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ค ำน ำ 
 

 คณะสังคมศาสตร์โดยภาควิชารัฐศาสตร์ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยให้เปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตั้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นมา และหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยในแต่ละปีได้มีผู้ส าเร็จการศึกษามาก
พอสมควร ซึ่งนิสิตเหล่านี้ ได้ส าเร็จการศึกษาตามแผน ก แบบ ก ๒ ที่ทั้งศึกษารายวิชาและท า
วิทยานิพนธ์และแผน ข ที่ศึกษารายวิชาและท าสารนิพนธ์ด้วย 

 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งจะต้องได้รับ
การตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
(Proceedings) ซึ่งจะน าไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษาได้อีกด้วย 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ จึงได้สรุปออกมาเป็นเอกสาร โครงการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
(Proceedings) ขึ้น โดยเอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้น มีเนื้อหาสาระประกอบด้วย ๗ เรื่อง คือ กลุ่มรัฐ
ประศาสนศาสตร์ ประกอบด้วย การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ ประกอบด้วย การปกครองคณะสงฆ์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การศาสน
ศึกษา การสาธารณสงเคราะห์การศึกษาสงเคราะห์ และการสาธารณูปการ 

คณะผู้จัดท าเอกสารหวังว่า  เอกสารฉบับนี้คงเอ้ืออ านวยประโยชน์ให้แก่ผู้สนใจทาง
วิชาการในด้านนี้เป็นอย่างดี  และเป็นเครื่องชี้วัดให้เห็นว่า  เป็นการจัดการศึกษาที่สามารถประกัน
คุณภาพของการศึกษาด้วยตนเอง  และน าไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษาของ มจร ได้  จึง
ขอขอบคุณทุกท่านทีไ่ด้มีส่วนร่วมท าให้การประชุมวิชาการครั้งนี้บรรลุผลตามท่ีได้ก าหนดไว้ 
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ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
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  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ถวายสักการะต่ออธิการบดี 
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- ผู้ส าเร็จการศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
- ผู้ส าเร็จการศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์

 หลังจากนั้นอธิการบดีให้โอวาทและกล่าวเปิดการประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุมพร้อมบรรยาย พิเศษ เรื่อง “การศึกษามหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย
กับ Thailand 4.0” 
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สงเคราะห์และการสาธารณูปการ 
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จังหวัดสุพรรณบุรี 

๑ 

 : พระศรัณย์วุฒิ ป. ปญฺ าพหุโล (จินดาไพสิฐ)  
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การปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน  อ าเภอวิหารแดง 
จังหวัดสระบุรี  
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 : พระสมุห์สมชาย  สิริสมฺปนฺโน (มีสุดใจ)  
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ประสิทธิภาพการอบรมจริยธรรมแก่เยาวชนของพระสงฆ์ในอ าเภอบางพลี   
จังหวัดสมุทรปราการ   

๑๕๓ 

 : พระจรูญ จนฺทูปโม  
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรม 
ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
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จังหวัดสุพรรณบุรี 

๒๐๗ 
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การบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการ ในอ าเภอวิเศษชัยชาญ 
จังหวัดอ่างทอง 

๒๒๓ 

 : พระครูวิเศษโชติธรรม (สัจจา จนฺทว โส)  
บทบาทพระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม  
เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร 

๒๓๗ 

 พระครูวินัยธรภานุวัฒน์ อติพโล (พูลพั่ว)  
การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล ต าบลท่าเรือ  
อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๒๕๑ 

 : พระวิเชียร วชิโร (อาทิตย์เที่ยง)  
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ๒๖๗ 
 : พระครูวิสุทธิสีลาภิวัฒน์ (เมธาภิวัฒน์  ติโก)  
การบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสระบุรี ๒๘๓ 
 : พระอธิการศรัณย์กร ปยุตฺโต  
บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ๒๙๗ 
 : พระอธิการนิพล สุธมฺโม (โพธิเจริญ)  
บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในจังหวัดสระบุรี ๓๑๑ 
 : พระปลัดบัญชา  อุปคุตฺโต  
  



 

 

 
การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิ การในอ าเภอบ้านหม่ี  
จังหวัดลพบุร ี
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๓๔๑ 
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 : พระมหาจ าเริญ อุตฺตโม  
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บทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ 
ในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

The Roles on Sangha Administration of SanghaAdministrators 
in Doembangnangbuati District, Suphanburi Province  

                    

พระศรัณย์วุฒิ ป. ปญฺ าพหุโล (จินดาไพสิฐ) 
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ 

ธิติวุฒิ หมั่นมี  
 

บทคัดย่อ 
 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (๑) เพ่ือศึกษาบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของ   
พระสังฆาธิการในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  (๒) เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทการ
ปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล (๓) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของ     
พระสังฆาธิการในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี วิธีด าเนินการวิจัยใช้วิธีวิจัยแบบผสาน
วิธี การวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพระสงฆ์จ านวน ๑๘๘ รูป เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที ค่าเอฟ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบด้วยวิธี
ผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด และ การวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์ จ านวน ๗ รูป/คน เครื่องมือ
เก็บข้อมูลได้แก่แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง (Structured Interview) เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์
เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

๑. พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการใน
อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้ง ๔ ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ ๔.๐๓ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๕  

๒. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของ
พระสังฆาธิการในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี จ าแนกสถานภาพส่วนบุคคลโดย

                                                 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 



~ ๒ ~ 
 

ภาพรวม พบว่า พระสงฆ์ที่มีอายุ และพระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษาทางนักธรรมที่ต่างกัน มีความเห็นต่อ
บทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนพระสงฆ์ที่มีพรรษา วุฒิการศึกษาทาง
เปรียญธรรมและมีวุฒิการศึกษาสามัญท่ีต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของ
พระสังฆาธิการในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ ๐.๐๕ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ 

๓. ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนา ด้านการออกนโยบาย ควรก าหนด
นโยบายวางแผนงานและมาตรการอันเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือบรรลุเป้าหมายของการปกครองและ
บริหารกิจการงานคณะสงฆ์ที่วางไว้ ด้านการวางรูปแบบ ควรจัดองค์การคณะสงฆ์ โดยการก าหนด
ต าแหน่งหน้าที่ สายการบังคับบัญชาในองค์การคณะสงฆ์ ควรจัดอย่างเหมาะสมกับคุณสมบัติ คือ มี
ความรู้ ความสามารถ ความช านาญ มีความเสียสละในการปฏิบัติงาน การแต่งตั้งบุคลากร โดยการ
สรรหาบุคลากรมาด ารงต าแหน่ง หรือบรรจุแต่งตั้งต าแหน่งที่ก าหนดไว้ โดยการก ากับสั่งการและ
มอบหมายให้แต่ละฝ่ายได้ปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้วางไว้  
 

ความส าคัญ : บทบาท, การปกครอง, พระสังฆาธิการ 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were 1) to study the levels of the Roles on 

Sangha Administration of Sangha Administrators in Doembangnangbuati District, 
Suphanburi Province, 2) to study the comparison of the Roles on Sangha 
Administration of Sangha Administrators in Doembangnangbuati District, Suphanburi 
Province, classified by personal factors, 3) To study the problems, obstacles and 
suggestions about the Roles on Sangha Administration of Sangha Administrators in 
Doembangnangbuati District, Suphanburi Province. The research methodology was the 
mixed research method between the quantitative research and qualitative research. 
The quantitative research collected the data through the questionnaires and the 
population as the sampling group for this research was the 188 monks in 
Doembangnangbuati District, Suphanburi Province. The data analysis was by frequency, 
percentage, mean, standard deviation; SD, t-test and F-test by one way analysis of 
variance; ANOVA, and test the differences of the average pairing with the Least 
Significant Difference: LSD and the qualitative research, 7 key informants were 
purposefully selected from experts and administrators. The tool for collecting data was 
the structured in-depth interview. The data was analyzed by descriptive interpretation. 
The findings of this research were as following: 
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1.The Roles on Sangha Administration of Sangha Administrators in 
Doembangnangbuati District, Suphanburi Province for four aspects in overall, found that 
it was at high level(X= 4.03). When considered in each side found that the works 
revaluation was also at high level as X=4.05 

2. The findings of comparative analysis the levels of opinions of Roles on 
Sangha Administration of Sangha Administrators in Doembangnangbuati District, 
Suphanburi Province, classified by personal factors in overall, found that the monks 
who had the different ordination age and Dhamma education, they had the opinions 
to the Roles on Sangha Administration of Sangha Administrators in Doembangnangbuati 
District, Suphanburi Province indifferently. But the monks who had the different year, 
Pali education and general education, they had the opinions to the Roles on Sangha 
Administration of Sangha Administrators in Doembangnangbuati District, Suphanburi 
Province differently as the significantly statistics at 0.05 that it was relevant to the set 
hypothesis. 

3. The findings of in depth interviews about the policy issuing, to set the 
policy and plan and measurement for working to get the objectives of administration 
and managerial administration of Sangha organization. For the planning, arranging the 
Sangha organization setting up the position and hierarchy like what position it was, 
each position had set up the duty clearly and who commanded. They should set up 
the good qualification like have the knowledge, ability, specialization, sacrifice. For the 
work, appointment by the principle of put the right man on the right job. By 
commanding and assignment in each person should be as the planning and having the 
control and keep in mind of the works and its problems and protect the leaving from 
the work or no work hard or corruption, For the evaluation, it was the heart and 
indication of efficient administration or how much of efficiency and when it had good 
evaluation and results, it made the Sangha organization understanding the more 
specialization of administration and could extend and maintain Buddhism prosperously 
in the future.  

 

Keywords: Roles, Administrator, Sangha 
 
๑. บทน า 

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ ด้วยชนชาติไทยได้นับถือและสืบทอด
ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาช้านาน ขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมของชาติซึ่งส่วนใหญ่มี
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พ้ืนฐานมาจากพระพุทธศาสนา องค์พระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของชาติทุก ๆ พระองค์ก็ทรงเป็น
พุทธมามกะ ทรงด ารงอยู่ในฐานะเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก ทรงยกย่องเชิดชูพระพุทธศาสนาตลอด
มา ตั้งแต่อดีตอันยาวนานจนถึงปัจจุบัน๑ การบริหารจัดการปกครองคณะสงฆ์ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญ
อย่างยิ่ง เพราะถ้ามีระบบบริหารที่ดี ศาสนาก็มีความเจริญมั่งคง การบริหารที่ดีนั้นต้องมีรูปแบบ
และวิธีการจัดการแบ่งงานมอบอ านาจกระจายงานให้ผู้อยู่ฝ่ายบริหารระดับต่างๆ รับผิดชอบตาม
ความรู้ความสามารถของตน๒ การวางแผนการจัดการองค์การ การบังคับบัญชาสั่งการ การ
ประสานงาน และการควบคุม นอกจากนั้นการบูรณาการตามหลักอริยสัจ ๔ เช่น ทุกข์ คือ สภาพ
ปัญหาบุคคล สมุทัย คือ สาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา อุปสรรค นิโรธ คือ เป้าหมายการบริหาร มรรค 
คือ แนวทางการแก้ไขปัญหา๓ ท าให้วิถีชีวิตของคนไทยมีความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาสืบทอด
ต่อๆ กันมา ดังจะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนาได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับสังคมไทยในทุกๆ ด้าน ไม่ว่า
จะเป็นด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านศิลปกรรม ด้านสังคม ด้านการเมืองการปกครอง ในด้าน
การศึกษาพระพุทธศาสนา ได้เข้ามามีบทบาทในการให้ความรู้กับคนในชุมชนตั้งแต่ในอดีตจนถึง
ปัจจุบันโดยตรงคือตัวพระสงฆ์เองที่เป็นผู้ให้ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม โดยอ้อมคืออ านวย
ความสะดวกในด้านอาคารสถานที่ส าหรับศึกษาเล่าเรียน ในด้านเศรษฐกิจ พระพุทธศาสนา ได้ให้
ความรู้ความเข้าใจในวิถีทางของการด าเนินชีวิต ทั้งด้านของความเป็นอยู่ที่พอเพียง การยินดีในสิ่งที่
ตนเองได้พอใจในสิ่ งที่ตนเองมี และไม่ให้ เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ด้านศิลปกรรม 
พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลางของศิลปะชุมชน ทั้งด้านประติมากรรม จิตรกรรม สถาปัตยกรรม ที่
เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา ซึ่งมีปรากฏให้เห็นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 ดังนั้น การท างานวิจัยเรื่องนี้ต้องการที่จะศึกษาในเรื่องของบทบาทการของ            
พระสังฆาธิการด้านปกครองคณะสงฆ์ในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ว่ากิจการหรือ
งานที่คณะสงฆ์หรือพระสังฆาธิการได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่นั้น มีความเรียบร้อยถูกต้องตามหลักพระ
ธรรมวินัยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศของมหาเถรสมาคมและ
ตาม พระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราชหรือไม่ ซึ่งบทบาทของพระสังฆาธิการด้านการปกครองคณะ
สงฆ์ ในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี นั้น มีพระครูศรีสุตาคม เป็นเจ้าคณะอ าเภอ  มี
อ านาจหน้าที่ในการบริหารปกครองคณะสงฆ์ในอ าเภอเดิมบาง ซึ่งได้แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๑ 

                                                 
๑พิทูร มลิวัลย์ และไสว มาลาทอง, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

การศาสนา, ๒๕๕๓), หน้า ๑. 
๒ธิติวุฒิ หมั่นมี, “การวางแผนและการติดต่อประสานงานเชิงพุทธ : สังคหวัตถุ ๔ เครื่องมือการ

วางแผนและการติดต่อประสานงานสู่ความส าเร็จ”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗) : ๖๕-๗๗. 

๓อนุวัต กระสังข,์ “การจัดการสิ่งแวดล้อมของวัดตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธบูรณาการของคณะ
สงฆ์จังหวัดสระบุรี”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๘) : 
๒๔๑-๒๕๙. 
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ต าบล มีการขึ้นทะเบียนวัดทั้งหมดจ านวน ๕๘ วัด ๖ ที่พักสงฆ์ มีจ านวนพระภิกษุ ๓๕๕ รูป๔ จึง
จ าเป็นที่ พระสังฆาธิการจะต้องมีการบริหารจัดการด้านการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักของพระ
ธรรมวินัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพสังคมปัจจุบัน  
 

๒. วัตถุประสงค์การวิจัย 
๒.๑ เพ่ือศึกษาบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของ   พระสังฆาธิการในอ าเภอเดิมบาง

นางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  
๒.๒ เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอเดิม

บางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  
๒.๓ เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของ     

พระสังฆาธิการในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

๓. ขอบเขตการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอ      

เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ ๑. ด้านการออกนโยบาย ๒. 
ด้านการวางรูปแบบ ๓. ด้านการปฏิบัติงาน ๔. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีประชากรที่
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะเขต รองเจ้าคณะเขต เจ้าคณะแขวง รองเจ้าคณะ
แขวง เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และพระภิกษุสงฆ์ในพ้ืนที่ ซึ่งมีจ านวน ๓๕๕ รูป 
๑๑ ต าบล ของอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
๔.๑ รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง บทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอเดิมบางนาง

บวช จังหวัดสุพรรณบุรี ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้เป็น
แบบสอบถาม จ านวน ๑๘๘ ชุด ผสมกับการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ จ านวน ๗ รูป/คน ด้วยกัน 

๔.๒ ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
๑) พระสงฆ์ ในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน ๓๕๕ รูป กลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยการเปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่ 
และมอร์แกน ๒) พระสงฆ์ กลุ่มตัวอย่าง ในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน ๑๘๘ 

                                                 
๔ส านักงานเลขานุการเจ้าคณะอ าเภอเดิมบางนางบวช, คู่มือเอกสารการประชุมพระนวกะอ าเภอ

เดิมบาง (สุพรรณบุรี : สุวัฒน์การพิมพ์, พ.ศ. ๒๕๕๙), หน้า ๒๐. 
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รูป ได้ค านวณจากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ เพ่ือศึกษาบทบาทของพระสังฆาธิการ ด้านการปกครอง
ในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการออก
นโยบาย ๒) ด้านการวางรูปแบบ ๓) ด้านการปฏิบัติงาน ๔) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๔.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
       เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๑๘๘ ชุด 
ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๗ รูป/คน  

๔.๔ วิเคราะห์ข้อมูล 
       ๑) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
       ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จ เพ่ือการ
วิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพรรณนา ส าหรับอธิบายลักษณะ
ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและพรรณนาถึงบทบาทของพระสังฆาธิการ ด้านการปกครองในอ าเภอเดิม
บางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ใน ๔ ด้าน ได้แก่ ๑. ด้านการออกนโยบาย ๒. ด้านการวางรูปแบบ 
๓. ด้านการปฏิบัติงาน ๔. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้สถิติ ดังนี้ ๑) สถานภาพส่วน
ของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาทางธรรม วุฒิการศึกษาทาง
เปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ ๒) ระดับความ
คิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอเดิมบางนาง
บวช จังหวัดสุพรรณบุรี วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๓) น าข้อมูลที่ได้
จากการรวบรวมมาวิเคราะห์และสังเคราะห์สรุปผล และน าเสนอเขียนเป็นความเรียง ตารางหรือแผนภูมิ 

๒) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
       ผู้วิจัยด าเนินการสังเคราะห์เอกสาร เกี่ยวกับบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระ
สังฆาธิการในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้ง ๔ ด้าน รวมทั้งการลงเก็บข้อมูลในพ้ืนที่
ด้วยตัวเอง ตามระเบียบวิธีวิจัย และตามประเด็นโจทย์วิจัยวิธีด า เนินงานวิจัย และการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ์เชิงลึก น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา การสังเคราะห์เนื้อหา 
ข้อมูลที่สอดคล้องกัน เพ่ือแสวงหาความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในบางประการ ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี และน าเสนอเขียนเป็นความเรียง ตารางหรือแผนภูมิ ซึ่งด าเนินการตามขั้นตอน 
ดังนี้ ๑) จัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เป็นแฟ้มข้อมูล ๒) อ่าน ท าความเข้าใจ บันทึก 
เขียนข้อสังเกตและตั้งประเด็นพรรณนา แยกแยะลดส่วนข้อมูล และให้รหัส และตีความข้อมูล  
จัดหมวดหมู่ หาความเหมือน ความต่าง และความเชื่อมโยงกับบริบท ๓) สรุปผลการวิจัย น าเสนอ
ข้อมูลเป็นเรียงความ และรายงานผลการวิจัย 
 

๕. ผลการวิจัย 
๕.๑ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๑๘๘ รูป พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุอยู่ในช่วง ๒๐–๓๐ ปี มีจ านวน ๗๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๓ มี
พรรษาต่ ากว่า ๕ พรรษา มีจ านวน ๘๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๗ มีวุฒิการศึกษาทางธรรม นักธรรม
ชั้นเอก มีจ านวน ๖๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๖ ไม่มีวุฒิทางเปรียญธรรม มีจ านวน ๘๘ รูป คิดเป็น
ร้อยละ ๔๖.๘ และมีวุฒิการศึกษาสามัญ ต่ ากว่าปริญญาตรี มีจ านวน ๑๓๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๓ 

๕.๒ ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่ มีต่อบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของ         
พระสังฆาธิการในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

๑) ด้านการออกนโยบาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๔ เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า มีการรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้พระภิกษุมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบาย วางกฎระเบียบ และการด าเนินกิจกรรมต่างๆ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๑๗ 
รองลงมา คือ มีหลักการและนโยบายในการปกครองคณะสงฆ์เพ่ือส่งเสริมด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๖ น้อยที่สุด คือ มีหลักการและนโยบายในการประยุกต์ใช้
หลักพุทธธรรมในการปกครองคณะสงฆ์เข้ากับวิถีชีวิตปัจจุบันอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๔  

 ๒) ด้านการวางรูปแบบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๓.๘๕  
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีการวางรูปแบบการจัดประชุมพระภิกษุสามเณรเพ่ือชี้แจงกฎระเบียบ
ตามวาระต่างๆ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๕ รองลงมา คือ มีรูปแบบการจัดกิจกรรมของวัด 
เช่น บัญชีรายรับ รายจ่ายให้เป็นไปด้วยดีและโปร่งใส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๗ น้อยที่สุด คือ  
มีรูปแบบการจัดประชุมพระภิกษุสามเณรเพ่ืออบรมสั่งสอนให้มีจิตส านึกในด้านข้อวัตรปฏิบัติตาม
หลักพระธรรมวินัยและความเป็นสมณะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๓ 

 ๓) ด้านการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๓.๖๓  
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวัดและไวยาวัจกร เพ่ือช่วยเหลือในการ
บริหารงานของวัดและคณะสงฆ์ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๙ รองลงมา คือ มีการดูแลพระสงฆ์
ภายในวัดอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกันและเป็นธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๔ น้อยที่สุด คือ มีการก ากับ
ดูแลและจัดศาสนสมบัติของวัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความมั่นคงแข็งแรง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๑ 

๔) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ ๓.๖๙ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของตนต่อผู้บังคับบัญชา
เหนือขึ้นไป มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๐ รองลงมา คือ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงาน
ภายในวัด เพ่ือน าไปปรับปรุง แก้ไขและพัฒนา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๖ น้อยที่สุด คือ มีการเปิด
โอกาสให้องค์กรภายนอกเข้ามาตรวจการปกครองคณะสงฆ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๒ 

 ๕.๓ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาบทบาทการ
ปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
  ๑) ด้านการออกนโยบาย 
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  ปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการใน
อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีด้านการออกนโยบาย  คือ ขาดพระที่มีความรู้
ความสามารถในการให้ความรู้ในการปกครอง 
 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการใน
อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีด้านการออกนโยบาย คือ ควรสนับสนุนด้านการศึกษาแก่
พระภิกษุสงฆ์เพ่ือจะได้มีพระภิกษุสงฆ์ท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  ๑) ด้านการวางรูปแบบ 
  ปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการใน
อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีด้านการวางรูปแบบ คือ ผู้บริหารสั่งงานปฏิบัติการได้ไม่
ค่อยสมบูรณ์ตามนโยบาย ข้อเสนอแนะในการพัฒนาบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิ
การในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีด้านการวางรูปแบบ คือ ควรปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามนโยบายและปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเท่าเทียมกัน 
  ๓) ด้านการปฏิบัติงาน 
  ปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการใน
อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีด้านการปฏิบัติงาน คือ ขาดการเอาสนใจในงานที่ได้รับ
มอบหมาย ข้อเสนอแนะในการพัฒนาบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอเดิม
บางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีด้านการปฏิบัติงาน คือ ควรมีการจัดประชุมอย่างเป็นระยะ 
  ๔) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการใน
อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ ขาดการ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่องและประเมินผลแล้วไม่มีการน าไปปรับปรุงแก้ไข ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
บทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีด้าน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงาน 
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๖. สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง “บทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอ     

เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี” สรุปเป็นความสัมพันธ์เชิงแผนภาพ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพ แสดงองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
จากแผนภาพ สามารถอธิบายเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยเรื่อง “บทบาท

การปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี” ได้ ดังนี้  
๑) ด้านการออกนโยบาย การก าหนดนโยบายวางแผนงานและมาตรการอันเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือ
บรรลุเป้าหมายของการปกครองและบริหารกิจการงานคณะสงฆ์ที่วางไว้ ๒) ด้านการวางรูปแบบจัด
องค์การคณะสงฆ์ โดยการก าหนดต าแหน่งหน้าที่ สายการบังคับบัญชาในองค์การคณะสงฆ์ ว่ามี

บทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิ
การในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด

สุพรรณบุรี 

ด้านการออกนโยบาย 
 
-มีหลักการนโยบายในการปกครองคณะสงฆ์ที่
ชัดเจน 
-มีหลักการและนโยบายในการประยุกต์ใช้หลัก
พุทธธรรมในการปกครองคณะสงฆ์เข้ากับวิถีชีวิต
ปัจจุบันอย่างเหมาะสม 

ด้านการวางรูปแบบ 
 
-มีรูปแบบการออกกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกัน
เป็นหมู่คณะ 
-มีการวางรูปแบบการจัดประชุมพระภกิษุสามเณร
เพื่อช้ีแจงกฎระเบียบตามวาระต่างๆ 

 

ด้านการวัดผลประเมินผล 

 
-มีการเก็บรวบรวมข้อมลูภายในคณะสงฆ์เพื่อ
จัดท ารายงานประจ าป ี
-มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงาน
ภายในวัด เพื่อน าไปปรับปรุง แก้ไขและ
พัฒนา 
 

ด้านการปฏิบัติงาน 
-มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวัดและไวยาวัจกร 
เพื่อช่วยเหลือในการบริหารงานของวัดและ
คณะสงฆ ์
-มีการส่งเสริมสนับสนุนให้พระภิกษุผู้มีความรู้ 
ความสามารถได้ เป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์
ตามแต่โอกาส 
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ต าแหน่งอะไรบ้าง แต่ละต าแหน่งมีอ านาจหน้าที่เช่นไร ใครสั่งการใคร ควรจัดอย่างเหมาะสมกับ
คุณสมบัติ คือ มีความรู้ ความสามารถ ความช านาญ มีความเสียสละ ๓) ด้านการปฏิบัติงาน การ
แต่งตั้งบุคลากร โดยการสรรหาบุคลากรมาด ารงต าแหน่ง หรือบรรจุแต่งตั้งต าแหน่งที่ก าหนดไว้ 
ตามหลักแห่งการใช้คนให้เหมาะสมกับงาน โดยการก ากับสั่งการและมอบหมายให้แต่ละฝ่ายได้
ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ มีการการควบคุม โดยการติดตามดูว่าแต่ละฝ่ายปฏิบัติงานไปถึงไหน    
มีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นที่ใด และส าคัญคือการป้องกันไม่ให้หย่อนยานต่อหน้าที่ ละทิ้งหน้าที่หรือ
ทุจริตต่อหน้าที่ ๔) ด้านการวัดประเมินผล โดยเป็นการตรวจสอบศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานว่า ในแต่
ละหน้าที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์ เมื่อปฏิบัติ
หน้าที่สมบูรณ์ก็ควรยกย่องเชิดชู ถ้าปฏิบัติหน้าที่บกพร่องก็ให้พิจารณาตามความเหมาะสมกับเนื้อ
งาน มีการติดต่อประสานงาน โดยติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์กิจการงานของคณะสงฆ์ที่มี
ความจ าเป็นหรือเก่ียวข้องกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ส านักพระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด หรือส านักงานวัฒนธรรมต่างๆ เป็นต้น  
 

๗. อภิปรายผล 
ผลการวิจัยเรื่องบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอเดิมบาง

นางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี มีประเด็นการอภิปรายผลดังนี้ 
๑) ด้านการออกนโยบาย กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อบทบาท

การปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เนื่องจากพระสังฆาธิการที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะช่วยพัฒนาการ
ปกครองคณะสงฆ์ ให้ค าแนะน าปรึกษาเรื่องต่างๆ แก่พระสงฆ์ที่มาขอค าแนะน าปรึกษาได้นั้น     
ต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในเรื่องการปกครองคณะสงฆ์ให้ทันต่อยุคการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
และแสดงบทบาทที่เหมาะสมกับหน้าที่ของตนในการที่จะพยายามใช้ความสามรถชักจูงความสนใจ
ของสังฆาธิการให้ได้ดีและประสบความส าเร็จได้ในเรื่องการปกครองเป็นอย่างดี ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
พระครูวีรธรรมานุสิฐ๕ (วีรพล ธมฺมปาโล) ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิการที่มี ต่อการ
บริหารกิจการคณะสงฆ ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัยพบว่า 
บทบาทของพระสังฆาธิการที่มีตอการบริหารกิจการคณะสงฆในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย ๓.๓๒ และเมื่อพิจารณาเปนราย  
ดานพบวา ดานการศาสนศึกษา ดานการศึกษาสงเคราะห ดานการเผยแผพระพุทธศาสนา และดาน
การสาธารณสงเคราะห อยูในระดับปานกลาง สวนดานการปกครอง และดานการสาธารณูปการ  
อยูในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบระดับบทบาทของพระสังฆาธิการที่มีตอการ บริหารกิจการคณะ
สงฆในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปจจัย สวนบุคคล คือ       
                                                 

๕พระครูวีรธรรมานุสิฐ (วีรพล ธมฺมปาโล), “บทบาทของพระสังฆาธิการที่มีตอการบริหารกิจการ
คณะสงฆในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต , 
(สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 



~ ๑๑ ~ 
 

ต าแหนงพระสังฆาธิการ อายุ จ านวนพรรษา ระดับการศึกษาสายสามัญ ระดับการศึกษาทางธรรม 
และระดับการศึกษาทางเปรียญธรรม พบวา พระสังฆาธิการที่มีต าแหนง ตางกันมีบทบาทในการ
บริหารกิจการคณะสงฆในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมแตก ตางกัน 
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว สวนพระสังฆาธิการที่มีอายุ จ านวนพรรษา ระดับการศึกษาสาย
สามัญ ระดับการศึกษาทางธรรม และระดับการศึกษาทางเปรียญธรรม ต างกันมีบทบาทในการ
บริหารกิจการคณะสงฆไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว  

๒) ด้านการวางรูปแบบ กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนะของพระสงฆ์
ต่อบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ พระเทพรัตนสุธี๖ (สมศักดิ์ โชตินฺธโร) ได้วิจัยเรื่อง  
“บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการปกครองของจังหวัดทุมธานี” ได้กล่าวไว้ว่า บทบาท 
หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระท าของบุคคล ซึ่งอยู่ในฐานะหรือต าแหน่ง หรือมีสถานภาพอย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งสังคมได้ก าหนดให้ต้องมีปฏิบัติบทบาทและสถานภาพเป็นสิ่งที่ควบคู่กัน นั่นคือ
สถานภาพจะก าหนดว่าบุคคลนั้นๆ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างไร ส่วนบทบาทเป็นการปฏิบัติ
ตามหน้าที่ที่สังคมก าหนดไว้ในแต่ละสถานภาพ การแสดงบทบาทจะสอดคล้องกับบรรทัดฐานทาง
สังคมในสถานภาพหนึ่งๆ บุคคลอาจจะต้องแสดงบทบาทมากมาย เมื่อบุคคลด ารงอยู่ในบทบาทใด
บทบาทหนึ่งแล้วจะต้องกระท าตามบทบาทของตนให้ดีที่สุดเพ่ือสร้างคุณค่าให้แก่ตัวเองและสร้าง
ประโยชน์ให้แก่ครอบครัว ชุมชนสังคม และประเทศชาติตลอดถึงมวลมนุษย์ชาติให้มากที่สุด โดยไม่
ท าให้ตนเอง และผู้ที่อยู่รอบข้างเดือดร้อนจากการกระท าของตนกล่าวคือ กระท าทั้งประโยชน์ต่อ
ตนเองและประโยชน์บุคคลอ่ืนให้สมบูรณ์เพราะ หากว่าทุกคนไม่สามารถกระท าตามบทบาทที่
ตนเองด ารงอยู่แล้ว ก็อาจจะท าให้สังคมเกิดความไม่สงบสุขขึ้นได้  บทบาทของพระสังฆาธิการหรือ
พระสงฆ์โดยแท้จริงถูกก าหนดโดยพระธรรมวินัยเป็นหลักนอกเหนือจากพฤติกรรมทางวินัยแล้ว     
ก็จะเป็นบทบาทเสริมเช่นเดียวกันกับแนวคิดที่ได้กล่าวไว้ว่า เมื่อบุคคลอยู่ในองค์การ ความคาดหวัง
ขององค์การถือว่าเป็นบทบาทคาดหวังที่มีความส าคัญมากและเป็นมาตรฐานส าหรับการประเมิน
พฤติกรรมอย่างเป็นทางการ โดยนัยนี้ก็หมายความว่า บทบาทของพระสังฆาธิการย่อมขึ้นอยู่กับการ
ก าหนดตามพระธรรมวินัยเป็นส าคัญ ส่วนบทบาทตามความคาดหวังของสังคมถือเป็นบทบาทเสริม  
บทบาท คือ การท าหน้าที่ตามต าแหน่งที่ได้รับมอบหมายโดยการปฏิบัติตามความรู้ความสามารถ
ของบุคคล โดยบทบาทกับหน้าที่จะเป็นสิ่งคู่กันเสมอ หน้าที่ของบุคคลจะเปลี่ยนไปตามบทบาทที่ได้รับ  

๓) ด้านการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อบทบาท
การปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  อยู่ในระดับ

                                                 
๖พระเทพรัตนสุธี (สมศักดิ์ โชตินฺธโร), “บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการปกครองของ

จังหวัดปทุมธาน”ี, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 



~ ๑๒ ~ 
 

มาก ซึ่งสอดคล้องกับ พินิจลาภ ธนานนท์๗ ได้ศึกษาถึงเรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนา
ชนบท” โดยศึกษาวิเคราะห์พระสงฆ์พัฒนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าปัจจัยส าคัญที่ผลักดัน
ให้พระสงฆ์เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาชนบท คือการที่พระสงฆ์พัฒนาได้พบเห็นสภาพปัญหาและ
ความทุกข์ยากของชาวบ้านจึงต้องการเข้ามาแก้ไขปัญหาให้แก่ชาวบ้าน จากการศึกษาวิเคราะห์
บทบาทของพระสงฆ์ที่ด าเนินกิจกรรมพัฒนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือผู้วิจัยจ าแนกได้เป็น ๔ 
ลักษณะ คือ ๑) บทบาทผู้สงเคราะห์พัฒนา คือ บทบาทที่พระสงฆ์พัฒนาด าเนินกิจกรรมต่างๆ     
โดยที่ท่านเองเป็นผู้จัดหาทรัพยากรและบริหารโครงการต่างๆ ด้วยตัวท่านเองชาวบ้านไม่ได้มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจเลือกโครงการต่างๆ ๒) บทบาทผู้น าการพัฒนาเป็นบทบาทที่พระสงฆ์เป็นผู้น า
ชาวบ้านเข้ามาท ากิจกรรมพัฒนาชนบทต่างๆ โดยพระสงฆ์จะเป็นผู้คิดค้นโครงการหรือติดต่อ
โครงการพัฒนาต่างๆ มาด าเนินการจะเปิดโอกาสให้ชาวบ้านร่วมปรึกษาหารือบ้าง จากการศึกษา
พบว่าพระสงฆ์พัฒนาที่มีบทบาทเช่นนี้มีอยู่มากที่สุด ๓) บทบาทผู้ประสานงานโดยกิจกรรมและ
โครงการพัฒนาต่างๆ มักจะเป็นการด าเนินการโดยพยายามชักน าความร่วมมือและสนับสนุนจาก
หลายฝ่ายและพยายามร่วมมือกับผู้น าชุมชนในการชักจูงชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ตนเอง ๔) บทบาทท่ีเป็นพ่ีเลี้ยงสนับสนุนการพัฒนาในหมู่บ้านโดยมีชาวบ้านเป็นผู้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาตนเองอย่างส าคัญพระสงฆ์พัฒนามีบทบาทเป็นเพียงพ่ีเลี้ยงที่คอยให้ค าแนะน าปรึกษาและ
ประสานงานการสนับสนุนจากภายนอกตามที่ชาวบ้านเห็นชอบร่วมกัน บทบาทแบบนี้นับว่าเป็ น
แนวทางที่สอดคล้องเหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักการพ่ึงตนเองเพราะชาวบ้านจะ
เป็นผู้มีบทบาทส าคัญทั้งในการตัดสินใจคัดเลือกโครงการการปฏิบัติงานและติดตามรับผิดชอบในผลที่จะเกิดขึ้น  

๔) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นต่อบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ โคจิโนสุ๘ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง”บทบาทของพระสงฆ์ที่มี
ต่อการพัฒนาสังคม : ศึกษาเฉพาะกรณีในจังหวัดสงขลา” โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นพระสงฆ์ที่ประจ า
อยู่ในวัดที่ตั้งในจังหวัดสงขลาจ านวน ๑๗๐ รูป ผลการวิจัยสรุปได้ว่า บทบาทการพัฒนาการศึกษา
พระสงฆ์มีบทบาทมากที่สุด ได้แก่ การอบรมให้ความรู้ทางด้านพุทธศาสนาและศีลธรรมแก่
ประชาชน ส่วนบทบาทที่น้อยที่สุด ได้แก่ การมีส่วนร่วมในพิธีกรรมต่างๆ ของโรงเรียน บทบาท การ
เผยแพร่ธรรมะพระสงฆ์มีบทบาทมากท่ีสุด ได้แก่ การจัดพิธีกรรมในวันส าคัญทางศาสนาในวัด ส่วน
บทบาทที่น้อยที่สุด ได้แก่ การอบรมสั่งสอนประชาชนในงานเทศกาลต่างๆ บทบาทด้านเศรษฐกิจ
พระสงฆ์มีบทบาทปานกลาง ได้แก่ การช่วยเหลือในเรื่องความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นภายในชุมชนหรือ
สังคมนั้นๆ บทบาทการสงเคราะห์พระสงฆ์มีบทบาทมากที่สุด ได้แก่ การช่วยอ านวยความสะดวกใน

                                                 
๗พินิจลาภ ธนานนท์, “บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชนบท, โครงการหนังสือเล่มสถาบันวิจัย

สังคม” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๙). 
๘โคจิโนสุ, “บทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อการพัฒนาสังคม : ศึกษาเฉพาะกรณีในจังหวัดสงขลา”, 

วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต”, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา, ๒๕๓๐). 



~ ๑๓ ~ 
 

การบ าเพ็ญกุศลต่างๆ แก่ประชาชน ส่วนบทบาทที่น้อยที่สุด ได้แก่ การช่วยประชาชนโดยการให้ยืม
สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ  
 

๘. กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความเมตตาอนุเคราะห์ของพระมหา

สมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร. คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รอง
อธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและ
สาขาวิชารัฐประสาสนศาสตร์  อาจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณีต, ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร., ประธานกรรมการที่
ปรึกษาสารนิพนธ์  ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี, กรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์และ
อาจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี, กรรมการและเลขานุการกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์ และอาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณ พระครูศรีสุตาคม เจ้าคณะอ าเภอเดิม
บางนางบวช พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ เจ้าคณะอ าเภอดอนเจดีย์ ที่ได้อนุญาตให้สัมภาษณ์ในการน า
ข้อมูลมาท าการวิจัยครั้งนี้ ตลอดถึงญาติโยมผู้มีอุปการะทุกท่าน  
๙.ข้อเสนอแนะ 

๑. ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
๑) พระสังฆาธิการควรยึดหลักพระธรรมวินัย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และกฎมหา

เถรสมาคม เป็นที่ตั้งในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ๒) มหาเถรสมาคมควรให้การสนับสนุนพระภิกษุ
ที่มีความรู้ความสามารถให้ได้รับต าแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์ ๓) ส านักงานพระพุทธศาสนา
ควรสนับสนุนงบประมาณและด าเนินการในการพัฒนาคุณภาพของพระสังฆาธิการ ๔) รัฐบาลควร
ให้ความส าคัญและถือเป็นนโยบายหลักในการส่งเสริมกิจการของพุทธศาสนา 

 ๒. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
๑) พระสงฆ์ต้องมุ่งแน่นในการเผยแผ่หลักธรรมค าสั่งสอน ส่งเสริมสนับสนุนเรื่องเรียน

ปริยัติสามัญ ปริยัติธรรม ทั้งแผนกธรรมและบาลี ๒) พระสงฆ์ควรมีการจัดการประชุมสัมมนา
ส่วนกลางทุกเดือน เพ่ือให้เข้าใจถึงนโยบายแบบแผนในการด าเนินงานกิจการคณะสงฆ์ ให้
สอดคล้องกัน ๓) พระสงฆ์ต้องจัดกิจกรรมในวันส าคัญของพระพุทธศาสนา ให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรม เข้าวัดท าบุญ ถือศีล ๘ เจริญจิตภาวนาปฏิบัติวิปัสสนาร่วมกับทางวัด  

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

๑. ควรมีการศึกษาบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ในต่างจังหวัด 
เพ่ือให้ทราบขอ้มูลที่ครอบคลุมและใกล้เคียงมากข้ึน 

๒. ควรมีการศึกษาบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ เพ่ือศึกษาความ
แตกต่างระหว่างกัน และน าไปสู่การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๓. ควรมีการน าผลการศึกษาที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับคณะสงฆ์ ให้เกิดประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ 



~ ๑๔ ~ 
 

 บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย  

      (๑) หนังสือ: 
ส านักงานเลขานุการเจ้าคณะอ าเภอเดิมบางนางบวช. คู่มือเอกสารการประชุมพระนวกะอ าเภอเดิม

บางนางบวช. สุพรรณบุรี : สุวัฒน์การพิมพ์, ๒๕๕๙. 
พิทูร มลิวัลย์ และไสว มาลาทอง. ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การ

ศาสนา, ๒๕๕๓. 
(๒) วารสาร: 

ธิติวุฒิ  หมั่นมี. “การวางแผนและการติดต่อประสานงานเชิงพุทธ : สังคหวัตถุ ๔ เครื่องมือการ
วางแผนและการติดต่อประสานงานสู่ความส าเร็จ”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗), : ๖๕-๗๗. 

อนุวัต กระสังข์. “การจัดการสิ่งแวดล้อมของวัดตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธบูรณาการของคณะสงฆ์
จังหวัดสระบุรี”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ 
(พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๘), : ๒๔๑-๒๕๙. 
(๓) วิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย: 

โคจิโนสุ. “บทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อการพัฒนาสังคม : ศึกษาเฉพาะกรณีในจังหวัดสงขลา”. 
วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต”. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทร  
วิโรฒสงขลา, ๒๕๓๐. 

พินิจลาภ ธนานนท์. “บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชนบท. โครงการหนังสือเล่มสถาบันวิจัย
สังคม”.วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
๒๕๒๙. 

พระครูวีรธรรมานุสิฐ (วีรพล ธมฺมปาโล). “บทบาทของพระสังฆาธิการที่มีตอการบริหารกิจการคณะ
สงฆในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

พระเทพรัตนสุธี (สมศักดิ์ โชตินฺธโร). “บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการปกครองของ
จังหวัดปทุมธานี”. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต . สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๕ ~ 
 

 
การปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  

จังหวัดสุพรรณบุรี  
The Roles of Sangha Administraive on Sangha Administrators in 

Muang Suphanburi District, Suphanburi Province 
 

พระธงชัย ธมฺมวโร (เหล็งหวาน) 
พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท 

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโ  
 

บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการปกครองคณะสงฆ์
ของพระสังฆาธิการในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
พระสงฆ์ที่มีต่อการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี และศึกษาปญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการปกครองคณะสงฆ์ของ
พระสังฆาธิการในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี 
โดยการวิจัยเชิ งปริมาณ ส ารวจกลุ่ มตัวอย่ างซึ่ งเป็นพระสงฆ์ ในอ าเภอเมืองสุพรรณบุ รี  
จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน ๒๙๗ รูป จากประชากรทั้งหมด ๑,๑๕๕ รูป สุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่ม
อย่างง่าย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๐๔ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์  สถิติที่ ใช้  ได้แก่  ค่าความถี่  
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน  และทดสอบค่าที (t-test) และการ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) เมื่อพบความ
แตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด และการวิจัย
เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๙ รูป/คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่มี 
และใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา  
ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอ
เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅=๔.๑๒) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
                                                 

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     

   
  
 
 
 
 



~ ๑๖ ~ 
 

พบว่า ด้านการปกครองตามพระธรรมวินัย อยู่ ในระดับมาก ( ̅=๔.๐๑) ด้านการปกครองตาม
กฎหมายคณะสงฆ์ อยู่ในระดับมาก ( ̅=๔.๒๐) และด้านการปกครองภายในวัด อยู่ในระดับมาก ( ̅=
๔.๑๕) ตาล าดับ 
 ๒. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการปกครองคณะสงฆ์ของพระ
สังฆาธิการในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 
พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาด้านนักธรรม ต่างกัน มีความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการปกครองคณะ
สงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนพระสงฆ์ที่มี อายุ พรรษา วุฒิการศึกษา
ทางโลก     และวุฒิการศึกษาด้านบาลี ต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้  
               ๓. ผลการวิจัยพบว่า ปัญหา อุปสรรค คือ ผู้บริหารสั่งงานปฏิบัติการได้ไม่ค่อยสมบูรณ์
ตามพระธรรมวินัย การไม่เชื่อฟังค าสั่งสอนของผู้บังคับบัญชาในข้อกฎหมายคณะสงฆ์ การไม่ให้
ความเคารพกันของผู้บวชก่อนหลัง ข้อเสนอแนะ คือ ควรปกครองด้วยพระธรรมพระวินัย กฎหมาย
คณะสงฆ์ และมีมาตรการก าหนดกฎระเบียบต่างๆ ร่วมกันและปฏิบัติตามมติของมหาเถรสมาคม 
และต้องมีบทลงโทษผู้ที่ละเมิดพระธรรมพระวินัย กฎมหาเถรสมาคม และกฎหมายคณะสงฆ์ 
 

ความส าคัญ : การปกครองคณะสงฆ์, พระสังฆาธิการ 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were: 1) to study  the Sangha Administrative of 
Sangha Administrators in Muang Suphanburi District, Suphanburi Province,  2) to 
compare the Sangha Administrative of Sangha Administrators in Muang Suphanburi 
District, Suphanburi Province, 3) to study the problems , obstacles and suggestions 
to the Sangha Administrative of Sangha Administrators in Muang Suphanburi District, 
Suphanburi Province. This research is the mixed research method. For the 
quantitative research is collected the data from the sampling group to have the 
opinions of the monks to Sangha Administrative of Sangha Administrators in Muang 
Suphanburi District, Suphanburi Province for 297 out of  1155 monks  and sampling 
group is the simple and calculation of the sampling group of Taro Yamane and data 
collection  is used by the questionnaire. The data analysis is also used by the ready 
programed for research of social sciences. The researcher had the data analysis 
through  frequency, percentage, mean, standard deviation(S.D) one-way analysis of 
variance (One-way ANOVA) for testing the difference between the averages from 
three or more groups with LSD (Least Significant Different).and the qualitative 
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research  had the in-depth interview from 9 key informants by using the descriptive 
content analysis technique.  
The findings of this research as following : 
   1. The monks had the opinions to the  Sangha Administrative of Sangha 
Administrators in Muang Suphanburi District, Suphanburi Province, was at  good 
level in overall (X= 4.12). When considered in each side, found that the highest 
level was (X=4.20) for the meeting arrangement of Sangha administrators on other 
occasions that higher officers set up the meeting, while the lowest average 
level(X=401) was the admiration and complement the monks who followed the 
rule regularly. 
  2. The comparison of the opinions of the monks to the Sangha 
Administrative of Sangha Administrators in Muang Suphanburi District, Suphanburi 
Province, classified by personal factors in overall , found that the monks who had 
the difference of age, ordination year , position, educational certificate , Dhamma 
education and Pali education, had the opinions about the Sangha Administrative of 
Sangha Administrators in Muang Suphanburi District, Suphanburi Province 
indifferently. It rejected the hypothesis. 
  3. The findings of research about the problems and obstacles of the 
Sangha Administrative of Sangha Administrators in Muang Suphanburi District, 
Suphanburi Province, should govern with Dhammavinaya and have the regulations 
and followed the rules of the Supreme Sangha Council, and punish the wrong 
doers who against Dhammavinaya and rule of Supreme Sangha Council. From the 
interview, found that the Administrative according to Dhammavinaya, to issue the 
regulations and rules along with Dhammavinaya strictly and punish the wrong doers 
seriously, make understanding rationally according to Dhammavinaya. For the 
Administrative along  with the rule of Sangha found that Sangha administrators 
issue the rule of Sangha organization and should have regulation equally. 
 

