง 
26 6101204027 นางสาวปิ่นอนงค์ ทองบ่อ 
27 6101204028 นางสาวปูน วิเศษศรี 
28 6101204029 นางสาวรัตนา สารักษ์ 
29 6101204030 นายวิจิตร เกิดน้อย 
30 6101204043 นายพัฒนภูมิ ผ่องยุบล 
31 6101204045 นายนิทัศน์ ภู่ประเสริฐ 
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ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)  
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 

นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น  2 
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

------------ 
ที ่ รหัสประจ าตัวนิสิต ชื่อ ฉายา-นามสกุล 

1 6201204001 พระครูศรีปริยัตยาภิมณฑ์ เขมนโว (บุญทราหาญ)  
2 6201204024 พระครูศรีธรรมวิเทศ ป โ ภาโส (บุญพิทักษ์) 
3 6201204002 พระมหาชาตรี ชาครชโย (ลอดค าทุย) 
4 6201204003 พระมหาเรวัฒ อคฺคาทโร (สลีอ่อน)  
5 6201204004 พระมหาณัฏฐพจน์ ขนฺติธโร (ร่องน้อย) 
6 6201204005 พระสุชาติ สุชาโต (สวน) 
7 6201204006 พระคณิศร ขนฺติพโล (รัตนทองพันธ์) 
8 6201204007 พระศกลวัธน์ จิตฺตปญฺโญ (วงวิวงษ์) 
9 6201204008 พระวัชระพล เพ๊ืยกเถี่ยน (ไชยลา) 
10 6201204009 พระชวณัฐ ภูริชฺชโว (เตียวสกุล) 
11 6201204010 พระทรงวุฒิ ชาตเมธี (รัตนะ) 
12 6201204011 พระวิชาญ จนฺทสาโร (มุ่งภู่กลาง) 
13 6201204012 พระธีรศักดิ์ ธีรญาโณ (ขุมเงิน) 
14 6201204013 พระณัฐพงษ์ ณฏฺฐว โส (สุดใจ) 
15 6201204014 Sothearith Tikkhariro (Sum) 
16 6201204015 Puthea Yon 
17 6201204016 Chuon nat Son 
18 6201204017 นายพีรกิจ โชครัมถ์ 
19 6201204018 นายชลิต วงษ์สกุล 
20 6201204019 นายเอกชัย พรนิคม 
21 6201204020 นายโสภณ สุพงษ์ 
22 6201204021 นายเฉลิมชัย ก๊กเกียรติกุล 
23 6201204022 นายธวัชชัย เย็นใจมา 
24 6201204023 นายสุวิชัย บัวงาม 
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ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)  
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 

นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่น  8 
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

------------ 
ที ่ รหัสประจ ำตัวนิสิต ชื่อ ฉำยำ 
1 6101104001 พระครูวิเทศกัลยาณธรรม กลฺยาณธมฺโม 
2 6101104002 พระครูบวรกิจคุณาธาร วรปญฺโ  
3 6101104003 พระครูพิพัฒน์ศาสนกิจจาทร ภูมิปาโล 
4 6101104004 พระครูวิวิธธวชัชัย วรปุญฺโ  
5 6101104005 พระครูพิสุทธิปัญญาภิวัฒน์ กิตฺติปญฺโ  
6 6101104006 พระครูศรีเมธาภรณ์ ฐิตธมฺโม 
7 6101104007 พระครูพิจิตรวรเวท จนฺทสีโล 
8 6101104008 พระปลัดทัศนพล เขมจาโร 
9 6101104009 พระปลัดอนุชาติ นรินฺโท 
10 6101104010 พระมหาธงไชย วิสุทฺโธ 
11 6101104011 พระมหาจรูญ อภิธมฺมจิตฺโต 
12 6101104012 พระมหานารทะ จริยเมธี 
13 6101104013 พระครูสังฆรักษ์อนันต์ สุทฺธิมโน 
14 6101104014 พระครูสังฆรักษ์สงัด ภทฺทธมฺโม 
15 6101104015 พระครูสมุห์ไพฑูรย์ สิริภทฺโท 
16 6101104018 พระใบฎีกาสมคิด นาถสีโล 
17 6101104019 พระสมจิตร าณวีโร 
18 6101104021 พระสุทิน อธิปญฺโ  
19 6101104022 พระอธิการสุรศักดิ์ สุขุมาโล 
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563

 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)  
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 

นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ รุ่น  9 
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