Keywords : The Roles‚ Sangha Administrators  
 

๑. บทน า 
 การปกครองเป็นเรื่องที่ส าคัญยิ่งต่อการด าเนินงานขององค์กร เพราะเป็นเครื่องมือที่
ชี้ให้เห็นถึงความส าเร็จและความลมเหลว ความมีประสิทธิภาพหรือความไรประสิทธิภาพขององค์กร
การปกครองเป็นลักษณะการอยู่รวมกัน ของกลุ่มบุคคลในองค์กร เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้โดยน าศาสตร์และศิลป์พร้อมด้วยทรัพยากรทางการปกครองมาใช้ในกระบวนการ  
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การปกครองได้อย่างเหมาะสม รู้จักท างานเป็นทีม เน้นความสามัคคี๙ การน าหลักภาวะผู้น าเชิงพุทธ
มาใช้เพ่ือจัดการ๑๐ และให้เกิดประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้ผู้บังคับบัญชาเกิดความเลื่อมใสศรัทธา
ตั้ งใจปฏิบัติตามให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ซึ่ งผู้บริหารจะตองมีทักษะที่จ า เป็นใน 
การบริหารงาน ๓ ประการ คือ ทักษะด้านการท างาน ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ และทักษะทางด้าน 
ความคิด๑๑ การปกครองคณะสงฆ์ให้ได้ครอบคลุมทุกดาน จึงเป็นเงื่อนไขส าคัญที่จะบงชี้ความส าเร็จ
ในการสงเสริมกิจการพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวรสืบต่อไปสังคมสงฆ์ได้รับการยกยองเชิดชูให้มี
สถานภาพสูงกวาบุคคลทั่วไป๑๒ ทั้งนี้การปกครองคณะสงฆ์ในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี ในปัจจุบันหากจะน าไปเปรียบเทียบกับอ าเภออ่ืนๆ อาจจะนับว่าอยู่ในระดับปานกลาง 
อีกทั้งในปัจจุบันงานกิจจะการคณะสงฆ์มีเพ่ิมมากขึ้น ท าให้พระสังฆาธิการจ าต้องเร่งปรับตัวเพ่ือ
ท างานเชิงรุก เพ่ือให้เกิดการกระตุ้นงานคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพกว่าเดิม โดยเฉพาะพระสังฆาธิ
การผู้มีหน้าที่ในด้านการปกครอง ได้ปฏิบัติหนาที่ตามพระธรรมวินัย พระราชบัญญัติคณะสงฆ 
ระเบียบต่อไปบังคับ และกฎมหาเถรสมาคม เพ่ือเป็นต่อไปมูลในการวางแผนและพัฒนา การ
ปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ต่อไป 
๒. วัตถุประสงค ์
วัตถุประสงค์ในการวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยมุ่งทีจะศึกษาความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการปกครองคณะ
สงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมทั้งต้องการที่จะ
เปรียบเทียบความแตกต่างด้านความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการปกครองคณะสงฆ์ของพระ
สังฆาธิการในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และประการสุดท้ายผู้วิจัยต้องการที่จะ
ศึกษาถึงปญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการแกปญหาการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิ
การในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี      
 

๓. ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหา โดยการทบทวนเอกสาร จากพระไตร    ปิฏกต ารา
ต่างๆ โดยศึกษาในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการตาม
พระราชบัญญัติและกฎระเบียบของมหาเถรสมาคม และศึกษาความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการ

                                                 
๙ดร.อนุวัต กระสังข์, “ผู้น าในยุคโลกาภิวัตน์” , วารสาร มจร. สังคมศาสตร์ปริทรรศน์  ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒, 
(มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗), หน้า ๒๖       
๑๐พระเทพปริยัติเมธี (สฤษฏิ์ สิริธโร) , “ภาวะผู้น าเชิงพุทธกับการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย” , วารสาร 
มจร. สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๓, (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๙), หน้า ๑ 
 ๑๑จันทรานี สงวนนาม, ทักษะการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๕),
หน้า ๑๗ – ๒๐.   
 ๑๒คณาจารย์มหาวิทยาลัย , การปกครองคณะสงฆ์ไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๒. 
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ปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยจ าแนกเป็น 
๓ ด้าน คือ ๑.ด้านการปกครองตามพระธรรมวินัย ๒.ด้านการปกครองตามกฎหมายคณะสงฆ์      
๓.ด้านการปกครองภายในวัด ประชากรที่ใช ในการวิจัย ได้แก่ พระสงฆ์สังกัดมหานิกายในพ้ืนที่
อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งหมด ๑,๑๕๕ รูป เมื่อใช้สูตรของ (Taro Yamane) 
จึงได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๒๙๗ รูป พ้ืนที่ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เขตการปกครองคณะสงฆ์
สังกัดมหานิกาย ในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จั งหวั ดสุพรรณบุรี  จ านวน ๑๘ ต าบล ๙๖  
วัด ด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมเป็น
ระยะเวลา ๕ เดือน   
 

๔. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ๔.๑ รูปแบบการวิจัย  
 การวิจัยเรื่อง“การปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี” ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมวิธี โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถาม 
จ านวน ๒๙๗ ชุด ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ผสมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเป็นการสัมภาษณ์เชิง
ลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๙ รูป/คน และการวิเคราะห์เอกสาร๑๓  
  ๔.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ได้แก่ พระสงฆ์สังกัดมหานิกายในพ้ืนที่อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  รวม
ทั้งหมด ๑,๑๕๕ รูป เมื่อใช้สูตรของ Taro Yamane จึงได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๒๙๗ รูป 
 ๔.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๒๙๗ รูป   
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ ๒ แบบสอบถาม ตอนที่ ๓ เป็นค าถามประเภทปลายเปิด๑๔ 
 ๔.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล   

๑) การรวบรวมเอกสาร ผู้ศึกษารวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความ งานวิจัย และเอกสาร
สิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี  

๒) ผู้ศึกษาได้สร้างแบบสอบถามและขอหนังสืออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากพระสงฆ์ใน
อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือขอความร่วมมือไปยังพระสงฆ์ในปกครอง ซึ่งสังกัด    
ในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี หลังจากนั้นด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

                                                 

 ๑๓ธานินทร ศิลปจารุ, การวิจัยและวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย SPSS, พิมพครั้งที่ ๙, (นนทบุรี : 
บริษัท เอส อาร พริ้นติ้ง แมสโปรดักส จ ากัด , ๒๕๕๑), หนา ๕๕. 
 ๑๔ประกอบ กรรณสูตร, สถิติเพ่ือการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : 
ด่านสุทธา การพิมพ์, ๒๕๔๒), หน้า ๑๐๘.  
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๓) ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมาย คือ 
พระสงฆ์ในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน ๒๙๗ รูป ซึ่งในการแจกแบบสอบถาม  
ผู้ศึกษาได้น าแบบสอบถามไปแจกและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง 

๔) ในส่วนของการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In depth 
Interview) ซึ่งบันทึกสัมภาษณ์โดยการจดบันทึกและบันทึกโดยเทป  
 ๔.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ๑) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จ เพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพรรณนา ส าหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของ
กลุ่มตัวอย่างและพรรณนาถึงบทบาทของพระสังฆาธิการ ด้านการปกครองในในอ าเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยจ าแนก ๓ ด้าน ดานการปกครองตามพระธรรมวินัย ดานการ
ปกครองตามกฏหมายคณะสงฆ์ ดานการปกครองภายในวัด ๑) สถานภาพสวนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ผู้วิจัยจ านวน ๒๙๗ รูป จ าแนกตาม อายุ, พรรษา, วุฒิการศึกษาทางโลก, วุฒิ
การศึกษาด้านนักธรรม, วุฒิการศึกษาด้านบาลี วิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ ๒)  ระดับ
ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ๓) น าข้อมูลที่ได้
จากการรวบรวมมาวิเคราะห์และสังเคราะห์สรุปผล และน าเสนอเขียนเป็นความเรียงตารางหรือ
แผนภูมิ     
 ๒) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 ผู้วิจัยด าเนินการสังเคราะห์เอกสาร เกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการใน
อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้ง ๓ ด้าน รวมทั้งการลงเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ด้วยตัวเอง 
ตามระเบียบวิธีวิจัย และตามประเด็นโจทย์วิจัยวิธีด าเนินงานวิจัย และการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
คุณภาพ โดยสัมภาษณ์เชิงลึก น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา การสังเคราะห์เนื้อหา ข้อมูลที่
สอดคล้องกัน เพ่ือแสวงหาความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในบางประการ ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี และน าเสนอเป็นความเรียง ตารางหรือแผนภูมิ ซึ่งด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ ๑) จัด
หมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เป็นแฟ้มข้อมูล ๒) อ่าน ท าความเข้าใจ บันทึกเขียน
ข้อสังเกตและตั้งประเด็นพรรณนา แยกแยะลดส่วนข้อมูล และให้รหัส และตีความข้อมูล จัด
หมวดหมู่ หาความเหมือน ความต่าง และความเชื่อมโยงกับบริบท และ ๓) สรุปผลการวิจัย น าเสนอ
ข้อมูลเป็นเรียงความ และรายงานผลการวิจัย 
  

๕. ผลการวิจัย 
 ๕.๑ ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการใน
อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้ง ๓ ด้าน ดังนี้ 
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 ๑) ดานการปกครองตามพระธรรมวินัย พบว่า ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการ
ปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี” ด้านการปกครองตามพระธรรม
วินัย โดยรวมอยูในระดับมาก ( ̅= ๔.๒๐, S.D. = ๐.๖๔๙) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ความ
คิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  ”     
ดานการปกครองตามพระธรรมวินัย เรื่องพระสังฆาธิการให้ พระภิกษุในสังกัดวัดลงอุโบสถกรรม    
ฟงพระปาฏิโมกขทุกกึ่งเดือน (  ̅= ๔.๓๐, S.D. =๐.๘๖๗) รองลงมาคือ พระสังฆาธิการจัดให้ มีการ
ประชุมพระภิกษุสามเณรเพ่ืออบรม สั่งสอนด้านขอวัตรปฏิบัติ ตามหลักพระธรรมวินัย ( ̅=๔.๒๕, 
S.D. =๐.๘๒๐) และระดับสุดท้ายคือ พระสังฆาธิการให้ การชวยเหลือเกื้อกูลการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของพุทธบริษัท ( ̅=๓.๖๖, S.D. =๐.๘๗๔)    
 ๒) ดานการปกครองตามกฎหมายคณะสงฆ ์ พบวา ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการ
ปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ดานการปกครอง
ตามกฏหมายคณะสงฆ โดยรวมอยูในระดับมาก ( ̅=๔.๒๐, S.D=๐.๖๔๙)  เมื่อพิจารณาเปนรายข
อพบวา พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิ การในอ าเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  ด้านการปกครองตามกฏหมายคณะสงฆ ในเรื่อง พระสังฆาธิการ
ออก กฎระเบียบในการอยู่รวมกันเป็นหมูคณะ เปนล าดับสูงสุด ( ̅= ๔.๓๕, S.D. =๐.๘๓๐) 
รองลงมาคือ พระสังฆาธิการระงับอธิกรณ การวินิจฉัยปญหาเพ่ือ ยุติเหตุหรือการลงนิคหกรรม ( ̅=
๔.๓๒, S.D. = ๐.๗๙๙) และระดับสุดทายคือพระสังฆาธิการ สงเสริมการศาสนศึกษาการศึกษาสง
เคราะห การเผยแผ การสาธารณูปการ การสาธารณสงเคราะห (( ̅=๔.๐๒, S.D. =๐.๘๕๒)   
 ๓) ดานการปกครองภายในวัด พบวา ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการปกครอง
คณะสงฆ์ของ พระสังฆาธิการในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ดานการปกครองภายใน
วัด โดยรวมอยูใน ระดับมาก ( ̅=๔.๑๕, S.D=๐.๖๗๓) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา พระสงฆ์มี
ความคิดเห็นตอการปกครองคณะสงฆ์ของ พระสังฆาธิการในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี ดานการปกครองภายในวัด ในเรื่องพระสังฆาธิการมอบหมายให้พระภิกษุดูแลการเบิก  
จายครุภัณฑอยางโปรงใส เปนล าดับสูงสุด ( ̅= ๔.๓๒, S.D. =๐.๘๓๒) รองลงมาคือ พระสังฆาธิกา
รสงเสริมพระภิกษุสามเณรออกไปปฏิบัติธรรมตามสมัยปละ ๒ ครั้ง ( ̅=๔.๒๖, S.D. =๐.๘๔๓) และ
ระดับสุดทายคือพระสังฆาธิการสงเสริมให้ พระภิกษุลงอุโบสถสวดพระปาฏิโมกขทุกกึ่งเดือน ( ̅=
๓.๙๘, S.D. =๐.๙๔๒)    
 ๕.๒ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิ
การในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ตามความคิดเห็นของพระสงฆ์ จ าแนกทั้ง ๓ 
ด้าน ดังนี้ 
 ๑) ดานการปกครองตามพระธรรมวินัย  
     ปัญหา อุปสรรค ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับ
การปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ในด้านการ
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ปกครองตามพระธรรมวินัย คือ ผู้บริหารสั่งงานปฏิบัติการได้ไมค่อยสมบูรณตามพระธรรมวินัย 
จ านวน ๑๐ รูป รองลงมา คือ การออกกฎระเบียบข้อคับของพระธรรมวินัย พระสังฆาธิการส วน
ให้ญ่ไม่ค่อยตั้งใจเท่าที่ควร จ านวน ๙ รูป น้อยที่สุดที่สุด คือ ชาวบ้านบางคนยังไมเข้าใจกฎระเบียบ 
พระธรรมวินัยภายในวัด จ านวน ๗ รูป 
 ๒) ดานการปกครองตามกฎหมายคณะสงฆ์ 
 ปัญหา อุปสรรค ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับการ
ปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ในด านการ
ปกครองตามกฎหมายคณะสงฆ์ คือ ขาดความเด็ดขาดในการดูแล เครงครัดตามกฏหมายคณะสงฆ
เกนิไป จ านวน ๑๐ รูป รองลงมา คือ การไมเชื่อฟงค าสั่งสอนของผู้บังคับบัญชาในข้อกฏหมายคณะ
สงฆ จ านวน ๙ รูป และนอยที่สุด การติดตอสื่อสารไมชัดเจนเชื่อยชาต่อการท างานของคณะสงฆ
จ านวน ๖ รูป  
 
๓) ด้านการปกครองภายในวัด 
 ปัญหา อุปสรรค ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับการ
ปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ในด้านการ
ปกครองภายในวัด คือ การไมให้ความเคารพกันของผู้บวชกอนหลัง จ านวน ๙ รูป รองลงมา คือ 
พระภิกษุสามเณรมีมากจึงท าให้ผู้ปกครองดูแลไมทั่วถึง จ านวน ๗ รูป และน้อยที่สุด ผู้ปกครองไม่
ทราบปัญหาที่แท้จริงของผู้ใต้บังคับบัญชา จ านวน ๖ รูป  
 ข้อเสนอแนะ คือ ควรแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจนในการท างาน เช่น ฝ่ายบัญชีรายรับ-รายจ่ายของ
วัด ควรเอาใจใส่งานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ควรมีการส่งเสริม
สนับสนุนเรื่องเรียนปริยัติสามัญ ปริยัติธรรม ทั้งแผนกธรรม และบาลี ควรดูแลพระภิกษุสามเณร ภายใน
วัดอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม และควรมีการออกกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ แก่พุทธศาสนิกชน
ที่ได้อาศัยพ านักอยู่ในวัด ห้ามยุ่งกับอบายมุข เช่น การเล่นการพนัน และการห้ามดื่มสุราในเขตบริเวณวัด  
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๖. องค์ความรทูี่ได้จากการวิจัย  
 

 
 

  
 
           
 
           
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
จากแผนภูมิที่สรุปองค์ความรู้จากการวิจัย การปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอ
เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ปัญหา อุปสรรค ทั้ง ๓ ด้าน มีดังนี้ 
 ๑. ดานการปกครองตามพระธรรมวินัย มีดังนี้ ๑) พระสังฆาธิการให้พระภิกษุในสังกัด
วัดลงอุโบสถกรรมฟังพระปาฏิโมกข์ทุกกึ่งเดือน ๒) พระสังฆาธิการจัดให้มีการประชุมพระภิกษุ
สามเณรเพ่ืออบรมสั่งสอนด้านข้อวัตรปฏิบัติ ตามหลักพระธรรมวินัย ๓) พระสังฆาธิการให้ความ
สะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล ๔) ต้องมีเคารพความสามัคคีปรองดอง ความเอ้ือเฟ้ือ
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ด้านการปกครองตามพระธรรมวินัย 
- พระสังฆาธิการใหพ้ระภิกษุในสังกัดวัดลงอุโบสถกรรมฟังพระปาฏิโมกขท์ุกกึ่งเดือน 
- พระสังฆาธิการจัดใหม้ีการประชุมพระภิกษุสามเณรเพื่ออบรมสั่งสอนด้านข้อวัตรปฏิบตัิ ตาม
หลักพระธรรมวินยั 
- พระสังฆาธิการใหค้วามสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล  
- ต้องมีเคารพความสามัคคีปรองดอง ความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
- พระสังฆาธิการจะต้องมีหน้าที่คอยกวดขันความประพฤติ ตลอดถึงคฤหัสถ์ท่ีพ านักอาศัยอยู่ในวัด   
- มีการร้องเรียนเจ้าอาวาส ก็มีอยู ่๓ เรื่อง คือ เรื่องเงิน เรื่องเหล้า และเรื่องผู้หญิง   

ด้านการปกครองตามกฏหมายคณะสงฆ ์

- พระสังฆาธิการออก กฎระเบยีบในการอยู่รวมกันเปน็หมูค่ณะท างานตามกฎหมาย 
ของคณะสงฆ ์
- พระสังฆาธิการระงับอธิกรณ การวินิจฉัยปญัหาเพื่อ ยุติเหตุหรือการลงนิคหกรรม 
- พระสังฆาธิการก ากับดูแล การจดัศาสนสมบตัิของวัดใหม้ีความเป็นระเบียบเรียบร้อย    
- พระสังฆาธิการควบคุม ดูแลพระภิกษุสามเณรให้ปฏิบตัิตามพระธรรมวินัย  
- พระสังฆาธิการจัดศาสนสมบัติของวัดใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวง 
- การปกครอง ควรยึดหลักพระธรรมวินัยเป็นหลักในการปกครอง 

ด้านการปกครองภายในวัด 
- พระสังฆาธิการมอบหมายใหพ้ระภิกษุดูแลการเบิกจ่ายครุภณัฑอ์ยา่งโปรงใส  
- พระสังฆาธิการสง่เสริมพระภิกษสุามเณรออกไปปฏิบตัิธรรมตามสมัยปีละ ๒ ครั้ง  
- มีการจัดสาธารณสมบัติของวัดอย่างเป็นระเบียบ  
- ผู้ปกครองวัดสามารถท าหน้าที่เผยแผ่วิถีชีวิตที่ประเสริฐไปสู่สังคม   
- หัวใจของวัดก็คือสวดมนต์ภาวนา เสกให้เป็นพระก่อนที่จะออกไปบิณฑบาต  
- กฎกติกาภายในวัดให้ประพฤติปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน  
- ท าวัตรสวดมนต์กัน เสกใหเ้ป็นพระก่อนท่ีจะออกไปบณิฑบาต  



~ ๒๔ ~ 
 

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ๕) พระสังฆาธิการจะต้องมีหน้าที่คอยกวดขันความประพฤติ ตลอดถึง
คฤหัสถ์ที่พ านักอาศัยอยู่ในวัด ๖) มีการร้องเรียนเจ้าอาวาส ก็มีอยู่ ๓ เรื่อง คือ เรื่องเงิน เรื่องเหล้า 
และเรื่องผู้หญิง   
 ๒) ดานการปกครองตามกฎหมายคณะสงฆ์ มีดังนี้ ๑) พระสังฆาธิการออก กฎระเบียบ
ในการอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะท างานตามกฎหมายของคณะสงฆ์ ๒) พระสังฆาธิการระงับอธิกรณ
การวินิจฉัยปัญหาเพ่ือ ยุติเหตุหรือการลงนิคหกรรม ๓) พระสังฆาธิการก ากับดูแลการจัดศาสน
สมบัติของวัดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๔) พระสังฆาธิการควบคุม ดูแลพระภิกษุสามเณรให้
ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ๕) พระสังฆาธิการจัดศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปตามกฎกระทรวง      
๖) การปกครองควรยึดหลักพระธรรมวินัยเป็นหลักในการปกครอง   
 ๓) ด้านการปกครองภายในวัด มีดังนี้ ๑) พระสังฆาธิการมอบหมายให้พระภิกษุดูแลการ
เบิกจ่ายครุภัณฑอ์ย่างโปรงใส ๒) พระสังฆาธิการส่งเสริมพระภิกษุสามเณรออกไปปฏิบัติธรรมตามสมัย
ปีละ ๒ ครั้ง ๓) มีการจัดสาธารณสมบัติของวัดอย่างเป็นระเบียบ ๔) ผู้ปกครองวัดสามารถท าหน้าที่เผย
แผ่วิถีชีวิตที่ประเสริฐไปสู่สังคม ๕) หัวใจของวัดก็คือสวดมนต์ภาวนา เสกให้เป็นพระก่อนที่จะออกไป
บิณฑบาต ๖) กฎกติกาภายในวัดให้ประพฤติปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ๗) ท าวัตรสวดมนต์กันเสกให้
เป็นพระก่อนที่จะออกไปบิณฑบาต 
 

๗. อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลการวิจัยนี้ กล าวถึงการศึกษาความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการ
ปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือเปรียบเทียบ
ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้วิจัยจะกลาวถึงประเด็นส าคัญที่นาสนใจน ามา อภิปรายผลได้ดังนี้ 
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายด้าน ระดับมาก คือ ๑) ดานการปกครองตามพระ
ธรรมวินัย ๒) ดานการปกครองตามกฎหมายคณะสงฆ ๓) ดานการปกครองภายในวัด แสดงให้เห็น 
วาระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยู ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อ
พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากซ่ึงสอดคล้องกับความเป็นจริงทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าพระ
สังฆาธิการผู้มีต าแหน่งทางด้านปกครอง ให้ความส าคัญทางด้านปกครองเพ่ือให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยดีงามตามพระธรรมวินัย และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ จึงท าให้ทราบถึงการปกครองคณะ
สงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
  



~ ๒๕ ~ 
 

 ๑) ด้านการปกครองตามพระธรรมวินัย  
 จากการศึกษาพบวา ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการปกครองคณะสงฆ์ของพระ
สังฆาธิการในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  ดานการปกครองตามพระธรรมวินัย โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา เปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอซึ่งสอดคลองกับ 
งานวิจัยของ พระครูสังวรสาธุวัตร (ส ารวย ส วโร), งานวิจัยเรื่อง "บทบาทของพระสังฆาธิการด้าน
การปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม" โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅= ๓.๖๐) 
๑๕ และสอดคลองกับงานวิจัยของ พระครูพิพิธพัฒนโสภณ (สุบิน สุเมโธ), งานวิจัยเรื่อง 
“ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารกิ จการคณะสงฆ์ ด้ านการปกครองในอ า เภอเสนา จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา”๑๖  
 สรุปได้ว่า การปกครองคณะสงฆ์ด้านพระธรรมวินัย พระสังฆาธิการต้องมีความรู้ความ
เข้าใจ ในหลักพระธรรมวินัย การออกกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ในการปกครองคณะ
สงฆ์อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเป็นรัฐธรรมนูญ
สูงสุดในการปกครองคณะสงฆ์ เป็นการปกครองโดยถือพระธรรมวินัยเป็นรัฐธรรมนูญในการปกครอง 
แม้ในปัจจุบันจะมีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ออกมาบังคับใช้ แต่ก็ต้องไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย  
 ๒) ดานการปกครองตามกฎหมายคณะสงฆ  
 จากการศึกษาพบวา ความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิ
การในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  ดานการปกครองตามกฎหมายคณะสงฆ โดย
ภาพรวมอยู ในระดับมาก เมื่อพิจารณา เปนรายขอพบวา อยู ในระดับมากทุกข้อซึ่งสอดคลองกับ 
งานวิจัยของ พระเทพรัตนสุธี ได้วิจัยเรื่อง "บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆด้านการปกครองของ
จังหวัดปทุมธานี" พระสงฆมีความคิดเห็น ตอบทบาทการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆดานการ
ปกครองของ จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( ̅= ๓.๙๑)๑๗  
สรุปได้ว่า การปกครองตามกฎหมายคณะสงฆ การออกกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ การ
ปกครองโดยยึดพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎ และระเบียบต่างๆ เป็นการปกครองโดยปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือประกาศ ที่อาศัยอ านาจตามความในมาตรา

                                                 

 ๑๕พระครูสังวรสานุวัตร (ส ารวย ส วโร), "บทบาทของพระสังฆาธิการด้านการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม", วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 
 ๑๖พระครูพิพิธพัฒนโสภณ (สุบิน สุเมโธ), “ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการปกครองใน
อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔).  
 ๑๗พระเทพรัตนสุธี, (สมศักดิ์ โชตินฺธโร), “บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการปกครองของ
จังหวัดปทุมธานี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓).  



~ ๒๖ ~ 
 

แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ซึ่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ พระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕  
 ๓) ด้านการปกครองภายในวัด  
 จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการปกครองคณะสงฆ์ของพระ
สังฆาธิการในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการปกครองภายในวัด โดยภาพรวมอยู่
ใน ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบ วาอยูในระดับมากทุกขอ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พระ
มหาไพบูลย์ ฐิตธมฺโม (อยู่มีทรัพย์), งานวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อบทบาทด้านการ
ปกครอง ของพระสังฆาธิการในอ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี” ผลการวิจัยพบว่า พระสงฆ์มีความ
คิดเห็นต่อบทบาทด้านการปกครองของพระสังฆาธิการในอ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ( ̅ = ๓.๘๖)๑๘ 

 สรุปได้ว่า เจ้าอาวาส คือ พระภิกษุซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ปกครองวัด มีหน้าที่
ปกครองดูแลอ านวยกิจการทุกอย่างเกี่ยวกับวัด เจ้าอาวาสเป็นพนักงานตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์    
มีหน้าที่ปกครองดูแลวัด ถ้าเห็นว่าพระภิกษุรูปใดภายในวัดไม่อยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาส ไม่ปฏิบัติตาม
พระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งของมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสย่อมมี
อ านาจว่ากล่าวตักเตือน หรือให้ท าทัณฑ์บน หรือให้ขอขมาโทษได้ตามความเหมาะสม  

 

๘. กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะได้รับความเมตตานุเคราะห์อย่างยิ่งจาก 
รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม, ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช, อาจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต, พระมหาสุนันท์ 
สุนนฺโท,ดร., พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโ ‚ดร., อาจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี อาจารย์
นางสาวปิยวรรณ หอมจันทร์ อาจารยที่ปรึกษา สารนิพนธ ที่ช่วยให้แนวคิดค าแนะน าและให้
ค าปรึกษาแก่ผู้วิจัย  
 ขอกราบขอบพระคุณและขอบคุณ คณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์ จนสามารถได้
เนื้อหาสารนิพนธ์ที่ครบสมบูรณ์ กราบขอบพระคุณ พระราชปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี พระ
ครูวิบูลย์เจติยานุรักษ์ เจ้าคณะอ าเภอดอนเจดีย์ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี พระครูศรีปริยัต
ยานุศาสก์ เจ้าคณะอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี พระครูสิริวรธรรมาภินันท์ รองเจ้าคณะอ าเภอเมือง
สุพรรณบุรี พระครูศรีรัตนาภิวัฒน์ รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ได้เมตตา
อุปการะให้ค าปรึกษาในการท าสารนิพนธ์ครั้งนี้  
ผู้วิจัยขอนอมบูชาคุณพระศรีรัตนตรัย ขอนอมบูชา คุณบิดามารดา นายจ าเนียร พันธ์สาย นางสอ้ิง 
ทับสี และกราบขอบพระคุณ พระครูวิเศษโชติธรรม เจ้าอาวาสวัดโพธิธรรมโชติยาราม ต าบลท่าช้าง 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ขอขอบคุณ นายคมสรรค์ หอมสุวรรณ ผู้บริหารโรงแหนมดอน
                                                 

 ๑๘พระมหาไพบูลย์ ฐิตธมฺโม (อยู่มีทรัพย์). “ความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อบทบาทด้านการปกครอง 
ของพระสังฆาธิการอ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธบัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕.        
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มือง (ตราช้างบิน) ต าบลสวนแตง อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์
ในการสนับสนุนทุนการศึกษา ขอบุญกุศลจงสงผลให้ ทุกทานมีความสุขความเจริญยิ่งๆ ดวยเทอญฯ          
 

๙. ข้อเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย   
 ๑) คณะสงฆควรให้ความส าคัญตอการก ากับดูแล ปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัดให้
เหมาะสม ไมเครงครัดเกินไปหรือหยอนยานเกินไป ถาสามารถน ามาประยุกตใชให้เขากับสังคมใน  
ปจจุบันเปนบรรทัดฐานเพ่ือให้เกิดความสมดุล ตอชีวิตความเปนอยูของสมณะ การให้ความเคารพ
กันตามล าดับความอาวุโส ๒) คณะสงฆควรด าเนินงานอบรมความรูให้แกพุทธศาสนิกชน คณะสงฆ
ควรจะจัดให้มี  ครูพระเขาไปชวยสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้ได้อยางตอเนื่อง ส าหรับอบรมเยาวชน
จะได้ซึมซับรับ ธรรมเปนหลักการใชชีวิต ควรจัดสถานที่ของวัดเพ่ือเปนที่ส าหรับเปนคายพุทธบุตร
อบรมเยาวชน  และสามารถน าหลักธรรมไปปรับใช ในชีวิตประจ าได้ ๓) คณะสงฆควรให้การ
สนับสนุนการเปนครูพระชวยสอนวิชาพระพุทธศาสนาในสถานที่ ศึกษานั้นๆ ทางคณะสงฆควร
จัดหาและสงไปฝกอบรมเสริมความรูเพ่ือที่จะได้บุคลากรที่มี ประสิทธิภาพในการสอน ให้พระภิกษุ
สามเณรได้มีโอกาสในการแสดงความสามารถตามสติปญญา ในด้านตางๆ เชน อบรมเยาวชนฯ ๔) คณะ
สงฆควรสั่งให้แตละวัดหมั่นท ากิจวัตรของสงฆให้ครบถวน เชนการสวดมนตเพ่ือ เป็นแบบอยางที่ดีแกผู้
พบเห็น สงเสริมให้มีการออกไปเผยแผธรรมตามสถานที่ตางๆ สถานศึกษาหรือ ในสถานที่ราชการ เพ่ือ
อบรมความรูคุณแกทุกคนที่สนใจเปนการเผยแผพระพุทธศาสนาไปในตัว ส าหรับการใชชีวิตประจาวัน   
๕) ผู้ปกครองทุกวัด ควรมีการวางแผนในการซอมแซมและปฏิสังขรณถาวรวัตถุ และการ ก่อสร้าง
เสนาสนะโดยการจัดหากองทุนบ ารุงวัด การจัดการทอดกฐิน การทอดผาปา เพ่ือการบ ารุงวัด คณะสงฆ
ควรมีการประชุมวางแผนให้ มีการพัฒนาองคความรู ความเขาใจในการบริหารจัดการจัดสรร 
งบประมาณของตนเองที่มีอยูให้เหมาะสมและคุมคาที่สุดในเรื่องการดูแล และการบารุงรักษาอาคาร 
เสนาสนะของวัดรวมทั้งการกอสรางเพ่ือเติมเพ่ือให้อยูในสภาพที่สมบูรณนาอยูอาศัย   
 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ     
 ๑) ควรจัดให้มีการอบรมเรื่องกฎระเบียบขอบังคับตางๆ ที่มีสวนเกี่ยวของกับการปกครอง
คณะสงฆตามพระธรรมวินัย ๒) ควรให้มีการจัดการประชุมเพ่ือวางนโยบายในการปกครองรวมกัน
ภายในเขตการ ปกครองคณะสงฆ ๓) ควรให้ผู้ใตบังคับบัญชาได้มีสวนในการก าหนดหรือการออกขอบัง
คับในการปกครอง เพ่ือท าให้เกิดความสมดุลในการบริหาร หรือท าให้ผู้บังคับและผู้อยูใตบังคับบัญชามี
การปกครองคณะสงฆ์ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  
  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป  
 ๑) ในการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาวิจัยการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอ
อ่ืนๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี ๒) ในการวิจัยครั้งตอไป ควรให้ความสัมพันธ์ระหว่างการปกครองคณะสงฆ์
ของพระสังฆาธิการในอ าเภออ่ืนๆ ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ ๓) ในการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษา
ประเภทของการปกครองอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ เพ่ือที่จะได้น าไป
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ประยุกต์ใช้ในด้านปกครองให้ดียิ่งขึ้น ๔) ในการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาการปกครองคณะสงฆ์ของ
พระสังฆาธิการ ตามแนวทางภายในองค์การตามหลักพุทธศาสนา ให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบันเพราะ
โลกมีการพัฒนาอย่างไม่หยุด ต้องมีการปรับสภาพการปกครองและพัฒนาให้ทันยุคทันสมัย สืบต่อไป  
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นครชัยศรี จังหวันครปฐม”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการจัดการเชิง
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การปกครองตามหลักพุทธธรรมาภิบาลของพระสังฆาธิการในอ าเภอแหลมสิงห์  
จังหวัดจันทบุรี 

The Administration According to Good Governance  
of Sangha Administrators in Laemsing District,  

Chanthaburi Province 
 

พระหิรัญ สุภาจาโร (โชติช่วง) 
อนุวัต กระสังข์ 

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติป โ  
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพ่ือ (๑) ศึกษาสภาพการปกครองตามหลักพุทธธรรมาภิบาล
ของพระสังฆาธิการในอ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (๒) เปรียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อ
การปกครองตามหลักพุทธธรรมาภิบาลของพระสังฆาธิการในอ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (๓) ศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางในการปกครอง
ตามหลักพุทธธรรมาภิบาลของพระสังฆาธิการในอ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี โดยการวิจัยครั้ง
นี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากพระสงฆ์ในเขตอ าเภอแหลมสิงห์ จ านวน ๑๒๕ รูป สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๑๑ รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. การปกครองตามหลักพุทธธรรมาภิบาลของพระสังฆาธิการในอ าเภอแหลมสิงห์ 
จังหวัดจันทบุรี พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็น โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน อันดับแรกคือ ด้านภิกษุใดเป็นผู้ใหญ่ เป็นสังฆบิดร เป็นสังฆ  
ปรินายก เคารพนับถือภิกษุเหล่านั้น เห็นถ้อยค าของท่านว่าเป็นสิ่งอันควรฟัง รองลงมาคือ ด้านการ

                                                 


 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติ ไม่ล้มล้างสิ่งที่พระองค์บัญญัติไว้ สมาทานศึกษาอยู่ใน
สิกขาบททั้งหลายที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ อันดับสุดท้ายคือ ด้านความยินดีในเสนาสนะป่า 
 ๒. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการปกครองตามหลักพุทธธรรมาภิบาลของ
พระสังฆาธิการในอ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า พระสงฆ์ที่มี
อายุพรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม และวุฒิการศึกษาเปรียญธรรมต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการปกครองตามหลักพุทธธรรมาภิบาลของพระสังฆาธิการในอ าเภอแหลมสิงห์ 
จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 ๓. ผลการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปกครองตามหลัก
พุทธธรรมาภิบาลของพระสังฆาธิการในอ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี พบว่า (๑) ด้านการหมั่น
ประชุมกันเนืองนิตย์ พระสังฆาธิการมีการจัดประชุมกันน้อยเกินไป ไม่มีการประชุมร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ ควรมีการจัดการประชุมอย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง (๒) ด้านหลักความพร้อมเพรียง
กันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจที่สงฆ์จะต้องพึงท า  พระสังฆาธิควรมี
การก าหนดวันเวลาที่แน่นอนในการประชุม โดยจัดท าเป็นปฏิทินการประชุมพระสังฆาธิการประจ าปี  
(๓) ด้านการไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติ  ไม่ล้มล้างสิ่งที่พระองค์บัญญัติไว้ สมาทาน
ศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ พระสังฆาธิการควรมีการเข้มงวดกวดขันให้
พระสงฆ์มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย (๔) ด้านหลักภิกษุใดเป็นผู้ใหญ่ เป็นสังฆบิดร 
เป็นสังฆปรินายกต้องเคารพนับถือภิกษุเหล่านั้น เห็นถ้อยค าของท่านว่าเป็นสิ่งอันควรฟัง           
(๕) ด้านการไม่ลุอ านาจตัณหาคือความอยากที่เกิดขึ้น ควรมีการประเมินผลการบริหารงานของพระ
สังฆาธิการและควรมีการประเมินอย่างเป็นกลาง (๖) ด้านความยินดีในเสนาสนะป่า ภายในวัดควรมี
การส่งเสริมให้ปลูกต้นไม้เพ่ิมเติมหรือทดแทนของเดิมที่ถูกตัดไป และควรมีการวางกฎระเบียบเพ่ือ
สนับสนุนการอยู่ปริวาสหรือการออกธุดงค์ของพระสงฆ์ (๗) ด้านการตั้งสติระลึกไว้ในใจว่า เพ่ือน
พรหมจารีทั้งหลาย  ผู้มีศีลงาม ที่ยังไม่มาขอให้มา ที่มาแล้วขอให้อยู่ผาสุก ควรให้เจ้าอาวาสตรวจ
หนังสือสุทธิหรือหนังสือรับรองทุกครั้งก่อนที่จะตัดสินใจรับและควรมีการแจ้งกฎระเบียบของวัดให้
ทราบก่อนทุกครั้ง    
 

ค าส าคัญ:  การปกครอง, หลักพุทธธรรมาภิบาล, พระสังฆาธิการ 
 

Abstract 
 The objectives of this research were: 1)  to study  the administration 
according to good governance of Sangha administrators in Laemsing district, 
Chanthaburi province, 2) to compare the opinions of monks to the administration 
according to good governance of Sangha administrators in Laemsing district, 
Chanthaburi province, 3) to study the problems , obstacles and suggestions for 
development guideline to the administration according to good governance of 
Sangha administrators in Laemsing district, Chanthaburi province. 
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 This research is the mixed research method. For the quantitative research 
uses the questionnaire as the tool to collection data from 125 monks in Laemsing 
district, Chanthaburi province. The researcher had the data analysis through 
frequency, percentage, mean, standard deviation(S.D) , T test and F test and the 
qualitative research is the in depth interview from 11 key informants. The data 
analysis uses the content analysis technique. 
The research findings were as follows:  
 1. The administration according to good governance of Sangha administrators 
in Laemsing district, Chanthaburi province , found that the monks had the opinions in 
overall was at good level. When considered in each aspect found that  it was  at good 
level for all. The first was the senior monks  are respected by monks and the speech 
was believable. The second was not issuing the new rule  and keeping the Buddha’s 
rules. The last was the pleasure of forest lodging. 
 2. The findings from comparison of the opinions to the administration 
according to good governance of Sangha administrators in Laemsing district, 
Chanthaburi province, classified by personal status , found that the monks who had 
the differences of age, ordination year, general education, Dhamma education and 
Pali Education, had the opinions to the administration according to good 
governance of Sangha administrators in Laemsing district, Chanthaburi province 
differently. It accepted the hypotheses. 
 3. The finding the synthesis of problems , obstacles  and suggestions to the 
administration according to good governance of Sangha administrators in Laemsing 
district, Chanthaburi province, found that  (1) The principle of regularly meeting , 
the Sangha administrators have the rarely meeting , no meeting with other 
originations. Suggestion should have the meeting at least  two times a month.  (2) 
The principle of harmony meeting and end of meeting unitedly, behave the Sangha 
activity together, Sangha : should set up the certainly meeting schedule by 
annually Sangha Administrators meeting calendar. (3) The principle of no issuing the 
new rule and keeping the Buddha’s rules that no destroying the Buddha’s principle, 
to study the Buddha’s rules, : The Sangha administrators should have the stickiness 
to the monks for behaving according to  Dhamavinaya. (4) The principle of respect 
to the senior monks as the father of Sangha organization , believe his teaching.  
(5) The principle of self-power : should have the Sangha administrators works 
evaluation as the justice. (6) The principle of pleasure of forest lodging : there are 
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many temples that cut the trees and no planting replacement that making the 
more troubles and then the monks and novices should get the permission from the 
abbot to go for meditation walk.  Suggestion :  In the temple , should support to 
plant the tree or replace the new one and should  have the rule for support the 
meditation practice or meditation walk pilgrimage. (7) The principle of mindfulness 
for new monks :  the new monks who have just been ordained that they may 
behave improperly should let the abbot check the monks identity card every time 
before making the decision to accept for living and should inform the rule and 
orders of temple to know first for every time.  
 

Keywords: Administration, Budhist good governance, Sangha administrator  
 

๑. บทน า 
 การบริหารคณะสงฆ์ หรือการปกครองคณะสงฆ์ โดยหลักคือการปกครองตามธรรมวินัย
และให้กฎหมายหรืออ านาจของรัฐเป็นหลักสนับสนุน พระมหากษัตริย์ได้ทรงตราพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ทรงตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ใช้อยู่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ทั้งสอง
ฉบับนี้เป็นฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่ถือว่าเป็นรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์  และเป็นหลักในการจัด
ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ด้วยและต่อมาก็ได้ก าหนดให้มีมหาเถรสมาคม ออกข้อบังคับ       
วางระเบียบ ออกค าสั่ง มีมติ และออกประกาศ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและพระธรรมวินัย๑๙ 
ดูแลคณะสงฆ์ในขอบเขตหน้าที่ของตนตามที่ระบุขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายมหา
เถรสมาคมว่าด้วยการปกครองคณะสงฆ์ ฉบับที่ ๒๓ พ.ศ.๒๕๔๑ โดยมีพระสังฆาธิการมีหน้าที่
รับผิดชอบกิจการคณะสงฆ์ ๖ ประการ คือ (๑) ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระ
ธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ พระราชบัญญัติ
สมเด็จพระสังฆาราช ค าสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตน (๒) ควบคุมและส่งเสริมการจัดการศึกษา 
การจัดการศาสนศึกษา การจัดการศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ 
และการสาธารณสงเคราะห์ ให้ด าเนินไปด้วยดี (๓) ระงับอธิกรณ์ วินิจฉัย การลงนิคหกรรมวินิจฉัย
ข้ออุทธรณ์ค าสั่ง หรือค าวินิจฉัยชั้นเจ้าคณะต าบล (๔) แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะต าบลให้เป็นไป
โดยชอบ (๕) ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้าอาวาส ตลอดจนพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาหรืออยู่ในเขตปกครองของตน และชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับบัญชาให้เป็นไป

                                                 

  ๑๙พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ),  คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยพระราชบัญญัติ กฎระเบียบ
และค าสั่งของคณะสงฆ์, (กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, ๒๕๔๖). 
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ด้วยความเรียบร้อย และ (๖) ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน๒๐ การ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ มีความส าคัญในการสร้างความเข้มแข็งและการด ารงอยู่อย่างมั่นคงของ
พระพุทธศาสนา เป็นการปกครองเพ่ือบังคับบัญชา ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในความเรียบร้อยดีงาม  
 การบริหารการปกครองคณะสงฆ์ที่ต่อเนื่องกันมายาวนานนั้น ในช่วงต้นมีจุดแข็งท าให้
เป็นเอกภาพได้ดี ต่อมาเกิดกระแสโลกาภิวัติน์ท าให้จุดแข็งกลายเป็นจุดอ่อน๒๑ การปกครองของ
สังฆาธิการในอ าเภอแหลมสิงห์ก็มีปัญหาเช่นกัน ทั้งในส่วนของการประสานงานของคณะสงฆ์ ท าให้
รับทราบข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึงทั้งนี้เนื่องจากขาดการสื่อสารที่ดีและทั่วถึง ในขณะเดียวกันขาดการ
ประสานงานที่ดี   ท าให้ข้อมูลข่าวสารที่ ได้รับล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ หรือได้รับข้อมูลที่
คลาดเคลื่อนก่อให้เกิดปัญหาในการปกครอง ทั้งในส่วนของพระสังฆาธิการบางรูปที่มีอายุมากๆ 
ไม่ได้มีการพัฒนาศักยภาพในด้านความรู้ความสามารถ ท าให้ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
และในส่วนของสภาพของร่างกายและโรคภัยไข้เจ็บที่เบียดเบียน ท าให้ศักยภาพในการท างานลดลง  
จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการปกครองตามหลักพุทธธรรมาภิบาลของพระ
สังฆาธิการในอ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ว่า พระสังฆาธิการได้มีการน าหลักพุทธธรรมาภิบาลมา
ใช้ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง 
ทั้งนี้เพ่ือน าผลที่ได้จากการวิจัยใช้เป็นข้อมูลส าหรับการหาแนวทางในการพัฒนาการปกครองตามหลัก
พุทธธรรมาภิบาลของพระสังฆาธิการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นและมีแนวคิดทฤษฎี
และหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมส าหรับการปกครองของพระสังฆาธิการ ได้แก่ พระสังฆาธิการ อาศัย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์จัดรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค นอกจากนั้น หลักธรรมที่เป็น
แนวทางที่เป็นรูปแบบให้แก่องค์กรและควรที่บุคคลในองค์กรจะน าไปใช้ให้เกิดดุลยภาพ ซึ่งจะเป็นผลดี
ต่อองค์กรสงฆ์ โดยควรเล็งเห็นถึงประโยชน์สูงสุด๒๒ ทฤษฎีระบบการปกครองประกอบด้วยปัจจัย
น าเข้า คือคน เงิน วัตถุอุปกรณ์ และการจัดการประกอบด้วยการวางแผน การสรรหาบุคลากร การ
พัฒนาบุคลากร การธ ารงรักษา และการประเมินการปฏิบัติงาน เป็นต้น๒๓  
 
 

                                                 

  ๒๐วิรัช ถิรพันธ์ และทองใบ ธีรานันทางกูร, คู่มือพระสังฆาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, 
๒๕๔๖), หน้า ๒๐๕. 
  ๒๑พระมหาโชว์ ทัสสนีโย, “ธรรมะ-จิตใจ สว่าง ณ กลางใจ, โพสต์ทูเดย์, แหล่งที่มา: http:// 
www.posttoday.com. [๑๘ กันยายน ๒๕๕๙]. 

๒๒ อภิชญาณัฐโศภา อบสิน, “การพัฒนาบทบาทตามหลักอปริหานิยธรรมในองค์กรคณะสงฆ์จังหวัด
นครสวรรค์”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ), (พฤษภาคม – สิงหาคม) :
๒๕๕๙. 
 ๒๓

 พระครูวิมลสุวรรณกร, “รูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ที่พึงประสงค์ของพระสังฆาธิการในเขต
การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑”,วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒, (พฤษภาคม – สิงหาคม) : 
๒๕๕๙. 
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๒. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 บทความวิจัยนี้เพ่ือศึกษาสภาพการปกครองตามหลักพุทธธรรมาภิบาลของพระสังฆาธิ
การใน อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เพ่ือเปรียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการปกครอง
ตามหลักพุทธธรรมาภิบาลของพระสังฆาธิการในอ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางในการปกครองตามหลักพุทธ     
ธรรมาภิบาลของพระสังฆาธิการในอ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี  
 

๓. ขอบเขตการวิจัย 
 บทความวิจัยนี้ มุ่งศึกษาการปกครองตามหลักพุทธธรรมาภิบาลของพระสังฆาธิการใน
อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗๒๔ ประกอบไปด้วย (๑) หมั่นประชุม
กันเนืองนิตย์ (๒) พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจที่สงฆ์
จะต้องพึงท า (๓) ไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติ ไม่ล้มล้างสิ่งที่พระองค์บัญญัติไว้ 
สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ (๔) ภิกษุใดเป็นผู้ใหญ่ เป็นสังฆบิดร 
เป็นสังฆปรินายก เคารพนับถือภิกษุ เหล่านั้น เห็นถ้อยค าของท่านว่าเป็นสิ่ ง อันควรฟัง               
(๕) ไม่ลุอ านาจตัณหาคือความอยากที่เกิดขึ้น (๖) ยินดีในเสนาสนะป่า (๗) ตั้งสติระลึกไว้ในใจว่า 
เพ่ือนสพรหมจารีทั้งหลายผู้มีศีลงาม ที่ยังไม่มาขอให้มา ที่มาแล้วขอให้อยู่ผาสุก 
 
๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ๔.๑ รูปแบบการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ  
 ๔.๒ ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ๑) พระสงฆ์ที่จ าพรรษาอยู่ในอ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัด
จันทบุรี จ านวน ๑๘ วัด ซึ่งมีจ านวน ๑๘๓ รูป๒๕  ๒) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้มาจากการ
ค านวณตามสูตรของ ทาโร่  ยามาเน่ (Taro Yamane) ซึ่งใช้ระดับความคลาดเคลื่อนที่ ๐.๐๕ และ
ท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักการสุ่มแบบแบ่งชั้นและการสุ่มแบบง่าย จ านวน ๑๒๕ รูป  ๓) 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๑๑ รูป/คน ซึ่ง
พิจารณาคัดเลือกจากคุณสมบัติที่สอดคล้องกับประเด็นการวิจัย  
  ๔.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
  ประกอบด้วยแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดย
การหาค่าความเที่ยง (Validity) ของแบบสอบถาม ได้ค่า IOC = ๑.๐๐ และหาความเชื่อมั่นของ
                                                 

 ๒๔พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ. ปยุตโต) , พจนานุกรมพุทธสาสตร์ ฉบับประมวลธรรม , 
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๒๑๒ ข้อ ๒๙๐. 
  ๒๕ส านักงานเจ้าคณะอ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี, ข้อมูลจ านวนพระภิกษุ/สามเณร, (จันทบุรี : 
ส านักงานเจ้าคณะอ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี, ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙). 
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เครื่องมือ (Reliability) ตามวิธีการของ  ครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha 
coefficient) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ ๐.๙๒ และแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยสร้างและ
พัฒนาขึ้นเพื่อน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) 
 ๔.๔ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
  ๔.๔.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และเลือกใช้ค่าสถิติท่ีเหมาะสม ได้แก่ ค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) การทดสอบค่าที (t-test) ในกรณีตัวแปรต้นสองกลุ่ม และการทดสอบค่า
เอฟ (F-Test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปร
ต้นตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีผลต่างเป็น
ส าคัญน้อยทีสุ่ด (Least Significant Difference: LSD)  
  ๔.๔.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์โดยการน าข้อมูลที่ได้มาจ าแนก
เป็นประเด็นส าคัญ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท และท าการสังเคราะห์ข้อมูล
ตามวัตถุประสงค์การวิจัย  
 

๕. ผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง พัฒนาการปกครองตามหลักพุทธธรรมาภิบาลของพระสังฆาธิการใน
อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 ๕.๑ ความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อพัฒนาการปกครองตามหลักพุทธธรรมาภิบาลของ
พระสังฆาธิการในอ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี พบว่า พระสงฆ์ที่ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นต่อการปกครองตามหลักพุทธธรรมาภิบาลของพระสังฆาธิการในอ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัด
จันทบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
อันดับแรกคือ ด้านภิกษุใดเป็นผู้ใหญ่ เป็นสังฆบิดร เป็นสังฆปรินายก เคารพนับถือภิกษุเหล่านั้น 
เห็นถ้อยค าของท่านว่าเป็นสิ่งอันควรฟัง รองลงมาคือ ด้านการไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ทรง
บัญญัติ  ไม่ล้มล้างสิ่งที่พระองค์บัญญัติไว้ สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายที่พระองค์ทรง
บัญญัติไว้ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านความยินดีในเสนาสนะป่า  
 ๕.๒ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของของพระสงฆ์ที่มีต่อพัฒนาการปกครองตาม
หลักพุทธธรรมาภิบาลของพระสังฆาธิการในอ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี พบว่า พระสงฆ์ที่มี
อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม และวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม 
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อพัฒนาการปกครองตามหลักพุทธธรรมาภิบาลของพระสังฆาธิการใน
อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
 ๕.๓ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพัฒนาการปกครองตามหลักพุทธธรร
มาภิบาลของพระสังฆาธิการในอ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี พบว่า  
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 ผลการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปกครองตามหลักพุทธ
ธรรมาภิบาลของพระสังฆาธิการในอ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี พบว่า (๑) ด้านการหมั่น
ประชุมกันเนืองนิตย์ พระสังฆาธิการมีการจัดประชุมกันน้อยเกินไป ไม่มีการประชุมร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ ควรมีการจัดการประชุมอย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง (๒) ด้านหลักความพร้อมเพรียง
กันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจที่สงฆ์จะต้องพึงท า พระสังฆาธิควรมี
การก าหนดวันเวลาที่แน่นอนในการประชุม โดยจัดท าเป็นปฏิทินการประชุมพระสังฆาธิการประจ าปี  
(๓) ด้านการไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติ  ไม่ล้มล้างสิ่งที่พระองค์บัญญัติไว้ สมาทาน
ศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ พระสังฆาธิการควรมีการเข้มงวดกวดขันให้
พระสงฆ์มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย (๔) ด้านหลักภิกษุใดเป็นผู้ใหญ่ เป็นสังฆบิดร 
เป็นสังฆปรินายกต้องเคารพนับถือภิกษุเหล่านั้น เห็นถ้อยค าของท่านว่ าเป็นสิ่งอันควรฟัง           
(๕) ด้านการไม่ลุอ านาจตัณหาคือความอยากที่เกิดขึ้น ควรมีการประเมินผลการบริหารงานของพระ
สังฆาธิการและควรมีการประเมินอย่างเป็นกลาง (๖) ด้านความยินดีในเสนาสนะป่า ภายในวัดควรมี
การส่งเสริมให้ปลูกต้นไม้เพ่ิมเติมหรือทดแทนของเดิมที่ถูกตัดไป และควรมีการวางกฎระเบียบเพ่ือ
สนับสนุนการอยู่ปริวาสหรือการออกธุดงค์ของพระสงฆ์ (๗) ด้านการตั้งสติระลึกไว้ในใจว่า เพ่ือน
พรหมจารีทั้งหลาย  ผู้มีศีลงาม ที่ยังไม่มาขอให้มา ที่มาแล้วขอให้อยู่ผาสุก ควรให้เจ้าอาวาสตรวจ
หนังสือสุทธิหรือหนังสือรับรองทุกครั้งก่อนที่จะตัดสินใจรับและควรมีการแจ้งกฎระเบียบของวัดให้
ทราบก่อนทุกครั้ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๓๙ ~ 
 

๖. องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
 
 
  
  
 
 
 
  

 

การปกครองตามหลักพุทธธรรมาภิบาลของพระสังฆาธกิารใน 
อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 

มีการประชุมพระภิกษุสามเณรภายใน
พื้นที่ปกครองเพื่อด าเนินงานให้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายทีก่ าหนดไว้เป็นประจ า

 

 



~ ๔๐ ~ 
 

๗. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การปกครองตามหลักพุทธธรรมาภิบาลของพระสังฆาธิการใน
อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี   สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 ๖๑ ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการปกครองตามหลักพุทธธรรมาภิบาล
ของพระสังฆาธิการในอ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 
 จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการปกครองตามหลักพุทธ
ธรรมาภิบาลของพระสังฆาธิการในอ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้เนื่องจากพระสังฆาธิการมีการปกครองโดยโดยยึดพระธรรมสินัยเป็นหลัก จึงท าให้ภายใน
องค์กรเกิดความสมัครสมานสามัคคี และมีความเจริญก้าวหน้า สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ     
พระครูวิลาศกาญจนธรรม (เล็ก สุธมฺมปญฺโญ) ๒๖ เรื่อง “การปกครองคณะสงฆ์ตามหลักภิกขุอปริ
หานิยธรรม ๗ ของคณะสงฆ์อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี” พบว่า ความคิดเห็นต่อการ
ปกครองคณะสงฆ์ตามหลักภิกขุอปริหานิยธรรม ๗ ว่าอยู่ในระดับ “มาก”  
 ๖.๒ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการปกครองตามหลักพุทธธรร
มาภิบาลของพระสังฆาธิการในอ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการปกครองตามหลักพุทธธรรมาภิบาลของพระ
สังฆาธิการในอ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สามารถอภิปรายผลได้
ดังนี้ 
 ๑) พระสงฆ์ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปกครองตามหลักพุทธธรรมาภิบาล
ของพระสังฆาธิการในอ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ ๐.๐๕ ทั้งนี้เนื่องจากพระสังฆาธิการในอ าเภอแหลมสิงห์ ถึงแม้จะมีการปกครองตามพระ
ธรรมวินัยก็ตาม แต่บางครั้งก็มีการยืดหยุ่นกฎระเบียบบางประการ ซึ่งพระสงฆ์ที่มีอายุน้อยยังมี
ประสบการณ์ในด้านการปกครองไม่มากเกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน แย้งกับผลงานวิจัยของ          
สุชินชยันต์ เพ็ชรนิล๒๗ เรื่อง “การบริหารจัดการวัดตามหลักพุทธธรรมาภิบาล : ศึกษาวัดในเขต
การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๓” พบว่า พระสงฆ์ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
วัดตามหลักพุทธธรรมาภิบาล ไม่แตกต่างกันทั้งในภาพรวมและรายด้าน 
 ๒) พระสงฆ์ท่ีมีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปกครองตามหลักพุทธธรรมาภิบาล
ของพระสังฆาธิการในอ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  
ทั้งนี้เพราะพระสงฆ์ท่ีมีพรรษาต่างกัน ย่อมมีประสบการณ์ในการรับรู้เกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์
                                                 

 ๒๖พระครูวิลาศกาญจนธรรม (เล็ก สุธมฺมปญฺโญ),  “การปกครองคณะสงฆ์ตามหลักภิกขุอปริหานิย
ธรรม ๗ ของคณะสงฆ์อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 
  ๒๗สุชินชยันต์ เพ็ชรนิล, “การบริหารจัดการวัดตามหลักพุทธธรรมาภิบาล: ศึกษาวัดในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๓”, ดุษฎีนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, บัณฑิต
วิทยาลัย     : มหาวิทยาลัยปทุมธานี, ๒๕๕๖). 



~ ๔๑ ~ 
 

ไม่เท่ากัน ท าให้มีความเข้าใจในหลักการปกครองไม่เท่ากัน ซึ่งแย้งกับผลงานวิจัยของ พระใบฎีกา
สมชาย ธมฺมธโร (สีหบุตร) ๒๘ เรื่อง “บทบาทพระสังฆาธิการด้านการปกครองคณะสงฆ์ในอ าเภอ
เสาไห้  จังหวัดสระบุรี” พบว่า พระสังฆาธิการที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทพระ
สังฆาธิการด้านการปกครองคณะสงฆ์ไม่แตกต่างกัน และงานวิจัยของ พระครูสังวรสาธุวัตร 
(ส ารวย ส วโร) ๒๙ เรื่อง “บทบาทพระสังฆาธิการด้านการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม” พบว่า พระสงฆ์ที่มี จ านวนพรรษาต่างกัน มีผลท าให้ความคิดเห็นของพระภิกษุ
สงฆ์ที่มีต่อบทบาทของพระสังฆาธิการด้านการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
ไม่แตกต่างกัน 
 ๓) พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษาสามัญต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปกครองตามหลักพุทธ
ธรรมาภิบาลของพระสังฆาธิการในอ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากพระสงฆ์ที่จบ
การศึกษาในระดับสูง ย่อมมีการคิดวิเคราะห์ที่เป็นระบบ ท าให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และ
เข้าใจสถานการณ์ได้ค่อนข้างดี ซึ่งแย้งกับงานวิจัยของ สุชินชยันต์ เพ็ชรนิล๓๐ เรื่อง “การบริหาร
จัดการวัดตามหลักพุทธธรรมาภิบาล : ศึกษาวัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๓” พบว่า 
พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาสามัญต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดตามหลักพุทธธรร
มาภิบาล ไม่แตกต่างกัน  
 ๔) พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาทางธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปกครองตามหลัก
พุทธธรรมาภิบาลของพระสังฆาธิการในอ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เพราะพระสงฆ์ที่
ศึกษาจบนักธรรมในระดับที่สูงกว่าจะมีความเข้าใจในพระธรรมวินัยได้ดี เพราะได้มีการศึกษาและ
ผ่านกระบวนการทดสอบความรู้ความเข้าใจอย่างได้มาตรฐานมาแล้ว ซึ่งแย้งกับงานวิจัยของ     
พระใบฎีกาสมชาย ธมฺมธโร (สีหบุตร) ๓๑ เรื่อง “บทบาทพระสังฆาธิการด้านการปกครองคณะสงฆ์
ในอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี” พบว่า พระสังฆาธิการที่มีวุฒิการศึกษาทางธรรมต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อบทบาทพระสังฆาธิการด้านการปกครองคณะสงฆ์ไม่แตกต่างกัน  
  ๕) วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปกครองตามหลักพุทธธรรมาภิบาลของพระสังฆาธิการในอ าเภอแหลม

                                                 

  ๒๘เรื่อเดียวกัน.  
  

๒๙พระครูสังวรสาธุวัตร (ส ารวย ส วโร),“บทบาทพระสังฆาธิการด้านการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอ
นคร    ชัยศรี จังหวัดนครปฐม”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, บัณฑิต
วิทยาลัย        : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕).    
  ๓๐สุชินชยันต์ เพ็ชรนิล, “การบริหารจัดการวัดตามหลักพุทธธรรมาภิบาล: ศึกษาวัดในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๓”, ดุษฎีนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, บัณฑิต
วิทยาลัย     : มหาวิทยาลัยปทุมธานี, ๒๕๕๖). 
  ๓๑เรื่องเดียวกัน.  



~ ๔๒ ~ 
 

สิงห์ จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เพราะพระสงฆ์ที่ผ่านการสอบเปรียบธรรมมาแล้ว ย่อมต้องศึกษา
พระไตรปิฎกรวมถึงพระธรรมวินัยมาเป็นอย่างดี ท าให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการปกครองเป็น
อย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาอานนท์ อานนฺโท (นรมาตร์) เรื่อง “การบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ ในเขตจังหวัดชุมพรกับการประยุกต์ใช้หลักภิกขุอปริหานิยธรรม ๗”พบว่า พระสังฆาธิการ
ที่มีวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรมแตกต่างกัน มีผลต่อการประยุกต์ใช้หลักภิกขุอปริหานิยธรรม ๗ 
ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดชุมพร แตกต่างกัน๓๒ 
 

๘. ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาเรื่อง  การปกครองตามหลักพุทธธรรมาภิบาลของพระสังฆาธิการใน
อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๗.๑ ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
  ๑) ด้านการหม่ันประชุมกันเนืองนิตย์ พระสังฆาธิการควรมีการประชุมเพ่ือ
วางแผนงานให้เป็นระบบเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาเถรสมาคม ทั้งนี้เพ่ือให้งานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 
  ๒) ด้านความพร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียง
กันท ากิจที่สงฆ์จะต้องพึงท า พระสังฆาธิการที่ด ารงต าแหน่งผู้ปกครองแล้วควรเสียสละเวลาปฏิบัติ
กิจกรรมของคณะสงฆ์ให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
  ๓) ด้านการไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติ ไม่ล้มล้างสิ่งที่พระองค์
บัญญัติไว้ สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายท่ีพระองค์ทรงบัญญัติไว้ การลงโทษผู้กระท าผิด
พระธรรมวินัย เจ้าคณะผู้ปกครองควรมีการลงโทษอย่างจริงจังและเด็ดขาด แต่ควรกระท าอย่าง
เสมอภาคและเท่าเทียม ทั้งนี้เพ่ือความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
  ๔) ด้านภิกษุใดเป็นผู้ใหญ่ เป็นสังฆบิดร เป็นสังฆปรินายก เคารพนับถือภิกษุ
เหล่านั้น เห็นถ้อยค าของท่านว่าเป็นสิ่งอันควรฟัง พระสังฆาธิการควรมีการถ่ายทอดหลักค าสอน 
วิธีการและแนวทางปฏิบัติของพระสังฆาธิการเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติแก่ผู้น้อย นอกจากนี้ควรเน้น
เรื่องการให้ความเคารพต่อพระสังฆาธิการที่มีพรรษามากตามแบบอย่างที่เคยปฏิบัติมา 
  ๕) ด้านไม่ลุอ านาจตัณหาคือความอยากที่เกิดขึ้น ในกรณีที่ผู้ใต้บัญชากระท าสิ่ง
ใดให้ขุ่นเคืองใจ พระสังฆาธิการควรมีการควบคุมจิตใจไม่ให้ลุแก่อ านาจโทสะ พิจารณาลงโทษอย่าง
ไม่เป็นธรรม จนท าให้เกิดข้อครหาและสร้างความเสียหายแก่คณะสงฆ์ และควรเป็นแบบอย่างใน
เรื่องของการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่หวังลาภสักการะ 

                                                 

 ๓๒พระมหาอานนท์ อานนฺโท (นรมาตร์),"การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในเขตจังหวัดชุมพรกับการ
ประยุกต์ใช้หลักภิกขุอปริหานิยธรรม ๗", วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), 



~ ๔๓ ~ 
 

  ๖) ด้านความยินดีในเสนาสนะป่า พระสังฆาธิการควรมีการส่งเสริมให้พระภิกษุ
สามเณร หรือผู้ที่สนใจถือปฏิบัติการอยู่ป่าหรืออยู่โคนไม่เป็นธุดงค์วัตรตามโอกาสอันควร และควรมี
การส่งเสริมให้ปลูกต้นไมเ้พ่ือเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติภายในวัด 
  ๗) ด้านการตั้งสติระลึกไว้ในใจว่า เพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย ผู้มีศีลงาม ที่ยังไม่
มาขอให้มา ที่มาแล้วขอให้อยู่ผาสุก พระสังฆาธิการที่เป็นเจ้าอาวาสควรมีการจัดสถานที่และปรับ    
ภูมิทัศน์ภายในวัดให้เป็นสัปปายะเพ่ือเอ้ือต่อการมาพักอาศัยหรือการปฏิบัติธรรม รวมทั้งมีการ
ปฏิบัติต่อภิกษุผู้มาเยือนด้วยดีตามควรแก่โอกาสและบุคคล 
 ๗.๒ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  ๑) ควรมีการศึกษาการปกครองตามหลักพุทธธรรมาภิบาลของพระสังฆาธิการใน
พ้ืนที่อ าเภออ่ืนๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการใช้หลักอปริหานิยธรรม ๗ เป็นหลัก
พุทธธรรมาภิบาลในการปกครองคณะสงฆ์เพ่ือความเจริญก้าวหน้าต่อไป 
  ๒) ควรมีการศึกษาการน าหลักอปริหานิยธรรม ๗ เป็นหลักพุทธธรรมาภิบาลใน
การบริหารองค์การอื่น ๆ เพื่อเป็นหลักนการสร้างความม่ันคงขององค์การนั้น ๆ ให้ยั่งยืนสืบไป 
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 (๓) วิทยานิพนธ์: 
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 ธรรม ๗ ของคณะสงฆ์อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร 
 มหาบัณฑิต. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
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พระใบฎีกาสมชาย ธมฺมธโร (สีหบุตร). “บทบาทพระสังฆาธิการด้านการปกครองคณะสงฆ์ในอ าเภอ      
 เสาไห้ จังหวัดสระบุรี. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต . สาขาวิชาการจัดการ 
 เชิงพุทธ.  บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕.    
พระมหาอานนท์ อานนฺโท (นรมาตร์). "การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในเขตจังหวัดชุมพรกับการ

ประยุกต์ใช้หลักภิกขุอปริหานิยธรรม ๗". วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. สาขา 
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 ๒๕๕๒. 
สุชินชยันต์ เพ็ชรนิล. “การบริหารจัดการวัดตามหลักพุทธธรรมาภิบาล: ศึกษาวัดในเขตการปกครอง 
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บทคัดย่อ 
 บทความครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ  ๑) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปและบทบาทพระสังฆาธิการใน
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ  ๒) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ อ าเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  ๓) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ  
 โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพระสงฆ์ที่สังกัดเขตปกครองของคณะสงฆ์
อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการจ านวน ๑๘๑ รูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การทดสอบค่าเอฟ ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิดวิเคราะห์โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท สังเคราะห์
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
  ผลการวิจัย พบว่า 
 ๑. สภาพทั่วไปและบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์อ าเภอบาง
บ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมพบว่า พระสังฆาธิการมีบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์อยู่
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์อยู่ในระดับมากทุก

                                                 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ด้านอันดับแรกคือ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนารองลงมาคือ ด้านการสาธารณูปการด้านการ
ปกครอง  ด้านการศาสนศึกษา  ด้านการสาธารณสงเคราะห์  และด้านการศึกษาสงเคราะห์ ตามล าดับ 
 ๒. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทพระสังฆาธิการในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า พระสงฆ์ที่มี 
พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ  วุฒิการศึกษาทางธรรม  ต าแหน่งในคณะสงฆ์ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการไม่แตกต่าง
กัน ส่วนพระสงฆ์ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 ๓. ปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาบทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์
อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ พบว่าขาดพระที่มีความรู้ความสามารถในการให้ความรู้ในการ
ปกครอง ขาดทุนสนับสนุนควรมีการจัดอบรมเพ่ือให้ความรู้แก่พระสังฆาธิการเพื่อให้มีความเข้าใจที่
ถูกต้องไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขาดการสนับสนุ นงบประมาณจาก
องค์กรของคณะสงฆ์งบประมาณก่อสร้างไม่เพียงพอ การขาดความรู้ในการวางแผนการพัฒนาวัด และ
ขาดการดูแลเอาใจใส่ ให้เพียงพอกับการก่อสร้าง  
 ข้อเสนอแนะ คือ ควรวางแผนผังในการก่อสร้างให้เหมาะสมและพอเพียงแก่การใช้
ประโยชน์ตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแล ให้มีผู้รับผิดชอบที่เป็นรูปธรรมและเอาใจใส่จริง ๆพระสังฆาธิ
การหรือวัดบางวัดขาดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และขาดการประสานงาน
หน่วยงานราชการหรือองค์กรต่าง ๆ เพ่ือหาทุนในการจัดกิจกรรมสาธารณสงเคราะห์ 
 ผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาบทบาทพระสังฆาธิการในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการทั้ง ๖ ด้าน พบว่า ด้านการปกครอง ควรให้เป็นไป
ตามระเบียบของมหาเถรสมาคมและพระธรรมวินัยอันไม่ขัดต่อกฎหมายบ้านเมือง ด้านศาสนศึกษา 
ควรจัดให้มีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมทุกวัดอย่างทั่วถึง และให้การสนับสนุน
ส่งเสริมผู้ที่ประสงค์จะศึกษาต่อแผนกบาลี  ด้านศึกษาสงเคราะห์พระสังฆาธิการควรให้ความส าคัญต่อ
การศึกษาให้มากกว่าที่เป็นอยู่ทั้งในส่วนของพระภิกษุ-สามเณร และนักเรียนนักศึกษาและจัดให้มีการ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับศึกษาสงเคราะห์ โดยเฉพาะการตั้งทุนเพ่ิมทุนแจกทุนแก่พระสังฆาธิการ อย่าง
น้อยปีละครั้ง  ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ควรจัดอบรมบุคลากรด้านการเผยแผ่ในเขตอ าเภอให้
พอเพียง โดยเฉพาะพระธรรมทูต พระนักเผยแผ่ ตามระเบียบของมหาเถรสมาคม  ด้านสาธารณูปการ
ควรมีการจัดท าแบบแปลนในการก่อสร้างโดยเน้นที่ความเป็นเอกลักษณ์ของวัดเป็น ส าคัญ  
และการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ควรเน้นให้เป็นรูปแบบและเอกลักษณ์ของไทยและพระพุทธศาสนาด้าน
สาธารณสงเคราะห์ควรมีการท าความเข้าใจและการประสานงานในองค์กรต่างๆ รวมไปถึงชุมชน  
ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่วัดก าลังท าให้มากขึ้น 
 

ค าส าคัญ : บทบาท, พระสังฆาธิการ, การบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
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Abstract 
 The objectives of this research were 1) to study the general states and the 
roles of sangha Administrators to sangha affairs Administration in Bangbor district, Samut 
Prakarn province, 2) to study the comparison the opinions of monks to the roles of 
sangha administrators to sangha affairs administration in Bangbor district, Samut Prakarn 
province, classified by personal factors, 3) To study the problems, obstacles and 
suggestions  about the roles of sangha Administrators to sangha affairs Administration in 
Bangbor district, Samut Prakarn province.  
 The research methodology was the mixed research method between the 
quantitative research that collected the data by using the questionnaire and qualitative 
research. The sampling group of this research was the 181 monks in Bangbor district, 
Samut Prakarn province. The research had the data analysis by frequency, percentage, 
mean, standard deviation; SD, t-test and F-test by one way analysis of variance; and test 
the differences of the average pairing with the Least Significant Difference: LSD. The data 
analysis was from the questionnaires with open ended questions. The data analysis used 
the content analysis technique and qualitative research was by the in-depth interview 
from key informants. The data analysis used the content analysis technique and 
synthesis the data as the research objectives  
The findings of this research  were as follows : 
           1. The general states and the roles of sangha Administrators to sangha affairs 
Administration in Bangbor district, Samut Prakarn province in overall, found that the Roles 
of Sangha Administrators to Sangha Affairs Administration in Bangbor district, Samut Prakarn 
province, was at high level. When considered in each aspect, found that the roles of 
sangha administrators to sangha Affairs Administration, it was at good level such as the first 
number was Buddhism propagation, the second was constructions, administration, religious 
education, public welfare and educational welfare respectively. 
             2. The comparison to the opinions of monks to the roles of sangha 
administrators to sangha affairs administration in Bangbor district, Samut Prakarn province, 
classified by personal factors, found that the monks who had the different ordination year, 
general education, Dhamma education and position, they had the opinions to roles of 
sangha Administrators to sangha affairs administration in Bangbor district, Samut Prakarn 
province in differently. But the monks who had the different age, they had the opinions to 
roles of sangha administrators to sangha affairs administration in Bangbor district, Samut 
Prakarn province differently as the significantly statistics. 
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            3. The findings from study of Problems, obstacles and Suggestions to develop 
the the roles of sangha Administrators to sangha affairs administration in Bangbor district, 
Samut Prakarn province, found that monks lacked of knowledge and ability to give the 
knowledge about administration.Suggestions lacked of fund to support to have the training 
to have knowledge to Sangha administrators for better understand, unco-operate with the 
related organizations, lacked of budget from Sangha Affairs for construction, lacked of 
monastery development plan,  should plan the proper construction for the benefit of 
community and have the committee to control, lacked of responsible authority, some 
monks lacked of knowledge of arts and culture and local wisdom and lacked of 
cooperation with other related organizations for fund of public welfare activity.  
             The finding of interview as the guideline to develop roles of sangha 
administrators to sangha affairs administration in Bangbor district, Samut Prakarn province in 
6 aspects and found that administration should follow along with the Sangha Act. of 
Supreme Sangha Council and Dhamma Vinaya. For religious education should set up the 
Phrapariyattidham to study for all and support the persons would like study Pali. education 
welfare , Sangha administrators should give the importance to education more than now,  
and students should get the training about education welfare, especially should raise the 
scholarship to Sangha administrators at least one time a years. Buddhism propagation, 
should train the personnel to propagate Buddhism in the area of District especially 
Dhammathus or missionary monks according to Supreme Sangha council law, plan set the 
plan for construction and focus on outstanding  identity of temple and construction 
should focus on Thai style and Buddhism. For public welfare should have the understand 
and cooperate with other organizations including community to participate more activity in 
of temple.  
 

Keywords : The Roles , Sangha Administrators , Sangha Affairs Administration 
 
๑. บทน า 
 กระแสโลกาภิวัฒน์ท าให้สังคมไทยในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาประเทศมุ่งเน้นการพัฒนาความเจริญทางเศรษฐกิจ ท าให้สังคมไทย
เปลี่ยนเป็นสังคมเมือง ความสัมพันธ์แบบพ่ึงพาอาศัยกันของคนในชุมชนในสังคมเปลี่ยนไปเป็นต่างคน
ต่างอยู่ เป็นสังคมบริโภคนิยม ความเสื่อมถอยทางศีลธรรม จริยธรรม มีมากขึ้น และขาดศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาวิถีชีวิตของคนไทยเริ่มห่างไกลจากวัดมากขึ้นทุกที เป็นปัญหาสังคมมากข้ึนเรื่อยๆ  
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาที่สังเกตได้จากปรากฏการณ์ทางสังคมไทยหลายประการ เช่น ผู้เข้า
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วัดส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ วัยหนุ่มสาวไม่นิยมเข้าวัด อันเนื่องมาจากสาเหตุ คือพระภิกษุบางส่วนกระท า
ผิดค าสอนของพระพุทธศาสนา และปฏิบัติตนไม่ก่อให้เกิดศรัทธาต่อประชาชน มีการสร้างโบสถ์วิหาร
เกินความจ าเป็น วัดบางวัดอาศัยกลวิธีในวงการธุรกิจดึงดูดให้คนยินยอมบริจาคทรัพย์เพ่ือตอบแทนทาง
วัตถุเป็นส าคัญ การบริหารจัดการในองค์การใดก็ตามจุดมุ่งหมายที่ส าคัญอยู่ที่ต้องการให้บรรลุ
จุดประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอยู่เสมอ ทั้งนี้ต้องอาศัยองค์ประกอบ  
๔ ประการ คือ คน หรือ บุคลากร (Man) เงินหรืองบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) การ
จัดการหรือเทคนิคในการบริหาร (Management) องค์ประกอบทั้ง ๔ ประการมีความส าคัญมาก 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาบทบาท 
พระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ว่าพระสังฆาธิ
การในอ าเภอบางบ่อได้มีการแสดงบทบาทในการปฏิบัติศาสนกิจในแต่ละด้านเหมาะสมหรือไม่ 
อย่างไร เพ่ือน าผลที่ได้ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาบทบาทพระสังฆาธิการใน  
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  
ส่งผลให้พระพุทธศาสนาด ารงคงอยู่สืบไป 
 

๒.วัตถุประสงค์การวิจัย 
๒.๑ เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปและบทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 

อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ   
๒.๒ เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทพระสังฆาธิการในการบริหาร

กิจการคณะสงฆ์ อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
 ๒.๓ เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทพระสังฆาธิการใน 

การบริหารกิจการคณะสงฆ์ อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ  
 

๓. ขอบเขตการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง “บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ อ าเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ”ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตเนื้อหาโดยน าแนวคิดมาจากภารกิจของพระสงฆ์ตาม
กฎมหาเถรมาคม๓๓ ซึ่งแบ่งเป็น ๖ ด้าน ได้แก่ การปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ 
 

๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
๔.๑ รูปแบการวิจัย 

  งานวิจัยเรื่อง “บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ อ าเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ) ประกอบด้วย
                                                 

 ๓๓ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, กฎมหาเถรสมาคม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พระพุทธ 
ศาสนาแห่งชาติ, ๒๔๔๕), หน้า ๑๕. 
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การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)จาก
แบบสอบถาม (Questionnaire)และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

๔.๒ ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ไดแก พระสงฆ์ที่สังกัดเขตปกครองของคณะสงฆ์อ าเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ จ านวน ๒๒ วัด รวมจ านวน ๓๓๒ รูป๓๔ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ไดแก พระสงฆ์ที่
สังกัดเขตปกครองของคณะสงฆ์อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง (Sample Size) และวิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ดังนี้ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample 
Size) ได้จากการเปิดตารางส าเร็จรูปแสดงจ านวน ประชากรและจ านวนกลุ่มตัวอย่างของเครจ์ซีย์
และมอร์แกน Krejcie and Morgan๓๕ ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๑๘๑ รูป  

๔.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
       เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๑๘๑ ชุด 
ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๗ รูป/คน  
 

๔.๔ วิเคราะห์ข้อมูล 
       ๑) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
       ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จ เพ่ือการ
วิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพรรณนา ส าหรับอธิบายลักษณะ
ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและพรรณนาถึงเพ่ือศึกษา บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ในเขตอ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ๖ ด้าน ได้แก่ ๑. ด้านการปกครอง ๒. ด้านการศา
สนศึกษา ๓. ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ๔. ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๕. ด้านการ
สาธารณูปการ และ ๖.ด้านการสาธารณสงเคราะห์ โดยใช้สถิติ ดังนี้ ๑) สถานภาพส่วนของผู้ตอบ
แบบสอบถามประกอบด้วย อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม และต าแหน่ง 
วิเคราะห์โดยการหาค่าความถ่ี และค่าร้อยละ ๒) ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทพระ
สังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในเขตอ าเภอ บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ วิเคราะห์โดย
ใช้ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ๓) น าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์สรุปผล และน าเสนอเขียนเป็นความเรียง ตารางหรือแผนภูมิ 
                                                 

 ๓๔ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ, จ านวนวัด / ส านักสงฆ์/ ที่พักสงฆ์/ จ านวน
พระภิกษุ/ สามเณร  ปี ๒๕๕๙, (สมุทรปราการ : ส านักพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ, ๒๕๕๙). 

 ๓๕สุรพล สุยะพรหม และสิทธิรัก ศรีจันทร์เพ็ญ, ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร 
: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๑๐๖. 
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๒) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ผู้วิจัยด าเนินการสังเคราะห์เอกสาร เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสังฆาธิการในการ

บริหารกิจการคณะสงฆ์ในเขตอ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ทั้ง ๖ ด้าน รวมทั้งการลงเก็บ
ข้อมูลในพื้นท่ีด้วยตัวเอง ตามระเบียบวิธีวิจัย และตามประเด็นโจทย์วิจัยวิธีด าเนินงานวิจัย และการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ์เชิงลึก น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา การ
สังเคราะห์เนื้อหา ข้อมูลที่สอดคล้องกัน เพ่ือแสวงหาความคิดเห็นที่ สอดคล้องกันในบางประการ 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของพระสังฆาธิการในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุรี และน าเสนอเขียนเป็นความเรียง ตารางหรือแผนภูมิ ซึ่งด าเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้ ๑) จัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เป็นแฟ้มข้อมูล ๒) อ่าน ท าความ
เข้าใจ บันทึก เขียนข้อสังเกตและตั้งประเด็นพรรณนา แยกแยะลดส่วนข้อมูล และให้รหัส และ
ตีความข้อมูล จัดหมวดหมู่ หาความเหมือน ความต่าง และความเชื่อมโยงกับบริบท และ ๓) สรุป
ผลการวิจัย น าเสนอข้อมูลเป็นเรียงความ และรายงานผลการวิจัย 

 

๕. ผลการวิจัย 
 ๕.๑ ความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อบทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
 ความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์
อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมพบว่า พระสังฆาธิการมีบทบาทในการบริห าร
กิจการคณะสงฆ์อยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีบทบาทในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์อยู่ในระดับมากทุกด้านอันดับแรกคือ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนารองลงมาคือ ด้านการ
สาธารณูปการด้านการปกครองด้านการศาสนศึกษาด้านการสาธารณสงเคราะห์และด้านการศึกษา
สงเคราะห์ ตามล าดับ 
 ๕.๒ ผลการเปรียบเทียบบทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ อ าเภอบาง
บ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า พระสงฆ์ที่มี พรรษา วุฒิการศึกษา
สามัญ  วุฒิการศึกษาทางธรรมต าแหน่งในคณะสงฆ์ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสังฆาธิการ
ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการไม่แตกต่างกัน ส่วนพระสงฆ์ที่มีอายุ
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์อ าเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  
 ๕.๓ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาบทบาทพระสังฆาธิ
การในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า 
  ๑) ด้านการปกครอง 
  ปัญหา อุปสรรค ในการพัฒนาบทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการด้านการปกครองคือ ขาดพระที่มีความรู้ความสามารถใน
การให้ความรู้ในการปกครอง พระสังฆาธิการขาดความเด็ดขาดในการระงับอธิกรณ์ หรือแก้ไข



~ ๕๒ ~ 
 

ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในวัดอย่างเร่งด่วนและถูกต้อง และพระภิกษุสามเณรไม่ตั้งอยู่ในโอวาท 
เพราะไม่ได้รับการอบรมที่ดีจากพระสังฆาธิการ หรือพระสังฆาธิการปล่อยปะละเลยไม่เอาใจใส่ 
  ข้อเสนอแนะ  ควรสนับสนุนด้านการศึกษาแก่พระภิกษุสงฆ์เพ่ือจะได้มีพระภิกษุ
สงฆ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น พระสังฆาธิการควรเอาจริงเอาจังในการแก้ปัญหาอธิกรณ์ที่เกิดขึ้น ร่วม
ถึงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในวัดไม่ให้ลุกลามใหญ่โต  และออกกฎระเบียบ
เพ่ือให้ควบคุมพระภิกษุสามเณรให้ปฏิบัติอยู่ในกรอบ และพระสังฆาธิการควรเอาจริงเอาจังกับ
พระภิกษุสามเณรที่กระท าความผิด 
  ๒) ด้านศาสนศึกษา 
  ปัญหา อุปสรรค ในการพัฒนาบทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการด้านศาสนศึกษาคือ พระสังฆาธิการไม่สามารถจัดตั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมภายในวัดขอองตนได้ เพราะขาดทั้งบุคลากร และงบประมาณในการ
ด าเนินงาน พระสังฆาธิการไม่เห็นความส าคัญของการอบรมบาลีและนักธรรมก่อนสอบ ท าให้บางวัด
มีผลการสอบได้อยู่ในระดับน้อย และพระสังฆาธิการมอบหมายภาระงานด้านการศึกษาให้กับเจ้า
คณะผู้ปกครองเป็นส่วนใหญ่ จึงไม่ให้ความส าคัญกับงานด้านการศาสนศึกษา 
  ข้อเสนอแนะ  คณะสงฆ์และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอสนับสนุนทั้ง
บุคลากรและงบประมาณให้แก่พระสังฆาธิการในการจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม ควรมีการอบรม
บาลีและนักธรรมก่อนสอบ เพื่อเปิดโอกาสให้พระสังฆาธิการได้ส่งพระภิกษุสามเณรเข้ารับการอบรม
ก่อนสอบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอบ และควรสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่พระสังฆาธิการใน
การปฏิบัติหน้าที่งานด้านการศาสนศึกษา 
  ๓) ด้านศึกษาสงเคราะห์  
  ปัญหา อุปสรรค ในการพัฒนาบทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้านศึกษาสงเคราะห์ คือ ขาดการช่วยเหลือด้านอุปกรณ์
การศึกษา และพระสังฆาธิการไม่ค่อยให้การสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาสงเคราะห์เท่าที่ควร 
  ข้อเสนอแนะ  ควรมีการสนับสนุนช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การศึกษาให้มากกว่าเดิม 
และพระสังฆาธิการต้องช่วยกันสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาสงเคราะห์ให้มากกว่าเดิม 
  ๔) ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  ปัญหา อุปสรรค ในการพัฒนาบทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาคือ พระสังฆาธิการไม่ค่อย
สนับสนุนพระภิกษุสามเณรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และขาดสื่อเทคโนโลยีในการช่วยเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
  ข้อเสนอแนะ พระสังฆาธิการควรสนับสนุนพระภิกษุสามเณรในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเหมาะสมและต่อเนื่อง ควรผลิตสื่อเทคโนโลยีในการช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  ๕) ด้านสาธารณูปการ 



~ ๕๓ ~ 
 

  ปัญหา อุปสรรค ในการพัฒนาบทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้านสาธารณูปการคือ  ขาดงบประมาณในการก่อสร้าง
และบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัด พระสังฆาธิการขาดความรู้ความสามารถในการควบคุมดูแล
เสนาสนะภายในวัด และขาดแผนพัฒนาในการบริหารจัดการพัฒนาวัดที่ชัดเจน 
  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาบทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้านสาธารณูปการ คือ ขอความสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานราชการ หรือบอกบุญกับญาติโยมในการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายใน  
วัดและเอาใจใส่จริงๆ อบรมพระสังฆาธิการให้ความรู้ และพัฒนาความสามารถในการควบคุมดูแล
เสนาสนะภายในวัด และควรมีแผนพัฒนาในการบริหารจัดการพัฒนาวัดที่ชัดเจน 
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  ๖) ด้านสาธารณสงเคราะห์ 
  ปัญหา อุปสรรค ในการพัฒนาบทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้านสาธารณสงเคราะห์คือ วัดกับชุมชนขาดการติดต่อ
ประสานงานที่ดีต่อกันในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสาธารณะประโยชน์ และต้องมีการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้รับการตอบรับเท่าที่ควร 
  ข้อเสนอแนะ  วัดกับชุมชนควรติดต่อประสานงานที่ดีต่อกันในการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับสาธารณะประโยชน์ ควรมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาทุนในการ
จัดกิจกรรมสาธารณสงเคราะห์ 
 

๖. องค์ความรู้จากการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แนวทางการพัฒนาบทบาทพระ
สังฆาธิการในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์อ าเภอบางบ่อ จังหวดั

สมุทรปราการ 

 

ด้านการปกครอง 
- การออกระเบยีบท าวัตรเช้า – เย็นในอุโบสถทุกวัน จะขาด
โดยไม่มีกิจจ าเป็นไม่ได้ ประพฤติปฏบิัตติามพระธรรมวินยั
และกฏมหาเถรสมาคมอย่างเคร่งครัด 
- การเข้าร่วมประชุมพระสังฆาธกิารตามวาระโอกาสตา่งๆ ที่ผู้
บัญชาเหนือตนจัดให้ม ี

ด้านศาสนศึกษา 
- การส่งเสริมให้มกีารอบรมบาลีและนกัธรรมก่อนสอบ จัดหา
ทุนการศกึษาเพือ่สนับสนุนพระภิกษุสามเณรที่ตอ้งการศกึษา
ระดับสูงๆ ต่อไป 
- การดูแลให้มกีารเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี 
อย่างทั่วถึง 

ด้านศึกษาสงเคราะห์ 
- การตั้งทุนสงเคราะห์การศึกษาแก่
เด็กและเยาวชนทุกระดับชั้น รวมถึง
ทุนการศึกษาของพระภิกษุ-สามเณร
ด้วย 
- ก า ร จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ศึ ก ษ า
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แก่เด็ก
และเยาวชน 

ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
- การจัดกิจกรรมในวันส า คัญทาง
พระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมปฏิบัติ
ธรรมตามหลักวิปัสสนากรรมฐาน 
- การแนะน าอบรมประชาชนให้เข้าใจ
ในศาสนพิธีและการปฏิบัติตนในฐานะ
พุทธศาสนิกชนได้อย่างถูกต้อง 
 

ด้านสาธารณสงเคราะห ์
- การจัดท าถนนภายในวัดให้สะดวกแก่การสัญจรไปมา จัด
เขตภายในวัดให้ชัดเจนเพื่อสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ามาในวัด 
- การช่วยเหลอืเกื้อกูลกิจการของชุมชนที่เปน็ไปเพื่สาธารณประโยชน ์
 

ด้านสาธารณปูการ 
- การดูแลสถานที่และก่อสร้างถาวรวัตถุภายในวัดและที่ธรณีสงฆ์ให้
เรียบร้อย รวมไปถึงรักษาเอก ลักษณ์ของวัดให้คงอยู่เพื่อเป็นแหล่งศึกษา
ของชนรุ่นหลัง 
- การดแูล ซ่อมแซมและปฎิสังขรณ์ถาวรวตัถุภายในวัด 



~ ๕๕ ~ 
 

 จากแผนภาพที่ ๔.๑ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยพบว่า แนวทางแนวทางการพัฒนา
บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ  
มีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑) ด้านการปกครองการออกระเบียบท าวัตรเช้า – เย็นในอุโบสถทุกวัน จะขาดโดยไม่มี
กิจจ าเป็นไม่ได้ ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและกฎมหาเถรสมาคมอย่างเคร่งครัด การเข้าร่วม
ประชุมพระสังฆาธิการตามวาระโอกาสต่างๆ ที่ผู้บัญชาเหนือตนจัดให้มี 
 ๒) ด้านศาสนศึกษาการส่งเสริมให้มีการอบรมบาลีและนักธรรมก่อนสอบ จัดหา
ทุนการศึกษาเพ่ือสนับสนุนพระภิกษุสามเณรที่ต้องการศึกษาระดับสูงๆ ต่อไป การดูแลให้มีการ
เรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี อย่างทั่วถึง 
  ๓) ด้านศึกษาสงเคราะห์การตั้งทุนสงเคราะห์การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนทุกระดับชั้น 
รวมถึงทุนการศึกษาของพระภิกษุ-สามเณรด้วย การจัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แก่
เด็กและเยาวชน 
 ๔) ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการจัดกิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  
จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมตามหลักวิปัสสนากรรมฐาน การแนะน าอบรมประชาชนให้เข้าใจในศาสนพิธี
และการปฏิบัติตนในฐานะพุทธศาสนิกชนได้อย่างถูกต้อง 
 ๕) ด้านสาธารณูปการการดูแลสถานที่และก่อสร้างถาวรวัตถุภายในวัดและที่ธรณีสงฆ์
ให้เรียบร้อย รวมไปถึงรักษาเอกลักษณ์ของวัดให้คงอยู่เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาของชนรุ่นหลัง การดูแล 
ซ่อมแซมและปฎิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัด 
 ๖) ด้านสาธารณสงเคราะห์การจัดท าถนนภายในวัดให้สะดวกแก่การสัญจรไปมา จัด
เขตภายในวัดให้ชัดเจนเพื่อสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ามาในวัด การช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของชุมชน
ที่เป็นไปเพื่อสาธารณประโยชน์ 
 

๗. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ อ าเภอ
บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ อภิปรายผลดังนี้ 
 ๗.๑ ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
 ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการโดยภาพรวมพระสงฆ์มีความคิดเห็นว่าพระสังฆาธิการมีบทบาท
ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์อยู่ในระดับมากสอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูสุชาติวุฒิกิจ (เฉลิม
ชัย อภิชาโต)๓๖ ได้วิจัยเรื่อง บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์อ าเภอ
                                                 

 ๓๖พระครูสุชาติวุฒิกิจ (เฉลิมชัย อภิชาโต) , “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์อ าเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑). 