------------ 
ที ่ รหัสประจ ำตัวนิสิต ชื่อ ฉำยำ 
1 6201104001 พระราชวัลภาจารย์ อาจารคุโณ 
2 6201104002 พระศรีรัตนวิมล รตนปญฺโญ 
3 6201104003 พระครูพิทักษ์ศิลปาคม วชิรวุฑฺโฒ 
4 6201104004 พระครูจริยธรรมานุรักษ์ จริยธมฺโม 
5 6201104005 พระครูอาทรวรธรรม อุปสนฺโต 
6 6201104006 พระครูปราโมทย์ปัญญาวัฒน์ เตชปุญฺโญ 
7 6201104007 พระครูกิตติวิสุทธิวัฒน์ สมฺปุณฺโณ 
8 6201104008 พระครูภาวนาคุณาภรณ์ กิตฺติธโร 
9 6201104009 พระมหาเฉลิมพล อชิโต 
10 6201104010 พระมหาอัครวัฒน์ กิตฺติญาโณ 
11 6201104011 พระครูปลัดวิชาญ  วิชฺชาธโร 
12 6201104012 พระครูปลัดพนมชัย มหาวชิโร 
13 6201104013 พระครูสมุห์ดิฐภูมิ จิรธมฺโม 
14 6201104014 พระครูสมุห์วิโรจน์ คุณวีโร 
15 6201104015 พระสมุห์วศิน วิสุทฺโธ 
16 6201104016 พระมุนินทร์ มุนินฺทโร 
17 6201104017 พระวรภพ คุณสมฺปนฺโน 
18 6201104018 พระธงชัย สุนฺทราจาโร 
19 6201104019 พระธงชัย  ขนฺติธโร 
20 6201104020 พระนิคม กตปญฺโญ 
21 6201104021 พระไพโรจน์  สุจิตฺโต 
22 6201104022 พระใบฎีกามนญู  จารุวณฺโณ 
23 6201104023 พระมหาทวี โพธิเมธี 
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ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)  
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 
นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 5 

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
------------ 

ที ่ รหัสประจ ำตัวนิสิต ชื่อ ฉำยำ-นำมสกุล 
1 6101104202 พระครูปลัดชาติชาย าณโสภโณ 
2 6101104203 พระมหาธีรวัฒน์ เสสปุญฺโ  
3 6101104204 พระสมนึก ธีรปญฺโ  
4 6101104205 พันเอกสาธิต ทิพย์มณี 
5 6101104206 พันต ารวจเอกภูษิต วิเศษคามินทร์ 
6 6101104207 ร้อยต ารวจเอกประพันธ์ คชแก้ว 
7 6101104208 นายวิศิษฎ์สร เอกกิตตินันท์ 
8 6101104209 นายมนตรี พรมวัน 
9 6101104210 นายบวร ขมชุณศรี 
10 6101104212 นางสาวอภิญญา ฉัตรช่อฟ้า 
11 6101104213 นางสาวปัญม์ณิสาธ์ องค์ปรัชญากุล 
12 6101104214 นางสาวณัชชา อมราภรณ์ 
13 6101104215 นายสมพงศ์ สุนทรธรรม 
14 6101104216 นายไพรัฐ พานิชย์สกุลชัย 
15 6101104218 พระสมุห์บุญโชค กิตติสาโร 
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ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)  
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 
นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 6 

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
------------ 

ที ่ รหัสประจ าตัวนิสิต ชื่อ ฉายา-นามสกุล 
1 6201104201 พระครูปลัดสิทธิชัย  วิสุทฺโธ 
2 6201104202 พระมหาวิเศษ กนฺตธมฺโม 
3 6201104203 พระมหาสุริยะ มททโว 
4 6201104204 พระพงษ์ศักดิ ์ สนฺตมโน 
5 6201104205 นางสาวกชนิภา อินทสุวรรณ์ 
6 6201104206 นางสาวชไมพร กิติ 
7 6201104207 นายฉัตรชัย นาถ้ าพลอย 
8 6201104208 นางสาวณัฐกานต์ บุญแนบ 
9 6201104209 นางสาวถนอมขวัญ อยู่สุข 
10 6201104210 นางสาวทัศมาวดี ฉากภาพ 
11 6201104211 นางปนัดดา รักษาแก้ว 
12 6201104212 นายประยูร เจนตระกูลโรจน์ 
13 6201104213 พันเอกวีระ อินทรโสภา 
14 6201104214 นางสาวศศิธร อนันตพันธุ์พงศ์ 
15 6201104215 นางศศิพัชร์ วัฒนรวีวงศ ์
16 6201104216 นายสุรกิจ สุวรรณแกม 
17 6201104217 นายสุวรรณ์ แก้วนะ 
18 6201104218 นางทัศนีย์ ปิยะเจริญเดช 
19 6201104220 นางสาวบุญชิรา ภู่ชนะจิต 
20 6201104221 นายอภิวัฒ จ่าตา 
21 6201104222 คุณชณิุภา  เปิดโลกนิมิต 
22 6201104223 พล.อ.ปกิตน์  สันตินิยม 
23 6201104224 นายณัฎฐ์ รุ่งวงษ์ 
24 6201104225 นายปรีดา กลิ่นเทศ 
25 6201104226 นายนรา บรรลิขิตกุล 