~ ๕๖ ~ 
 

มหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่าความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรที่มีต่อบทบาทในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการอ าเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้ง๖ด้านใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากและผลงานวิจัยของ พระอธิการชรัตน์ ตคุโณ (มีแก้ว)เรื่อง “บทบาทการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”พบว่าพระภิกษุ
และสามเณรมีความเห็นต่อบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 ๗.๒ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางบทบาทพระสังฆาธิการในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
  ๑) ด้านการปกครองจากการวิจัยพบว่า  พบว่า ปัญหา อุปสรรคในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการปกครองคือ ขาดพระที่มีความรู้
ความสามารถในการให้ความรู้ในการปกครอง พระสังฆาธิการขาดความเด็ดขาดในการระงับอธิกรณ์ 
หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในวัดอย่างเร่งด่วนและถูกต้อง  พระภิกษุสามเณรไม่ตั้งอยู่ใน
โอวาท เพราะไม่ได้รับการอบรมที่ดีจากพระสังฆาธิการ หรือพระสังฆาธิการปล่อยปะละเลยไม่เอาใจ
ใส่ สอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูวิจิตรรัตนวัฒน์ (ณะชัย อปฺปฏิภโย)๓๗ เรื่อง “บทบาทของ
พระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการปกครองอ าเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี ” 
พบว่าพระสงฆ์ในอ าเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี  มีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสังฆาธิการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ด้านการปกครอง  อ าเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี ๔ ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก และผลงานวิจัยของ พระสมุห์ก าพร สุชาโต (พิเชฐ สกุล)๓๘เรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิการ
ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในอ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ”พบว่า บทบาทของพระ
สังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในเขตอ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก  
  ๒) ด้านศาสนศึกษา จากการวิจัยพบว่า ปัญหา อุปสรรคในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการด้านศาสนศึกษาคือ พระสังฆาธิการไม่สามารถจัดตั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมภายในวัดขอองตนได้ เพราะขาดทั้งบุคลากร และงบประมาณในการ
ด าเนินงาน พระสังฆาธิการไม่เห็นความส าคัญของการอบรมบาลีและนักธรรมก่อนสอบ ท าให้บางวัด
มีผลการสอบได้อยู่ในระดับน้อย และพระสังฆาธิการมอบหมายภาระงานด้านการศึกษาให้กับเจ้า
คณะผู้ปกครองเป็นส่วนใหญ่ จึงไม่ให้ความส าคัญกับงานด้านการศาสนศึกษา สอดคล้องกับ

                                                 

 
๓๗พระครูวิจิตรรัตนวัฒน์ (ณะชัย  อปฺปฏิภโย), “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการ

คณะสงฆ์ด้านการปกครองอ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี”, บทความวิชาการจากผลงานวิทยานิพนธ์ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๔, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 

 ๓๘พระสมุห์ก าพร สุชาโต (พิเชฐสกุล), “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ใน
เขตอ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 



~ ๕๗ ~ 
 

ผลงานวิจัยของ พระสมุห์ก าพร สุชาโต (พิเชฐ สกุล)๓๙เรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิการในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ในอ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี”พบว่า บทบาทของพระสังฆาธิการ
ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในเขตอ าเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ในด้านการปกครอง ด้านกาศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่ และด้านการ
สาธารณูปการ ขัดแย้งกับงานวิจัยของพระสุรินทร์จิตฺตกาโร(ประเสริฐวาที)๔๐เรื่อง บทบาทของ
พระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาในจั งหวัดนครปฐม พบว่า
พระภิกษุและพระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ด้านศาสนศึกษาในจังหวัดนครปฐมในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
  ๓) ด้านศึกษาสงเคราะห์ จากการวิจัยปัญหา อุปสรรคในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ในด้านศึกษาสงเคราะห์ คือ  ขาดการช่วยเหลือด้าน
อุปกรณ์การศึกษา และพระสังฆาธิการไม่ค่อยให้การสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาสงเคราะห์
เท่าที่ควร สอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูสังฆรักษ์พศวีร์ธีรปญฺโ ๔๑เรื่อง “บทบาทของพระ
สังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์: ศึกษากรณี พระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี ”  พบว่า
บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์โดยรวมอยู่ในระดับมากได้แก่ ด้านการ
ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม  
  ๔) ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จากการวิจัยพบว่า ปัญหา อุปสรรคในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการเผยแผ่คือ พระสังฆาธิการไม่
ค่อยสนับสนุนพระภิกษุสามเณรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และขาดสื่อเทคโนโลยีในการช่วยเผย
แผ่พระพุทธศาสนา สอดคล้องกับงานวิจัยของพระสมุห์ก าพร สุชาโต (พิเชฐ สกุล)๔๒เรื่อง “บทบาท
ของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในอ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ”พบว่า 
บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในเขตอ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
  ๕) ด้านสาธารณูปการ จากการวิจัยพบว่า  ปัญหา อุปสรรคในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้านสาธารณูปการ คือ  ขาดงบประมาณในการ

                                                 

 ๓๙พระสมุห์ก าพร สุชาโต (พิเชฐสกุล), “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ใน
เขตอ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 
 

๔๐พระสุรินทร์  จิตฺตกาโร (ประเสริฐวาที), “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ด้านการศาสนศึกษาในจังหวัดนครปฐม”, บทความวิชาการจากผลงานวิทยานิพนธ์ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๔, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 

 ๔๑พระครูสังฆรักษ์พศวีร์ธีรปญฺโ , "บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์: 
ศึกษากรณี พระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี" ,วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๑). 

 ๔๒เรื่องเดียวกัน,หน้า (๑) – (๒).   



~ ๕๘ ~ 
 

ก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัด พระสังฆาธิการขาดความรู้ความสามารถในการ
ควบคุมดูแลเสนาสนะภายในวัด และขาดแผนพัฒนาในการบริหารจัดการพัฒนาวัดที่ชัดเจน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาสมชาย สนฺติกโร (ชุ่มจิต)๔๓เรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิการ
ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านสาธารณูปการของวัดในจังหวัดปทุมธานี” พบว่า บทบาทของ
พระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านสาธารณูปการของวัดในจังหวัดปทุมธานี พบว่า 
พระภิกษุมีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้าน
สาธารณูปการของวัดในจังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
  ๖) ด้านสาธารณสงเคราะห์ จากการวิจัยพบว่า ปัญหา อุปสรรคในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการด้านสาธารณสงเคราะห์ คือ วัดกับชุมชนขาด
การติดต่อประสานงานที่ดีต่อกันในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสาธารณะประโยชน์ และต้องมีการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้รับการตอบรับเท่าที่ควร สอดคล้องกับงานวิจัยของพระ
ครูสังฆรักษ์พศวีร์ธีรปญฺโ ๔๔เรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์: 
ศึกษากรณี พระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี” พบว่าบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์โดยรวมอยู่ในระดับมากได้แก่ด้านการควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อย
ดีงาม ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านการ
สาธารณูปการ และด้านการสาธารณะสงเคราะห์ พบว่ามีบทบาทอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 

๘. กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยความเมตตาอนุเคราะห์ของคณะกรรมการที่
ปรึกษาสารนิพนธ์ อันประกอบด้วย พระสุธีวีรบัณฑิต , ดร.พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโ , 
ดร. ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษาแนะน า ดูแลเอาใจใส่และให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงแก้ไขงาน
ด้วยดีตลอดมา ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกรูป/คน รวมถึงคณาจารย์
คณะสังคมศาสตร์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และประสบการณ์ รวมถึงให้ความรัก
ความเมตตา มีความเข้าใจและเป็นก าลังใจให้ผู้วิจัยมาโดยตลอด ผู้วิจัยของขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
มา ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณอาจารย์ พระมหาก าพล คุณงฺกโร , ดร.อาจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณีต 
อาจารย์ พระปลัดระพินพุทฺธิสาโร , ดร. อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ ดร.รัฐพล เย็นใจ

                                                 

 
๔๓พระมหาสมชาย สนฺติกโร (ชุ่มจิต), “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์

ด้านสาธารณูปการของวัดในจังหวัดปทุมธานี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 

 ๔๔พระครูสังฆรักษ์พศวีร์ธีรปญฺโ , "บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์: 
ศึกษากรณี พระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี" ,วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๑). 



~ ๕๙ ~ 
 

มา ที่กรุณาเสียสละอันมีค่าช่วยตรวจสอบความถูกต้องทั้งด้านภาษา เนื้อหาและเครื่องมือที่ใช้ใน
วิจัย และให้ค าแนะน าแก้ไขให้สมบูรณ์และส าเร็จได้ด้วยดี 
 ขอขอบพระคุณพระสังฆาธิการและพระสงฆ์ในเขตปกครองอ าเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ ที่ให้ความเมตตา ตอบแบบสอบถามในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย พร้อม
กันนั้นขอขอบพระคุณพระสังฆาธิการและพระสงฆ์ในเขตปกครองบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ที่
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมข้อมูลส่งคืนผู้วิจัยขอขอบคุณ
เพ่ือนๆนิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ และเพ่ือนภิกษุที่อยู่ในเขตการ
ปกครองอ าเภอบางบ่อทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือและเป็นก าลังใจอย่างดีตลอดมา 
 สุดท้ายนี้ คุณค่าและประโยชน์ใด ๆ อันพึงมีจากสารนิพนธ์ฉบับนี้  ผู้วิจัยขอมอบบูชา
เป็นกตเวทิตาคุณ ต่อครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้ประสาทวิชาการและผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ที่ขาดไม่
เสียมิได้ หากความดีในสาระนิพนธ์นี้อันจะเป็นประโยชน์ต่อปัจฉิมาชนตาชนทั้งหลาย ผู้วิจัยขอมอบ
ความดีทั้งหลายเหล่านั้นเพ่ือเป็นบุญเป็นกุศลแด่ผู้มีอุปการคุณแก่ผู้วิจัยพร้อมผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้
ร่วมสรรค์สร้างงานวิจัยชิ้นนี้ให้แก่ผู้วิจัยจนเป็นผลส าเร็จด้วยดี 
 

๙. ข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาเรื่อง บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์อ าเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๙.๑ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
  ๑)ด้านการปกครอง พระสังฆาธิการควรมีการวางหลักเกณฑ์การปกครองอย่าง
ชัดเจน โดยมีการประชุมเพื่อชี้แจงกฎระเบียบต่าง ๆ เพ่ือความเรียบร้อยดีงามของหมู่คณะทุกเดือน
ควรจะใช้การปกครองแบบการใช้พระเดช พระคุณ พ่อปกครองลูก หรือครูอาจารย์ปกครองศิษย์ 
และควรมีการชี้แจงกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อความเรียบร้อยดีงามของหมู่คณะทุกเดือน 
  ๒) ด้านการศาสนศึกษา พระสังฆาธิการควรมีการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับ
บุคลากรที่ท าหน้าที่เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมให้ได้รับความก้าวหน้าในต าแหน่งทางการปกครอง 
และควรมีการจัดหาทุนการศึกษาให้แก่พระภิกษุ-สามเณรที่เรียนนักธรรมและบาลีอย่างเป็นรูปธรรม
ส่งเสริมให้ครูสอนพระปริยัติธรรมได้ท าหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ตามแต่โอกาส มีการจัดหา
ทุนการศึกษาให้แก่พระภิกษุ-สามเณรที่เรียนนักธรรมและบาลี 
  ๓) ด้านการศึกษาสงเคราะห์  พระสังฆาธิการควรมีแนวทางในการสนับสนุนให้
พระภิกษุได้เล่าเรียนในมหาวิทยาลัยสงฆ์ โดยการจัดหาทุนการศึกษาให้ส่งเสริมให้พระภิกษุ -
สามเณรที่เรียนในระดับอุดมศึกษาด้วย และเพ่ือความต่อเนื่องของการมอบทุนต้องก าหนดให้พระ
สังฆาธิการทุกรูปต้องตั้งทุนศึกษาสงเคราะห์ ดังนั้น ผู้วิจัยคิดว่า ควรมีการสนับสนุนทุนการศึกษาให้
พระภิกษุเรียนมหาวิทยาลัยสงฆ์เพ่ือน าความรู้กลับมาพัฒนาวัด  



~ ๖๐ ~ 
 

  ๔) ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  พระสังฆาธิการควรก าหนดนโยบายในการ
ส่งเสริมให้มีการอบรมพระภิกษุ-สามเณรให้รู้วิธีการเผยแผ่ธรรมมะในด้านต่าง ๆ ให้แตกฉาน อย่าง
ถูกต้องเพ่ือให้สามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
  ๕) ด้านการสาธารณูปการ  พระสังฆาธิการควรก าหนดแนวทางในการสร้างหรือ
บูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานให้คงสภาพของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย เพ่ือให้
สามารถรักษาเอลลักษณ์ของความเป็นไทยไว้ได้ โดยการจัดตั้ งคณะกรรมการที่มีความรู้
ความสามารถมาช่วยให้ค าปรึกษางานด้านสาธารณูปการ เพ่ือจะท าให้วัดพัฒนาไปตามแบบแผนละ
ถูกต้องตามพระธรรมวินัย กฎหมายที่เก่ียวข้อง และยังคงรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็น
ไทยไว้ได้ จึงจะสามารถบรรลุผลไปได้ด้วยดี 
  ๖) ด้านสาธารณสงเคราะห์  พระสังฆาธิการควรก าหนดนโยบายในการสาธารณ
สงเคราะห์ให้เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการมอบปัจจัยเพ่ือช่วยเหลือหน่วยราชการที่ส าคัญ และการ
สงเคราะห์แก่คนชรา คนพิการและประชาชนทั่วไปในชุมชนพระสังฆาธิการจึงควรเข้าไปมีส่วน
ส่งเสริมและร่วมมือกับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆ เพ่ือเพ่ิมบทบาทด้านสาธารณสงเคราะห์ของ
พระสังฆาธิการในทุกกิจกรรม และควรมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้
เกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น  
 ๙.๒ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  ๑) ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อบทบาทพระสังฆาธิการ
ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในอ าเภอต่าง ๆ 
  ๒)ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อบทบาทพระสังฆาธิการในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ ในด้านการศึกษาสงเคราะห ์
  ๓) ควรเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่างจากพระสงฆ์ในวัดให้เป็นประชาชนชาวบ้านที่อาศัยอยู่
ในชุมชนรอบๆบริเวณวัดเพื่อจะได้ศึกษาความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อบทบาทของพระสังฆาธิการใน
การบริหารกิจการคณะสงฆ์จะได้น าผลการวิจัยไปปรับปรุงการบริหารงานด้านต่างๆของวัดให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
  



~ ๖๑ ~ 
 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 
 (๑) หนังสือ: 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๑)เพ่ือศึกษาบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิ
การในเขตพญาไทกรุงเทพมหานคร ๒)เพ่ือเปรียบเทียบระดับบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของ 
พระสังฆาธิการในเขตพญาไทกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและ ๓) เพ่ือศึกษา
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการใน 
เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  เป็นการวิจัยแบบผสานวิธีประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพระสงฆ์ในเขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร  จ านวน ๑๗๕ รูปสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าความถ่ีค่าร้อยละค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบทสังเคราะห์ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย๑. พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ
ในเขตพญาไทกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ๒.ปัญหาในการพัฒนาบทบาท
การปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  ด้านการปกครองตาม
พระธรรมวินัย  คือขาดพระที่มีความรู้ความสามารถในการให้ ความรู้ในการปกครองผู้น าไม่ได้ให้
ความส าคัญในด้านการปกครองอย่างเต็มที่ผู้บริหารสั่งงานปฏิบัติการได้ไม่ค่อยสมบูรณ์ตามนโยบาย
เลือกปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาพระสังฆาธิการไม่มีความรู้ความเขาใจในด้านการปกครองขาดการ
เอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชดคณะสงฆ์ขาดการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องข้อเสนอแนะคือควรปกครอง
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบายมีการปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเท่าเทียมกันมีการแบ่งหน้าที่
อย่างชดเจนควรแนะน าข้อวัตรปฏิบัติให้ พระภิกษุสามเณรให้เข้าใจหลักธรรมวินัยอย่างถ่องแท้เพ่ือ
การอยู่ร่วมกนอย่างมีความสุขเกิดความศรัทธาและเป็นที่พงแกญาติโยมด้านการปกครองตาม

                                                 

 หลักสูตรพ ุทธศาส ตรมหาบ ัณ ฑ ิต ส าขา ว ิชาการจ ัดการ เชิงพ ุทธ ภาคว ิชาร ัฐศาสตร์  
คณ ะส ังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาล ัย 
  ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะส ังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาล ัย 
 ภาควิชารัฐศาสตร ์ คณะส ังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาล ัย 
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พระราชบัญญัติคณะสงฆ์คือผู้บริหารสงงานปฏิบัติการได้ไม่ค่อยสมบูรณ์เจ้าคณะปกครองมีวัยวุฒิ
น้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาท าให้ขาดความเชื่อถือและผู้ใต้บังคับบัญชาไม่สนองงานเจ้าคณะผู้ปกครอง
ข้อเสนอแนะคือผู้บริหารควรปกครองปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบายพระราชบัญญัติคณะสงฆ์กฎ
มหาเถรสมาคมโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายและพระธรรมวินัยมีการปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างเท่าเทียมกันและผู้ใต้บังคับบัญชาควรสนองงานผู้บังคับบัญชาด้านการปกครองตามระเบียบวัด
คือพระสังฆาธิการไม่แบ่งหน้าที่ให้ภิกษุสามเณรภายในวัดอย่างชัดเจนบางรูปขาดความรู้ความเข้าใจ
ในด้านการปกครองขาดการเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชดและคณะสงฆ์ยังขาดการจัดประชมอย่าง
ต่อเนื่องข้อเสนอแนะคือควรมีการแบ่งหน้าที่แบ่งงานให้ภิกษุสามเณรภายในวัดอย่างชดเจนควรเอา
ใจใส่งานที่ได้รับมอบหมายและควรมีการจัดประชมอย่างต่อเนื่องและควรยึดหลักเกณฑ์ในพระธรรม
วินัยเป็นหลักในการตัดสินปัญหา 
 

ความส าคัญ: บทบาท, พระสังฆาธิการ 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were ; 1) To study the role of the Sangha 
administrator in administration in Payathai District, Bangkok 2) To compare the role 
level of the Sangha administrator in administration in Payathai District, Bangkok, 
classified by personal factors and 3) To study the problems, obstacles and the 
suggestions about the role of Sangha administrator in administration in Payathai 
District, Bangkok . The research methodology used the mixed method research 
between the quantitative and qualitative methods. The sampling groups were 175 
monks in Payathai District, Bangkok . The data were analyzed by ready social 
sciences program and the statistics were used by frequency, percentage, mean and 
standard deviation. For the qualitative research were collected the data with in- 
depth  interview  from    key  informants and  analyzed  by  c o n t e x t   a n a l y s i s 
t e c h n i q u e . 
 

 The findings of this research were as followings ; 
 1. The monks’ opinion in the role of the Sangha administrator in administration 
inPayathai District, Bangkok , the overall medium level as mean was 3.49 when 
considering each  aspect  found  that  their  opinions  towards  the  administration  role  
of  Sangha administrator on administration at Payathai District, Bangkok is in the medinm 
level 
 2. The problems of the development of the role of Sangha administration 
of Sangha administrator in Phayathai District, Bangkok was lack of knowledge in 
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the administration field and the leaders paid little attention and leadership was 
not a priority in the region fully. Discrimination against subordinate Sangha and 
lack of parental care closely and still lack of continuous meeting . The 
recommendation for the development in  role of Sangha administration of Sangha 
administrator in Phayathai District should be done by following ; the 
administration must be done by policies . There should be a designated strictly 
and should be held periodically. The subordinate should be responded the 
executives according to the temple regulations. The  other  crucial problems 
were  the  Sangha administrator should divided the  subordinate duties clearly 
also and  the  meeting should  be  held continuously the   suggestions  for the   
development  of   the   role   of   Sangha administration  of  Sangha administrator  
in  Phayathai  District,  Bangkok,  For  the administration,  the  Sangha  
administrator  should  be  suggested  the  Buddhism practice for all monks and 
novices. The Buddhism practice and Dharma Principle must be taught to the 
subordinate monks for their real and deep understanding. This made them 
resided together happily and brought faith to their society. For the administration, 
the Sangha Committee should be established according to the Sangha Association 
regulation and following the country law efficiently . The Sangha administrators and 
abbots must hold the Buddhism principle strictly to judge the involving problems. 
 

Keywords: Roles of Sangha Adminstrators 
 
 

๑. บทน า 
 สังคมสงฆ์เป็นสังคมตัวอย่างท่ีพระพุทธเจ้าทรงจัดตั้งขึ้น และเป็นผู้บริหารสูงสุดในองค์กร
สงฆ์ ๔๕ เมื่อพดถึงสังคมสงฆ์และการปกครองแล้วจึงต้องดูที่พระวินัยเป็นหลักเพราะพระวินัยเป็นทั้ง
โครงสร้างและระบบการจัดสภาพสังคมสงฆ์ให้เกิดความเรียบร้อย๔๖ ส่วนในการบริหารนั้นพระธรรม
โกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้ให้ความหมายของการบริหารตามแนวพระพุทธศาสนา  
ว่าพุทธวิธีการบริหารควรยึดหลักธรรมาธิปไตยเป็นส าคัญโดยผู้บริหารเองจะต้องประพฤติธรรมและ
ใช้ ธรรมเป็นหลักในการบริหารและต้องค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง๔๗ การปกครองคณะ
                                                 

 ๔๕ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๘/๙. 
 ๔๖ พระย ุทธนา รมณยธม ฺโม (แก ้วก ันหา), “การศ ึกษาเชิงว ิเคราะห ์การจ ัดองค ์กรคณะสงฆ ์ในสม ัย 
พ ุทธกาล”, ว ิทยาน ิพนธ ์พุทธศาสตรมหาบ ัณฑ ิต, (สาขาว ิชาพระพ ุทธศาสนา,บ ัณฑ ิตว ิทยาลัย : มหาว ิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาล ัย), ๒๕๔๗. 
 ๔๗ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๖๐๙/๕๕๔. 
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สงฆ์มีความส าคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งและการดารงอยู่อย่างมั่นคงของพระพุทธศาสนา  
ดังค ากล่าว ที่ว่า “พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ” จะเจริญรุ่งเรืองถาวรสืบไปได้ก็ด้วย
อาศัยพระสังฆาธิการ เนื่องจากพระสังฆาธิการเป็นผู้ใกล้ชดประชาชนและเป็นที่เคารพเลื่อมใส
ศรัทธาของประชาชน อกทั้งมีบทบาทหน้าที่โดยตรงต่อบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ให้ด ารง
สืบไป๔๘ การบริหารจัดการปกครองคณะสงฆ์ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งเพราะถ้ามีระบบบริหารที่ดี
ศาสนาก็มีความเจริญมั่งคง การบริหารที่ดีนั้นจะต้องมีรูปแบบและวิธการจัดการแบ่งงาน มอบ
อ านาจ กระจายงานให้ผู้อยู่ฝ่ายบริหารระดับต่างๆรับผิดชอบตามความรู้ความสามารถของตน๔๙ 

การวางแผนการจัดการองค์การ การบังคับบัญชาสั่งการ การประสานงาน และการควบคุม และต้อง
บูรณาการตามหลักอริยสัจ ๔ เช่นทุกข์ คือสภาพปัญหาบุคคล สมุทัย คือ สาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา
อุปสรรค นิโรธ คือ เป้าหมายการ บริหาร มรรค คือ แนวทางการแก้ไขปัญหาจากพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์พ.ศ. ๒๕๐๕ ก าหนดให้มีมหาเถรสมาคมมีสมเด็จ พระสังฆราชเป็นประธานกรรมการมี
อ านาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและได้มี พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่๒) 
พ.ศ.๒๕๓๕ ให้มหาเถรสมาคมออกข้อบังคับวางระเบียบออก คาสั่งมีมติและออกประกาศโดยไม่ขัด
หรือแย้งกับกฎหมายและพระธรรมวินัยดูแลพระสงฆ์ใน ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎมหา
เถรสมาคมว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ฉบับที่ ๒๓ พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยมีพระสังฆาธิการมี
หน้าที่รับผิดชอบการปกครองคณะสงฆ์ ๖ ประการ๕๐ ดังนั้นพระสังฆาธิการจึงมีบทบาทและหน้าที่
ในการปกครองและบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงเป็นเงื่อนไขส าคัญที่  
จะบ่งชี้ความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวรสืบต่อไปก็
ด้วยจะต้องอาศัยพระสังฆาธิการเป็นส าคัญเนื่องจากพระสังฆาธิการเป็นผู้ใกล้ชิดประชาชน
โดยเฉพาะพระสังฆาธิการทุกระดับเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนและมีบทบาทในการปกครอง
คณะสงฆ์ด้วยแล้วจึงจะต้องปรับบทบาทในด้านต่างๆให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมให้ ได้ 
พระสังฆาธิการต้องมีการพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาด้วยการขวนขวายใน หน้าที่ของตนและไม่
ลืมที่จะพัฒนาคนอื่นหรือคนในชุมชนในสังคมนั้นด้วย๕๑

 
 

                                                 

 ๔๘ กองแผนงาน กรมการศาสนา กระทรวงศ ึกษาธ ิการ, คู ่ม ือพระส ังฆาธ ิการว ่าด้วยพระราชบ ัญญ ัติ 
กฎ ระเบียบ และคาสั่งของคณะสงฆ์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๕๒), หน้า ๘. 
 ๔๙ ธ ิต ิว ุฒิ หมั ่นม ี, “การวางแผนและการต ิดต ่อประสานงานเชิงพ ุทธ : ส ังคหว ัตถุ ๔ เครื ่องม ือการ 
วางแผนและการต ิดต ่อประสานงานส ู่ความส าเร็จ”,  วารสาร มจร ส ังคมศาสตร์ปริทรรศน ์,  ป ีที ่๓ ฉบ ับที่ ๑
(มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗) : ๖๕-๗๗. 
 ๕๐ สถาบันส ่งเสริมและพัฒนาการพระศาสนา สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, คู่มือพระส ังฆาธิ 
การ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ ์การศาสนาสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๗), หน้า ๒๗. 
 ๕๑ กองศาสนศ ึกษา กรมการศาสนากระทรวงศ ึกษาธ ิการ, คู ่ม ือการปฏ ิบ ัติงานของหน ่วยอบรม 
ประชาชนประจำตำบล,  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ ์กรมการศาสนา, ๒๕๔๑), หน้า๖๓. 
 



~ ๖๗ ~ 
 

๒. วัตถ ุประสงค์ของการวิจัย 
๒.๑ เพ่ือศึกษาบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในเขตพญาไทกรุงเทพมหานคร  
๒.๒ เพ่ือเปรียบเทียบระดับบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในเขตพญาไท
กรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและ  
๒.๓ เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระ
สังฆาธิการในเขตพญาไทกรุงเทพมหานคร 
 

๓. ขอบเขตการวจิ ัย 
 การศ ึกษาว ิจ ัยเร ื่อง บทบาทการปกครองคณะสงฆ ์ของพระส ังฆาธ ิการในเขตพญาไท
กร ุงเทพมหานคร มุ ่งศ ึกษาเฉพาะ “บทบาทการปกครองคณะสงฆ ์ใน ๓ ด ้าน” ได ้แก่  
๑) ด ้านการปกครองตามพระธรรมวินัย ๒) ด้านการปกครองตามพระราชบ ัญญ ัต ิคณะสงฆ์  
๓) ด ้านการปกครองตามกฎระเบียบว ัด เพ ื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารและการปกครองคณะ
สงฆ ์ของพระส ังฆาธ ิการตามสภาพความเป็นจร ิงในปัจจุบัน จากพระสงฆ์จ านวน๓๑๐ รูป ใน  
๘ ว ัด 
 

๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ๔.๑ รูปแบบการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง “บทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในเขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร”เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้เป็นแบบสอบถาม 
จ านวน๑๗๕ ชุด ผสมกับการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน  
๗ รูป 
 ๔.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในงานวิจัย ๑) พระสังฆาธิการในเขตพญาไท กรุงเทพมหานครจ านวน 
๓๒ รูป ๒) พระภิกษุในเขต  พญาไท กรุงเทพมหานครจ านวน๓๑๐ รูป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง  โดยการเปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน ใช้กลุ่ม
ตัวอย่างเพยง ๑๗๕ รูปได้จาก  สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ เพื่อศึกษาบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของ
พระสังฆาธิการในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ใน ๓ ด้าน คือ ด้านการปกครองตามพระธรรมวินัย 
ด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ด้านการปกครองตามกฎระเบียบวัด 
 ๔.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง จ านวน๑๗๕ ชด ส่วน
การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน๗ รูป 
 ๔.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 



~ ๖๘ ~ 
 

 ๑) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณผู้วิจัยด าเนินการ
วิเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพรรณนา สาหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
และพรรณนาบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในเขตพญาไท กรุงเทพมหานครใน 
๓ ด้าน คือ ด้านการปกครองตามพระธรรมวินัย ด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
และด้านการปกครองตามกฎระเบียบวัด โดยใช้สถิติ ดังนี้ ๑)สถานภาพส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยการ
หาค่าความถีและค่าร้อยละ ๒) ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการปกครองคณะสงฆ์
ของพระสังฆาธิการในเขตพญาไท กรุงเทพมหานครวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ๓) น าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาวิเคราะห์และสังเคราะห์สรุปผล และ
น าเสนอเขียนเป็นความเรียง ตารางหรือแผนภูมิ 
 ๒) การว ิเคราะห ์ขอ้ม ูลเชิงคุณภาพ 
 ผู้วิจัยด าเนินการสังเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิ
การในเขตพญาไทกรุงเทพมหานครทั้ง๓ด้านรวมทั้งการลงเก็บข้อมูลในพนที่ด้วยตัวเองตามระเบียบ
วิธีวิจัยและตามประเด็นโจทย์วิจัยวิธีด าเนินงานวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาการสังเคราะห์เนื้อหาข้อมูลที่สอดคล้อกันเพ่ือ
แสวงหาความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในบางประการปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทการ
ปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในเขตพญาไทกรุงเทพมหานครและน าเสนอเป็นความเรียง 
ตารางหรือแผนภูมิ ซึ่งด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ ๑)จัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
เป็นแฟ้มข้อมูล ๒) อาน ทาความเข้าใจ บันทึก เขียนข้อสังเกตและตั้งประเด็นพรรณนา แยกแยะลด
ส่วนข้อมูล และให้รหัส และตีความข้อมูล จัดหมวดหมู่ หาความเหมือน ความต่างและความ
เชื่อมโยงกับบริบท ๓) สรุปผลการวิจัย น าเสนอข้อมูลเป็นความเรียง และรายงานผลการวิจัย 
 

 

๕.ผลการวิจ ัย 
 

 ๑) ด้านการปกครองตามพระธรรมวินัย พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อบทบาทการ 
ปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งมีค่าเฉลี่ย๓.๔๖ เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ๔ ข้อ และอยู่ใน 
ระดับปานกลาง ๖ ข้อ โ ดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ พระสังฆาธิการได้จัดให้มีการลง 
อุโบสถกรรมสวดพระปาฏิโมกข์ทุกก่ึงเดือน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ พระสังฆาธิ 
การมีการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างตามพระธรรมวินัยพระสังฆาธิการได้มีการอบรมสั่งสอน 
พระภิกษุสามเณรให้ตั้งอยู่ในพระธรรมวินัยอย่างสม่ าเสมอ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ถัดมาคือ 
พระสังฆาธิการมีการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างตามพระธรรมวินัย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ พระสังฆาธิการได้มีการระงับอธิกรณ์ การวินิจฉัยปัญหา เพ่ือยุติเหตุ 
ความขัดแย้ง หรือลงนิคหกรรม 
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 ๒) ด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พบว่าพระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อ 
บทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ด้านการ 
ปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมาก ๔ ข้อ และอยู่ในระดับปานกลาง ๖ ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ 
พระสังฆาธิการได้มีการแต่งตั้งไวยาวัจกรให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่ได้ก าหนดไว อยู่ 
ในระดับมาก รองลงมาคือ พระสังฆาธิการได้มีการออกกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ อยู่ 
ในระดับปานกลาง ถัดมาคือ พระสังฆาธิการได้มีการได้มีการเข้าประชมพระพระสังฆาธิการ 
ประจ าเดือนที่ผู้บังคับบัญชาเหนือตนจัดประชม อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
ได้แก่ พระสังฆาธิการได้มีการแต่งตั้ง รองเจ้าอาวาส ผู้ชวยเจ้าอาวาสหรือพระภิกษุรูปใดรูป หนึ่งที่ 
เห็นสมควรเป็นผู้รักษาการแทน ในกรณีเจ้าอาวาสไม่อยู่และไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ชั่วครั้งชั่วคราว 
ตามกฎมหาเถรสมาคม อยู่ในระดับปานกลาง 
 ๓) ด้านการปกครองตามระเบียบวัด พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อบทบาทการ 
ปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน 
กลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ๕ ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง ๕ ด้าน 
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ พระสังฆาธิการได้มีการจัดกิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
เช่น วนมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วนอาสาฬหบูชา เป็นต้น อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง อยู่ในระดับ 
มาก รองลงมาคือ พระสังฆาธิการได้มีการกากับดูแลและจัดศาสนสมบัติของวัดให้เป็นระเบียบ 
เรียบร้อยและมีความมั่นคงแข็งแรง อยู่ในระดับมาก ถัดมาคือ พระสังฆาธิการได้มีการออก 
กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ แก่พุทธศาสนิกชน เช่น การห้ามเล่นการพนัน ห้ามดื่มสุราภายในบริเวณ 
วัด อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ พระสังฆาธิการได้มีการดูแลพระภิกษุสามเณร 
ภายในวัดอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกันและเป็นธรรม อยู่ในระดับปานกลาง 
  ๑) ด้านการปกครองตามพระธรรมวินัย ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาบทบาทการ
ปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร คือ ขาดการอบรมพระภิกษุ 
สามเณรและศิษย์วัด และไม่กวดขันเรื่องการเอ้ือเฟ้ือต่อพระธรรมวินัยในเสขิยวัตร ขาดพระที่มี
ความรู้ความสามารถในการให้ความรู้ในการปกครอง และผู้นาไม่ได้ให้ความส าคัญในด้านการ
ปกครองอย่างเต็มที่ มีเพยงส่วนข้อเสนอแนะ ควรให้มีการเพ่ิมความรับผิดชอบในการกวดขันเรื่อง
การเออเฟ้ือต่อพระธรรมวินัย ในเสขิยวัตร  ให้ผู้ท าหน้าที่ในการปกครองควรได้รับการอบรมและ
สนับสนุนให้มีการศึกษาให้มากที่สุดโดยเฉพาะผู้นาผู้บริหารระดับสูง และควรแสดงความส าคัญของ
การปกครองให้ผู้นาทราบอย่างชัดเจน 
  ๒) ด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนา
บทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานครคือซึ่งผู้บริหาร
สั่งงานปฏิบัติการได้ไม่ค่อยสมบูรณ์ตามนโยบายและ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ เจ้าคณะปกครองมี
วัยวุฒิน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาท าให้ขาดความเชื่อถือ และผู้ใต้บังคับบัญชาไม่สนองงานเจ้าคณะ
ผู้ปกครอง ส่วนข้อเสนอแนะ ผู้บริหารควรปกครอง ปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบายและ
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พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ต้องปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง เท่าเทียมกัน และผู้ ใต้บัญชาควร
สนองงานผู้บังคับบัญชาตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
  ๓) ด้านการปกครองตามระเบียบวัด  ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาบทบาทการ
ปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร คือ พระสังฆาธิการไม่แบ่ง
หน้าที่ให้ภิกษุสามเณรภายในวัดชวยดูแล รักษา อย่างชัดเจน โดยบางรูปขาดความรู้ความเข้าใจใน
ด้านการปกครองขาดการเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชด และคณะสงฆ์ยังขาดการจัดประชมปรึกษาหารือ
อย่างต่อเนื่อง ส่วนข้อเสนอแนะ ควรมีการแบ่งหน้าที่ให้ภิกษุสามเณรภายในวัดช่วยดูแลรักษา อย่าง
ชดเจน ควรเอาใจใส่งานที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด และควรมีการจัดประชุมสม่ าเสมอ 
 
๖. องค์ความรู้จากการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “บทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ตารา ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยต่าง ๆ  
แล้วนามารวบรวมเรียบเรียงไวในงานวิจัยเล่มนี้ และจากการที่ได้ทาการทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ 
และลงพ้ืนทีทาการวิจัย ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้จากการวิจัย บทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของ  
พระ สังฆาธิการ ในเขตพญาไท กรุงเทพมหานครทั้ง ๓ ด้าน คือ ๑) ด้านการปกครองตามพระธรรม
วินัย ๒) ด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ๓) ด้านการปกครองตามระเบียบวัด ตาม
แผนภาพที่ ดังนี้ 



~ ๗๑ ~ 
 

แนวทาง 
 

บทบาทด้านการปกครองคณะของพระสังฆาธิการ ในเขตพญา ไท  กรุงเทพมหานคร 

ด้านการปกครองตามพระธรรมวินัย 
พระสังฆาธิการได้แนะน าขอวัตรปฏิบัติใหพระภิกษุ 
สามเณร ให้เข้าใจตอความหมายของหลักธรรมวินัย 
ท าให้อยู่ ร่วมกันอย่างมีความสุขท าให้เกิดศรัทธาต่อ
หมู่คณะและสังคมทั่วไป และเป็นแบบอย่างต่อการ
ปกครองที่ดีอย่างมีระเบียบวินัย 
 

ด้านการปกครองตามพระธรรมวินัย 
๑. จัดให้มีการลงอุโบสถกรรมสวดพระปาฏิโมกข์ทุกกึ่ง
เดือน 
๒. ได้มีการอบรมส่ังสอนพระภกิษุสามเณรให้ตั้งอยู่ใน 
พระธรรมวินัยอยา่งสม่ าเสมอ 
๓. พระสังฆาธกิารมีการปฏิบัติตนให้เปน็แบบอยา่งตาม
พระธรรมวินัย 
 

ด้านการปกครองตามพรบ. คณะสงฆ ์
๑.มีการแต่งตั้งไวยาวจักรให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒.มีการออกกฎระเบยีบในการอยู่รว่มกนัเป็นหมู่คณะ 
๓.มีการเข้าประชุมพระพระสงฆาธกิารประจ าตาม
ผู้บังคับบัญชาเหนือตนจัดประชุม 

ด้านการปกครองตามพรบ.คณะสงฆ์ 
การบริหารให้องค์กรคณะสงฆ์มีประสิทธิภาพให้ถือ
ปฏิบัติตอกฎระเบียบแบบแผนมติค าสั่งกฎมหาเถร
สมาคมไม่ขัดหรือแยงต่อกฎหมายบ้านเมืองและพระ
ธรรมวินัยจึงท าให้คณะสงฆ์อยู่กันอย่างมีความสุขและ
น ารูปแบบนั้นไปอบรมองค์กรตางให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
 

ด้านการปกครองตามระเบียบวัด 
๑. มีการจัดกจิกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธ ศาสนา 
อย่างสม่ าเสมอและตอ่เนื่อง 
๒. มีการก ากับดูแลและจัดศาสนสมบัตขิองวัดให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อยและมีความมั่นคงแข็งแรง 
๓. มีการออกกฎระเบียบขอบงคบต่างๆ แก่
พุทธศาสนิกชน เช่น การห้ามเล่นการพนัน    ห้ามดื่มสุรา
ภายในบริเวณวัด 

ด้านการปกครองตามระเบียบวัด 
ในการปกครองวัดเจ้าอาวาสควรยึดหลักเกณฑ์ในพระ
ธรรมวินัย เป็นหลักในการตดสินปัญหา คณะสงฆ์ควรมี
ความเข้าใจปัญหา ต่างๆ เพื่อจะได้หาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาให้ตรงประเด็น และ ควรกระจายอ านาจ
การบริหารใหพระภิกษุสงฆ์แบ่งหน้าที่แบ่งงานกันท ามี
การประสานงานเพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพ 
 

แนวทาง 
 

แนวทาง 
 

แผนภาพที ่สรุปองค์ความร ู้จากการว ิจ ัย 
 

 องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเรื่อง บทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของ พระสังฆาธิการ ใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มีดังนี้คือ 
 ๑. ด้านการปกครองตามพระธรรมวินัย  ข้อโดดเด่นของบทบาทการปกครองคณะ สงฆ์
ของพระสังฆาธิการ ในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มากที่สุดคือ พระสังฆาธิการจัดให้มีการลง 
อุโบสถกรรมสวดพระปาฏิโมกข์ทุกกึ่งเดือน รองลงมาคือ พระสังฆาธิการได้มีการอบรมสั่งสอน 
พระภิกษุสามเณรให้ตั้งอยู่ในพระธรรมวินัยอย่างสม่ าเสมอ และมีการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างตาม
พระธรรมวินัย ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคือ พระสังฆาธิการได้แนะนาข้อวัตรปฏิบัติให้ 
พระภิกษุ สามเณรทั้งหลายให้เข้าใจต่อความหมายของหลักธรรมวินัยท าให้พระสงฆ์อยู่ร่วมกันอย่าง 
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มีความสุขความเจริญท าให้เกิดความศรัทธาต่อหมู่คณะของสังคม และเป็นแบบอย่างต่อการ 
ปกครองที่ดีอย่างมีระเบียบวินัย 
 ๒. ด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  ข้อโดดเด่นของบทบาทการ 
ปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มากที่สุดคือ พระสังฆาธิการ 
มีการแต่งตั้งไวยาวัจกรให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่ได้ก าหนดไว้ รองลงมาคือ มีการ
ออก กฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ และมีการเข้าประชมพระพระสังฆาธิการ
ประจ าเดือนที่ ผู้บังคับบัญชาเหนือตนจัดประชม ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคือ การบริหาร
จัดการให้องค์กร คณะสงฆ์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้ถือปฏิบัติต่อกฎ ระเบียบ แบบแผน 
มติ คาสั่ง กฎมหา เถรสมาคม ไม่ขัดต่อกฎหมายบ้านเมือง จึงท าให้คณะสงฆ์อยู่กันอย่างมีความสุข
และสามารถนา รูปแบบนั้นไปอบรมองค์กรต่าง ๆ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 ๓. ด้านการปกครองตามระเบียบวัด  ข้อโดดเด่นของบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ ของ
พระสังฆาธิการ ในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มากที่สุดคือ พระสังฆาธิการมีการจัดกิจกรรม ใน
วนส าคัญทางพระพุทธศาสนา อย่างสม่ า เสมอและต่อเนื่อง รองลงมาคือ  มีการกากับดูแลและ 
จดัศาสนสมบัติของวัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความมั่นคงแข็งแรง และมีการออกกฎระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ แก่พุทธศาสนิกชน เช่น การห้ามเล่นการพนัน ห้ามดื่มสุราภายในบริเวณวัด 
ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคือ ในการปกครองวัดนั้น เจ้าอาวาสควรยึดหลักเกณฑ์ในพระธรรม 
วินัยเป็นหลักในการตัดสินปัญหา คณะสงฆ์ควรมีความเข้าใจเรื่องปัญหาต่างๆ เพ่ือจะได้หาแนวทาง 
ในการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดตรงประเด็น และควรมีการกระจายอ านาจการบริหารให้พระสงฆ์  
ภูมิภาค แบ่งหน้าที่และแบ่งงานกันทา มีการประสานงาน เพ่ือให้การท างานมีประสิทธภาพ 
ประสิทธิผล 
 

๗. อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองคณะ
สงฆ์ของพระสังฆาธิการ ในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง อนดับ
แรก ได้แก่ด้านการปกครองตามระเบียบวัด อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการปกครองตามพระ
ธรรมวนัย อยู่ในระดับปานกลาง อันดับสุดท้ายคือ ด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
ทั้งนี้เนื่องจาก 
 ๑) ด้านการปกครองตามพระธรรมวินัย จากผลการวิจัยพบว่า บทบาทการปกครอง
คณะสงฆ์ของพระสังฆาธการในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง และเมื่อพจารณาในรายข้ออยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่า พระสังฆาธิการในระดับ
ต่างๆ ได้มีการปกครองพระภกษุสงฆ์ภายในวัดหรือภายใต้การปกครองของตนเอง โดยการนาหลัก
พระธรรมวินัยมาใชในการปกครอง มีการดูแลอย่างเคร่งครัด ทั้งพระภิกษุผู้บวชเข้ามาใหม่และที่มี
อยู่แล้วให้เข้าใจในหลักพระธรรมวนัยมากยิ่งขึ้นเพ่ือจะได้ประพฤติปฏบัติไม่ออกนอกกรอบพระ
ธรรมวนัยหรือผิดเพยนจากหลักพระธรรมวนัยและ สามารถท าให้พระภกษุภายในวัดและในเขต



~ ๗๓ ~ 
 

ปกครองของตนมีความประพฤติปฏบัติที่ดีขึ้นจนได้รับ ความศรัทธาเลื่อมใสจากประชาชนเป็นจาน
วนมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระเทพรัตนสุธี (สมศกดิ์ โชตินธโร) เรื่อง “บทบาทการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์การปกครองของจังหวัดปทุมธานี ” ผลการวิจัยพบว่า การบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ได้มีมาตั้งแต่สมัยพทธกาล หลักที่ใชในการบริหารครั้ง นั้น คือพระธรรมวินัย พระพุทธเจ้า
ทรงปกครองคณะสงฆ์โดยธรรมาธิปไตย กล่าวคือ ทรงแสดงธรรม และบัญญัติพระวนัย เพ่ือการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์และการพระพทธศาสนา ปัจจุบันการบริหาร กิจการคณะสงฆ์ เป็นไปตากฎ
มหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๕ ข้อ ๕ วาด้วยเรื่องการ ได้แก่กิจการคณะ สงฆ์จะต้องถือเป็นภาระหน้าที่ 
เพราะเป็นการคณะสงฆ์และการพระศาสนา หรือเพราะเกี่ยวข้องกับ การคณะสงฆ์และการพระ
ศาสนา มี ๖ ฝ่าย คือ ๑) การปกครองเพ่ือความเรียบร้อยดีงาม ๒) การ ศาสนศึกษาการศึกษา
สงเคราะห์ ๔) การเผยแผ่พระพทธศาสนา ๕) การสาธารณูปการ ๖) การสาธารณะสงเคราะห์๕๒ 
 ๒) ด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ผลการวิจัยพบว่า  พระสงฆ์มีความ
คิดเห็นต่อบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ด้าน
การปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ข้อค้นพบดังกล่าว  
แสดงให้เห็นวาพระสงฆ์ใน เขตพญาไทกรุงเทพมหานครให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ภายในวัดและในเขตการปกครองของตน โดยการนาเอากฎมหาเถรสมาคม
เข้ามาใชการปกครองคณะสงฆ์ อย่างเป็นรูปธรรมจนท าให้เกิดประสิทธภาพต่องานคณะสงฆ์เป็นอน
มาก จนสามารถท าให้พระภกษุสงฆ์ประพฤติปฏบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อนนาไปสู่ความผาสุก
แห่งคณะสงฆ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤศดา มมตะขบ เรื่อง “ทัศนคติของพระสงฆ์ในจังหวัด
เชยงใหม่ต่อโครงสร้างอ านาจ การปกครองวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕” พบว่า 
ทัศนคติของพระสงฆ์โดยทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างอ านาจเห็นว่า โครงสร้าง
อ านาจเดิมไม่สอดคล้องกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคม การเมืองของประเทศ เจ้าอาวาสมีอ านาจ
มากเกินไปควรนาพระธรรมวนัยมายึดเป็นหลักในการตัดสินปัญหา   ควรมีการกระจายอ านาจให้
พระสงฆ์ภมิภาคในทุกขั้นตอนของการบริหารการแต่งตั้ง และถอดถอน รัฐควรเข้ามามีบทบาทชวย
เหลือสถาบันศาสนามากขึ้นและนอกจากนี้ ประชาชนควรเข้ามามีอ านาจในระดับที่เหมาะสม๕๓ 
 ๓) ด้านการปกครองตามระเบียบวัด จากผลการวิจัยพบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อ
บทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของ พระสังฆาธการ ในเขตพญาไท กรุงเทพมหานครด้านการ
ปกครองตามระเบียบวัด โดยภาพรวมมี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นวา คณะสงฆ์ได้กาหน
ดกฎระเบียบ ข้อวตรปฏบัติได้ค่อนข้าง ครบถ้วน รัดกุม ทั้งในส่วนของบรรพชต คฤหัสถ์ และ
                                                 

 ๕๒ พระเทพร ัตนสธี (สมศ ักดิ์ ช ุต ิน ฺธโร), บทบาทการบร ิหารก ิจการคณะสงฆ ์ด ้านการปกครองของคณะสงฆ์ 
จงัหวัดปทุมธานี, วิทยานพินธ์พทุธศาสตรมหาบัณฑ ิต (สาขาวิชาการจัดการเช ิงพ ุทธ บ ัณฑ ิตว ิทยาลย : มหาว ิทยาลยมหา 
จฬุาลงกรณราชวิทยาล ัย), ๒๕๕๓. 
 ๕๓ กฤศดา มมตะขบ, “ท ัศนคต ิของพระสงฆ ์ในจ ังหว ัดเช ียงใหม ่ต ่อโครงสร ้างอ านาจกา รปกครองว ัด
ตามพระราชบ ัญญ ัต ิคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕”, ว ิทยาน ิพนธ ์รฐศาสตรมหาบ ัณฑต (สาขาว ิชาการเม ืองและการ 
ปกครอง บัณฑิตวิทยาล ัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม)่, ๒๕๔๕. 
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สถานที่ ซึ่งล้วนเป็นองค์ประกอบในการ ปกครองทั้งสิ้น เมื่อมีกฎระเบียบที่มีความครอบคลุมและ
เคร่งครัดดีแล้วก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการ ปกครองอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ แต่ทั้งนี้ก็ต้อง
มีการควบคุมและดูแลให้มีการปฏบัติตาม กฏระเบียบข้อบังคับอย่างต่อเนื่อง เพ่ือความเรียบร้อยดี
งามต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิพัฒนภาสน บุญเทียน เรื่อง “พฤติกรรมการบริหารวัดตาม
หลักปฏรูปเทศ   ของเจ้าอาวาสใน จังหวัดนครราชสีมา”, จากการศึกษาพบว่า เจ้าอาวาสในจังหวัด
นครราชสีมามีพฤติกรรมการบริหารวัดตามหลักปฏิรูปเทศโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก๕๔ 
 

๘. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ได้รับการอนุเคราะห์จากบุคคลผู้ เกี่ยวข้อง ผู้วิจัย
ขอขอบคุณ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พระอดมสิทธนายก , ดร.
ประธานที่ปรึกษาสารนิพนธ   และ อาจารย์ ดร. ธติวฒิ หมั่นมี กรรมการที่ปรึกษา ดร.ยุทธนา  
ปราณีต, ผู้อานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัญฑิต และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวฒิทุกท่าน ขอกราบ 
ขอบพระคุณ พระราชสิทธิมุนี, เจ้าคณะเขตพญาไท พระราชปริยัติกิจ เจ้าอาวาสวัดพรหมวงศาราม 
ได้อนุญาตให้สัมภาษณ์ในการนาข้อมูลมาทาการวิจัยครั้งนี้ ตลอดถึงญาติโยมผู้มีอุปการะทุกท่าน 
 
๙. ข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในเขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
  ๑) ด้านพระธรรมวนัย ควรพฒนาพระวทยากรและบุคลากรที่เก่ียวข้อง หรือจัด 
โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาไปยังวัดต่างๆ ในลักษณะหมุนเวยน  
  ๒) ด้านกฎมหาเถรสมาคม ทางมหาเถรสมาคมควรท างานในลักษณะบูรณาการและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากรรุ่นใหม่เพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
  ๓) ด้านปกครอง ควรมีนโยบายการปกครอง การบริหารจัดการที่เป็นรูปธรรม มี
ขั้นตอนชดเจน และด าเนินการได้จริง และควรจัดตั้งกรรมการเพ่ือเอาไวระงับเหตุหรืออธกรณ์ขอ
งวดจะได้ไม่เสียหาย  
  ๔) คณะสงฆ์ควรมีการกระจายอ านาจในการบริหารงานอย่างครอบคลุม โดยไม่ควร
รวมศูนย์อ านาจเพยงแค่ผู้บริหารกลุ่มเดียว  
  ๕) คณะสงฆ์ควรปลูกฝังคนไทยให้ใกล้ชดกับศาสนธรรมและสามารถนาเอาหลักธรรม
มาปรับใชในวถีชีวิตตนได้ 
 ๒. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

                                                 

 ๕๔ พิพ ัฒน ์ภาสน์ บ ุญเท ียน, “การศ ึกษาพฤต ิกรรมการบร ิหารว ัดตามหลกปฏ ิร ูปเทศ ของเจ ้าอาวาส 
ในจังหว ัดนครราชส ีมา”, คร ุศาสตรมหาบ ัณฑ ิต, (สาขาวิชาการบร ิหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาล ัย : มหาว ิทยาลย 
ราชภัฏนครราชส ีมา), ๒๕๔๗. 