Book 1.indd   352 7/6/2563   14:31:48



353Proceedings 2020
Graduate Program, Department of Political Sciences, Faculty of Social Sciences, MCU April 3, 2020

26 6201104227 นางสาวจันทร์เพ็ญ  เจียมสมัย 
27 6201104228 นายกิตวิชัย  ไชยพรศิริ 
28 6201104125 นางสาวสิริปภา ภาคอัตถ์ 
29 6201104126 นายกอปรลาภ อภัยภักดิ์ 
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354 การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ปี 2563
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 เมษายน 2563

 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)  
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 

นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ รุ่นที่ 1 
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

------------ 
ที ่ รหัสประจ าตัวนิสิต ชื่อ ฉายา-นามสกุล 
1 6101104125 พระเทพปริยัติเมธี   
2 6101104102 พระครูธรรมธรบุญเที่ยง พุทฺธสาวโก 
3 6101104109 ร้อยเอกไพบูลย์ สุขเจตนี 
4 6101104124 นายธนะพัฒน์ เดชเลิศวรพัฒน์ 
5 6101104127 นางสาวอภิชญาณัฐโศภา อบสิน 
6 6101104101 พระครูรัตนสุตากร จนฺทโชโต 
7 6101104103 พระมหาพิพัฒพงศ์  ิตธมฺโม 
8 6101104104 พระมหานรินทร์ สุรปญฺโ  
9 6101104105 พระอ๋อน ถาวโร 
10 6101104106 พันเอกภาณุรัตน์ ดีเสมอ 
11 6101104107 พ.ต.ท.ชุมพล เพ็งศิริ 
12 6101104108 ว่าที่พันตรีไพฑูรย์ ปริญญาธรรมกุล 
13 6101104110 นายชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์ 
14 6101104112 นายนิติพันธ์ อินทโชติ 
15 6101104113 นายพัททดล เสวตวรรณ 
16 6101104114 นายวีรชัย ค าธร 
17 6101104115 นายสมชาย ชูเมือง 
18 6101104116 นายสุทน ทองเล็ก 
19 6101104118 นายเอนก ณ เชียงใหม่ 
20 6101104119 นางสาวฉัชศุภางค์ สารมาศ 
21 6101104121 นางสาวปณัชช์ฐิตา บูรณกิจ 
22 6101104122 นางสาวรัชฎากร เอ่ียมอ าไพ 
23 6101104123 นางสาวอัญธิษฐา อักษรศรี 
24 6101104126 นายอัครเดช พรหมกัลป์ 
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ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)  
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 

นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ รุ่นที่ 2 
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

------------ 
ที ่ รหัสประจ าตัวนิสิต ชื่อ ฉายา-นามสกุล 
1 6201104101 พระเมธาวินัยรส   
2 6201104102 นายธงชัย สิงอุดม 
3 6201104103 นายภูริวัจน ์ ปุณยวุฒิปรีดา 
4 6201104104 นางไพวรรณ ปุริมาตร 
5 6201104117 นายพรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล 
6 6201104106 พระมหาเอกกวิน ปิยวีโร/อะซิ่ม 
7 6201104107 พระครูวินัยธรอธิษฐ์ สุวฑฺโฒ/สุขพานิช 
8 6201104108 พระชินกร สุจิตฺโต/ทองดี 
9 6201104109 พระธงชัย วชิรญาโณ/พิชัย 
10 6201104110 พระภิญโญ ตสฺสนาโม/มีสมบัติ 
11 6201104113 นายกรณัฐ ระงับทุกข์ 
12 6201104115 นายธนพัฒน์ เฉลิมรัตน์ 
13 6201104116 นายประคอง มาโต 
14 6201104120 นางสาวณฐมน หมวกฉิม 
15 6201104121 นางสาวพัชรี สายบุญเยื้อน 
16 6201104122 นางสาวศิริสุดา แสงทอง 
17 6201104123 นางสาวสาลินี รักกตัญญู 
18 6201104124 นางสาวสุมาลี บุญเรือง 
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