~ ๗๕ ~ 
 

  ๑) พระสงฆ์ควรจัดตั้งศูนย์บรรเทาทุกข์แก่ประชาชน เพ่ือสามารถให้ความชวยเหลือแก่
ผู้ที่เดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที  มีการประสานงานกับหัวหน้าชมชน เพ่ือจะได้ทราบปัญหาความ
เดือดร้อนที่แท้จริงของชมชนได้  
  ๒) พระสงฆ์ควรมีการสร้างเครือข่ายภาคีความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ และ
องค์กรเอกชนที่ท างานด้านสังคมสงเคราะห์ เพ่ือมิให้ปฏบัติงานซ้าซ้อนกัน  
  ๓) พระสงฆ์ควรสอดแทรกเนื้อหาของหลักการปฏบัติตามกฎมหาเถรสมาคมในทาง
พระพทธศาสนาที่สามารถพฒนาตนเองเข้าไปในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประเพณี มิใชเป็นเพยงผู้นา
ประกอบพธกรรมเท่านั้น ควรประชาสัมพนธแจ้งข่าวกิจกรรมของชมชนต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยใชพนที่
ของวัดให้เข้าถึงประชาชนทุกครัวเรือนในชมชน ๔) พระสงฆ์ควรจัดสถานที่ภายในวัดให้มีความ
สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ให้มีความร่มรื่นภายในบริเวณวัด เพ่ือให้ประชาชนผู้เข้ามาในวัดเกิด
ความรู้สึกสดชื่น สบายจิตสบายใจ 
 ๓. ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป 
  ๑) ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรเปลี่ยนจากการศึกษาวิจัยบทบา ทเป็นการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏบัติงานด้านการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธการ เพ่ือจะได้วัดความส าเร็จ
ของการปฏบัติด้านการปกครองของพระสงฆ์ในปัจจุบัน และจะได้นาผลการวิจัยไปพฒนาการ
ปกครองคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ๒) ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรเปลี่ยนคณะสงฆ์ในพนที่เขต 
พญาไท กรุงเทพมหานครเป็นพระสงฆ์ในพนที่อนๆ เพ่ือเป็นการสารวจวาพระสงฆ์ในพนที่อนๆ มี
บทบาทด้านการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธการอยู่ในระดับใด ๓) ควรศึกษาความคิดเห็นของ 
พุทธศาสนิกชนที่มีต่อการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธการว่าเหมือนหรือแตกต่างกันจาก 
งานวิจัยครั้งนี้ 
 (๔) ควรศึกษาบทบาทของพระสังฆาธการในการปกครองคณะสงฆ์ในเขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร โดยการประยุกต์ตามหลักธรรมาภิบาลหรือหลักธรรมอ่ืนๆ ในพระพุทธศาสนา 
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 แห่งชาติ, ๒๕๔๗. 
 (๒) วิทยานิพนธ์: 
กฤศดา มมตะขบ. “ท ัศนคต ิของพระสงฆ ์ในจ ังหว ัดเช ียงใหม ่ต ่อโครงสร ้างอำนาจกา รปกครองว ัด
 ตามพระราชบ ัญญ ัต ิคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕”.ว ิทยาน ิพนธ ์รัฐศาสตรมหาบ ัณฑ ิต 
 (สาขาว ิชาการเม ืองและการปกครอง บัณฑิตวิทยาล ัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม)่, ๒๕๔๕. 
พระเทพร ัตนสธี (สมศ ักด์ิ ช ุต ิน ฺธโร). บทบาทการบร ิหารก ิจการคณะสงฆ ์ด ้านการปกครองของคณะสงฆ์ 
 จงัหวดัปทุมธานี. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑ ิต (สาขาวิชาการจัดการเช ิงพ ุทธ บ ัณฑ ิต
 ว ิทยาล ัย : มหาว ิทยาล ัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาล ัย), ๒๕๕๓. 
 (๓) วารสาร: 
ธ ิต ิว ุฒิ หมั ่นม ี. “การวางแผนและการต ิดต ่อประสานงานเชิงพ ุทธ : ส ังคหว ัตถุ ๔ เคร ื่องม ือการ
 วางแผนและการต ิดต ่อประสานงานส ู่ความส าเร็จ”. วารสาร มจร ส ังคมศาสตร์
 ปรทิรรศน ์.  ป ีที ่๓ ฉบ ับที ่๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗) : ๖๕-๗๗. 
พิพ ัฒน ์ภาสน์ บ ุญเท ียน. “การศ ึกษาพฤต ิกรรมการบร ิหารว ัดตามหลักปฏ ิร ูปเทศของเจ ้าอาวาสใน
 จังหว ัดนครราชส ีมา”.คร ุศาสตรมหาบ ัณฑ ิต. (สาขาวิชาการบร ิหารการศึกษา,  
 บัณฑิตวิทยาล ัย : มหาว ิทยาลัยราชภัฏนครราชส ีมา), ๒๕๔๗. 
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บทบาทของพระสังฆาธิการ ด้านการปกครองในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  
จังหวัดกาญจนบุรี 

The Roles of Sangha Administrators towards Adminstration 
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พระจรัญ ฐิตธมฺโม (หมู่หล้า) 
พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท  

พิเชฐ ทั่งโต 
 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาบทบาทของพระสังฆาธิการ ด้านการปกครอง

ในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ๒) ศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบบทบาทของพระสังฆาธิ
การ ด้านการปกครองในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล และ๓) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะบทบาทของพระสังฆาธิการ ด้านการ
ปกครองในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้วิจัยแบบผสานวิธี โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย
เชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม ในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พระสงฆ์ใน
เขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  จ านวน ๒๗๔ รูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ สถิติความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูล
จากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหาประกอบบริบท สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย 

๑. พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการ ด้านการปกครองในเขตอ าเภอ
เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̄=๔.๔๕) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการ ด้านการปกครองในเขต
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  ในด้านการปกครองภายในวัด อยู่ในระดับสูงที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย (x̄=๔.๕๖) 
 ๒. ผลการเปรียบเทียบบทบาทของพระสังฆาธิการ ด้านการปกครองในเขตอ าเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกตามสถานสภาพส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 
และวุฒิการศึกษาสามัญ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการ ด้านการปกครอง
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ในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  จ าแนกตามอายุ และวุฒิการศึกษาสามัญ โดย
ภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พระสงฆ์ ที่มีอายุ และวุฒิการศึกษาสามัญ แตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อบทบาทของพระสังฆาธิการ ด้านการปกครองในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ใน
บทบาทด้านการปกครองภายในวัด แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนบทบาทในด้านการปกครองตามพระธรรมวินัย และด้านการปกครองตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พระสงฆ์มีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน 
 ๓) ปัญหา อุปสรรค ต่อบทบาทของพระสังฆาธิการ ด้านการปกครองในเขตอ าเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พระสังฆาธิการ พบว่า ขาดการจัดให้มีการลงอุโบสถกรรมทุกกึ่งเดือน 
ขาดการควบคุมดูแลพระภิกษุสามเณรในปกครองให้สงบเรียบร้อย ขาดการวิเคราะห์ผลจากพระ
ธรรมวินัยเพ่ือน าไปวางนโยบายในการน าไปสู่การปฏิบัติ ขาดการออกกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกัน
เป็นหมู่คณะ ขาดการจัดประชุมพระภิกษุสามเณรและศิษย์วัดเพ่ือชี้แจงระเบียบต่างๆ ตามวาระให้
เป็นไปตางพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ขาดการลงนิคหกรรมเกี่ยวกับความผิดของพระภิกษุผู้ปกครอง
สงฆ์ซึ่งด ารงต าแหน่งต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  
  ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหามีดังนี้ ผู้ท าหน้าที่ในการปกครอง ควรจัดให้มีการลง
อุโบสถกรรมทุกกึ่งเดือน ควรมีการควบคุมดูแลพระภิกษุสามเณรในปกครองให้สงบเรียบร้อย ควรมี
การวิเคราะห์ผลจากพระธรรมวินัยเพ่ือน าไปวางนโยบายในการน าไปสู่การปฏิบัติ  ควรมีการออก
กฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ควรมีการจัดประชุมพระภิกษุสามเณรและศิษย์วัดเพ่ือ
ชี้แจงระเบียบต่างๆ ตามวาระให้เป็นไปตางพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  
 

ความส าคัญ : บทบาท, พระสังฆาธิการ, การปกครอง 
 

Abstract 
 

  The objectives of this research were : 1) to study  the roles of 
Sangha administrators towards administration in Meaung district, Kanchanaburi 
province 2) to study the roles of Sangha administrators towards administration in 
Meaung district, Kanchanaburi province 3) to study the problems, obstacles and 
suggestions to the roles of Sangha administrators towards administration in Meaung 
district,  Kanchanaburi province. This research was the mixed research method. For 
the quantitative research uses the questionnaire from the 274 monks from 
kanchanaburi province as the tool to collection data. The researcher had the data 
analysis through frequency, percentage and describing the opinions of the sampling 
group that explain the roles of Sangha administrators towards administration in 
Meaung district, Kanchanaburi province mean, standard deviation (S.D) and 
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hypothesis test by comparing the personal factors of questionnaire correspondents 
consisted of age, ordination year, general education, Dhamma education, Pali 
education and t-test with the variable factors, one-way analysis of variance (One-
way ANOVA) for testing the difference between the averages from three or more 
groups at significantly statistics at 0.05 and test of multiple comparison by using the 
LSD. (Least Significant Different) and the qualitative research is the in depth 
interview from 7 key informants.  
The research findings were as follows :  
 1. The monks had the opinions about the roles of Sangha administrators 
towards administration in Meaung district, Kanchanaburi province a whole was at 
the good level with an average of (X=4.45) and when considered in each aspect 
that found that the monks had the opinions to the roles of Sangha administrators 
towards domestic administration in Meaung district, Kanchanaburi province was the 
highest average level at (X=4.56), the second was the administration according to 
Sangha royal Act., had an average at (X=4.41) and the lowest average aspect was 
the administration according Dhammavinaya was an average at (X=4.38). 
 2. The comparison of the roles of Sangha administrators towards 
administration in Meaung district, Kanchanaburi province classified by personal 
status, found that the questionnaire correspondents who had the differences of 
age, and general education, had the opinions to the roles of Sangha administrators 
towards administration in Meaung district, Kanchanaburi province differently at 
significantly statistics as 0.05 It accepted the hypothesis. But the roles of the Sangha 
administrators about the administration according to Dhammavinaya, and 
administration according to Sangha Act., the monks had the opinions indifferently. 
 3. The problems, obstacles and suggestions to the roles of Sangha 
administrators towards administration in Meaung district, Kanchanaburi province 
found that Sangha administrators lacked of having the half monthly Uposatha 
chanting, lack of monks and novice control peacefully, lack of Dhammavinaya 
analysis to practical policy, lack of new issue of regulations and rules, lack of 
meeting of monks, novices and temple boys for explaining the rules and 
regualtions according to Sangah Act., lack of Sangha administrators punishment that 
have the positions according to Sangha Act., lack of monastery management such 
as income-expense account, lack of rule issue for monks and novices within the 
temple, lack of monks and novices equality and fairness. 
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  The suggestions as the guideline for problem solutions as follows : 
Sangha administrators should have the half monthly Uposatha chanting, should 
control the monks and novice peacefully, be the analysis to practical policy, be the 
new issue of regulations and rules, be the meeting of monks novices and temple 
boys for explaining the rules and regualtions according to Sangah Act.,  
 

Keywords: Roles, Sangha, Administrator 
 
 

๑. บทน า 
คณะสงฆ์เป็นสังคมตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงจัดตั้งขึ้น โดยมีพระพุทธเจ้าทรงด ารง

ต าแหน่งเป็นพระธรรมราชาเป็นผู้บริหารสูงสุดในองค์กรสงฆ์ ดังพุทธพจน์ที่ว่า “เราเป็นพระราชา 
นั่นคือเป็นธรรมราชาผู้ยอดเยี่ยม” และทรงใช้วิธีการท าให้มีระบบการที่มนุษย์มาอยู่ร่วมกันเป็น
ชุมชน และมีระเบียบแบบแผนในการเป็นอยู่ตลอดจนการด าเนินกิจกรรม เพ่ือให้มนุษย์เหล่านั้น
ได้รับประโยชน์จากการสอนของพระองค์อย่างเต็มที่ ในระยะแรกที่พระองค์ทรงประกาศหลักค า
สอนนั้นได้มีผู้ให้ความสนใจ และเข้ามาศึกษาด้วยซึ่งพระองค์ทรงด าเนินการรับ และสั่งสอนเอง
พร้อมกันนั้นก็ส่งไปประกาศศาสนายังชนบทอ่ืนๆ๕๕ สมัยก่อนนิยมใช้ ค าว่า การปกครองคณะสงฆ์ 
แต่ปัจจุบันใช้ ค าว่า บทบาทการปกครองคณะสงฆ์ ซึ่งมีความส าคัญในการสร้างความเข้มแข็ง และ
การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของพระพุทธศาสนาเป็นการปกครองเพ่ือบังคับบัญชาดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้อยู่ในการปกครองให้เรียบร้อยดีงาม ส่วนการบริหารจะเป็นไป เพ่ือการบริหารจัดการในการที่จะ
ด าเนินงานนั้นๆ ให้ส าเร็จในการบริหารนั้น พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้ให้ 
ความหมาย๕๖ ของการบริหารตามแนวพระพุทธศาสนาว่าพุทธวิธีการบริหารควรยึดหลัก
ธรรมาธิปไตยเป็นส าคัญ โดยผู้บริหารเองจะต้องประพฤติธรรม และใช้ธรรมเป็นหลักในการบริหาร 
และต้องค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งโดยพึงสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมดัง
พุทธพจน์ที่ว่า “ถ้าเห็นจะได้ประโยชน์สุขที่ยิ่งใหญ่กว่าเพราะเสียสละประโยชน์สุขเล็กน้อยบุคคล
ควรสละประโยชน์สุขเล็กน้อย เพ่ือเห็นแก่ประโยชน์สุขที่ยิ่งใหญ่” ดังนั้นเมื่อกล่าวถึง การปกครอง
คณะสงฆ์หรือบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ จึงต้องเห็นพระธรรมวินัยเป็นหลัก เพราะพระธรรม
วินัยเป็นทั้งโครงสร้าง และการจัดสภาพสังคมสงฆ์ให้เกิดความเรียบร้อย และเป็นการพัฒนา
บุคลากรในสังคมด้วยทุกคนจะรู้จักหน้าที่ของตนเอง การบริหารจัดการปกครองคณะสงฆ์ถือว่าเป็น
สิ่งส าคัญอย่างยิ่ง เพราะถ้ามีระบบบริหารที่ดี ศาสนาก็มีความเจริญมั่งคง การบริหารที่ดีนั้นต้องมี
รูปแบบและวิธีการจัดการแบ่งงานมอบอ านาจกระจายงานให้ผู้อยู่ฝ่ายบริหารระดับต่างๆ รับผิดชอบ
                                                 

 ๕๕พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), นิติศาสตร์แนวพุทธ, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพิมพ์มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๓), หน้า ๑๕. 

๕๖พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๒๒.  



~ ๘๑ ~ 
 

ตามความรู้ความสามารถของตน๕๗ การวางแผนการจัดการองค์การ การบังคับบัญชาสั่งการ การ
ประสานงาน และการควบคุม นอกจากนั้นการบูรณาการตามหลักอริยสัจ ๔ เช่น ทุกข์ คือ สภาพ
ปัญหาบุคคล สมุทัย คือ สาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา อุปสรรค นิโรธ คือ เป้าหมายการบริหาร มรรค 
คือ แนวทางการแก้ไขปัญหา๕๘ เพ่ือให้ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาได้น าพระธรรมค าสอนไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง เป็นภารกิจส าคัญที่คณะสงฆ์จะต้องปฏิบัตินอกจากนั้น
แล้วการปฏิบัติ และการด ารงชีวิตของพระภิกษุสงฆ์ตามพระธรรมวินัยจะเป็นการสร้างศรัทธาความ
เลื่อมใส ให้เกิดขึ้นแก่พุทธศาสนิกชน และเป็นแรงจูงใจให้พุทธศาสนิกชนสามารถอยู่ร่วมกัน ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข๕๙  

ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าพระสังฆาธิการในอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  ควรจะ
ได้รับการพัฒนาในด้านความรู้ให้มากขึ้นและได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์ในการปกครอง 
ได้ทราบการแสดงบทบาทหน้าที่ในการเข้าใจปัญหาและอุปสรรคสาเหตุและปัจจัยอ่ืนและท าให้พระ
สังฆาธิการได้พัฒนาสังคม โดยประยุกต์หลักค าสอนในทางพระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชนสามารถ
ใช้กลวิธีหรืออุบายโดยใช้ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้เป็นอย่างดีผู้วิจัยในฐานะเป็นพระภิกษุอาศัย
อยู่ในวัดในพ้ืนที่อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จึงมีความสนใจเป็นอย่างยิ่งที่จะศึกษา
บทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ในอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือ
เป็นข้อมูลในการปกครองคณะสงฆ์ในอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  ให้เจริญรุ่งเรือง
มั่นคงสืบต่อไป๖๐ 
  

                                                 
๕๗ธิติวุฒิ หมั่นมี, “การวางแผนและการติดต่อประสานงานเชิงพุทธ : สังคหวัตถุ ๔ เครื่องมือการ

วางแผนและการติดต่อประสานงานสู่ความส าเร็จ”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗) : ๖๕-๗๗. 

๕๘อนุวัต กระสังข,์ “การจัดการสิ่งแวดล้อมของวัดตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธบูรณาการของคณะสงฆ์
จังหวัดสระบุรี”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๘) : ๒๔๑-
๒๕๙. 

๕๙กองแผนงาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ , คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยพระราชบัญญัติ กฎ 
ระเบียบ และค าสั่งของคณะสงฆ,์ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมการศาสนา, ๒๕๕๒), หน้า ๘.  
 ๖๐กองศาสนศึกษา กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบล, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมการศาสนา, ๒๕๔๑), หน้า ๖๓. 



~ ๘๒ ~ 
 

 

๒. วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพ่ือศึกษาบทบาทของพระสังฆาธิการ ด้านการปกครองในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 

จังหวัดกาญจนบุรี  เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทของพระสังฆาธิการ ด้านการปกครองในเขตอ าเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรีโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และเพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะบทบาทของพระสังฆาธิการ ด้านการปกครองในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี 
 

๓. ขอบเขตการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทของพระสังฆาธิการ ด้านการปกครองในเขตอ าเภอเมือง

กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรีมุ่งศึกษาเฉพาะ บทบาทด้านการปกครอง มี ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการ
ปกครองตามพระธรรมวินัย ๒) ด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ๓) ด้านการปกครอง
ภายในวัด โดยมีประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล 
เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และพระภิกษุสงฆ์รวมทั้งหมด จ านวน ๘๖๔ รูป ใน 
จ านวน ๑๑ ต าบล ในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
 

๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
๔.๑ รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง“บทบาทของพระสังฆาธิการ ด้านการปกครองในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 

จังหวัดกาญจนบุรี” ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้เป็น
แบบสอบถาม จ านวน ๒๗๔ ชุด ผสมกับการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ จ านวน ๗ รูป/คน ด้วยกัน 

๔.๒ ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พระสงฆ์ ในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

จ านวน ๘๖๔  รูป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยการเปิดตารางขนาด
กลุ่มตัวอย่างของเครจซี่ และมอร์แกน  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน ๒๗๔ รูป ได้
ค านวณจากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๗ รูปคน 

๔.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
       เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๒๗๔ ชุด 
ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๗ รูป/คน  
  



~ ๘๓ ~ 
 

๔.๔ วิเคราะห์ข้อมูล 
       ๑) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
       ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จ เพ่ือการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพรรณนา ส าหรับอธิบายลักษณะทั่วไป
ของกลุ่มตัวอย่างและพรรณนาถึงบทบาทของพระสังฆาธิการ ด้านการปกครองใน เขตอ าเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ใน ๓ ด้าน คือ ด้านการปกครองตามพระธรรมวินัย ด้านการปกครอง
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และด้านการปกครองภายในวัด โดยใช้สถิติ ดังนี้ ๑) สถานภาพส่วน
ของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม วุฒิ
การศึกษาทางเปรียญธรรม วิเคราะห์โดยการหาค่าความถ่ี และค่าร้อยละ ๒) ระดับความคิดเห็นของ
พระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทของพระสังฆาธิการ ด้านการปกครองในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๓) น าข้อมูลที่ได้จากการ
รวบรวมมาวิเคราะห์และสังเคราะห์สรุปผล และน าเสนอเขียนเป็นความเรียง ตารางหรือแผนภูมิ 

๒) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ผู้วิจัยด าเนินการสังเคราะห์เอกสาร เกี่ยวกับบทบาทของพระสังฆาธิการ ด้านการปกครอง

ในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  ทั้ง ๓ ด้าน รวมทั้งการลงเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ด้วย
ตัวเอง ตามระเบียบวิธีวิจัย และตามประเด็นโจทย์วิจัยวิธีด าเนินงานวิจัย และการเก็บรวบรวมข้อมูล
เชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ์เชิงลึก น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา การสังเคราะห์เนื้อหา ข้อมูล
ที่สอดคล้องกัน เพ่ือแสวงหาความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในบางประการ ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของพระสังฆาธิการ ด้านการปกครองในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี และน าเสนอเขียนเป็นความเรียง ตารางหรือแผนภูมิ ซึ่งด าเนินการตามขั้นตอน 
ดังนี้ ๑) จัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เป็นแฟ้มข้อมูล ๒) อ่าน ท าความเข้าใจ บันทึก 
เขียนข้อสังเกตและตั้งประเด็นพรรณนา แยกแยะลดส่วนข้อมูล และให้รหัส และตีความข้อมูล จัด
หมวดหมู่ หาความเหมือน ความต่าง และความเชื่อมโยงกับบริบท ๓) สรุปผลการวิจัย น าเสนอ
ข้อมูลเป็นเรียงความ และรายงานผลการวิจัย 
 

๕. ผลการวิจัย 
๕.๑ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มี อายุ ๒๐-๓๐ ปี จ านวน ๑๕๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๖๖ รองลงมา คือ มีอายุ ๓๑-๔๐ 
ปี จ านวน ๕๐ รูปเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒๕ เท่ากัน และน้อยที่สุด คือ มีอายุ ๕๑ ปีขึ้นไป 
จ านวน ๑๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๖.๙๓ 

๕.๒ บทบาทของพระสังฆาธิการ ด้านการปกครองในอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการ ด้านการปกครองในอ าเภอ
เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̄=๔.๔๕) เมื่อพิจารณา



~ ๘๔ ~ 
 

เป็นรายด้าน พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการ ด้านการปกครองในอ าเภอ
เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านการปกครองภายในวัด อยู่ในระดับสูงที่สุดมีค่าเฉลี่ย (x̄=
๔.๕๖) รองลงมา คือ ด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ มีค่าเฉลี่ย (x̄=๔.๔๑) และด้านที่
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการปกครองตามพระธรรมวินัย มีค่าเฉลี่ย (x̄=๔.๓๘) 
 (๑) ด้านการปกครองตามพระธรรมวินัย พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อบทบาท
ของพระสังฆาธิการ ด้านการปกครองในอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้านการปกครอง
ตามพระธรรมวินัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย (x̄=๔.๓๘) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ 
พบว่า ข้อที่ ๕ พระสังฆาธิการได้จัดให้มีการลงอุโบสถกรรมทุกกึ่งเดือน อยู่ในระดับสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ย  
(x̄ = ๔.๖๔) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา แต่มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ข้อ ๑ พระสังฆาธิการได้มี
การควบคุมดูแลพระภิกษุสามเณรในปกครองให้สงบเรียบร้อย มีค่าเฉลี่ย (x̄=๔.๕๙) และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ข้อที่ ๙ พระสังฆาธิการได้มีการวิเคราะห์ผล
จากพระธรรมวินัยเพ่ือน าไปวางนโยบายในการน าไปสู่การปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ย (x̄=๔.๔๘) 
 (๒) ด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พบว่า พระสงฆ์มีความ
คิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการ ด้านการปกครองในอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
ด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย (x̄=๔.๔๑) 
เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า ในข้อที่ ๑ พระสังฆาธิการได้มีการออกกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกัน
เป็นหมู่คณะ อยู่ในระดับสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ย (x̄=๔.๖๕) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา แต่มีค่าแปลผลอยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ ข้อที่ ๙ ในเรื่องพระสังฆาธิการได้มีการจัดประชุมพระภิกษุสามเณรและศิษย์วัดเพ่ือ
ชี้แจงระเบียบต่างๆตามวาระให้เป็นไปตางพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ มีค่าเฉลี่ย (x̄=๔.๔๙) และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ข้อ ๗ เรื่องพระสังฆาธิการได้มีการลง
นิคหกรรมเกี่ยวกับความผิดของพระภิกษุผู้ปกครองสงฆ์ซึ่งด ารงต าแหน่งต่างๆให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ มีค่าเฉลี่ย (x̄=๔.๔๙) 
 (๓) ด้านการปกครองตามรภายในวัด พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระ
สังฆาธิการ ด้านการปกครองในอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้านการปกครองภายในวัด 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย (x̄=๔.๕๖) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า ในข้อที่ ๑ เรื่อง
พระสังฆาธิการได้มีการบริหารจัดการกิจการของวัด เช่น บัญชีรายรับ-รายจ่ายให้เป็นไปด้วยดี อยู่ใน
ระดับสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ย (x̄=๔.๘๑) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา แต่มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ข้อที่ 
๗ เรื่องพระสังฆาธิการได้มีการดูแลพระภิกษุสามเณรภายในวัดอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกันและเป็นธรรม มี
ค่าเฉลี่ย (x̄=๔.๖๖) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด มีค่าแปรผลอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ข้อ ๘ พระสังฆาธิการ
ได้มีการออกกฎระเบียบส าหรับพระภิกษุ สามเณรภายในวัด ซึ่งมีค่าเฉลี่ย (x̄=๔.๔๘) 
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 ๕.๓ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาบทบาทของพระสังฆาธิการ 
ด้านการปกครองในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้านการปกครองตามพระธรรมวินัย 
ด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และด้านการปกครองภายในวัด สรุปได้ดังนี้ 
   ๑. ด้านการปกครองตามพระธรรมวินัย มี ปัญหา อุปสรรค คือ พบว่า ปัญหา 
อุปสรรค พบว่า ขาดจัดให้มีการลงอุโบสถกรรมทุกกึ่งเดือน จ านวน ๓๔ รูป ขาดการควบคุมดูแล
พระภิกษุสามเณรในปกครองให้สงบเรียบร้อย จ านวน ๒๕ รูป และขาดการวิเคราะห์ผลจากพระ
ธรรมวินัยเพื่อน าไปวางนโยบายในการน าไปสู่การปฏิบัติ จ านวน ๑๔ รูป 
   ข้อเสนอแนะ พบว่า ควรจัดให้มีการลงอุโบสถกรรมทุกกึ่งเดือน จ านวน ๓๔ รูป 
ควรมีการควบคุมดูแลพระภิกษุสามเณรในปกครองให้สงบเรียบร้อย จ านวน ๒๕ รูป และควรมีการ
วิเคราะห์ผลจากพระธรรมวินัยเพ่ือน าไปวางนโยบายในการน าไปสู่การปฏิบัติ จ านวน ๑๒ รูป 
       ๒. ด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ มี ปัญหา อุปสรรค พบว่าคือ 
ขาดการออกกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ จ านวน ๓๐ รูป ขาดการจัดประชุมพระภิกษุ
สามเณรและศิษย์วัดเพ่ือชี้แจงระเบียบต่างๆตามวาระให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  
จ านวน ๒๔ รูป และขาดการลงนิคหกรรมเกี่ยวกับความผิดของพระภิกษุผู้ปกครองสงฆ์ซึ่งด ารง
ต าแหน่งต่างๆให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ จ านวน ๑๘ รูป  
   ข้อเสนอแนะ พบว่า ควรมีการออกกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
จ านวน ๒๘ รูป  ควรมีการจัดประชุมพระภิกษุสามเณรและศิษย์วัดเพื่อชี้แจงระเบียบต่างๆตามวาระ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ จ านวน ๒๖ รูป และควรมีการลงนิคหกรรมเกี่ยวกับความผิดของ
พระภิกษุผู้ปกครองสงฆ์ซึ่งด ารงต าแหน่งต่างๆให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ จ านวน ๑๘ รูป 
 ๓. ด้านการปกครองภายในวัด มี ปัญหา อุปสรรค พบว่าคือ ขาดการบริหารจัดการกิจการ
ของวัด เช่น บัญชีรายรับ-รายจ่ายให้เป็นไปด้วยดี จ านวน ๓๒ รูป ขาดการออกกฎระเบียบส าหรับ
พระภิกษุ สามเณรภายในวัด จ านวน ๒๔ รูป และขาดการดูแลพระภิกษุสามเณรภายในวัดอย่าง
ทั่วถึงเท่าเทียมกันและเป็นธรรม จ านวน ๑๗ รูป 

  ข้อเสนอแนะ พบว่า ควรมีการบริหารจัดการกิจการของวัด เช่น บัญชีรายรับ-
รายจ่ายให้เป็นไปด้วยดี จ านวน ๓๒ รูป ควรมีการออกกฎระเบียบส าหรับพระภิกษุ สามเณรภายใน
วัดจ านวน ๒๔ รูป และควรมีการดูแลพระภิกษุสามเณรภายในวัดอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกันและเป็น
ธรรม จ านวน ๑๗ รูป 
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๖. สรุปองค์ความรู้จากการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง“บทบาทของพระสังฆาธิการ ด้านการปกครองในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี” ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ต ารา ผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยต่างๆ แล้ว
น ามารวบรวมเรียบเรียงไว้ในงานวิจัยเล่มนี้ และจากการที่ได้ท าการทบทวนวรรณกรรมต่างๆ และ
ลงพื้นที่ท าการวิจัยผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้จากการวิจัย ตามแผนภาพที่ ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๔.๑ สรุปองค์ความรู้จาก 
การวิจัย 
 
แผนภาพที่ ๑ องค์ความรู้จากการวิจัย 
    
  

บทบาทของพระสังฆาธิการ ด้านการปกครอง
ในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  

จังหวัดกาญจนบุรี 

ด้านการปกครองตามพระธรรมวินัย 
- ได้จัดให้มีการลงอุโบสถกรรมทุกกึ่งเดือน  
- ได้มีการควบคุมดูแลพระภิกษุสามเณรในปกครองให้สงบเรียบร้อย 
- ได้มีการวิเคราะห์ผลจากพระธรรมวินัยเพื่อน าไปวางนโยบายในการน าไปสู่การปฏิบัติ 

 

แนวทางแก้ไขด้านการปกครองตามพระธรรมวินัย 
- ควรจัดให้มีการลงอุโบสถกรรมทุกกึ่งเดือน  
- ควรมีการควบคุมดูแลพระภิกษุสามเณรในปกครองให้สงบเรียบร้อย 
- ควรมีการวิเคราะห์ผลจากพระธรรมวินัยเพื่อน าไปวางนโยบายในการ
น าไปสู่การปฏิบัติ 

ด้านการปกครองตามพรบ.คณะสงฆ ์
- ได้มีการออกกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ 

- ได้มีการจัดประชุมพระภิกษุสามเณรและศิษย์วัดเพื่อชี้แจงระเบียบต่างๆตามวาระให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
- ได้มีการลงนิคหกรรมเกี่ยวกับความผิดของพระภิกษุผู้ปกครองสงฆ์ซึ่งด ารงต าแหน่ง
ต่างๆให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 

 

แนวทางแก้ไขด้านการปกครองตามพรบ.คณะสงฆ ์
- ควรมีการออกกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
- ควรมีการจัดประชุมพระภิกษุสามเณรและศิษย์วัดเพื่อชี้แจงระเบียบ
ต่างๆตามวาระให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
- ควรมีการลงนิคหกรรมเกี่ยวกับความผิดของพระภิกษุผู้ปกครองสงฆ์
ซึ่งด ารงต าแหน่งต่างๆให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 

แนวทางแก้ไขด้านการปกครองภายในวัด 
- ควรมีการบริหารจัดการกิจการของวัด เช่น บัญชีรายรับ-รายจ่ายให้
เป็นไปด้วยดี 
- ควรมีการออกกฎระเบียบส าหรับพระภิกษุ สามเณรภายในวัด 
- ควรมีการดูแลพระภิกษุสามเณรภายในวัดอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน
และเป็นธรรม 

ด้านการปกครองภายในวัด 
- ได้มีการบริหารจัดการกิจการของวัด เช่น บัญชีรายรับ-รายจ่ายให้เป็นไปด้วยดี 

- ได้มีการออกกฎระเบียบส าหรับพระภิกษุ สามเณรภายในวัด 
- ได้มีการดูแลพระภิกษุสามเณรภายในวัดอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกันและเป็นธรรม 
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๗. อภิปรายผล 
 ๗.๑ บทบาทของพระสังฆาธิการ ด้านการปกครองในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี 
  ๑. ด้านการปกครองตามพระธรรมวินัย ผลการวิจัย พบว่า บทบาทของพระสังฆาธิ
การ ด้านการปกครองในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้านการปกครองตามพระ
ธรรมวินัย โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระเทพรัตนสุธี ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทการบริหารและปกครอง
กิจการคณะสงฆ์การปกครองของจังหวัดปทุมธานี” ผลการวิจัย พบว่า การบริหาร และปกครอง
กิจการคณะสงฆ์ได้มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล๖๑ หลักที่ใช้ในการบริหารครั้งนั้น คือพระธรรมวินัย 
พระพุทธเจ้าทรงปกครองคณะสงฆ์โดยธรรมาธิปไตย กล่าวคือ ทรงแสดงธรรม และบัญญัติพระวินัย 
เพ่ือการบริหารและปกครองกิจการคณะสงฆ์และการพระพุทธศาสนา ปัจจุบันการบริหาร และ
ปกครองกิจการคณะสงฆ์ เป็นไปตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๕ ข้อ ๕ ว่าด้วยเรื่องการ ได้แก่ 
กิจการคณะสงฆ์จะต้องถือเป็นภาระหน้าที่ เพราะเป็นการปกครองคณะสงฆ์ และการพระศาสนา หรือ
เพราะเกี่ยวข้องกับการปกครองคณะสงฆ์ และการพระศาสนา มี ๖ ฝ่าย คือ ๑) การปกครองเพ่ือความ
เรียบร้อยดีงาม ๒) การศาสนศึกษา ๓) การศึกษาสงเคราะห์ ๔) การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๕) การ
สาธารณูปการ ๖) การสาธารณะสงเคราะห์ การบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ ด้านการปกครองจังหวัด
ปทุมธานี พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านการปกครอง
ของจังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄=๓.๙๑) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อ 
พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางใน
การแก้ปัญหาในการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ ด้านการปกครองของจังหวัดปทุมธานี พบว่า 
ปัญหาที่ส าคัญ ได้แก่ พระสงฆ์บางไม่เข้าใจพระธรรมวินัย และหมายคณะสงฆ์ และผู้ปกครองขาด
การเปิดโอกาสให้พระภิกษุสามเณร มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย วางระเบียบ และการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ทางการปกครอง แนวทางในการแก้ไขปัญหา ได้แก่ ควรอบรมพระภิกษุให้มีสมณ
สัญญา และอบรมในเรื่องพระธรรมวินัย จรรยา มารยาทการปฏิบัติอันเกี่ยวพิธีหรือแบบอย่างที่ดี 
และมีการดูแลพระสงฆ์ภายในวัด อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม รวมทั้งมีการยกย่อง และ
ชมเชยพระสงฆ์ที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบกิจวัตรอย่างสม่ าเสมอ 
 สรุปได้ว่า พระสงฆ์บางไม่เข้าใจพระธรรมวินัย และหมายคณะสงฆ์ และผู้ปกครองขาด
การเปิดโอกาสให้พระภิกษุสามเณร มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย วางระเบียบ และการด าเนิน

                                                 
๖๑พระเทพรัตนสุธี (สมศักดิ์ ชุตินฺธโร), “บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการปกครองของคณะ

สงฆ์ จังหวัดปทุมธานี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 
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กิจกรรมต่างๆ ทางการปกครอง แนวทางในการแก้ไขปัญหา ได้แก่ ควรอบรมพระภิกษุให้มีสมณสัญญา 
และอบรมในเรื่องพระธรรมวินัย จรรยา มารยาทการปฏิบัติอันเกี่ยวพิธีหรือแบบอย่างที่ดี 

๒. ด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ผลการวิจัยพบว่า พระสงฆ์มีความ
คิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการ ด้านการปกครองในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี ด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาในรายข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อค้นพบดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าพระสงฆ์
ในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
เป็นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤศดา พิมตะขบ ได้วิจัยเรื่อง “ทัศนคติของพระสงฆ์ใน
จังหวัดเชียงใหม่ต่อโครงสร้างอ านาจ การปกครองวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕” 
พบว่า ทัศนคติของพระสงฆ์โดยทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างอ านาจเห็นว่า 
โครงสร้างอ านาจเดิมไม่สอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศ เจ้าอาวาสมี
อ านาจมากเกินไป ควรน าพระธรรมวินัยมายึดเป็นหลักในการตัดสินปัญหา ควรมีการกระจายอ านาจ
ให้พระสงฆ์ภูมิภาคในทุกขั้นตอนของการบริหาร การแต่งตั้งและถอดถอน รัฐควรเข้ามามีบทบาทช่วยเหลือ
สถาบันศาสนามากขึ้น และนอกจากนี้ประชาชนควรเข้ามามีอ านาจในระดับที่เหมาะสม๖๒ 

สรุปได้ว่า การปกครองวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ พบว่าทัศนคติของ
พระสงฆ์โดยทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างอ านาจเห็นว่า โครงสร้างอ านาจเดิมไม่
สอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศ เจ้าอาวาสมีอ านาจมากเกินไป ควร
น าพระธรรมวินัยมายึดเป็นหลักในการตัดสินปัญหา ควรมีการกระจายอ านาจให้พระสงฆ์ภูมิภาคใน
ทุกขั้นตอนของการบริหาร การแต่งตั้งและถอดถอน 

๓. ด้านการปกครองภายในวัด ผลการวิจัยพบว่าพระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระ
สังฆาธิการ ด้านการปกครองในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้านการปกครองตาม
ระเบียบวัด โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในรายข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ ข้อค้นพบดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย พิพัฒน์ภาสน์ บุญเทียน ได้วิจัยเรื่อง “พฤติ
กรรมการบริหารวัดตามหลักปฏิรูปเทศของเจ้าอาวาสในจังหวัดนครราชสีมา” จากการศึกษา พบว่า  
   ๑. เจ้าอาวาสในจังหวัดนครราชสีมามีพฤติกรรมการบริหารวัดตามหลักปฏิรูปเทศ
โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก 
   ๒. เจ้าอาวาสในจังหวัดนครราชสีมาที่มีสมณศักดิ์ต่างกันมีพฤติกรรมการบริหาร
วัดตามหลักปฏิรูปเทศโดยรวม และรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดั บ ๐.๐๕ 
โดยเจ้าอาวาสที่เป็นสัญญาบัตร มีค่าเฉลี่ยระดับ พฤติกรรมการบริหารวัดตามหลักปฏิรูปเทศสูงกว่า
เจ้าอาวาสที่ไม่เป็นสัญญาบัตร 

                                                 
๖๒กฤศดา พิมตะขบ, “ทัศนคติของพระสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่ต่อโครงสร้างอ านาจการปกครองวัดตาม

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
๒๕๔๕). 
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   ๓. เจ้าอาวาสในจังหวัดนครราชสีมาที่มีพรรษาต่างกัน มีพฤติกรรมการบริหารวัด
ตามหลักปฏิรูปเทศ โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า เจ้าอาวาสที่มีพรรษามาก ปานกลาง และน้อย มีค่าเฉลี่ยระดับพฤติกรรมการบริหารวัด
ตามหลักปฏิรูปเทศแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ในทุกด้าน  
  ๔. เจ้าอาวาสในจังหวัดนครราชสีมาที่อยู่วัดประเภทต่างกันมีพฤติกรรมการบริหาร
วัดตามหลักปฏิรูปเทศโดยรวม และรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
โดยเจ้าอาวาสที่อยู่วัดประเภทพัทธสีมามีค่าเฉลี่ยระดับพฤติกรรมการบริหารวัดตามหลักปฏิรูปเทศ
สูงกว่าเจ้าอาวาสที่อยู่วัดประเภทส านักสงฆ์ 
   ๕. เจ้าอาวาสในจังหวัดนครราชสีมาที่อยู่วัดขนาดต่างกันมีพฤติกรรมการบริหาร
วัดตามหลักปฏิรูปเทศโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า เจ้าอาวาสที่อยู่วัดขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่มีค่าเฉลี่ยระดับพฤติกรรมการบริหารวัด
ตามหลักปฏิรูปเทศแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ ทุกด้าน๖๓ 
กล่าวโดยสรุป การปกครองภายในวัดต้องสั่งการจากเจ้าอาวาส คือ จากการปกครอง และกระจาย
อ านาจเจ้าอาวาส ทั้งนี้ โดยเน้นที่ผู้ปฏิบัติการจริงในพ้ืนที่ คือ เจ้าอาวาส เพราะเป็นบุคคลที่อยู่
ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ฉะนั้น จึงต้องมีการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในการบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ได้อย่างแท้จริง โดยสอดคล้องกับหลักการส าคัญที่กรมการศาสนาก าหนดเอง 
 

๘. กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ได้รับการอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ผู้วิจัยขอขอบคุณ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม, ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พระมหาสุนันท์ 
สุนนฺโท, ดร., ประธานกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต 
กรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์ อาจารย์ ดร .ยุทธนา ปราณีต, ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต และอาจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี, กรรมการและเลขานุการกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์ 
และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณ พระราชวิสุทธิเมธี รองเจ้า
คณะจังหวัดกาญจนบุรี, พระโสภณกาญจนาภรณ์ เจ้าคณะอ าเภอเมืองกาญจนบุรี , ที่ได้อนุญาตให้
สัมภาษณ์ในการน าข้อมูลมาท าการวิจัยครั้งนี้ตลอดถึงญาติโยมผู้มีอุปการะทุกท่าน  
 

  

                                                 
๖๓พิพัฒน์ภาสน์ บุญเทียน, “การศึกษาพฤติกรรมการบริหารวัดตามหลักปฏิรูปเทศของเจ้าอาวาสใน

จังหวัดนครราชสีมา”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา, ๒๕๔๗).  
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๙. ข้อเสนอแนะ 
๑. ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
๑) พระสงฆ์ต้องมุ่งแน่นในการเผยแผ่หลักธรรมค าสั่งสอน ส่งเสริมสนับสนุนเรื่องเรียน

ปริยัติสามัญ ปริยัติธรรม ทั้งแผนกธรรมและบาลี  
๒) พระสงฆ์ควรมีการจัดการประชุมสัมมนาส่วนกลางทุกเดือน เพ่ือให้เข้าใจถึงนโยบาย

แบบแผนในการด าเนินงานกิจการคณะสงฆ์ ให้สอดคล้องกัน  
๓) พระสงฆ์ต้องจัดกิจกรรมในวันส าคัญของพระพุทธศาสนา ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการท า

กิจกรรม เข้าวัดท าบุญ ถือศีล ๘ เจริญจิตภาวนาปฏิบัติวิปัสสนาร่วมกับทางวัด  
๒. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

 ๑) ด้านพระธรรมวินัย มีข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหา ดังนี้ ผู้ท าหน้าที่ในการปกครอง
ควรได้รับการอบรม และสนับสนุนให้มีการศึกษาให้มากที่สุดโดยเฉพาะผู้น าผู้บริหารระดับสูงควร
แสดงความส าคัญของการปกครองให้ผู้น าทราบอย่างชัดเจน  
 ๒) ด้านพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ มีข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหา ดังนี้ ผู้บริหารควร
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบาย และควรปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเท่าเทียมกัน  
 ๓) ด้านภายในวัด มีข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหา ดังนี้ ควรเอาใจใส่งานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเคร่งครัด และควรมีการจัดประชุมอย่างเป็นระยะ 
 ๓. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 

๑) ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษารูปแบบการปกครองของคณะสงฆ์ในเขตอ าเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในเชิงคุณภาพ  

๒) ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาวิจัยเพ่ิมของจ านวนประชากร คณะสงฆ์ในเขต จังหวัด
กาญจนบุรี ให้เพ่ิมมากกว่านี้  

๓) ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรเปลี่ยนจากการศึกษาบทบาทของพระสังฆาธิการ เป็น
การศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพระสังฆาธิการ ด้านการปกครองในเขตเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี 
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กองศาสนศึกษา กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ . คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยอบรม

ประชาชนประจ าต าบล. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมการศาสนา, ๒๕๔๑. 
กองแผนงาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ . คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยพระราชบัญญัติ 

กฎ ระเบียบ และค าสั่งของคณะสงฆ์ . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมการศาสนา, 
๒๕๔๒. 

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมมฺจิตตฺโต). พุทธวิธีในการบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร 
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มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๓. 

(๒) วารสาร : 
ธิติวุฒิ หมั่นมี. “การวางแผนและการติดต่อประสานงานเชิงพุทธ : สังคหวัตถุ ๔ เครื่องมือการ

วางแผนและการติดต่อประสานงานสู่ความส าเร็จ”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์
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จังหวัดสระบุรี”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒. พฤษภาคม-
สิงหาคม, ๒๕๕๘. 

 (๓) วิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย: 
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บทบาทของพระสังฆาธิการด้านการปกครองในเขตบางเขน-จตุจักร  
กรุงเทพมหานคร 

The Roles of Sangha Administrators on Administration  
in Bangkhen-Chatuchak District, Bangkok 

 
พระฉัตรชัย อธิปญฺโ (ดวงศรี) 

อนุวัต กระสังข์ 
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโ  

 
บทคัดย่อ 

 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาบทบาทของพระสังฆาธิการด้านการปกครองในเขต
บางเขน–จตุจักร กรุงเทพมหานคร ๒) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของพระสังฆาธิการด้านการปกครอง
ในเขตบางเขน–จตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ ๓) เพ่ือศึกษาปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับบทบาทของพระสังฆาธิการด้านการปกครองในเขตบางเขน–จตุจักร 
กรุงเทพมหานคร ได้วิจัยแบบผสานวิธี โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม ในการเก็บ
ข้อมูลกับกลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พระสงฆ์ในเขตบางเขน-จตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน 
๑๗๒ รูป สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบทสังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย 

๑.พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการ ด้านการปกครองในเขตบางเขน-
จตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̄=๔.๒๘) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า พระสงฆ์ มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการ ด้านการปกครองในเขตบางเขน-
จตุจักร กรุงเทพมหานคร คือ พระสงฆ์ ในด้านการปกครองภายในวัด อยู่ในระดับสูงที่สุดมีค่าเฉลี่ย (x̄=
๔.๓๒) 

๒.ผลการเปรียบเทียบบทบาทของพระสังฆาธิการด้านการปกครองในเขตบางเขน-จตุจักร 
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีสถานภาพ แตกต่าง
กัน ได้แก่ วุฒิการศึกษาทางสามัญ มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการด้านการปกครองใน

                                                 

 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 


 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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เขตบางเขน-จตุจักร กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนพระสงฆ์ ที่มีสถานภาพทางอายุ พรรษา วุฒิการศึกษาทางธรรม และวุฒิ
การศึกษาเปรียญธรรม มีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

๓.ปัญหา อุปสรรค ต่อบทบาทของพระสังฆาธิการด้านการปกครองในเขตบางเขน-จตุจักร 
กรุงเทพมหานคร สรุปได้ดังนี้ คือ ขาดการควบคุมดูแลพระภิกษุสามเณรในปกครอง ให้สงบเรียบร้อย 
ขาดการออกกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ และขาดการบริหารจัดการกิจการของวัด เช่น 
บัญชีรายรับ-รายจ่ายให้เป็นไปด้วยดี ข้อเสนอแนะ ควรเพ่ิมความรับผิดชอบพระภิกษุสามเณร การ
ควบคุมดูแลพระธรรม และควรแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจนในการท างาน เช่น ฝ่ายบัญชีรายรับ-รายจ่ายวัด 
 

ความส าคัญ: บทบาท, พระสังฆาธิการ, การปกครอง 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were: 1) to study the roles of Sangha administrators 
on administration in Bangkhen-Chatuchak district, Bangkok 2) the roles of Sangha 
administrators on administration in Bangkhen-Chatuchak district, Bangkok, classified 
by personal data 3) to study the problems, obstacles and suggestions to develop 
the roles of Sangha administrators on administration in Bangkhen-Chatuchak district, 
Bangkok..This research is the mixed research method by using the quantitative 
research and used the questionnaires for collecting the data from the sampling 
group to have the opinions of the monks to roles of Sangha administrators on 
administration in Bangkhen-Chatuchak district, Bangkok for 172 out of 300 monks 
andsambling group is the simple and callulation of the sambling group of Taro 
Yamane formula and data collection is used by the questionnaire. The researcher 
had the data analysis through frequency, percentage, mean, standard deviation 
(S.D.) one-way analysis of variance (One-way ANOVA) for testing the difference of 
cultiple comparison with LSD. (Least Significant Different). and the qualitative 
research had the in-depth interview from 7 key informants by using the descriptive 
content analysis technique. 
 The findings of this research as following: 
 1. The monks had the opinions to the roles of Sangha administrators on 
administration in Bangkhen-Chatuchak district, Bangkok in overall, was at good level 
(X= 4.28). when considered in each aspect, found that the monks had the opinions 
to the roles of Sangha administrators on administration in Bangkhen-Chatuchak 
district, Bangkok, were the monks in the administration in the temple was the 
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highest level and had an average at (x̄=4.32). The second was the administration 
according to Sangha Act. (x̄=4.26) and the lowest level was the administration 
according to Dhammavinaya (x̄=4.25).  
 2. The finding from comparison of the roles of Sangha administrators on 
administration in Bangkhen-Chatuchak district, Bangkok, classified by personal 
factors in overall, found that the correspondents who answered the questionnaire 
who had the differences of status such as general educational degree, had the 
opinions to the roles of Sangha administrators on administration in Bangkhen-
Chatuchak district, Bangkok differently. It was significantly statistic at 0.05. It 
accepted the hypothesis. But the monks who had the differences of status like age, 
ordination year, Dhamma education and Pali education, had the opinions about the 
roles of Sangha administrators on administration in Bangkhen-Chatuchak district, 
Bangkok indifferently. It rejected the hypothesis. 
 3. The findings of research about the problems and obstacles of 
theroles of Sangha administrators on administration in Bangkhen-Chatuchak district, 
Bangkok, could be summarized as follows lacked of novices and monks behavior 
control for good administration, lacked of every half month chanting in the 
chanting hall, lacked of fruit analysis of Dhammavinaya for using to set up  the 
policy to practice, lacked of current situation analysis, clearly own problems and 
responsibility, lack of regulation issue for harmony, lack of monks and novices 
administration that against Dhammavinaya and matching with Sangha Act., lack of 
punishment about the mistakes of monks who have the positions along with 
Sangha Act., lack of appointment for the ritual ceremony master along with Sangha 
Act., lacked of monastery management such as expenditure and income account of 
the temple, lacked of issue the regulations within the temple, lacked of support 
the monk and novices to study in the general education, Dhamma study, and Pali 
study, lacked of take care of monks and novices in the temple properly and 
equally and fairly. 
 

Keywords: Roles, Sangha, Administrator 
 
 

๑. บทน า 
คณะสงฆ์เป็นสังคมตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงจัดตั้งขึ้น โดยมีพระพุทธเจ้าทรงด ารง

ต าแหน่งเป็นพระธรรมราชาเป็นผู้บริหารสูงสุดในองค์กรสงฆ์ ดังพุทธพจน์ที่ว่า “เราเป็นพระราชา 
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นั่นคือเป็นธรรมราชาผู้ยอดเยี่ยม” และทรงใช้วิธีการท าให้มีระบบการที่มนุษย์มาอยู่ร่วมกันเป็น
ชุมชน และมีระเบียบแบบแผนในการเป็นอยู่ตลอดจนการด าเนินกิจกรรม เพ่ือให้มนุษย์เหล่านั้น
ได้รับประโยชน์จากการสอนของพระองค์อย่างเต็มที่ ในระยะแรกที่พระองค์ทรงประกาศหลักค า
สอนนั้นได้มีผู้ให้ความสนใจ และเข้ามาศึกษาด้วยซึ่งพระองค์ทรงด าเนินการรับ และสั่งสอนเอง
พร้อมกันนั้นก็ส่งไปประกาศศาสนายังชนบทอ่ืนๆ๖๔ สมัยก่อนนิยมใช้ ค าว่า การปกครองคณะสงฆ์ 
แต่ปัจจุบันใช้ ค าว่า บทบาทการปกครองคณะสงฆ์ ซึ่งมีความส าคัญในการสร้างความเข้มแข็ง และ
การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของพระพุทธศาสนาเป็นการปกครองเพ่ือบังคับบัญชาดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้อยู่ในการปกครองให้เรียบร้อยดีงาม ส่วนการบริหารจะเป็นไป เพ่ือการบริหารจัดการในการที่จะ
ด าเนินงานนั้นๆ ให้ส าเร็จในการบริหารนั้น พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ไ ด้ให้ 
ความหมาย๖๕ ของการบริหารตามแนวพระพุทธศาสนาว่าพุทธวิธีการบริหารควรยึดหลัก
ธรรมาธิปไตยเป็นส าคัญ โดยผู้บริหารเองจะต้องประพฤติธรรม และใช้ธรรมเป็นหลักในการบริหาร 
และต้องค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งโดยพึงสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมดัง
พุทธพจน์ที่ว่า “ถ้าเห็นจะได้ประโยชน์สุขที่ยิ่งใหญ่กว่าเพราะเสียสละประโยชน์สุขเล็กน้อยบุคคล
ควรสละประโยชน์สุขเล็กน้อย เพ่ือเห็นแก่ประโยชน์สุขที่ยิ่งใหญ่” ดังนั้นเมื่อกล่าวถึง การปกครอง
คณะสงฆ์หรือบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ จึงต้องเห็นพระธรรมวินัยเป็นหลัก เพราะพระธรรม
วินัยเป็นทั้งโครงสร้าง และการจัดสภาพสังคมสงฆ์ให้เกิดความเรียบร้อย และเป็นการพัฒนา
บุคลากรในสังคมด้วยทุกคนจะรู้จักหน้าที่ของตนเอง การบริหารจัดการปกครองคณะสงฆ์ถือว่าเป็น
สิ่งส าคัญอย่างยิ่ง เพราะถ้ามีระบบบริหารที่ดี ศาสนาก็มีความเจริญมั่งคง การบริหารที่ดีนั้นต้องมี
รูปแบบและวิธีการจัดการแบ่งงานมอบอ านาจกระจายงานให้ผู้อยู่ฝ่ายบริหารระดับต่างๆ รับผิด 
ชอบตามความรู้ความสามารถของตน๖๖ การวางแผนการจัดการองค์การ การบังคับบัญชาสั่งการ       
การประสานงาน และการควบคุม นอกจากนั้นการบูรณาการตามหลักอริยสัจ ๔ เช่น ทุกข์ คือ 
สภาพปัญหาบุคคล สมุทัย คือ สาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา อุปสรรค นิโรธ คือ เป้าหมายการบริหาร 
มรรค คือ แนวทางการแก้ไขปัญหา๖๗ เพ่ือให้ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาได้น าพระธรรมค าสอนไป
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง เป็นภารกิจส าคัญที่คณะสงฆ์จะต้องปฏิบัติ

                                                 

 ๖๔พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), นิติศาสตร์แนวพุทธ, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพิมพ์มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๓), หน้า ๑๕. 

๖๕พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๒๒.  

๖๖ธิติวุฒิ หมั่นมี, “การวางแผนและการติดต่อประสานงานเชิงพุทธ : สังคหวัตถุ ๔ เครื่องมือการ
วางแผนและการติดต่อประสานงานสู่ความส าเร็จ”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗) : ๖๕-๗๗. 

๖๗อนุวัต กระสังข,์ “การจัดการสิ่งแวดล้อมของวัดตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธบูรณาการของคณะสงฆ์
จังหวัดสระบุรี”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๘) : ๒๔๑-
๒๕๙. 
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นอกจากนั้นแล้วการปฏิบัติ และการด ารงชีวิตของพระภิกษุสงฆ์ตามพระธรรมวินัยจะเป็นการสร้าง
ศรัทธาความเลื่อมใส ให้เกิดขึ้นแก่พุทธศาสนิกชน และเป็นแรงจูงใจให้พุทธศาสนิกชนสามารถอยู่
ร่วมกัน ในสังคมได้อย่างมีความสุข๖๘  
 ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าพระสังฆาธิการในเขตบางเขน–จตุจักร กรุงเทพมหานคร ควรจะได้รับการ
พัฒนาในด้านความรู้ให้มากขึ้น และได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์ในการปกครอง ได้ทราบการ
แสดงบทบาทหน้าที่ ในการเข้าใจปัญหา และอุปสรรค และปัจจัยอ่ืน และท าให้พระสังฆาธิการได้พัฒนา
สังคม โดยประยุกต์หลักค าสอนในทางพระพุทธศาสนา ให้แก่ประชาชนสามารถใช้กลวิธีหรืออุบาย โดยใช้
ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้เป็นอย่างดี ผู้วิจัยในฐานะเป็นพระภิกษุอาศัยอยู่ในวัดในพ้ืนที่เขตบางเขน–
จตุจักร กรุงเทพมหานคร จึงมีความสนใจเป็นอย่างยิ่ง ที่จะศึกษาบทบาทการปกครอง คณะสงฆ์ของพระ
สังฆาธิการ ในเขตบางเขน–จตุจักร กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นข้อมูลในการปกครองคณะสงฆ์ในเขตบางเขน–
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงสืบต่อไป๖๙ 
 
๒. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาบทบาทของพระสังฆาธิการด้านการปกครองในเขตบางเขน–จตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  
 ๒.๒ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของพระสังฆาธิการด้านการปกครองในเขต
บางเขน–จตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ  
 ๒.๓ เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับบทบาทของพระสังฆาธิการ
ด้านการปกครองในเขตบางเขน–จตุจักร กรุงเทพมหานคร 
 

๓. ขอบเขตการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทของพระสังฆาธิการด้านการปกครองในเขตบางเขน -จตุจักร 
กรุงเทพมหานคร มุ่งศึกษาเฉพาะ บทบาทด้านการปกครอง มี ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการปกครอง
ตามพระธรรมวินัย ๒) ด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ๓) ด้านการปกครองภายใน
วัด โดยมีประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะเขต รองเจ้าคณะเขต เจ้า
คณะแขวง รองเจ้าคณะแขวง เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และพระภิกษุสงฆ์ รวม
ทั้งหมด ๓๐๐ รูป ใน จ านวน ๖ วัด ในเขตบางเขน-จตุจักร กรุงเทพมหานคร 
 

๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
๔.๑ รูปแบบการวิจัย 

                                                 
๖๘กองแผนงาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ , คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยพระราชบัญญัติ กฎ 

ระเบียบ และค าสั่งของคณะสงฆ,์ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมการศาสนา, ๒๕๕๒), หน้า ๘.  
 ๖๙กองศาสนศึกษา กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบล, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมการศาสนา, ๒๕๔๑), หน้า ๖๓. 
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การวิ จั ย เ รื่ อง “บทบาทของพระสั งฆาธิการด้ านการปกครอง ในเขตบาง เขน -จตุจั กร 
กรุงเทพมหานคร” ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้เป็น
แบบสอบถาม จ านวน ๑๗๒ ชุด ผสมกับการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ จ านวน ๗ รูป/คน ด้วยกัน 

๔.๒ ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

๒) พระสงฆ์ ในเขตบางเขน-จตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน ๓๐๐ รูป กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยการเปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่ และ 
มอร์แกน ๒) พระสงฆ์ กลุ่มตัวอย่าง ในเขตบางเขน-จตุจักร กรุงเทพมหานคร จ านวน ๑๗๒ รูป ได้
ค านวณจากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ เพ่ือศึกษาบทบาทของพระสังฆาธิการ ด้านการปกครองในเขต
บางเขน-จตุจักร กรุงเทพมหานคร ใน ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการปกครองตามพระธรรมวินัย ๒) ด้าน
การปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และ๓) ด้านการปกครองภายในวัด 
 
๔.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
       เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๑๗๒ ชุด 
ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๗ รูป/คน  
๔.๔ วิเคราะห์ข้อมูล 
       ๑) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
       ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จ เพ่ือการ
วิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพรรณนา ส าหรับอธิบายลักษณะ
ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและพรรณนาถึงบทบาทของพระสังฆาธิการด้านการปกครองในเขต  
บางเขน-จตุจักร กรุงเทพมหานคร ใน ๓ ด้าน คือ ๑) ด้านการปกครองตามพระธรรมวินัย ๒) ด้าน
การปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และ๓) ด้านการปกครองภายในวัด โดยใช้สถิติ ดังนี้             
๑) สถานภาพส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิ
การศึกษาทางธรรม วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ  
๒) ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทของพระสังฆาธิการด้านการปกครองในเขต        
บางเขน–จตุจักร กรุงเทพมหานคร วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ      
๓) น าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาวิเคราะห์และสังเคราะห์สรุปผล และน าเสนอเขียนเป็นความ
เรียง ตารางหรือแผนภูมิ 

๒) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ผู้วิจัยด าเนินการสังเคราะห์เอกสาร เกี่ยวกับบทบาทของพระสังฆาธิการด้านการปกครองในเขต
บางเขน-จตุจักร กรุงเทพมหานคร ทั้ง ๓ ด้าน รวมทั้งการลงเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ด้วยตัวเอง ตาม
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ระเบียบวิธีวิจัย และตามประเด็นโจทย์วิจัยวิธีด าเนินงานวิจัย และการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 
โดยสัมภาษณ์เชิงลึก น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา การสังเคราะห์เนื้อหา ข้อมูลที่สอดคล้อง
กัน เพ่ือแสวงหาความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในบางประการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับบทบาทของพระสังฆาธิการด้านการปกครองในเขตบางเขน-จตุจักร กรุงเทพมหานคร และ
น าเสนอเขียนเป็นความเรียง ตารางหรือแผนภูม ิซ่ึงด าเนนิการตามข้ันตอน ดังนี ้๑) จัดหมวดหมู่ของ
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เป็นแฟ้มข้อมูล ๒) อ่าน ท าความเข้าใจ บันทึก เขียนข้อสังเกตและตั้ง
ประเด็นพรรณนา แยกแยะลดส่วนข้อมูล และให้รหัส และตีความข้อมูล     จัดหมวดหมู่ หาความ
เหมือน ความต่าง และความเชื่อมโยงกับบริบท และ๓) สรุปผลการวิจัย น าเสนอข้อมูลเป็น
เรียงความ และรายงานผลการวิจัย 
 

๕. ผลการวิจัย 
๕.๑ ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทของพระสังฆาธิการด้านการปกครองใน

เขตบางเขน–จตุจักร กรุงเทพมหานคร ทั้ง ๓ ด้าน ดังนี้ 
 ๑) ด้านการปกครองตามพระธรรมวินัย พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อบทบาท
ของพระสังฆาธิการด้านการปกครองในเขตบางเขน–จตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้านการปกครองตาม
พระธรรมวินัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย (x̄=๔.๒๕) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า 
ข้อที่ ๑ เรื่องพระสังฆาธิการได้มีการควบคุมดูแลพระภิกษุสามเณรในปกครองให้สงบเรียบร้อย  มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ย (x̄=๔.๔๖) ข้อที่มีค่าเฉลี่ย รองลงมา มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ ข้อ ๕ เรื่องพระสังฆาธิการได้จัดให้มีการลงอุโบสถกรรมทุกกึ่งเดือน มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̄=๔.๒๘) และข้อที่มีค่าเฉลี่ย น้อยที่สุด ซึ่งมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ ข้อที่ ๘ เรื่องพระสังฆาธิการได้มีการท าแผนงานโครงการต่างๆให้ยืดหยุ่นตามพระธรรมวินัย
ต่อความเหมาะสม เพ่ือให้เกิดผลงานตามเป้าหมายที่ต้องการ มีค่าเฉลี่ย (x̄=๔.๑๙) 
 ๒) ด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็น
ต่อบทบาทของพระสังฆาธิการด้านการปกครองในเขตบางเขน–จตุจักร กรุงเทพมหานครด้านการ
ปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย (x̄=๔.๒๖) เมื่อ
พิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า ในข้อที่ ๑ เรื่องพระสังฆาธิการได้มีการออกกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกัน
เป็นหมู่คณะ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̄=๔.๔๕) ข้อที่มีค่าเฉลี่ย รองลงมา ได้แก่ ข้อที่ 
๔ ในเรื่องพระสังฆาธิการได้ปกครองพระภิกษุ สามเณร ที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยและสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̄=๔.๓๑) และข้อที่มีค่าเฉลี่ย 
น้อยที่สุด มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ข้อ ๕ เรื่องพระสังฆาธิการได้มีการจัดศาสนสมบัติ
ของวัดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ มีค่าเฉลี่ย (x̄=๔.๑๔) 

๓) ด้านการปกครองภายในวัด พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการ
ด้านการปกครองในเขตบางเขน–จตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้านการปกครองภายในวัด โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย (x̄=๔.๓๒) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า ในข้อที่ ๑ เรื่องพระสังฆาธิ
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การได้มีการบริหารจัดการกิจการของวัด เช่น บัญชีรายรับ -รายจ่ายให้เป็นไปด้วยดี อยู่ในระดับสูง
ที่สุด มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̄=๔.๔๙) ข้อที่มีค่าเฉลี่ย รองลงมา มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก ได้แก่ ข้อที่ ๘ เรื่องพระสังฆาธิการได้มีการออกกฎระเบียบส าหรับพระภิกษุ สามเณร
ภายในวัด มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̄=๔.๓๕) และข้อที่มีค่าเฉลี่ย น้อยที่สุด มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ข้อ ๓ เรื่องพระสังฆาธิการได้มีการก ากับดูแลและจัดศาสนสมบัติของ
วัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความมั่นคงแข็งแรง มีค่าเฉลี่ย (x̄=๔.๒๓) 

๕.๒ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ สามารถน าไปใช้สนองงานคณะสงฆ์เกี่ยวกับ
บทบาทของพระสังฆาธิการด้านการปกครองในเขตบางเขน–จตุจักร กรุงเทพมหานคร ทั้ง ๓ 
ด้าน ดังนี้ 

๑) ด้านการปกครองตามพระธรรมวินัย  
 ปัญหา อุปสรรค คือ ขาดการควบคุมดูแลพระภิกษุสามเณรในปกครองให้สงบเรียบร้อย 
ขาดการจัดให้มีการลงอุโบสถกรรมทุกก่ึงเดือน ขาดการวิเคราะห์ผลจากพระธรรมวินัยเพ่ือน าไปวาง
นโยบายในการน าไปสู่การปฏิบัติ ขาดการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความรับผิดชอบ
ของตนอย่างชัดเจน และขาดการปฏิบัติตนเองให้เป็นแบบอย่างตามพระธรรมวินัย ข้อเสนอแนะ คือ 
ควรเพ่ิมความรับผิดชอบพระภิกษุสามเณร การควบคุมดูแลพระธรรมวินัย ในเสขิยวัตร ควรให้
ความส าคัญของการลงอุโบสถสังฆกรรมอย่างชัดเจนทุกกึ่งเดือน ควรได้รับการอบรม และสนับสนุน
ให้มีการศึกษาให้มากที่สุดโดยเฉพาะนโยบายการปฏิบัติ ควรมีการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน 
ปัญหาและความรับผิดชอบของตนอย่างชัดเจน และควรมีการปฏิบัติตนเองให้เป็นแบบอย่างตาม
พระธรรมวินัย 
 ๒) ด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  
 ปัญหา อุปสรรค คือ ขาดการออกกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ขาดการ
ปกครองพระภิกษุ สามเณร ที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
ขาดการลงนิคหกรรมเกี่ยวกับความผิดของพระภิกษุผู้ปกครองสงฆ์ซึ่งด ารงต าแหน่งต่างๆให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ขาดการแต่งตั้งไวยาวัจกร ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่ได้
ก าหนดไว้ และขาดการจัดประชุมพระภิกษุสามเณร เพ่ือชี้แจงกฎระเบียบตามวาระต่างๆ
ข้อเสนอแนะ คือ ควรปกครองปฏิบัติตามกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ควรปกครอง
ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเท่าเทียมกัน เหมือนพ่อปกครองลูก ควรมีการลงนิคหกรรมเกี่ยวกับ
ความผิดของพระภิกษุผู้ปกครองสงฆ์ซึ่งด ารงต าแหน่งต่างๆให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
ควรมีการแต่งตั้งไวยาวัจกร ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่ได้ก าหนดไว้ และควรมีการจัด
ประชุมพระภิกษุสามเณร เพ่ือชี้แจงกฎระเบียบตามวาระต่างๆ 
 ๓) ด้านการปกครองภายในวัด  
 ปัญหา อุปสรรค คือ ขาดการบริหารจัดการกิจการของวัด เช่น บัญชีรายรับ-รายจ่ายให้
เป็นไปด้วยดี ขาดการออกกฎระเบียบส าหรับพระภิกษุ สามเณรภายในวัด ขาดการสนับสนุนให้
พระภิกษุสามเณรได้เรียนปริยัติสามัญ ปริยัติธรรม ทั้งแผนกธรรมและบาลี ขาดการดูแลพระภิก
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สามเณรภายในวัดอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม และขาดการออกกฎระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ แก่พุทธศาสนิกชน เช่น การห้ามเล่นการพนันห้ามดื่มสุราภายในบริเวณวัด 
  ข้อเสนอแนะ คือ ควรแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจนในการท างาน เช่น ฝ่ายบัญชี           
รายรับ-รายจ่ายวัด ควรเอาใจใส่งานที่ได้รับมอบหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ควรมีการ
ส่งเสริมสนับสนุนเรื่องเรียนปริยัติสามัญ ปริยัติธรรม ทั้งแผนกธรรม และบาลี ควรดูแลพระภิกษุ
สามเณรภายในวัดอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม และควรมีการออกกฎระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ แก่พุทธศาสนิกชน เช่น การห้ามเล่นการพนันห้ามดื่มสุราภายในบริเวณวัด 
 
๖. สรุปองค์ความรู้จากการวิจัย 
การวิจั ย เรื่ อง“บทบาทของพระสั งฆาธิการ ด้ านการปกครอง ในเขตบางเขน–จตุจักร
กรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัย ได้สรุปองค์ความรู้จากการวิจัย 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

แผนภาพ สรุปองค์ความรู้ ที่ได้จากการวิจัย บทบาทของพระสังฆาธิการด้านการปกครองในเขต
บางเขน–จตุจักร กรุงเทพมหานคร 
 
 จากแผนภูมิสรุปองค์ความรู้จากการวิจัยบทบาทของพระสังฆาธิการด้านการปกครองใน
เขตบางเขน–จตุจักร กรุงเทพมหานคร พบว่า ทั้ง ๓ ด้าน มีดังนี้ 

บทบาทของพระสังฆาธิการด้านการปกครองในเขตบางเขน–จตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 

ด้านการปกครองตามพระราชบญัญตัคิณะสงฆ์ 
 

- ได้มีการออกกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ  
- ได้มปีกครองพระภิกษุ สามเณร ท่ีไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย และ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  
- ได้มกีารลงนิคหกรรมเกี่ยวกับความผิดของพระภิกษุผู้ปกครอง
สงฆ์ซึ่งด ารงต าแหน่งต่างๆให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  
- ได้มกีารแต่งต้ังไวยาวัจกร ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ท่ีได้ก าหนดไว้ 
- ได้มีการจัดประชุมพระภิกษุสามเณร เพื่อช้ีแจงกฎระเบียบตาม
วาระต่างๆ 

ด้านการปกครองตามพระธรรมวินัย 

 
- ได้มกีารควบคุมดูแลพระภิกษุสามเณรในปกครอง ให้สงบ
เรียบร้อย  
- ได้จัดให้มีการลงอุโบสถกรรมทุกกึ่งเดือน  
- ได้มกีารวิเคราะห์ผลจากพระธรรมวินัยเพื่อน าไปวาง
นโยบายในการน าไปสู่การปฏิบัติ  
- ได้มกีารศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความ
รับผิดชอบของตนอย่างชัดเจน 
- ได้มีการปฏิบัติตนเองให้เป็นแบบอย่างตามพระธรรมวินัย 

ด้านการปกครองภายในวัด 
 

- ได้มกีารบริหารจัดการกิจการของวัด เช่น บัญชีรายรับ-รายจ่ายให้เป็นไปด้วยดี  
- ได้มกีารออกกฎระเบียบส าหรับพระภิกษุ สามเณรภายในวัด  
- ได้มกีารสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรได้เรียนปริยัติสามัญ ปริยัติธรรม ท้ังแผนกธรรมและบาลี  
- ได้มกีารดูแลพระภิกษุสามเณรภายในวัดอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม 
- ได้มีการออกกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ แก่พุทธศาสนิกชน เช่น การห้ามเล่นการพนันห้ามด่ืมสุราภายในบริเวณ
วัด 



~ ๑๐๒ ~ 
 

๑. ด้านการปกครองตามพระธรรมวินัย ดังนี้ ๑) ได้มีการควบคุมดูแลพระภิกษุสามเณรใน
ปกครองให้สงบเรียบร้อย ๒) ได้จัดให้มีการลงอุโบสถกรรมทุกกึ่งเดือน ๓) ได้มีการวิเคราะห์ผลจาก
พระธรรมวินัยเพ่ือน าไปวางนโยบายในการน าไปสู่การปฏิบัติ ๔) ได้มีการศึกษาวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบัน ปัญหาและความรับผิดชอบของตนอย่างชัดเจน ๕) ได้มีการปฏิบัติตนเองให้เป็นแบบอย่าง
ตามพระธรรมวินัย 

๒. ด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ดังนี้ ๑) ได้มีการออกกฎระเบียบใน
การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ๒) ได้มีการปกครองพระภิกษุ สามเณร ที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย และ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ๓) ได้มีการลงนิคหกรรมเกี่ยวกับความผิดของพระภิกษุ
ผู้ปกครองสงฆ์ซึ่งด ารงต าแหน่งต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ๔) ได้มีการแต่งตั้ง
ไวยาวัจกร ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่ได้ก าหนดไว้  ๕) ได้มีการจัดประชุมพระภิกษุ
สามเณร เพื่อชี้แจงกฎระเบียบตามวาระต่างๆ 

๓. ด้านการปกครองภายในวัด ดังนี้ ๑) ได้มีการบริหารจัดการกิจการของวัด เช่น บัญชี
รายรับ-รายจ่ายให้เป็นไปด้วยดี ๒) ได้มีการออกกฎระเบียบส าหรับพระภิกษุ สามเณรภายในวัด ๓) 
ได้มีการสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรได้เรียนปริยัติสามัญ ปริยัติธรรม ทั้งแผนกธรรมและบาลี  ๔) 
ได้มีการดูแลพระภิกษุสามเณรภายในวัดอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม ๕) ได้มีการออก
กฎระเบียบข้อบังคับต่าง  ๆแก่พุทธศาสนิกชน เช่น การห้ามเล่นการพนันห้ามดื่มสุราภายในบริเวณวัด 
 
๗. อภิปรายผล 
 ๗.๑ บทบาทของพระสังฆาธิการด้านการปกครอง ในเขตบางเขน–จตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 
 จากผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิ
การด้านการปกครองในเขตบางเขน–จตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̄=๔.๒๘) อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก คือ ๑) ด้าน
การปกครองพระธรรมวินัย รองลงมา คือ ๒) ด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ อับดับ
สุดท้าย ๓) ด้านการปกครองภายในวัด เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านมีประเด็นน ามาอภิปรายได้ ดังนี้ 
 ๑) ด้านการปกครองตามพระธรรมวินัย ผลการวิจัย พบว่า บทบาทของพระสังฆาธิการ
ด้านการปกครองในเขตบางเขน–จตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้านการปกครองตามพระธรรมวินัย โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (x̄=๔.๒๕) อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในรายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูโสภณปทุมากร ได้วิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารงานของพระ
สังฆาธิการในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพการบริหารงาน
ของพระสังฆาธิการ ในอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๙ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการปกครองสอดส่องให้บรรพชิต และ
คฤหัสถ์ท่ีมีอยู่หรือพ านักอยู่ในวัดนั้นปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ในภาพรวมอยู่ใน



~ ๑๐๓ ~ 
 

ระดับมาก๗๐ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๔ ด้านการเป็นธุระในการศึกษาอบรม และสั่งสอนพระธรรมวินัย
แก่บรรพชิต และคฤหัสถ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๔ และด้านให้ความ
สะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๓ 
 ผลการเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการบริหารงานของพระสังฆาธิการในอ าเภอภาชี 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาทาง
สามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม ระยะเวลาด ารงต าแหน่งต าบลที่อยู่ของพระสังฆาธิการ และ
สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า พระสังฆาธิการ ที่มีอายุ และต าบลที่อยู่ของ
พระพระสังฆาธิการ ต่างกัน มีผลท าให้ประสิทธิภาพของการบริหารงานแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้ง ไว้ส่วนพระสังฆาธิการที่มีพรรษา วุฒิ
การศึกษาสายสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม ช่างท าระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง และสถานภาพ
ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามต่างกัน มีผลท าให้ประสิทธิภาพการบริหารงานของพระสังฆาธิ
การ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 สรุปได้ว่า พระสงฆ์บางรูปไม่เข้าใจพระธรรมวินัย และความหมายคณะสงฆ์ และ
ผู้ปกครองขาดการเปิดโอกาสให้พระภิกษุสามเณร มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย วางระเบียบ 
และการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ทางการปกครอง แนวทางในการแก้ไขปัญหา ได้แก่ ควรอบรม
พระภิกษุให้มีสมณสัญญา และอบรมในเรื่องพระธรรมวินัย จรรยา มารยาทการปฏิบัติอันเกี่ยวพิธี
หรือแบบอย่างที่ด ี

๒) ด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  ผลการวิจัย พบว่า พระสงฆ์  
มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสั งฆาธิการด้านการปกครอง ในเขตบางเขน–จตุจักร 
กรุงเทพมหานคร ด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (x̄=๔.๒๖) 
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในรายข้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ แสดงให้เห็นว่า พระสงฆ์
ในเขตบางเขน-จตุจักร กรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเป็นอย่าง
มาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤศดา พิมตะขบ ได้วิจัยเรื่อง “ทัศนคติของพระสงฆ์ในจังหวัด
เชียงใหม่ต่อโครงสร้างอ านาจ การปกครองวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕” พบว่า 
ทัศนคติของพระสงฆ์โดยทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างอ านาจเห็นว่า โครงสร้าง
อ านาจเดิมไม่สอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศ เจ้าอาวาสมีอ านาจมาก
เกินไป ควรน าพระธรรมวินัยมายึดเป็นหลักในการตัดสินปัญหา ควรมีการกระจายอ านาจให้

                                                 

         ๗๐พระครูโสภณปทุมากร (ชลอ ธมฺมปาโล), “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
จังหวัดราชบุรี”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรบัณฑิตมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔).     



~ ๑๐๔ ~ 
 

พระสงฆ์ภูมิภาคในทุกขั้นตอนของการบริหาร การแต่งตั้งและถอดถอน รัฐควรเข้ามามีบทบาท
ช่วยเหลือสถาบันศาสนามากขึ้น และนอกจากนี้ประชาชนควรเข้ามามีอ านาจในระดับที่เหมาะสม๗๑ 
สรุปได้ว่า การปกครองวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ พบว่าทัศนคติของพระสงฆ์
โดยทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างอ านาจเห็นว่า โครงสร้างอ านาจเดิมไม่สอดคล้องกับ
โครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศ เจ้าอาวาสมีอ านาจมากเกินไป ควรน าพระธรรม
วินัยมายึดเป็นหลักในการตัดสินปัญหา ควรมีการกระจายอ านาจให้พระสงฆ์ภูมิภาคในทุกขั้นตอน
ของการบริหาร การแต่งตั้งและถอดถอน 

๓) ด้านการปกครองภายในวัด ผลการวิจัย พบว่า พระสงฆ์ มีความคิดเห็นต่อบทบาทของ
พระสังฆาธิการด้านการปกครองในเขตบางเขน–จตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้านการปกครองภายใน
วัด โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย (x̄=๔.๓๒) อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิพัฒน์ภาสน์ บุญเทียน ได้วิจัยเรื่อง “พฤติ
กรรมการบริหารวัดตามหลักปฏิรูปเทศของเจ้าอาวาสในจังหวัดนครราชสีมา” จากการศึกษา พบว่า  
 ๑. เจ้าอาวาสในจังหวัดนครราชสีมามีพฤติกรรมการบริหารวัดตามหลักปฏิรูปเทศ
โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก 
 ๒. เจ้าอาวาสในจังหวัดนครราชสีมาที่มีสมณศักดิ์ต่างกันมีพฤติกรรมการบริหารวัดตาม
หลักปฏิรูปเทศโดยรวม และรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ โดยเจ้า
อาวาสที่เป็นสัญญาบัตร มีค่าเฉลี่ยระดับ พฤติกรรมการบริหารวัดตามหลักปฏิรูปเทศสูงกว่าเจ้า
อาวาสที่ไม่เป็นสัญญาบัตร 
 ๓. เจ้าอาวาสในจังหวัดนครราชสีมาที่อยู่วัดขนาดต่างกันมีพฤติกรรมการบริหารวัดตาม
หลักปฏิรูปเทศโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ เมื่อพิจารณา    ราย
ด้าน พบว่า เจ้าอาวาสที่อยู่วัดขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่มีค่าเฉลี่ยระดับพฤติ
กรรมการบริหารวัดตามหลักปฏิรูปเทศแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ ทุกด้าน๗๒ 
 กล่าวโดยสรุป การปกครองภายในวัดต้องสั่งการจากเจ้าอาวาส คือ จากการปกครอง 
และกระจายอ านาจเจ้าอาวาส ทั้งนี้ โดยเน้นที่ผู้ปฏิบัติการจริงในพ้ืนที่ คือ เจ้าอาวาส เพราะเป็น
บุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ฉะนั้น จึงต้องมีการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน 
ในการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ได้อย่างแท้จริง โดยสอดคล้องกับหลักการส าคัญที่กรมการศาสนาก าหนดเอง 
 
๘. กิตติกรรมประกาศ 
                                                 

          ๗๑กฤศดา พิมตะขบ, “ทัศนคติของพระสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่ต่อโครงสร้างอ านาจการปกครองวัดตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕”, วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๕). 

๗๒พิพัฒน์ภาสน์ บุญเทียน, “การศึกษาพฤติกรรมการบริหารวัดตามหลักปฏิรูปเทศของเจ้าอาวาสใน
จังหวัดนครราชสีมา”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา, ๒๕๔๗).  



~ ๑๐๕ ~ 
 

สารนิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ได้รับการอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัย
ขอขอบคุณ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม, ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา อาจารย์ ดร.อนุวัต    
กระสังข์, ประธานกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ขอกราบขอบพระคุณ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์      
กิตฺติปญฺโ , ดร., กรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์ อาจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณีต, ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต และอาจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี, กรรมการและเลขานุการตรวจสอบสารนิพนธ์ และ
ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณ พระราช
ศาสนกิจโสภณ, เจ้าคณะเขตบางเขน–จตุจักร, พระครูรัตนาภิรักษ์, เจ้าคณะแขวงอนุสาวรีย์–ลาดยาว,  
ที่ได้อนุญาตให้สัมภาษณ์ในการน าข้อมูลมาท าการวิจัยครั้งนี้ตลอดถึงญาติโยมผู้มีอุปการะทุกท่าน  
 

๙. ข้อเสนอแนะ 
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิการด้านการปกครองในเขตบางเขน–จตุจักร 

กรุงเทพมหานคร” มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๙.๑ ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย  
๑) ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาปริยัติธรรม ทั้งแผนกธรรมและบาลี  
๒) ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมในระดับอุดมศึกษาขั้นสูง และ๓) ส่งเสริม

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในชุมชน 
๙.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
๑. ด้านการปกครองตามพระธรรมวินัย  
๑) ควรเพ่ิมความรับผิดชอบพระภิกษุสามเณร การควบคุมดูแลพระธรรมวินัยในเสขิยวัตร 

  ๒) ควรให้ความส าคัญของการลงอุโบสถสังฆกรรมอย่างชัดเจนทุกกึ่งเดือน  
๓)  ควรได้รับการอบรมและสนับสนุนให้มีการศึกษาให้มากที่สุดโดยเฉพาะนโยบายการปฏิบัติ 
๔) ควรมีการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความรับผิดชอบของตนอย่างชัดเจน  
๕) ควรมีการปฏิบัติตนเองให้เป็นแบบอย่างตามพระธรรมวินัย 
๒. ด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  
๑) ควรปกครองปฏิบัติตามกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ  
๒) ควรปกครองปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเท่าเทียมกัน เหมือนพ่อปกครองลูก  
๓) ควรมีการลงนิคหกรรมเกี่ยวกับความผิดของพระภิกษุผู้ปกครองสงฆ์ซึ่งด ารงต าแหน่งต่างๆให้

เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  
๔) ควรมีการแต่งตั้งไวยาวัจกร ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่ได้ก าหนดไว้ และ๕) ควร

มีการจัดประชุมพระภิกษุสามเณร เพ่ือชี้แจงกฎระเบียบตามวาระต่างๆ 
๓. ด้านการปกครองภายในวัด  
๑) ควรแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจนในการท างาน เช่น ฝ่ายบัญชีรายรับ-รายจ่ายวัด  
๒) ควรเอาใจใส่งานที่ได้รับมอบหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓) ควรมีการส่งเสริมสนับสนุน

เรื่องเรียนปริยัติสามัญ ปริยัติธรรม ทั้งแผนกธรรมและบาลี  



~ ๑๐๖ ~ 
 

๔) ควรดูแลพระภิกษุสามเณรภายในวัดอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม  
๕) ควรมีการออกกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ แก่พุทธศาสนิกชน เช่น การห้ามเล่นการพนันห้ามดื่ม

สุราภายในบริเวณวัด 
  ๙.๓ ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 

๑) ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษารูปแบบการปกครองของคณะสงฆ์ในเขตบางเขน-จตุจักร 
กรุงเทพมหานคร ในเชิงคุณภาพ 

๒) ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาวิจัยของจ านวนประชากร คณะสงฆ์ในเขตบางเขน-จตุจักร และเขต
ใกล้เคียง กรุงเทพมหานคร ให้เพ่ิมมากกว่านี้ 

๓) ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรเปลี่ยนจากการศึกษาบทบาทของพระสังฆาธิการ เป็นการศึกษา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพระสังฆาธิการด้านการปกครองในเขตบางเขน-จตุจักร กรุงเทพมหานคร 

 
 
 

บรรณานุกรม 
      (๑) หนังสือ: 
กองศาสนศึกษา กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ . คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยอบรม

ประชาชนประจ าต าบล. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมการศาสนา, ๒๕๔๑. 
กองแผนงาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ . คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยพระราชบัญญัติ 

กฎ ระเบียบ และค าสั่งของคณะสงฆ์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมการศาสนา, ๒๕๔๒. 
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมมฺจิตตฺโต). พุทธวิธีในการบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร 

: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), นิติศาสตร์แนวพุทธ, พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๓. 
(๒) วารสาร: 

ธิติวุฒิ หมั่นมี. “การวางแผนและการติดต่อประสานงานเชิงพุทธ : สังคหวัตถุ ๔ เครื่องมือการ
วางแผนและการติดต่อประสานงานสู่ความส าเร็จ”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑. มกราคม-เมษายน, ๒๕๕๗. 

อนุวัต กระสังข์. “การจัดการสิ่งแวดล้อมของวัดตามหลักนิเวศวิทยาเชิงพุทธบูรณาการของคณะสงฆ์
จังหวัดสระบุรี”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒. พฤษภาคม-
สิงหาคม, ๒๕๕๘. 

(๓) วิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย: 
กฤศดา พิมตะขบ. “ทัศนคติของพระสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่ต่อโครงสร้างอ านาจการปกครองวัด

ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.  
 



~ ๑๐๗ ~ 
 

ประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

The effectiveness of Abbots′ Administration in  
Si Prachan District, Suphanburi Province 

 

พระครูอาทรยติกิจ (ชื้น ปญฺ ากาโม) 

 พระสุธีวีรบัณฑิต๑๑
 

 บุษกร วัฒนบุตร๑๑๑ 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพ่ือ (๑) ศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาสใน
อ าเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี  ตามทัศนะของพระภิกษุ  สามเณรและประชาชน   
(๒) เปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานของเจาอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ตามทัศนะของพระภิกษุ สามเณรและประชาชน โดยจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล (๓)ศึกษา
ปัญหาและแนวทางในการบริหารงานที่มีประสิทธิผลการบริหารงานของเจ าอาวาสในอ าเภอศรี
ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ(Survey Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยได้แก่ พระภิกษุ สามเณร และประชาชนในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรีจ านวน ๑๘๘ 
รูป/คน ซึ่งใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้เป็น
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการและมาตราส่วนประเมินค่า ๕ ระดับ และ
แบบสอบถามปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติ
ที่ใช้ได้แก่ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(Standard Deviation) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นโดยใช้ค่าที (t-test) เพ่ือ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยสองกลุ่ม และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One 
Way ANOVA)เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไปและเปรียบเทียบ
ความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD) โดย
ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑) ประสิทธิผลการบริหารงานของเจาอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
พบว่า พระภิกษุ สามเณรและประชาชน มีทัศนะต่อประสิทธิผลการบริหารงานของเจาอาวาสใน
                                                 

 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



~ ๑๐๘ ~ 
 

อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
พระภิกษุ สามเณร และประชาชน มีทัศนะต่อประสิทธิผลการบริหารงานของเจาอาวาสในอ าเภอ    
ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ  
ด้านการบ ารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติ และด้านการบริหารและการปกครอง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๐๒ ด้านการศึกษา อบรมและสั่งสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๑ และด้านการให้ความ
สะดวกในการบ าเพ็ญกุศล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๘ และตามล าดับการเปรียบเทียบทัศนะของ
พระภิกษุ สามเณร และประชาชนต่อประสิทธิผลการบริหารงานของเจาอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า พระภิกษุ สามเณร และประชาชน มีทัศนะ
ต่อประสิทธิผลการบริหารงานของ เจาอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ไม่แตกต่าง
กันตาม สถานภาพ อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ และวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ผลการศึกษาปัญหาและแนวทางในการบริหารงานของเจ้าอาวาส  พบว่า ปัญหา
และแนวทางในการบริหารงานของ เจ้าอาวาส ได้แก่ ๑) ด้านการบ ารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสน
สมบัติ วัดในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนใหญ่ไม่มีการจัดท าทะเบียนครุภัณฑ์  ปัญหา
เรื่องความสะอาดภายในวัด หรือบริเวณรอบนอกของวัด และ บางวัดมีโบราณสถานโบราณวัตถุที่มี
สภาพทรุดโทรม ๒) ด้านการบริหารและการปกครอง ระยะเวลาในการประชุมแต่ละครั้งห่างกันนาน
เกินไป และบางวัดมีการรวมศูนย์กลางการปกครองไปที่เจ้าอาวาสเพียงผู้เดียว ท าให้ในบางครั้งการ
ดูแลอาจไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร ๓) ด้านการศึกษา อบรมและสั่งสอน ผู้ที่จะท าหน้าที่ในการอบรม
พระภิกษุ และสามเณร มีไม่เพียงพอ และไม่มีการอบรมครูพระ ท าให้เกิดการขาดแคลนครูพระที่จะ
ท าหน้าที่ในการสอนหนังสือทั้งในแผนกบาลีและแผนกธรรม  ๔) ด้านการให้ความสะดวกในการ
บ าเพ็ญกุศลการติดต่อบางครั้งไม่สะดวก การจัดกิจนิมนต์ไม่ทั่วถึง พิธีกรหรือมัคคทายก บางวัดยัง
ท าหน้าที่ได้ไม่สมบูรณ์และไม่ถูกต้องตามรูปแบบประเพณี และสถานที่จอดรถภายในวัดคับแคบ
จนเกินไปท าให้ญาติโยมที่มาติดต่อหรือมาท าบุญที่วัดเกิดความไม่สะดวก 
 

ค าส าคัญ : ประสิทธิผล, การบริหาร, เจ้าอาวาส 
 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) To study the abbots, management 
effectiveness at the Si Prachan district, Supanburi province according the opinions 
of monks , novices and people classified by population data,. 2) To compare the 
abbots Management effectiveness at the Si Prachan district, Supanburi according 
the opinions of monks , novices and people classified by population data,  
3) To identify problems and solutions for the abbots’ management effectiveness at  
the Si Prachan district, Supanburi province. The methodology was the quantitative, 
survey method, collecting data from 188 samples who were monks, novices and 
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lay people, by simple random sampling, peoples for sample of the Performance's 
Management of Ecclesiastical Monks in the Si Prachan district, Supanburi with 
simple random sampling. The Tool of the research was questionnaires with 5 levels 
of evaluation and open ended questions The data were analyzed by Social Science 
research. Program and the Statistics used were frequency, percentage, mean, 
standard deviation, t-test, One - Way ANOVA and Least Significant Difference : LSD ) 
with the Statistically significant level at 0.05.  

The findings of this research  were as follows : 
 1 ) The abbots’ management effectiveness according to the samples’ 
opinions was at high level and were at high level at all aspects with the  levels of 
opinions as the aspect of monastery, religious activity and religious property 
maintenance, administration and government at = 4.02, education and training at 
= 4.01, merit doing facilitation at = 3.98. consecutively. As for the opinions of 
monks, novices and lay people towards the abbots’ management efficiency 
classified by status, age, ordination age, formal education and Dhamma education 
levels were not different denying the hypothesis. The problems and solution for 
the abbots’ management efficiency were as follows; 1) The maintenance of the 
monasteries and religious property, the monasteries at Si Prachan district Supanburi 
province did not have the list books of monastery properties,the problems of 
cleanliness and orderly both in and outside of the monasteries. Some monasteries 
had old and decayed stupas and buildings.   
 2) The Management and government, the duration of regular meeting was 
too far apart. Some monasteries, the abbots rules autonomously. The 
administration might not be equally maintained 3) The education and Training, 
there are not enough trainers who have enough knowledge to train monks and 
novices. There is no monk-teacher training affecting the shortage of qualified monk-
teachers to teach both Pali and Dhamma education. 4) The merit doing support 
and facilitation, there is not convenience in contacting with the monasteries, 
invitation response was not equally distributed. Master of ceremonies or care takers 
of some monasteries did not perform duties properly according to the traditions 
and custom. There was not enough parking spaces to provide the merit-doers the 
conveniences. 
 

Keywords : The effectiveness, Administration, Abbots′  
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๑. บทน า 
 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ ด้วยชนชาติไทยได้นับถือและสืบทอดต่อเนื่องกัน
มาเป็นเวลาช้านาน ขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมของชาติซึ่งส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานมา
จากพระพุทธศาสนา องค์พระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของชาติทุก ๆ พระองค์ก็ทรงเป็นพุทธ  
มามกะ ทรงด ารงอยู่ในฐานะเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก ทรงยกย่องเชิดชูพระพุทธศาสนาตลอดมา 
ตั้งแต่อดีตอันยาวนานจนถึงปัจจุบัน๗๓ ท าให้วิถีชีวิตของคนไทยมีความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
สืบทอดต่อ ๆ กันมา  เจ้าอาวาสเป็นพระสังฆาธิการผู้มีหน้าที่บริหารและปกครองวัดที่อยู่ใกล้ชิด
ประชาชนมากที่สุดพระพุทธศาสนาจะเจริญก็เพราะความเลื่อมใสของประชาชนเจ้าอาวาสย่อมเป็น
ตัวจักรส าคัญในความเจริญของพระพุทธศาสนาดังนั้นการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนเจ้า
อาวาสจะต้องเป็นบุคคลที่ประชาชนเคารพนับถือเป็นที่ศรัทธาของประชาชน๗๔ เป็นผู้ที่ต้องใช้
อ านาจในการปกครองดูแลกิจการต่างๆ ภายในวัดการใช้อ านาจของเจ้าอาวาสจึงต้องเป็นการ
กระท าโดยมีกฎหมายให้อ านาจไว้เพ่ือให้การบริหารและปกครองสามารถด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิผลซึ่งอ านาจของเจ้าอาวาสนั้นได้มีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  (ฉบับที่๒) พ.ศ. 
๒๕๓๕ มาตรา ๓๗ ซึ่งได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสไว้ดังนี้๗๕ มาตรา ๓๗ เจ้าอาวาสมี
หน้าที่ดังนี้ (๑) บ ารุงรักษาวัดจัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี (๒) ปกครองและ
สอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพ านักอาศัยอยู่ในวัดนั้นปฏิบัติตามพระธรรมวินัยกฎ
มหาเถรสมาคมข้อบังคับระเบียบหรือค าสั่งของมหาเถรสมาคม (๓) เป็นธุระในการศึกษาอบรมและ
สั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์  (๔) ให้ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล
 อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น ๙ ต าบล มีประชากร   
นับถือศาสนาพุทธ จ านวน ๕๙,๑๘๙ คน มีวัดและส านักสงฆ์กระจายอยู่ทั่วอ าเภอจ านวน ๔๐ แห่ง
การปกครองคณะสงฆ์ยึดตามเขตการปกครองของบ้านเมืองและวิธีการปกครองคณะสงฆ์ที่ก าหนด
ไว้ในกฎหมาเถรสมาคมเป็นหลักการปกครองคณะสงฆ์ ในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ยัง
ไม่เคยมีผู้ใดศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสมาก่อน 
 

๒.วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัด
สุพรรณบุรี เพ่ือเปรียบเทียบทัศนะของพระภิกษุ สามเณร และประชาชน ต่อประสิทธิผลการ
                                                 

 ๗๓พิทูร มลิวัลย์ และ ไสว มาลาทอง, ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์      
การศาสนา, ๒๕๕๓), หน้า ๑. 
 ๗๔พระธรรมวโรดม (บุญมา คุณสมฺปนฺโน), การปกครองวัด, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา
, ๒๕๓๙), หน้า ๑๑๘. 
 ๗๕พระวิสุทธิภัทรธาดา (ประสิทธิ์ พฺรหฺมร สี), พระราชบัญญัติคณะสงฆ์และกฎมหาเถรสมาคม , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๘๔. 
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บริหารงานของ เจ้าอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยจ าแนกตามสถานภาพส่วน
บุคคล เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการบริหารงานที่มีประสิทธิผลของเจ้าอาวาสใน
อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

๓. ขอบเขตการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัด
สุพรรณบุรี” ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหา ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ทั้ง ๔ ด้าน คือ (๑) บ ารุงรักษาวัดจัดกิจการและศาสนสมบัติ (๒) ด้านการบริหารและปกครอง (๓) 
ด้านการศึกษาอบรมและสั่งสอนและ (๔) ด้านการให้ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล 
 

๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ๔.๑ รูปแบการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัด
สุพรรณบุรี” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ) ประกอบด้วยการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)จาก
แบบสอบถาม (Questionnaire)และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมลูส าคัญ 

 ๔.๒ ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ประชากรที่  ประชากรและจ านวนกลุ่มตัวอย่างได้จากตารางของเครจ์ซีย์และ 
มอร์แกน Krejcie and Morgan๗๖ ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๑๘๑ รูป 
 ๔.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
      เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพเป็น
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
 ๔.๔ วิเคราะห์ข้อมูล 
       ๑) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติ
ที่ใช้ คือ ค่าความถี่ (Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าที (t-test) ในกรณีตัวแปรสองกลุ่มและการทดสอบค่าเอฟ (F-
test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ในกรณีตัวแปรสาม กลุ่ม
ขึ้นไป เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญ

                                                 

 ๗๖สุรพล สุยะพรหม และสิทธิรัก ศรีจันทร์เพ็ญ, ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร 
: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๑๐๖. 
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น้อยที่สุด (Lest Significant Difference: LSD) โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ ๐.๐๕
 ๒) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยวิธีการดังนี้  ๑) น าข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์มาถอดเสียงและบันทึกเป็นข้อความ ๒) น าข้อความจากการสัมภาษณ์และการจดบันทึก
มาจ าแนกเป็นประเด็นและ   เรียบเรียงเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย  
๓) วิเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context) ๔) สังเคราะห์ข้อมูล
ตามวัตถุประสงค์การวิจัยและน าเสนอต่อไป  
 

๕. ผลการวิจัย 
 ๕.๑ ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นประชาชนทั่วไป จ านวน ๑๐๖ คน คิดเป็นร้อยละ 
๕๖.๔ มีอายุตั้งแต่ ๓๑ – ๔๐ ปี จ านวน ๘๒ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๖ มีพรรษาตั้งแต่ ๑๑–๑๕ 
พรรษา จ านวน ๕๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๙ มีระดับการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน ๑๓๒ 
รูป/คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๒ ไมมีระดับการศึกษาเปรียญธรรม จ านวน ๙๖ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 
๕๑.๑  
  ๕.๒  ประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัด
สุพรรณบุรี  
 ประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรีโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๑ และเม่ือพิจารณาเป็นด้านสรุปไดดังนี้ 
 ๑)  ด้านการบ ารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ ๔.๐๒ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พระภิกษุ สามเณรและประชาชน มีทัศนะต่อ 
ประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน 
 ๒) ด้านการบริหารและการปกครอง อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๒ และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พระภิกษุ สามเณรและประชาชน มีทัศนะต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานของเจ้าอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 ๓) ด้านการศึกษา อบรมและสั่งสอน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๘ และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พระภิกษุสามเณรและประชาชน มีทัศนะต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานของเจ้าอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 ๔) ด้านการให้ความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศล อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๐๑ และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พระภิกษุ สามเณรและประชาชน มีทัศนะต่อประสิทธิผล
การบริหารงานของเจ้าอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
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๕ . ๓  ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ข อ ง เ จ้ า อ า ว า ส ใ น อ า เ ภ อ  
ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม น าไปสู่การตอบสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้สรุปได้ดังนี้ 
 ๑) พระภิกษุ สามเณรและประชาชน ที่มีสถานภาพต่างกัน มีทัศนะต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานของเจ้าอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า พระภิกษุ สามเณรและประชาชน ที่มี
สถานภาพ  ต่างกันมีทัศนะต่อประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี  แตกต่างกันในทุกด้าน 
 ๒) พระภิกษุ สามเณรและประชาชน ที่มีอายุต่างกัน มีทัศนะต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานของเจ้าอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า พระภิกษุ สามเณรและประชาชน ที่มีอายุ
ต่ า งกันมีทัศนะต่อ  ประสิทธิ ผลการบริหารงานของ เจ้ าอาวาสในอ า เภอศรีประจันต์  
จังหวัดสุพรรณบุรี แตกต่างกันทุกด้านจึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 ๓) พระภิกษุและสามเณร ที่มีพรรษาต่างกัน มีทัศนะต่อประสิทธิผลการบริหารงาน
ของเจ้าอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมไมแตกต่างกัน ซึ่งไมเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า พระภิกษุและสามเณร ที่มีพรรษาต่างกันมีทัศนะ
ต่อ ประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ไมแตกต่าง
กันทุกด้านจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว 
 ๔) พระภิกษุ สามเณร และประชาชน ที่มีระดับการศึกษาสามัญต่างกัน มีทัศนะต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมแตกต่าง
กัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า พระภิกษุ สามเณรและ
ประชาชน   ที่มีระดับการศึกษาสามัญต่างกัน มีทัศนะต่อประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาส
ในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุร ีแตกต่างกันทุกด้านจึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 ๕) พระภิกษุและสามเณร ที่มีระดับการศึกษาเปรียญธรรมต่างกัน มีทัศนะต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวมแตกต่าง
กัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า พระภิกษุและสามเณร  
ที่มีระดับการศึกษาเปรียญธรรมต่างกัน มีทัศนะต่อประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาสใน
อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี แตกต่างกันทุกด้านจึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว 
๕.๔ ปัญหาและแนวทางในการบริหารงานของเจ้าอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ จั งหวัด
สุพรรณบุรี 
 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานของ
เจ้าอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรีจ าแนกตามรายด้านสรุปได้ ดังนี้ 
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 ๑. ด้านการบ ารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติ 
ปัญหา อุปสรรค คือ วัดส่วนใหญ่ยังไมมีการจัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ เนื่องจากไมมีงบประมาณใน
การจัดการดูแล 
 ข้อเสนอแนะ ควรแบ่งสรรงบประมาณบางส่วนเพ่ือใช้ในการจัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ ซึ่ง
จะท าให้วัดทราบว่ามีครุภัณฑ์ใดบ้างภายในวัด รวมทั้งทราบว่ามีครุภัณฑ์ใดบ้างที่จะต้องจัดซื้อหรือ
จ าหน่ายออกไป, ควรจัดให้มีการท าความสะอาดและปรับทัศนียภาพภายในและรอบนอกบริเวณวัด
ให้มีความสวยงาม 
 ๒. ด้านการบริหารและการปกครอง 
 ปัญหา อุปสรรค คือ ระยะเวลาในการประชุมแต่ละครั้งห่างกันนานเกินไป ท าให้ขาด
ความต่อเนื่องในการติดตามงานและบางวัดมีการรวมศูนย์กลางการปกครองไปที่เจ้าอาวาสเพียงผู้
เดียว ท าให้ในบางครั้งการดูแลอาจไมทั่วถึงเท่าท่ีควร 
 ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการจัดประชุมอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องใน
การปฏิบัติงานและท าให้การบริหารงานมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และควรมีการกระจายอ านาจการ
ปกครองออกไปยังผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารและการปกครอง เพ่ือท าให้การบริหารและการ
ปกครองมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 ๓. ด้านการศึกษา อบรมและสั่งสอน 
ปั ญหา อุปสรรค คือ ผู้ที่จะท าหน้าที่ในการอบรมพระภิกษุและสามเณร มีไมเพียงพอ 
โดยเฉพาะในด้านการเรียนนักธรรม ท าให้ต้องไปเรียนที่วัดอ่ืนที่มีความพรอมมากกว่า และไมมีการ
อบรมครูพระ ท าให้เกิดการขาดแคลนครูพระที่จะท าหน้าที่ในการสอนหนังสือทั้งในแผนกบาลีและ
แผนกธรรม 
 ข้อเสนอแนะ คือ ควรส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนนักธรรมภายในวัด และควร
สนับสนุนให้ผู้ที่มีความรูความสามารถขึ้นมาเป็นครูสอนนักธรรม  และควรจัดให้มีการอบรมครูพระ
ทุก ๖ เดือน รับรองโดยกรมศาสนารวมทั้งพระวิทยากร ตามแผนกหน้าที่ต่างๆ เป็นประจ าอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งจะท าให้ไดบุคลากรทางศาสนาที่มีประสิทธิผล 
 ๔. ด้านการให้ความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศล 
 ปัญหา อุปสรรค คือ การติดต่อบางครั้งไมสะดวก เนื่องจากไมมีหน่วยงานหรือส านักงาน
ภายในวัด ท าให้ไมมีผู้รับผิดชอบโดยตรง จึงท าให้เกิดความไมสะดวกขึ้น 
 ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการจัดตั้งหน่วยงานหรือส านักงานและจัดให้มีผู้รับผิดชอบ 
เพ่ือให้ความสะดวกแกญาติโยมที่มาติดต่อประสานงานกับทางวัด, ควรจัดให้มีผู้ที่รับผิดชอบในการ
จัดคิวกิจนิมนต์ เพ่ือไมให้เกิดความซ้ าซ้อนและคลาดเคลื่อน และควรมีการวางกฎระเบียบที่ชัดเจน 
  



~ ๑๑๕ ~ 
 

๖. สรุปองค์ความรู้จากการวิจัย  
 จากการวิจัยเรื่อง  “ประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาส  ในอ าเภอศรีประจันต์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี” ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้ดังแสดงในแผนภาพที่ ๔.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
จากแผนภาพที่ ๔.๑ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยพบว่า แนวทางแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการ
บริหารงานของเจ้าอาวาส  ในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี  มีรายละเอียดดังนี้ 
  

ประสิทธิผลการบริหารงานของเจา้อาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ 
จังหวัดสุพรรณบรุ ี

เจ้าอาวาสมีการวางแบบแปลนและแผนผังภายในวัดเพื่อปรับทัศนียภาพภายในวัด
ให้สวยงาม และต้องดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวง เจ้าอาวาสต้องจัดท าบัญชีรับจ่ายเงินของวัด และเมื่อสิ้นปีปฏิทิน ให้
ท าบัญชีเงินรับจ่ายและคงเหลือ ทั้งนี้ให้เจ้าอาวาสตรวจตราดูแลให้เป็นไปโดย
เรียบร้อยและถูกต้อง 

มีจัดให้มีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมทุกวัดอย่างทั่วถึง
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความส าคัญของทางศาสนา เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคัญทางศาสนา และยอมให้ความร่วมมือและอ านวยความสะดวกในการ
บ าเพ็ญกุศล 

มีจัดให้มีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมทุกวัดอย่างทั่วถึง ควรให้
การสนับสนุนส่งเสริมผู้ที่ประสงค์จะศึกษาต่อแผนกบาลีควรจัดให้มีพระภิกษุผู้มี
ความรู้ความสามารถเข้าไปให้ความรู้ในโรงเรียนต่างๆควรมีการประเมินผลการ
เรียนการสอนเป็นระยะๆ เพื่อให้เกิดการต่ืนตัวทั้งผู้เรียนและผู้สอน 

การปกครองต้องให้เป็นไปตามระเบียบของมหาเถรสมาคมและพระธรรมวินัยอัน
ไม่ขัดต่อกฎหมายบ้านเมือง การตรวจการคณะสงฆ์ของเจ้าคณะควรเป็นไป
ตามล าดับและสม่ าเสมอเพื่อให้เกิดความพร้อมทุกด้านควรมีการประชุมเพื่อ
รับทราบปัญหาให้ความรู้แก่พุทธศาสนิกชน ในการปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎ
มหาเถรสมาคม 
 

ด้านการบ ารุงรักษาวัด   
จัดกิจการและศาสนสมบัติ 

ด้านการบริหารและปกครอง   

ด้านการศึกษาอบรม      
และสั่งสอน 

ด้านการให้ความสะดวกตาม 
สมควรในการบ าเพ็ญกุศล 

พระสงฆ์ในฐานะที่เป็นผู้ที่มีประสิทธิผลการในการบริหารงานของเจ้าอาวาส ใน
อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี  ควรที่จะประพฤติตัวให้เหมาะสมกับ
สถานะภาพของตนเอง และควรเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อให้ประชาชนน าไปปฏิบัติ
ตามอย่างจริงจัง 
 



~ ๑๑๖ ~ 
 

 ๑) ด้านการบ ารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติ  เจ้าอาวาสมีการวางแบบแปลน
และแผนผังภายในวัดเพ่ือปรับทัศนียภาพภายในวัดให้สวยงาม และต้องดูแลรักษาและจัดการศาสน
สมบัติของวัดให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เจ้าอาวาสต้องจัดท าบัญชีรับจ่ายเงินของวัด และเมื่อสิ้นปี
ปฏิทิน ให้ท าบัญชีเงินรับจ่ายและคงเหลือ ทั้งนี้ให้เจ้าอาวาสตรวจตราดูแลให้เป็นไปโดยเรียบร้อย
และถูกต้อง  
 ๒) ด้านการบริหารและปกครอง  การปกครองต้องให้เป็นไปตามระเบียบของมหาเถร
สมาคมและพระธรรมวินัยอันไม่ขัดต่อกฎหมายบ้านเมือง การตรวจการคณะสงฆ์ของเจ้าคณะควร
เป็นไปตามล าดับและสม่ าเสมอเพ่ือให้เกิดความพร้อมทุกด้านควรมีการประชุมเพ่ือรับทราบปัญหา
ให้ความรู้แก่พุทธศาสนิกชน ในการปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ให้ความรู้แก่
พุทธศาสนิกชน ในการปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม 
 ๓) ด้านการศึกษาอบรม และสั่งสอน มีจัดให้มีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนก
ธรรมทุกวัดอย่างทั่วถึง ควรให้การสนับสนุนส่งเสริมผู้ที่ประสงค์จะศึกษาต่อแผนกบาลีควรจัดให้ มี
พระภิกษุผู้มีความรู้ความสามารถเข้าไปให้ความรู้ในโรงเรียนต่างๆควรมีการประเมินผลการเรียนการ
สอนเป็นระยะๆ เพ่ือให้เกิดการตื่นตัวทั้งผู้เรียนและผู้สอน จัดให้ความรู้แก่พระภิกษุ สามเณรเพ่ือ
เพ่ิมความรู้ในการเผยแผ่ธรรมแก่พุทธศาสนิกชนในวันส าคัญทางศาสนา 
 ๔) ด้านการให้ความสะดวกตาม สมควรในการบ าเพ็ญกุศล มีประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ความส าคัญของทางศาสนา เพ่ือให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญทางศาสนา และยอมให้ความ
ร่วมมือและอ านวยความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศล เจ้าอาวาสต้องให้ความส าคัญในเรื่องนี้เป็นพิเศษ
เพราะถือว่าเป็นเรื่องท่ีใกล้ชิดและมีผลต่อความรู้สึกของพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาภายในวัด  
 

๗.อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัด
สุพรรณบุรี มีประเด็นที่สามารถน ามาอภิปรายผลไดดังนี้ 
 ๑. ด้านการบ ารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติ ผลการวิจัยพบว่าเจ้าอาวาสใน
อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีประสิทธิผลการบริหารงาน ด้านการบ ารุงรักษาวัด จัด
กิจการและศาสนสมบัติของวัด อยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทและเอาใจใสของเจ้า
อาวาสในการบ ารุงรักษาวัด ไมว่าจะเป็นการซ่อมแซม ปรับปรุงหรือตกแต่งต่อเติม วิหาร โบสถ
อาคารสถานที่ หรือการวางแบบแปลนและแผนผังภายในวัดเพ่ือปรับทัศนียภาพภายในวัดให้
สวยงาม และพัฒนาไปได้ด้วยดีซึ่งการที่วัดมีสถานที่ที่พรอมจะสามารถรองรับการจัดการงานอ่ืน
ภายในวัดไดอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น เช่นการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ เป็นต้น รวมตลอดไปถึงการจัดการ
ด้านรายรับและรายจ่ายภายในวัด และการเป็นตัวแทนของวัดในเรื่องต่างๆ เช่นการรับทรัพย์สิน 
การอรรถคดีซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่   เจ้าอาวาสที่จะต้องดูแลรักษาและปฏิบัติเพ่ือให้งานด้ านการ
บ ารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดด าเนินการไปไดด้วยดี 



~ ๑๑๗ ~ 
 

 ๒. ด้านการบริหารและการปกครอง ผลการวิจัยพบว่า เจ้าอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์
จังหวัดสุพรรณบุรี มีประสิทธิผลการบริหารงาน ด้านการบริหารและการปกครอง อยู่ในระดับมาก 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถของเจ้าอาวาสในการบริหารงานตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับ
ที่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการบริหารงานนั้นเจ้าอาวาสต้องบริหารทั้งคน งานและทรัพยากรตลอดจน
เวลาเพ่ือให้งานกิจการคณะส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ไดวางไวอันจะยังผลให้เกิดความผาสุกขึ้น
ภายในวัด และส่งผลให้การปกครองสามารถด าเนินไปไดด้วยดี ถูกต้องตามครรลองคลองธรรมแห่ง
พระธรรมวินัยต่อไป 
 ๓. ด้านการศึกษา อบรมและสั่งสอน ผลการวิจัยพบว่า เจ้าอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์
จังหวัดสุพรรณบุรี มีประสิทธิผลการบริหารงานด้านการศึกษา อบรมและสั่งสอน อยู่ในระดับมาก 
ซึ่งแสดงถึงความเอาใจใสของเจ้าอาวาสที่มีต่อพระภิกษุ สามเณร และศิษย์วัด โดยการส่งเสริมให้
พระภิกษุ สามเณร และศิษย์ วัดไดมีโอกาสศึกษาเล่าเรียนทั้งในแผนกธรรมและบาลี ตลอดจน
สนับสนุนการศึกษาในแผนกสามัญ เพ่ือให้พระภิกษุ สามเณร และศิษย์วัดไดมีโอกาสเพ่ิมพูนความรู
ประสบการณ ซึ่งจะท าให้พระภิกษุ สามเณร และศิษย์วัด สามารถน าความรูที่ไดรับไปพัฒนาตนเอง
ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพและเพียบพรอมไปด้วยความรูความสามารถซึ่งจะท าให้สามารถแกไขปัญหา 
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นไดอย่างมีประสิทธิผล  
 ๔. ด้านการให้ความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศล ผลการวิจัยพบว่า เจ้าอาวาสในอ าเภอ
ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีประสิทธิผลการบริหารงานด้านการให้ความสะดวกในการบ าเพ็ญ
กุศล อยู่ในระดบัมาก แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์อันยาวไกลของเจ้าอาวาสในการพัฒนาสิ่งต่างๆ ที่จะ  
ช่วยเพ่ิมความสะดวกให้แกพุทธศาสนิกชนในการมาวัด ในโอกาสต่างๆ เช่นงานการกุศลประจ าปี
หรืองานจรของวัด งานบ าเพ็ญกุศลต่างๆ ซึ่งเมื่อผู้ที่มาวัดไดรับความสะดวกสบายก็จะท าให้เกิด
ความประทับใจ สุขใจและอยากท่ีจะกลับมาวัดอีก 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาสในอ าเภอศรี
ประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรี ตามสถานภาพส่วนบุคคล ได แก สถานภาพ อายุ พรรษา ระดับ
การศึกษาสามัญ ระดับการศึกษาเปรียญธรรม พบว่า พระภิกษุ สามเณรและประชาชน ที่มี
สถานภาพต่างกัน มีทัศนะ ต่อประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว แสดงให้ว่าพระภิกษุหรือสามเณรที่
อยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าอาวาส มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาส 
ต่างกัน อาจเป็นเพราะการทุ่มเทเอาใจใสและพรอมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ภายในวัดให้
มีความเจริญและสวยงามจนปรากฏ เป็นรูปธรรมจนเป็นที่ยอมรับของพระภิกษุ สามเณรและ
ประชาชน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของพระมหาชวลิต ชาตเมธี(คงแก้ว) ที่ศึกษาเรื่อง บทบาท
ของ พระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ : ศึกษาเฉพาะกรณี พระสังฆาธิการ ในจังหวัด



~ ๑๑๘ ~ 
 

ภูเก็ต พบว่า พระภิกษุ สามเณร ที่มีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสังฆาธิการใน
การบริหารกิจการคณะสงฆ์แตกต่างกัน  Sig =.๐๒๖) จึงยอมรับสมมุติฐานที่ตั้งไว้๗๗ 
พระภิกษุ สามเณร และประชาชน ที่มีอายุต่างกัน มีทัศนะต่อประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้า
อาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว แสดงว่า
อายุของผู้อยู่ใต้การปกครองไมใช้สิ่งส าคัญที่ท าให้ทัศนะที่มีต่อประสิทธิผลการท างานของ  เจ้า
อาวาสเปลี่ยนแปลงไป เมื่อเจ้าอาวาสเป็นผู้ที่มีความวิริยะอุตสาหะ ทุ่มเทและเอาใจใสสิ่งต่างๆ ไมว่า
เป็นกิจการภายนอกหรือภายในวัดจนเป็นที่ประจักษ์แกสายตาของพระภิกษุ สามเณรและประชาชน 
อายุจึงไมใช้สิ่งที่ท าให้เกิดทัศนะที่มี ต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของ    เจ้าอาวาสแตกต่างกัน 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วรวิท บุญยะดาษ ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าในการพัฒนาชุมชน
ของเจ้าอาวาส : กรณีศึกษาจังหวัดเลยพบว่า อายุและระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง ไม มี
ความสัมพันธ์กับภาวะผู้น าในการพัฒนาชุมชนของเจ้าอาวาสอย่างมีนัยที่ส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .
๐๕๗๘   พระภิกษุ และสามเณร  ที่มีพรรษาต่างกัน มีทัศนะต่อประสิทธิผลการบริหารงานของ     
เจ้าอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ไมแตกต่างกัน ซึ่งไมเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระภิกษุและสามเณรมีความคิดเห็นตรงกันว่าเจ้าอาวาสบริหารงานไดอย่างมี
ประสิทธิผลและเป็นที่ยอมรับของพระภิกษุและสามเณรในสังกัด การบวชก่อนหรือหลังไม ว่าจะมี
พรรษาหรือไมก็ตามการบวชของพระภิกษุหรือสามเณร ถือเป็นโอกาสที่ดี ที่จะได เข้ามาเก็บเกี่ยว
ความรูและศึกษาพระธรรมวินัยและไดมีโอกาสในการฝึกฝนตนเองให้มีความรูตลอดจนการเสียสละ
และรูจักความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและต่อสังคม ซึ่งไมสอดคลองกับผลการวิจัยของพระพิพัฒน์  
ภาสน์ บุญเทียน ที่ไดท าการวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการบริหารวัดตามหลักปฏิรูปเทศของเจ้า
อาวาสในจังหวัดนครราชสีมา พบว่าเจ้าอาวาสที่มีพรรษาต่างกัน มีพฤติกรรมการบริหารวัดโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า เจ้าอาวาสที่มีพรรษา
มาก ปานกลาง และน้อยมีค่าเฉลี่ยระดับพฤติกรรมการบริหารวัดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .๐๕ ในทุกด้าน๗๙  พระภิกษุ สามเณร และประชาชน ที่มีระดับการศึกษาสามัญต่างกัน 
มีทัศนะต่อ ประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ จั งหวัดสุพรรณบุรี 
แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว แสดงให้เห็นว่าแม้การศึกษาต่างกัน การแสดงทัศนะต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาสก็ต่างกันเพราะเมื่อเจ้าอาวาสไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
                                                 

 ๗๗พระมหาชวลิต ชาตเมธี (คงแก้ว), “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ : 
ศึกษาเฉพาะกรณี พระสังฆาธิการในจังหวัดภูเก็ต”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒). 
 ๗๘วรวิท บุญยะดาษ, “ภาวะผู้น าในการพัฒนาชุมชนของเจ้าอาวาส : กรณีศึกษาจังหวัดเลย”, 
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, ๒๕๕๐). 
 ๗๙พระพิพัฒน์ภาสน์ บุญเทียน, “การศึกษาพฤติกรรมการบริหารวัดตามหลักปฏิรูปเทศของเจ้า
อาวาสในจังหวัดนครราชสีมา”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา, ๒๕๔๗).  



~ ๑๑๙ ~ 
 

คณะสงฆ์จนเป็นที่ประจักษ์แกสายตา แล้วย่อมไมท าให้เกิดข้อสงสัย หรือความคิดที่แตกต่างกัน เมื่อ
เจ้าอาวาส ทุ่มเททั้งก าลังกาย ก าลังใจ แรงงาน พลังความคิดตลอดจนสามารถสร้างความไว วางใจ
และสร้างความศรัทธาให้เกิดขึ้นจนสามารถพัฒนาวัดไดอย่างมีประสิทธิผล ส่งผลดีให้เกิดขึ้นแก
พระภิกษุ สามเณร ชุมชน และสังคมอันน ามาซึ่งความผาสุกสวัสดีแห่งบวรพระศาสนา อีกทั้งการ
บริหารงานของ เจ้าอาวาสยังอยู่ภายใต้กรอบพระธรรมวินัยอัน เคร่งครัด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ
และความสามารถของเจ้าอาวาสในการบริหารงานที่มีประสิทธิผลนั่นเอง จึงไมแปลกที่พระภิกษุ 
สามเณรจะมีทัศนะท่ีแตกต่างกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พระสมุหชัชวาล ช่ ามะณี ที่ไดศึกษา
บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนบริเวณชายแดนไทย-ลาว จังหวัดเลยพบว่าบทบาทของ
พระสงฆใ์นการพัฒนาชุมชนบริเวณชายแดนไทย-ลาวจังหวัดเลยแตกต่างกันตามระดับการศึกษา๘๐ 
พระภิกษุและสามเณร ที่มีระดับการศึกษาเปรียญธรรมต่างกัน มีทัศนะต่อประสิทธิผลการ
บริหารงานของเจ้าอาวาสในอ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว อาจเป็นเพราะพระภิกษุและสามเณรเป็นผู้ครองตนอยู่ในสมณะเพศซึ่งต้อง
ประพฤติตนให้อยู่ในศีล อันเป็นข้อวัตรปฏิบัติและยึดเหนี่ยวจิตใจอยู่แล้ว จึงมีพ้ืนฐานในการ
ด ารงชีวิตที่เหมือนๆ กันและมีมุมมองของชีวิตสมณะเพศที่คล้ายๆ กันซึ่งสอดคลองกับ ผลการวิจัย            
พระมหาทองดี อกิ  ฺจโน (ศรีตระการ) ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของพระภิกษุต่อภาวะผู้น า ในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ เขตภาษีเจริญและเขตบางแคกรุงเทพมหานครพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี       
วุฒิการศึกษาบาลีต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าในการบริหารกิจการคณะสงฆ โดยภาพรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ จึงยอมรับสมมติฐาน๘๑ 
  

                                                 

 ๘๐พระครูสมุห์ชัชวาล ช่ ามะณี, “บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนบริเวณชายแดนไทย-ลาว 
จังหวัดเลย”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, ๒๕๔๔).  
 ๘๑พระมหาทองดี อกิญฺจโน (ศรีตระการ), “ความคิดเห็นของพระภิกษุต่อภาวะผู้น า ในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์เขตภาษีเจริญและเขตบางแค กรุงเทพมหานคร,” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒). 



~ ๑๒๐ ~ 
 

 

๙. ข้อเสนอแนะ 
 ๙.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 พระสังฆาธิการในระดับต่าง ๆ และองค์กรพระพุทธศาสนา ควรน าผลการวิจัยนี้ไป
ประยุกต์ใช้ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาของเจ้าอาวาสที่มีประสิทธิผล ประสิทธิผลสร้างความมั่นคงให้กับ
พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นประโยชน์และจ าเป็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้บรรลุเป้าหมาย เช่น 
 ๑)  เจ้าอาวาสควรเน้นย้ าให้พระภิกษุ สามเณรและประชาชน เป็นผู้รอบรู้ในทุกด้าน มี
ความช านาญในการบริหารเจ้าอาวาสได้ 
 ๒)  เจ้าอาวาส ควรมีรูปแบบการพัฒนาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับกระแสโลกาภิวัตน์ 
เพ่ือให้เป็นสังคมที่อุดมไปด้วยฐานคุณธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 ๓)  เจ้าอาวาส ควรยกระดับการศึกษาในต าแหน่งให้สูงขึ้น ให้เทียบเท่าระดับสูงขึ้นไป 
และมีการถวายความรู้แก่เจ้าอาวาสให้ครอบคลุมทุกรูป 
 ๙.๒  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 ๑)  เจ้าอาวาส ควรจัดท าแผนการบ ารุงรักษาวัดจัดกิจกรรม และศาสนสมบัติ และให้
ค าแนะน าในการก่อสร้าง เพ่ือพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจ 
 ๒)  เจ้าอาวาส ควรให้ความส าคัญในการด้านศึกษาตลอดถึง สามเณร และประชาชน 
ทั่วไป ให้มีความรู้อย่างแตกฉาน ควรเอาใจใส่เป็นเชิงนโยบาย โดยการสร้างแรงจูงใจในการศึกษา 
เพ่ือน าไปประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างท่ีดี สามารถอบรมสั่งสอนประชาชนทั่วไปได้อย่างถูกต้อง 
 ๓)  เจ้าอาวาส ควรให้ความส าคัญต่อการพัฒนาเจ้าอาวาส เพ่ือให้เป็นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ 
รู้จักการวางแผนและท างานอย่างเป็นระบบ รู้จักวิธีสร้างแรงบันดานใจในการท างาน และเป็นผู้น าที่
มีความรู้และมีความสามารถในการบริหารคณะสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิผล 
 ๙.๓  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 ๑)  ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของเจ้าอาวาส 
เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยที่มีความส าคัญต่อประสิทธิผลการบริหารซึ่งจะมีช่วยให้เกิดการกระตุ้นหรือ
ความต้องการพัฒนาประสิทธิผลต่อไป 
 ๒)  ควรศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของ     
เจ้าอาวาส เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนส าคัญที่จะท าให้พระพุทธศาสนา
ยั่งยืนอยู่ไดสืบไป 
 ๓)  ควรศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาสในทุกภาคเพ่ือ     
ก่อให้เกิดการเปรียบเทียบและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาประสิทธิผลในการบริหารงานของเจ้าอาวาส
ให้สูงขึ้น อันจะส่งผลดีต่อวัด ชุมชนและสังคม 
  



~ ๑๒๑ ~ 
 

บรรณานุกรม 

 
๑. ภาษาไทย 
 (๑) หนังสือ: 
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อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
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ธิติวุฒิ  หมั่นมี   
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีจุดประสงค์ คือ  ๑)เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรม  
ในโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ๒) เพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติงาน
ของพระสอนศีลธรรม ในโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรีโดยจ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคลและ ๓) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานของพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบ
ผสานวิธี โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้ส ารวจกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนโรงเรียน
ประเทียบวิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี จ านวน ๓๒๒ คน จากจ านวนประชากร
ทั้งหมด ๙๗๕ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth interview)  
กับผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) และใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาพร้อมน าเสนอเป็นแบบ
พรรณนา 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 นักเรียนโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี มีความคิดเห็นต่อ
การปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = ๔.๐๐) ทุกด้าน ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนต่อการ
ปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
โดยจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลพบว่า นักเรียนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา มีความคิดเห็น
โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  
                                                 

 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประเทียบ
วิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี พบว่า พระสอนศีลธรรมขาดทักษะในการถ่ายทอดความ
และไม่มีเทคนิคการสอนแบบหลากหลาย ไม่ช านาญการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัยในการประกอบการ
เรียนการสอน ขาดความช านาญในการผลิตสื่อที่ทันสมัยโดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยีที่สอดคล้องขาด
ความคล่องในการใช้สื่อประกอบการเรียนเรียน และไม่มีวิธีกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการ
เรียน และเน้นบรรยายมาก จนนักเรียนไม่มีส่วนในกิจกรรมเลยและเนื้อหาในการเรียนมีมากไม่
สอดคล้องกับเวลาที่ใช้ท าการเรียนการสอน สภาพห้องและสภาพแวดล้อมมีบรรยากาศไม่เหมาะต่อ
การศึกษา 
 

ค าส าคัญ: การปฏิบัติงาน, พระสอนศีลธรรม 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were: 1) to study  the work performamce 
of  moral teaching monks in the Pratheapwitthayathan school, Wihandaeng district, 
Saraburi province,   2) to compare the work practice of  moral teaching monks in 
the Pratheapwitthayathan school, Wihandaeng district, Saraburi province, 3) to 
study the problems, obstacles and suggestions to the work practice of  moral 
teaching monks in the Pratheapwitthayathan school, Wihandaeng district, Saraburi 
province... 
 This research is the mixed research method. For the quantitative research 
is collected the data from the sampling group as the 322 out of 975 students in the 
Pratheapwitthayathan school ,Wihandaeng district, Saraburi province. The 
researcher had the data analysis through  frequency, percentage, mean, standard 
deviation(S.D) one-way analysis of variance (One-way ANOVA) for testing the 
difference between the averages from three or more groups with LSD (Least 
Significant Different).and the qualitative research  had the in-depth interview from 8 
key informants by using the descriptive content analysis technique. 
 The findings of this research as following : 
 The students of Pratheapwitthayathan school, Wihandaeng district, 
Saraburi province,had the opinions to work practice of  moral teaching monks in 
the Pratheapwitthayathan school, Wihandaeng district, Saraburi province in overall,  
was at good level  (X= 4.00). The findings of opinion comparison of students to 
work performamce of  moral teaching monks in the Pratheapwitthayathan school, 
Wihandaeng district, Saraburi province, classified by the personal status that found 
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that the students had the difference of sex, age, education level, had the opinion 
in overall indifferently. It had significantly statistics at 0.05. It rejected the 
hypothesis.  
 The problem and obstacle to work performamce of  moral teaching 
monks in the Pratheapwitthayathan school , Wihandaeng district, Saraburi province, 
found that the moral teaching monks lack of transfer skill and no teaching 
techniques, no modern teaching media skill for teaching, lack of media production 
technology, lack of teaching media skill, and no motivation to students for more 
interesting learning and too much lecture, then students do not have the 
participation of activity and the content is very much that no matching with 
teaching and learning time. The classroom and environment are not suitable to 
education. 
 

Keywords: The Work Practice, Moral Teaching Monks  
 
 

๑. บทน า 
 พระพุทธศาสนากับการศึกษาได้มีความเกี่ยวเนื่องกันมาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันซึ่งการ 
จัดการศึกษาของคณะสงฆ์ ในพระพุทธศาสนาด าเนินการตามแนวไตรสิกขา โดยยึดถือหลักพระ
พุทธพจน์คือค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า มีความมุ่งหมายที่ส าคัญเพ่ือให้ผู้ศึกษาประพฤติปฏิบัติตาม
ด ารงรักษาและเผยแผ่พรหมจรรย์ อันเป็นระบบการด าเนินชีวิต ตามหลักการแห่งพระธรรมวินัย 
โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น ๓ ขั้นคือขั้นปริยัติเป็นการประกาศความจริงและข้อปฏิบัติทางกายวาจา
ใจ     เป็นชั้นๆ เหมาะแก่เพศและอัธยาศัยของบรรพชิตและคฤหัสถ์ขั้นปฏิบัติเป็นการฝึกอบรมกาย
วาจาใจตามหลักค าสั่งสอนและการบ าเพ็ญสมาธิ เจริญภาวนาและขั้นปฏิเวธ เป็นการบรรลุถึงผลที่
มุ่งหมายประดุจการเดินทาง ไปถึงสถานที่ปรารถนาได้ประสบสิ่งที่พึงพอใจ แม้ว่าในปัจจุบันนี้จะเป็น
ยุคกระแสโลกาภิวัฒน์ ซึ่งส่งผลให้สังคมไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะความ
เจริญใน ด้านวัตถุแต่บทบาทของพระสงฆ์และวัดก็ยังคงท าหน้าที่ เป็นที่พ่ึงที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของ
พุทธศาสนิกชนในสังคมอยู่ตลอดไป เพราะหลักธรรมของพระพุทธศาสนาได้กลายมาเป็นหลักธรรม
ส าคัญของวัฒนธรรมไทย๘๒ นอกจากนั้น การส่งเสริมบทบาทของคณะสงฆ์ให้มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาโรงเรียนและครอบครัวต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด ตลอดจนสนับสนุนให้มีการปฏิบัติธรรม
และความสงบร่มเย็นทางจิตใจควบคู่กับการเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ทุก
รูปแบบและทุกแนวทาง จะโน้ม น้าวจิตใจเยาวชนให้ออกห่างจากสิ่งยั่วยุหลีกเลี่ยงสื่อลามกอนาจาร
                                                 

๘๒พระณปวร โทวาท, “การพัฒนาต้นแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา
ประจ าจังหวัดในประเทศไทย”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที่  ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) 
(พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙): ๖๗ 
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การหมกมุ่นทางเพศก่อนวัยอันควรอันตรายและพิษภัยจากยาเสพติดต้องพัฒนาไปตามธรรมชาติ
ของวัยนักเรียนและความพร้อมทาง ด้านจิตใจ โดยการให้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไม่ฝืนธรรมชาติ จากสภาพปัญหาหลักการเหตุผลและ
น โ ยบายที่ ก ล่ า ว ม าข้ า ง ต้ นท า ใ ห้ ก ร ะทร ว ง วัฒนธ ร รม ได้ ท า ข้ อ ตกล งคว ามร่ ว มมื อ   

(MOU = Memorandum of Understanding) กับกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้านวัฒนธรรมทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างทักษะความรู้ในเรื่อง
ศิลปวัฒนธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนนักศึกษาและครูอาจารย์ทุกระดับ รวมถึงหลักสูตรระยะสั้น
และระยะยาวในสถานศึกษาทุกระดับท่ัวประเทศข้อตกลงได้เสนอไปยังส านักงานคณะกรรมการการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งได้พิจารณาตกลงรายละเอียดของโครงการพระสอนศีลธรรม
แล้วเห็นควรสนับสนุน เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้านพุทธศาสนากับพระสงฆ์โดยตรง เพ่ือ
ช่วยสร้างปฏิบัติสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศาสนากับนักเรียนรวมทั้งเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมที่ดีให้กับเด็กตั้งแต่วัยเริ่มต้น เพ่ือเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ๘๓ การด าเนินงานตาม
โครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๖ อย่างต่อเนื่อง
และเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๑ โครงการครูพระสอนศีลธรรมได้เปลี่ยนหน่วยงานที่รับผิดชอบ จาก
กรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมมาเป็นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นผู้รั บผิดชอบ 
และได้ปรับเปลี่ยนโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเป็น พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อีกทั้ง
ผู้วิจัยเอง ก็มีสถานะเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง 
จังหวัดสระบุรี  พบว่าการท าหน้าที่พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้ได้ตามวัตถุประส งค์ และ
เป้าหมายของโครงการนั้น มีข้อจ ากัดหลายอย่าง ซึ่งผู้วิจัยเองมีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาและแนว
ทางแก้ไขการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ว่ามีปัญหาในแนวทางใดและอุปสรรคที่
เกิดขึ้น ว่าเกิดขึ้นเนื่องมาจากปัญหาอันใด เป็นที่ตัวของเด็กนักเรียนที่ไม่ตั้งใจไม่สนใจที่จะเรียนกับ
พระสอนศีลธรรม หรือปัญหาเกิดจากทางโรงเรียนที่มีความไม่พร้อมในการให้ชั่วโมงเรียนกับพระ
สอนศีลธรรมที่เข้าไปสอนในโรงเรียนนั้นๆ จะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปได้
อย่างไร จากเหตุผลดังกล่าวนี้เองผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานของพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการศึกษา ให้เหมาะสมและส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ของการท างานในคราวต่อไป๘๔ 
 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
                                                 

๘๓ พระครูอุทัยกิจจารักษ์, “หลักศีล ๕ : การประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลในสังคม”, 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒ (ฉบับพิเศษ) (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙): ๔๒๙ 

๘๔ส านักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม , คู่มือการด าเนินงาน
โครงการ  พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนปีงบประมาณ ๒๕๕๐, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากัด, ๒๕๕๐).  



~ ๑๒๗ ~ 
 

 ๒.๑ เพ่ือศึกษา การปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรม ในโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 
อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
 ๒.๒ เพ่ือเปรียบเทียบ การปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรม ในโรงเรียนประเทียบ
วิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรีโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
 ๒.๓ เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
 

๓.  ขอบเขตการวิจัย  
 ๓.๑  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 งานวิจัยเรื่อง “การปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง 
จังหวัดสระบุรี” ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตเนื้อหาโดยสังเคราะห์จากแนวคิด/ทฤษฎี ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ได้แก่  
๑. ด้านการใช้เทคนิคและวิธีการสอน ๒. ด้านการสอนที่เน้นเป็นศูนย์กลาง  ๓. ด้านการเรียนการ
สอนที่สอดคล้อง 
 ๓.๒  ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ตัวแปรต้น (Indepemdent Variables) คือ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา 
 ตัวแปรตาม (Depemdent Variables) คือการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยผู้วิจัยสังเคราะห์จากแนวคิดของ 
“ประเสริฐ ธรรมโวหาร”๘๕ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ ๑. ด้านการใช้เทคนิคและวิธีการสอน  
๒. ด้านการสอนทีเน้นเป็นศูนย์กลาง  ๓. ด้านการเรียนการสอนที่สอดคล้อง 
 

๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง “การปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 
อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี” มีวิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 ๔.๑  รูปแบบการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง “การปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 
อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี”เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed[Method  Research) ประกอบ
ไปด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) เพ่ือสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณ 
 ๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

                                                 
๘๕ประเสริฐ ธรรมโวหาร, หลักสูตรและการจัดการมัธยมศึกษา , (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชา

หลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฎจันทรเกษม, ๒๕๔๒), หน้า ๒๕๐. 



~ ๑๒๘ ~ 
 

 ๑) ประชากร (Population)ได้แก่นักเรียนโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน ในพ้ืนที่   
อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีจ านวน ๙๗๕ คน๘๖

 

 ๒) กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size)  
และวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Sampling) จ านวน ๓๒๒ คน และผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๗ รูป/คน  
 ๔.๓  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมา โดยศึกษางานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา และแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ต ารา  
และงานวิจัย ที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
 ๓.๔  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้ 
 ๑) ขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ถึงผู้อ านวยการโรงเรียน เพ่ือขอความอนุเคราะห์
ในการตอบแบบสอบถามจาก นักเรียน ในพ้ืนที่  
 ๒) น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูล กับ นักเรียน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
๓๒๒ ชุด และเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง แล้วน ามาตรวจสอบความถูกต้อง ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์
ทั้งหมดจ านวน ๓๒๒ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 
 ๓) น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ต่อไป 
 ๔.๕  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติ ดังนี้ 
 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ส าหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
และพรรณนา ปัญหาและแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประเทียบ
วิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  สถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่ (Frequency), ค่าร้อยละ 
(Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean)  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และผู้วิจัย
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยวิธีการดังนี้ ๑) น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาถอดเสียง
และบันทึกเป็นข้อความ ๒) น าข้อความจากการสัมภาษณ์และการจดบันทึกมาจ าแนกเป็นประเด็น
และเรียบเรียงเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ๓) วิเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์ของ
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis 
Technique) ประกอบบริบท (Context) ๔) สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและ
น าเสนอต่อไป  
 

                                                 

 ๘๖โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน, เอกสารกองทะเบียนโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อ าเภอวิหาร
แดง, ส ารวจ ณ วันท่ี ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙. 



~ ๑๒๙ ~ 
 

๕. ผลการวิจัย 
 จากการศึกษา การปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อ าเภอวิหาร
แดง จังหวัดสระบุรี ผู้วิจัยสรุปผล ดังนี้ 
 ๕.๑ สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 พบว่า นักเรียนผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๒๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ 
๖๖.๔๒  และเป็นเพศชาย จ านวน ๑๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๘ อายุระหว่าง ๑๖ – ๑๗ ปี จ านวน 
๑๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๑  รองมา คือ มีอายุระหว่าง ๑๔ – ๑๕ ปี จ านวน ๙๙ คน คิดเป็นร้อยละ 
๓๐.๗๕ ถัดมา คือ มีอายุระหว่าง ๑๒ – ๑๓ ปี จ านวน ๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๑๕ และน้อยที่สุด คือ มี
อายุระหว่าง ๑๘ – ๑๙ ปี จ านวน ๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔๙ การศึกษาอยู่ชั้นมัธยมปีที่ ๓ จ านวน 
๑๐๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๙๒ รองลงมา ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมปีที่ ๖ จ านวน ๑๐๕ คน คิดเป็นร้อยละ 
๓๒.๖๑ ถัดมา คือ ชั้นมัธยมปีที่ ๕ จ านวน ๕๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๗๐ และน้อยที่สุด คือ ชั้นมัธยมปีที่ 
๔ จ านวน ๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗๗ 
 ๕.๒ การปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง 
จังหวัดสระบุรี พบว่านักเรียน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประเทียบ
วิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านสรุปได้ดังนี้   
 ๑)  ด้านการใช้เทคนิคและวิธีการสอน 
 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประเทียบ
วิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ด้านการใช้เทคนิคและวิธีการสอนโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  
(  = ๔.๐๒, S.D. = ๐.๔๘๖) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า การปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ประเทียบวิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ด้านการใช้เทคนิคและวิธีการสอนอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 ๒)  ด้านการสอนเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 
 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประเทียบ
วิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ด้านการสอนเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก  (  = ๔.๑๓, S.D. = ๐.๔๗๔) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า การปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ประเทียบวิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ด้านการสอนเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง อยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ 
 ๓)  ด้านการสอนที่สอดคล้อง 
 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ประเทียบวิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ด้านการสอนที่สอดคล้อง โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก (  = ๓.๘๗, S.D. = ๐.๖๑๖) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า การปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ด้านการสอนที่สอดคล้อง อยู่ในระดับมากทุก
ข้อ 
 ๕.๑.๓ ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประเทียบ
วิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  









~ ๑๓๐ ~ 
 

 การเปรียบเทียบระดับผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติหน้าที่ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ประเทียบวิทยาทาน อ าเภอวิหาแดง จังหวัดสระบุรี ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคลทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง ตัวแปร ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สรุปได้ดังนี้ 
 สมมติฐานที่ ๑ นักเรียนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี แตกต่างกัน  พบว่า นักเรียนที่มีเพศ
ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 
อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 สมมติฐานที่ ๒ นักเรียนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี แตกต่างกัน  พบว่า 
นักเรียนที่มีอายุต่างกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ประเทียบวิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ 
 สมมติฐานที่ ๓ นักเรียนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี แตกต่างกัน  พบว่า 
นักเรียนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 ๕.๔ สรุปปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประเทียบ
วิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี” ครั้งนี้ ท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอใน
การแก้ไข ซึ่งจ าแนกเป็นรายด้าน ดังนี้ 
 ๑) การใช้เทคนิคและวิธีการสอน 
 ปัญหา อุปสรรค  
  ๑. พระสอนศีลธรรมขาดทักษะการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน 
  ๒. พระสอนศีลธรรมไม่สามารถน าเทคนิคการเรียนการสอนที่หลากหลายให้กับ
นักเรียน 
  ๓. พระสอนศีลธรรมขาดวิธีกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียน 
 ข้อเสนอแนะ  
  ๑. ควรอบรมเทคนิคการสอนที่หลากหลาย และน าไปใช้ให้เหมาะสมกับวัยของ
นักเรียน 
  ๒. ควรเน้นให้พระสอนศีลธรรมเพ่ิมทักษะในการน าเทคนิคการสอนมาปรับเปลี่ยน 
หลายๆ แบบ 
  ๓. ควรหาวิธีกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจเรียน เช่นการให้รางวัล เป็นต้น 



~ ๑๓๑ ~ 
 

 ๒) การสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 
 ปัญหา อุปสรรค  
  ๑. พระสอนศีลธรรมเน้นการบรรยายมากเกินไปจะท าให้นักเรียนไม่มีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรม 
  ๒. เนื้อหาการสอนมีมากไม่สอดคล้องกับเวลาที่ใช้ท าการเรียนการสอน 
  ๓. สภาพห้องเรียนมีบรรยากาศไม่เหมาะต่อการเรียนการสอนพุทธศาสนา 
 ข้อเสนอแนะ  
  ๑. พระสอนศีลธรรมควรลดการบรรยายลง ควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
  ๒. ควรปรับเอาเนื้อหาที่จ าเป็นซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียน 
  ๓. เวลาว่างจากการเรียน ครูพ่ีเลี้ยงควรน านักเรียนไปเรียนที่วัด เพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศ
ในการเรียนการสอน 
 ๓) การเรียนการสอนที่สอดคล้อง 
 ปัญหา อุปสรรค  
  ๑. พระสอนศีลธรรมไม่ช านาญการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัยมาใช้ประกอบการสอน 
  ๒. พระสอนศีลธรรมขาดทักษะในการผลิตสื่อที่ทันสมัยโดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยี 
  ๓. พระสอนศีลธรรมขาดทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการเรียนรู้ 
  



~ ๑๓๒ ~ 
 

 ข้อเสนอแนะ  
  ๑. ควรกระตุ้นให้พระสอนศีลธรรม จัดหาสื่อที่ทันสมัยมาใช้สนับสนุนการเรียนการ
สอนโดยเฉพาะสื่อที่เก่ียวกับเทคโนโลยี 
  ๒. ควรจัดอบรมให้พระสอนศีลธรรมผลิตสื่อการเรียนรู้ การสอนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
และสามารถใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
  ๓. จัดหาครูพ่ีเลี้ยงหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลช่วยเหลือการใช้สื่อเทคโนโลยีของพระสอน
ศีลธรรม 

๖. สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 

อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  พอสรุปเป็นองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการใช้เทคนิคและวิธีการสอน 
๑. พระสอนศีลธรรมได้ท าการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาสอดคล้องกับการพัฒนา
หลักสูตรทางพระพุทธศาสนา 
๒. พระสอนศีลธรรมได้ท าการสอนวิชา
พระพุทธศาสนามีความสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรและจุดประสงค์
รายวิชาพระพุทธศาสนา 
๓. พระสอนศีลธรรมได้ท าการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาสอดคล้องกับปรัชญา
การศึกษาปรัชญาแห่งการศาสนาแห่งชาติ 
 

การปฏิบัติหน้าที่ของพระสอนศลีธรรมในโรงเรียนประเทียบ
วิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 

การสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศนูย์กลาง 
๑. พระสอนศีลธรรมสอนและอบรมให้นักเรียนรู้
หลักพ่ึงตนเองหรือเลี้ยงชีพด้วยความสุจริต 
๒. พระสอนศีลธรรมสอนและอบรมให้นักเรียนมี
ความซื่อสัตย์และให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
๓. พระสอนศีลธรรมสอนและอบรมให้นักเรียน
รู้จักเรื่องของอบายมุขและรู้จักการละ ละ เลิก 
๔. พระสอนศีลธรรมสอนและอบรมให้นักเรียน
รู้จักการมีความสุขตามฐานะของตนเอง 
๕. พระสอนศีลธรรมสอนและอบรมให้นักเรียนมี
สุขภาพจิตดี แจ่มใส เบิกบาน 

 

การเรียนการสอนที่สอดคล้อง 
๑. พระสอนศีลธรรมมีการเตรียมแผนด้านการใช้สื่อการสอนซึ่งสามารถล าดับความส าคัญและแนวทางแก้ปัญหา
ในการปฏิบัติงานได้ 
๒. พระสอนศีลธรรมมีการเตรียมแผนด้านการใช้สื่อการสอนเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติงานและน าไปสู่การ
ประเมินผลของแผนปฏิบัติงาน 
๓. พระสอนศีลธรรมมีการใช้สื่อท่ีทันสมัยเป็นอุปกรณ์และเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนในการสอน 
๔. พระสอนศีลธรรมใช้อุปกรณ์การสอนน าไปสู่บทเรียนอย่างคล่องแคล่วในกระบวนการสอน 



~ ๑๓๓ ~ 
 

 

๗. อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลการวิจัยการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 
อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าประเด็นที่มีความส าคัญ สามารถน ามาอภิปราย ได้
ดังนี้ 
 ๗.๑ ด้านการใช้เทคนิคและวิธีการสอน ผลการศึกษาด้าน การใช้เทคนิคและวิธีการสอน 
พระสอนศีลธรรมสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อศึกษาความพึง
พอใจด้านเทคนิคการสอน เรียงล าดับความพึงพอใจดังนี้  พระสอนศีลธรรมได้ท าการสอนวิชา
พระพุทธศาสนามีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและจุดประสงค์รายวิชาพระพุทธศาสนา
พร้อมทั้งสอนวิชาพระพุทธศาสนาสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายการศึกษาและนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 
และมีความสอดคล้องกับรายละเอียดสาระการเรียนรู้และเป้าหมายการเรียนรู้พระพุทธศาสนาใน
หลักสูตรการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูสุนทรเจติยาภิวัฒน์๘๗ ได้ศึกษาเรื่อง “ความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อการเผยแผ่ธรรมศึกษาในโรงเรียนอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”  
สรุปได้ว่าจากผลการเปรียบเทียบรายคู่ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการเผยแผ่ธรรมศึกษาในโรงเรียน
อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า มีช่วงอายุ ๙ – ๑๐ ปี อายุ ๑๑ 
– ๑๒ ปี และ ๑๓ – ๑๔ ปี มีความพึงพอใจต่อการเผยแผ่ธรรมศึกษาในโรงเรียนอ าเภอภาชี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มากกว่านักเรียนระดับช่วงชั้นที่ ๒ - ๓ ที่เรียนธรรมศึกษา ในโรงเรียนอ าเภอภาชี 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีอายุ ๑๕ - ๑๖ ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ และนักเรียน
ระดับช่วงชั้นที่ ๒-๓ ที่เรียนธรรมศึกษา ในโรงเรียนอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีช่วง  อายุ 
๑๑ - ๑๒ ปี มีความพึงพอใจต่อการเผยแผ่ธรรมศึกษาในโรงเรียนอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
มากกว่ านักเรียนระดับช่ วงชั้นที่ ๒-๓ ที่ เรี ยนธรรมศึกษา ในโรงเรียนอ าเภอภาชี  จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยาที่มีอายุ ๑๓ - ๑๔ ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ส่วนคู่อ่ืนๆ พบว่าไม่
แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระปิยะ  ปิยธมฺโม๘๘ ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อกระบวนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของครูประจ าการและครูพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอเมืองแพร่” ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการ
สอนวิชาพระพุทธศาสนา ทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านการวางแผนการสอน ด้านกระบวนการสอน ด้านวิธีการ
สอนและด้านการประเมินผลการสอน พบว่าในภาพรวม และรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้านการ

                                                 
๘๗พระครูสุนทรเจติยาภิวัฒน์ (ชัยวัฒน์ สุทฺธจิตฺโต), “ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเผยแผ่

ธรรมศึกษาในโรงเรียนอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสนามหาบัณฑิต, (สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔).  

๘๘พระปิยะ ปิยธมฺโม (เมฆแสน),ล“ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของครู
ประจ าการและครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอเมืองแพร่”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, 
(สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 

  



~ ๑๓๔ ~ 
 

เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของครู
ประจ าการและครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาอ าเภอเมืองแพร่ ทั้ง ๔ ด้าน พบว่าครู
ประจ าการและครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา มีกระบวนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาช่วง
ชั้นที่ ๓ (ม.๑-ม.๓) อ าเภอเมืองแพร่ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติ .๐๕ เมื่อ
พิจารณาการเปรียบเทียบในแต่คะแนนแต่ละด้านพบว่าครูประจ าการกับ ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
มัธยมศึกษา มีกระบวนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาแตกต่างกันอย่าง   มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๕ ทุกด้าน 
สรุปว่า ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอเมืองแพร่ มีการสอนวิชาพระพุทธศาสนาดีกว่า
ครูประจ าการ 
 ๗.๒ ด้านการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ผลการศึกษาด้าน การสอนที่เน้นนักเรียน
เป็นศูนย์กลาง พระสอนศีลธรรมสอนและอบรมให้นักเรียนรู้หลักพ่ึงตนเองหรือเลี้ยงชีพด้วยความสุจริต
และให้รู้จักการมีสุขด้านฐานะของตนเองพร้อมทั้งสอนให้รู้จักการบูรณาการหลักศีล สมาธิ ปัญญา 
เหมาะกับการใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระสถิต  มหาลาโภ๘๙  
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนวิถีพุทธ : กรณีศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนม่วง ต าบลศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น” ผลการวิจัยพบว่า ผลการสอนวิชา
พระพุทธศาสนา ผลของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสอน ผลการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและผลของกิจกรรม
การท าบุญในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ ท าให้นักเรียนได้พัฒนาตนตามหลัก
พุทธธรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องท าให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ พึงประสงค์ กล่าวคือ  
มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนดียิ่งขึ้น รู้จักการปรับตัวเข้ากับสังคมและกลุ่มเพ่ือนได้ดี รู้จักยับยั้ง
อารมณ์ฝ่ายอกุศลที่แสดงออกทางกาย วาจา เช่น ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ทะเลาะกับเพ่ือนๆ ไม่ท าความเดือดร้อน
แก่ผู้ปกครองและชุมชน รู้จักกตัญญูกตเวทีต่อผู้ปกครองและสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นคนอ่อนน้อม
ถ่อมตน มีจิตใจร่าเริงแจ่มใสไม่หดหู่ มีความเมตตาต่อเพ่ือนๆ และคนอ่ืน รู้จักมารยาทเรียบร้อยดีงาม
ทางสังคมไทย แต่งกายเรียบร้อย มีวาจาสุภาพ ให้ความเคารพบูชาผู้มีพระคุณ รับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมาย ตรงต่อเวลา ลดเลิกละสิ่งเสพติดให้โทษซึ่งเป็นเหตุให้เสียทรัพย์ เสียสุขภาพและไม่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พระอธิการฉลอง  ปภสฺสโร๙๐ ได้วิจัยเรื่อง “ความคาดหวังของครูและนักเรียนต่อ
บทบาทพระสอนศีลธรรมในกลุ่มโรงเรียนเมืองทองสัมพันธ์ อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง” 
ผลการวิจัยพบว่า ๑) ความคิดเห็นของครู ที่มีความคาดหวังต่อบทบาทของพระสอนศีลธรรมในกลุ่ม

                                                 
๘๙พระสถิต มหาลาโภ (ศรีเมือง), “การสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนวิถี

พุทธ : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านโนนม่วง ต าบลศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๓), หน้า ๘๒-๘๓.  

๙๐พระอธิการฉลอง ปภสฺสโร (ชมสุวรรณ์), “ความคาดหวังของครูและนักเรียนต่อบทบาทพระสอน
ศีลธรรมในกลุ่มโรงเรียนเมืองทองสัมพันธ์ อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๕).  



~ ๑๓๕ ~ 
 

โรงเรียนเมืองทองสัมพันธ์ อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (๓.๒๒)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านพฤติกรรมของครูพระสอนศีลธรรม ด้านเนื้อหาสาระในการ
ถ่ายทอด และด้านการใช้สื่อประกอบการสอน ครบทั้ง ๓ ด้าน ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู ที่
มีต่อความคาดหวังต่อบทบาทของพระสอนศีลธรรมในกลุ่มโรงเรียนเมืองทองสัมพันธ์ อ าเภอเมือง
อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตัวแปร พบว่า เพศ 
อายุ และต าแหน่งของครู กลุ่มโรงเรียนเมืองทองสัมพันธ์ อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง แตกต่าง
กัน แต่มีวิทยฐานะเท่ากัน จึงเป็นการปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยทุกข้อที่ตั้งไว้ 
 ๗.๓ ด้านการเรียนการสอนที่สอดคล้อง ผลการศึกษาด้าน การเรียนการสอนที่สอดคล้อง 
พระสอนศีลธรรมมีการเตรียมแผนการสอนด้านการใช้สื่อการสอนเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานและน าไปสู่
การประเมินผลของแผนปฏิบัติงานและแผนด้านการใช้สื่อการสอนซึ่งสามารถล าดับความส าคัญและ
แนวทางแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานได้พร้อมทั้งมีการสื่อที่ทันสมัยเป็นอุปกรณ์และเหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียนและสามารถใช้อุปกรณ์การน าไปสู่บทเรียนอย่างคล่องแคล่วในการะบวนการสอน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ รองศาสตราจารย์ ดร.พรชุลี  อาชวอ ารุง๙๑ พร้อมคณะกล่าวว่า “การศึกษาทบทวน
โครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน” พบว่า เมื่อพิจารณาการลงทุนโดยงบประมาณใน ๒ ปี ที่ผ่าน
มา และประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนี้นับว่าคุ้มทุนมาก ทั้งนี้โครงการได้อาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ใน
โรงเรียน ในวัด และในชุมน เพ่ือเกื้อหนุนโครงการโดยไม่ต้องใช้งบประมาณจัดซื้อ  จัดจ้างทุกเรื่อง  เช่น 
ครูพระน าวัสดุอุปกรณ์  พระพุทธรูป ฯลฯ มาจากวัด  โรงเรียนได้อาศัยรากฐานของโครงการโรงเรียนวิถี
พุทธ และความเชื่อมโยง จากการมีพระนิสิตมาฝึกสอนมาก่อน หรือมีการนิมนต์ครูพระมาเองก่อนเกิด
โครงการหลายโรงเรียนได้อาศัยเครือข่ายชุมชนเอ้ืออ านวยการเดินทางของครูพระ และวัสดุ  อุปกรณ์ 
สื่อการสอนด้วย และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมานิตย์  โชติธมฺโม๙๒ ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษา
ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ” 
ผลการวิจัยพบว่า ๑. ปัญหาการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ โดย 
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ ยสูงสุดคือด้านการใช้สื่อการสอน 
รองลงมา คือ ด้านหลักสูตรและด้านการวัดผลและประเมินผล ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ
ด้านการจัดการเรียนการสอน นอกจากนั้นการให้พระสอนศีลธรรมผลิตสื่อประเภทต่างๆ ขึ้นมาใช้เอง 
โดยอาศัยวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่และมีราคาถูกในท้องถิ่นนั้นๆ และด้านการวัดผลและประเมินผล แนว
ทางการแก้ไขปัญหา คือ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการวัดผลและ
ประเมินผล เน้นการปฏิบัติให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ และ
                                                 

๙๑รองศาสตราจารย์ ดร.พรชุลี อาชวอ ารุง และคณะ, รายงานฉบับย่อ โครงการศึกษาวิจัย การศึกษาทบทวน
โครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, ๒๕๔๙), หน้า ฉ.  

๙๒พระมานิตย์ โชติธมฺโม (อรรคชาติ), “การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓).  



~ ๑๓๖ ~ 
 

สามารถด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปในกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน พร้อมด้วยให้พระสอน
ศีลธรรมประเมินความรู้ พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมต่างๆ การสร้างเครือข่ายและจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เพ่ือให้พระสอนศีลธรรมได้ลงมือปฏิบัติจริงในด้านการวัดผลและประเมินผล สร้างความ
ตระหนักให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่พระสอนศีลธรรมเข้าไปปฏิบัติงานได้เปิดโอกาสให้ พระสอน
ศีลธรรมได้น าผลการวัดผลและประเมินผลมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับเหตุการณ์และเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป 
 

๘. ข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาเรื่องวิจัยเรื่อง “การปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประเทียบ
วิทยาทาน อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๘.๑ ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 ๑) ควรสนับสนุนด้านสื่อสารการสอนให้เพียงพอและเหมาะสมกับการเรียนการสอนวิชา
พระพุทธศาสนา และจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ให้สอดคล้องและครอบคลุมเนื้อหาวิชา 
 ๒) ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนการสอนในรายวิชาพระพุทธศาสนา 
และมีประสบการณ์จัดกิจกรรมการเรียนการสอน รู้จักการแก้ปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
วิชาพระพุทธศาสนา 
 ๘.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรเปลี่ยนกลุ่มประชากรจากโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน เขตอ าเภอ
วิหารแดง จังหวัดสระบุรี ไปเป็นโรงเรียนที่อยู่ในอ าเภออ่ืนๆ ของจังหวัดสระบุรี เช่น อ าเภอเสาไห้ 
อ าเภอมวกเหล็ก เป็นต้น หรือ ไปเป็นโรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดอ่ืนๆ ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสอน
ของพระสอนศีลธรรมในท านองเดียวกันกับงานวิจัยในอ าเภอหรือจังหวัดอ่ืนๆ ควรมีการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการสอนของพระสงฆ์ในท านองเดียวกันกับงานวิจัยในอ าเภอหรือจังหวัดที่มีสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคมคล้ายคลึงกับอ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี เพ่ือเป็นกรณีศึกษาหลายๆ 
แห่ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการน าผลสรุปที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการก าหนดนโยบายทางการศึกษา
เกี่ยวกับการสอนศีลธรรม จริยธรรมของพระสงฆ์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

 
บรรณานุกรม 

๑. ภาษาไทย 
 (๑) หนังสือ: 
ประเสริฐ ธรรมโวหาร. หลักสูตรและการจัดการมัธยมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาหลักสูตร

และการสอน คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฎจันทรเกษม, ๒๕๔๒. 
ส านักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. คู่มือการด าเนินงานโครงการ  

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนปีงบประมาณ ๒๕๕๐. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากัด, ๒๕๕๐. 



~ ๑๓๗ ~ 
 

 (๒) วารสาร: 
พระณปวร โทวาท. “การพัฒนาต้นแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา

ประจ าจังหวัดในประเทศไทย”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ 
(ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙. 

พระครูอุทัยกิจจารักษ์. “หลักศีล ๕ : การประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลในสังคม”. 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ . ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม-
สิงหาคม ๒๕๕๙. 

 (๓) วิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย: 
พรชุลี อาชวอ ารุง และคณะ. รายงานฉบับย่อ โครงการศึกษาวิจัย การศึกษาทบทวนโครงการครูพระสอน

ศีลธรรมในโรงเรียน กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมน
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, ๒๕๔๙.  

พระครูสุนทรเจติยาภิวัฒน์ (ชัยวัฒน์ สุทฺธจิตฺโต). “ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเผยแผ่ธรรม
ศึกษาในโรงเรียนอ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” วิทยานิพนธ์พุทธศาสนา
มหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔.  

พระปิยะ ปิยธมฺโม (เมฆแสน).ล“ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของครู
ประจ าการและครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอเมืองแพร่”. วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

พระมานิตย์ โชติธมฺโม (อรรคชาติ). “การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ”. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓.  

พระสถิต มหาลาโภ (ศรีเมือง). “การสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนวิถี
พุทธ : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านโนนม่วง ต าบลศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น”. 
วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

พระอธิการฉลอง ปภสฺสโร (ชมสุวรรณ์). “ความคาดหวังของครูและนักเรียนต่อบทบาทพระสอน
ศีลธรรมในกลุ่มโรงเรียนเมืองทองสัมพันธ์ อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง”. 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕.  

 
 

 



~ ๑๓๘ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๓๙ ~ 
 

บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์  
ด้านการศาสนศึกษา ในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
The Role of The Buddhist Monks About Religious 

in Wangnoi Distric, Ayutthaya Province 
 

พระมหารุ่งอรุณ  สุวโร (ฤทธิ์ทรง) 
พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท 

รัฐพล เย็นใจมา 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปเกี่ยวกับบทบาทการ

บริหารด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒) เพ่ือ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารด้านการศาสน
ศึกษา ในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะใน
การบริหารด้านการศึกษาของพระสังฆาธิการ ในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้วิธีวิจัย
แบบผสานวิธี โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณซึ่ง ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ และการวิจัยเชิง
คุณภาพที่เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยแจกแบบสอบถามจ านวน ๑๙๙ ชุด.. 
เพ่ือสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่และค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ย และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีในกรณีตัวแปรต้นสองกลุ่ม และการทดสอบค่าเอฟ ด้วย
วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถามปลายเปิด วิเคราะห์
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา ประกอบบริบทและการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึก กับผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน ๗ รูปหรือคน 

ผลการวิจัยพบว่า 
๑) พบว่าพระสงฆ์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหาร

กิจการคณะสงฆ์ ด้านการศาสนศึกษาในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๘  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านหลักสูตร อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๙ ด้านกระบวนการและด้านการบริหารตามหลัก ๔M อยู่ในระดับปาน

                                                 
หลักสูตรพุทธศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 



~ ๑๔๐ ~ 
 

กลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๖ ด้านสื่ออุปกรณ์  อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๑ และ 
ด้านครูผู้สอน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๘ ตามล าดับ 

๒) ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของพระสังฆาธิการในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนก
ตามสภาพส่วนบุคคล พบว่า สถานภาพทางคณะสงฆ์ เกิดความคิดเห็นที่แตกต่างกัน จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนอายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

๓) ปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
ด้านการศาสนศึกษาในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า เนื้อหาที่น ามาสอนส่วนมาก
เป็นเนื้อหาในต าราเล่มเก่าท าให้การใช้ค าและภาษาเข้าใจยาก การเรียนการสอนในแต่ละปีต้องหา
ครูสอนใหม่เกือบทุกปี วิชาที่มอบให้ครูแต่ละท่าน ไม่ตรงกับความถนัดของผู้สอน ครูสอนขาด
เทคนิคในการสื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ ส่วนมากสอนตามต ารา สื่ออุปกรณ์ที่ ใช้ในการเรียนการสอนมีไม่
เพียงพอในแต่ละชั้นเรียน ไม่เก็บรักษา ครูผู้สอนมีการวางแผนไม่เหมือนกัน ท าให้การสอนไปคนละ
ทิศทาง งบประมาณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่แต่ละส านักศาสน
ศึกษาใช้จ่าย การบริหารการศึกษาในแต่ละส านักมีบุคลากรที่มีความรู้  

ค าส าคัญ : บทบาท, พระสังฆาธิการ, การบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
  
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were: 1) to study  the general state about the 

roles of Sangha administrators towards Sangha organization management on religious 
education in Wangnoi district,  Ayutthaya province, 2) to compare the opinions of the 
monks to the roles of Sangha administrators towards Sangha organization management 
on religious education in Wangnoi district,  Ayutthaya province, 3) to study the problems , 
obstacles and suggestions to the Sangha organization management on religious 
education in Wangnoi district,  Ayutthaya province. 

This research is the mixed research method. For the quantitative research is 
the survey research  and the quantitative research is collected the data from in depth 
interview. The 199 questionnaires is distributed for supporting the quantitative data. The 
data analysis is also used by the ready programme for research of social sciences. The 
researcher had the data analysis through frequency, percentage, mean, standard 
deviation(S.D) one-way analysis of variance (One-way ANOVA). The data analysis used the 
open and closed end questions by using the content analysis technique and the 
qualitative research had the in-depth interview from 7 key informants. 
The research findings were as follows:  
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 1.The monks had the opinions about the roles of Sangha administrators 
towards Sangha organization management on religious education in Wangnoi district, 
Ayutthaya province as a whole was at the middle level with an average of 3.48 and 
when considered in each aspect that found that the curriculum was  the good level with 
an average at 3.69, the process and 4M management was the middle level with an 
average at 4.46, the equipment was the middle level with an average at 3.41 and the 
teacher was also the middle level with an average at 3.38 respectively. 
 2. The findings from comparison of the roles of Sangha administrators 
towards Sangha organization management on religious education in Wangnoi district,  
Ayutthaya province, classified by personal status , found that the differences of Sangha 
status,  had the opinions differently. It accepted the hypothesis. But the monks who had 
the difference of age, ordination year , general education, Dhamma education , had the 
opinions indifferently. It rejected the hypotheses.  
 3. The problems , obstacles  and suggestions to the roles of Sangha 
administrators towards Sangha organization management on religious education in 
Wangnoi district,  Ayutthaya province, found that it have the old content and 
complicated language, change the teacher every year, improver subject for teacher’s 
ability, teachers lack of teaching technique and teaching like book reading pattern, 
insufficiently teaching equipment in each class,  ruined teaching equipment due to 
teachers’ carelessness, no teaching plan and different teaching, insufficiently budget for 
learning activity , educational management in each teacher has the different ability and 
experience so it makes the learning efficiency differently. 
 

Keywords: The Role, The Buddhist Monks, Religious 
 
๑. บทน า 

ในสมัยพุทธกาล พระพุทธองค์ทรงใช้ระบบการบริหารคณะสงฆ์แบบพ่อปกครองลูก
ประกอบด้วยสันติวิธีธรรมหรือสามัคคีธรรม ถึงแม้ว่ากาลเวลาจะล่วงเลยไปหลังจากพระพุทธองค์
ปรินิพพานไปแล้ว สมัยพุทธกาลนั้นได้ก าหนดรูปแบบและวิธีการบริหารคณะสงฆ์ คือ พระธรรมวินัย 
การศึกษา และการเผยแผ่ การบริหารกิจการคณะสงฆ์มีความส าคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งและ
การด ารงอยู่อย่างมั่นคง คณะสงฆ์ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้า ซึ่งท า
หน้าที่ในการปฏิบัติเผยแผ่ สืบสาน และถ่ายทอดพระธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้บัญญัติไว้ 
จะเป็นการสร้างศรัทธา ความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นแก่พุทธศาสนิกชน การบริหารงานที่ดีนั้นจะต้องมี
รูปแบบและวิธีการจัดการหรือมีแนวคิดซึ่งขึ้นอยู่กับการแบ่งงานมอบอ านาจกระจายงานให้ผู้อยู่ฝ่าย
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บริหารและระดับต่าง ๆ รับผิดชอบ ตามความรู้ความสามารถของตน และพัฒนาการในด้านต่าง 
ๆ๙๓ เมื่อมีการปฏิรูปทั้งระบบบริหารราชการแผ่นดินและปฏิรูปการศึกษา พระสงฆ์ก็ต้องปฏิรูป
บทบาทใหม่เพ่ือปรับตนเองให้ทันกับเหตุการณ์ ทางราชการได้ให้ความส าคัญด้านการศึกษาของสงฆ์
ไม่ได้ทอดทิ้งให้พระสงฆ์จัดการศึกษาเอง๙๔ 

พระสังฆาธิการมีหน้าที่ในการบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยจึงเป็นเงื่อนไขที่ส าคัญที่สุดที่จะบ่งชี้ความส าเร็จในการส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ให้
ยั่งยืนถาวรสืบไป การศึกษาของพระสังฆาธิการในอ าเภอวังน้อยเจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ 
หรือเจ้าคณะต าบล ต้องรับผิดชอบในการศึกษาของคณะสงฆ์ทั้งหลายในพ้ืนที่เพียงไม่กี่องค์ โดยจะ
เห็นได้จากการที่ไม่มีคณะท างาน หรือองค์กรมารับรองเพ่ือสนับสนุน ไม่มีองค์กรมาตามตรวจสอบ
การท างานอย่างจริงจัง ต่างคนต่างจัดการศึกษาตามแต่อัตภาพ จึงท าให้การศึกษาตามบทบาท
หน้าที่ของพระสังฆาธิการในอ าเภอวังน้อยมีความบกพร่อง เพราะขาดเครื่องมือ มีงานและกลไก ที่
จะสนองงานอ่ืนให้ได้ผลนั้นเป็นไปได้ยาก ทั้งในการศึกษาของคณะสงฆ์อ าเภอวังน้อยยังขาดการ
ร่วมมือ ขาดงบประมาณและขาดเอกภาพในการท างานอยู่ไม่น้อยจึงท าให้พระสังฆาธิการมีงานล้น
มือจึงท าให้การบริหารงานล่าช้าเนื่องจากไม่มีการปฏิรูปโครงสร้างของคณะสงฆ์ การบริหารวัดมิได้
เป็นไปในลักษณะองค์รวมของสงฆ์ การทุ่มเทเพ่ือการพัฒนาวัดก็ไม่เต็มที่ การบริหารนั้นนับได้ว่า
เป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งและบรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาของคณะสงฆ์ต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปเกี่ยวกับบทบาทการบริหารด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิ
การในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ๒.๒ เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทของพระสังฆาธิการในการ
บริหารด้านการศาสนศึกษา ในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ๒.๓ เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการบริหารด้านการศึกษาของพระสังฆาธิ
การ ในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
๓. ขอบเขตการวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศา
สนศึกษาในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหา โดยมุ่งศึกษา
บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาในอ าเภอวังน้อย 

                                                 
๙๓กองแผนงาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยพระราชบัญญัติ   

กฎระเบียบและค าสั่งของคณะสงฆ์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๒), หน้า ๘. 
๙๔พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท (รุจิเวทย์), “พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ”, 

วารสาร มจร สังคมปริทรรศน์, ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒ (ฉบับพิเศษ) (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙) : ๓๑-๓๒.  
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยแบ่งเป็น ๕ ด้าน๙๕ ในการบริหารการศึกษาได้แก่ ๑. ด้านหลักสูตร 
๒. ด้านครูผู้สอน ๓. ด้านกระบวนการ ๔. ด้านอุปกรณ์ และน าหลัก ๔M๙๖ 

 

๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
๔.๑  รูปแบบการวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสน

ศึกษาในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย
เชิงปริมาณ โดยการแจกแบบสอบถามและการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๗ รูป/คน 

๔.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พระสงฆ์ที่อยู่จ าพรรษาในอ าเภอวังน้อย จ านวน ๓๙๗ 
รูป๙๗ กลุ่มตัวอย่าง คือ พระสงฆ์จาก ๓ ต าบล จ านวน ๓๙๗ รูป โดยใช้การเปิดตารางการสุ่ม
ตัวอย่าง ของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น ๙๕% ในการค านวณหาขนาด
กลุ่มตัวอย่างครั้งนี้ ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจ านวน ๑๙๙ รูป เพ่ือศึกษาบทบาทของ
พระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาในอ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาใน ๕ ด้าน  

๔.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตาม

กรอบของบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาในอ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

๔.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยการน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาจ าแนก

เป็นประเด็นส าคัญ วิเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา 
ประกอบบริบท และท าการสังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและน าเสนอในรูปของความเรียง 
 ๑) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่าง มาประมวลผลโดยใช้เครื่อง 
คอมพิวเตอร์ และใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ได้แก่ สถิติพรรณนาส าหรับการอธิบายสถานภาพ
ของกลุ่มตัวอย่าง และบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษา

                                                 
๙๕พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๓-๕. 
๙๖Koontz Harold D, and Cyril O’Donnell, Principles of  Management: An Analysis 

of Managerial Functions, (New York : McGraw-Hill, 1972), p.43. 
๙๗ส านักงานเลขานุการเจ้าคณะอ าเภอวังน้อย, เอกสารอัดส าเนา, รายงานการประชุมพระสังฆาธิ

การประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘. 
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ในอ าเภอวังน้อย สถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
พิจารณาระดับบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาอ าเภอ
วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

๒). การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยการน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาจ าแนกเป็นประเด็น

ส าคัญ วิเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา และท าการ
สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและน าเสนอในรูปของความเรียง 

 

๕. ผลการวิจัย 
๕.๑  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่สถานภาพทางคณะสงฆ์ เป็นพระสงฆ์ทั่วไปจ านวน ๑๗๓ รูป คิดเป็นร้อยละ 
๘๖.๙๓ มีอายุ ๕๑ ปีขึ้นไป จ านวน ๙๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๒๔ มีพรรษา ๕ – ๑๐ จ านวน ๑๑๘ 
รูป คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๓๐ มีวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน ๘๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๒๐ 
มีวุฒิการศึกษานักธรรมเอก จ านวน ๙๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๗๕ 

๕.๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ ด้านการศาสนศึกษา ในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้าน
การศาสนศึกษาในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละด้าน พบว่า ด้านหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือด้าน
กระบวนการ ด้านการบริหารตามหลัก ๔ M ด้านสื่ออุปกรณ์ และที่อยู่ในระดับสุดท้ายคือ ด้านครูผู้สอน 

๕.๓ ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของพระสังฆาธิการใน
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านการศาสนศึกษาในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้าน
การศาสนศึกษาในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อ พบว่า ด้านหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดรองลงมาคือด้านกระบวนการ 
ด้านการบริหารตามหลัก ๔M ด้านสื่ออุปกรณ์ และที่อยู่ในระดับสุดท้ายคือ ด้านครูผู้สอน  

๑) ด้านหลักสูตร พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของพระสังฆาธิการ
ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้าน
หลักสูตร โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อ พบว่า  มีการให้พระภิกษุ
สงฆ์ร่วมประชุมปรึกษาหารือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรด้านการศาสนศึกษา ปัญหา 
อุปสรรค เนื้อหาที่น ามาสอนส่วนมากเป็นเนื้อหาในต าราเล่มเก่า ท าให้การใช้ค าและภาษาที่ใช้เข้าใจ
ยาก ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาที่จะน ามาสอนโดยใช้ภาษาให้สละสลวย  



~ ๑๔๕ ~ 
 

๒) ด้านครูผู้สอน พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของพระสังฆาธิการ
ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านการศาสนศึกษาในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้าน
ครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อพบว่า มีการมีการ
แต่งตั้งพระภิกษุที่มีความรู้ความสามารถให้เป็นครูผู้สอนอยู่ในระดับสูงสุด ปัญหา อุปสรรค พบว่า 
ไม่มีครูสอนประจ า การเรียนการสอนในแต่ละปีต้องหาครูสอนใหม่เกือบทุกปี ข้อเสนอแนะ คือ ควร
มีการแต่งตั้งครูสอนเพิ่ม และมอบหมายงานการสอนให้อย่างเป็นระบบ 

๓) ด้านกระบวนการ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของพระสังฆาธิการ
ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านการศาสนศึกษาในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้าน
กระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อ พบว่า มีการจัดการ
เรียนการสอนให้เป็นไปตามที่พระภิกษุร้องขอหรือตามความต้องการของพระภิกษุสามเณรหมู่มากอยู่ใน
ระดับสูงสุด ปัญหา อุปสรรค พบว่า ครูสอนขาดเทคนิคในการสื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ ส่วนมากสอนตาม
ต ารา ข้อเสนอแนะ คือ ควรมอบหมายให้สอนหลายๆที่เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ในการสอนให้ครูสอน 

๔) ด้านสื่ออุปกรณ์ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของพระสังฆาธิการ
ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านการศาสนศึกษาในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้าน
สื่ออุปกรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อ พบว่า มีอุปกรณ์การ
เรียนการสอนอย่างเพียงพอต่อความต้องการของครูผู้สอนและผู้เรียนอยู่ในระดับสูงสุด ปัญหา 
อุปสรรค พบว่า สื่ออุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนมีไม่เพียงพอในแต่ละชั้นเรียน ข้อเสนอแนะ คือ 
ควรมีการจัดหาให้เพียงพอในแต่ละชั้นเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ด้านการบริหารตามหลัก ๔ M พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของ
พระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านการศาสนศึกษาในอ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการบริหารตามหลัก ๔M โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
รายละเอียดเป็นรายข้อ พบว่า ส านักศาสนศึกษาในอ าเภอวังน้อยมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน
เพียงพออยู่ในระดับสูงสุด ปัญหา อุปสรรค พบว่า ครูผู้สอนมีการวางแผนไม่เหมือนกัน ท าให้การ
สอนไปคนละทิศทาง ข้อเสนอแนะ คือ ควรจัดโครงสร้างการเรียนการสอนให้ครูสอนเพ่ือเป็นกรอบ
การสอนเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 



~ ๑๔๖ ~ 
 

๖. สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๔.๑  องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

  

ด้านสื่ออุปกรณ ์
๑. มีอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างเพยีงพอต่อความตอ้งการของครูผู้สอนและผู้เรียน 
๒. สื่ออปุกรณ์การเรียนการสอนและเอกสารประกอบการเรยีน เพยีงพอตอ่การใช้งานในแต่ละด้าน 

 
 

ด้านครูผู้สอน 
๑. มีการแต่งตั้งพระภิกษุที่มีความรู้ความสามารถให้เป็นครูผู้สอน 
๒. มีการเปิดโอกาสให้พระภิกษุนอกสังกัดที่มีความรู้ความสามารถให้มาเป็นครผูู้สอน 

ด้านหลักสูตร 
๑. การให้พระภิกษุสงฆ์ร่วมประชุมปรึกษาหารือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรด้านการศาสนศึกษา 
๒  มีการให้ความชว่ยเหลอืเกือ้กูลแกพ่ระภกิษุที่เขา้รว่มประชุมก าหนดสูตรอยา่งมากในทุก  ๆเรือ่ง 

 

ด้านกระบวนการ 
๑. มีการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามที่พระภกิษุร้องขอหรือตามความต้องการของ
พระภิกษุสามเณรหมู่มาก 
๒. มีการจัดให้มกีารหยุดการเรียนการสอนในวันธัมมัสสวนะ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ ์

 

ด้านการบริหารตามหลัก ๔M 
๑. ส านักศาสนศึกษามีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนเพียงพอ 
๒. มีการวางแผนเพื่อพัฒนาดา้นศาสนศึกษาเป็นอย่างดี 
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~ ๑๔๗ ~ 
 

จากแผนภาพที่ ๔.๑ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเรื่องบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ ด้านการศาสนศึกษาในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาใน ๕ ด้าน สรุปได้ดังนี้ คือ 

๑. ด้านหลักสูตร บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านการศาสน
ศึกษาในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านหลักสูตรเกิดจากปัจจัยดังต่อไปนี้คือ การปรับปรุง
เนื้อหาที่จะน ามาสอนโดยใช้ภาษาให้สละสลวย เข้าใจง่ายขึ้น และมีหลักสูตรที่ทันสมัย เพ่ือให้เข้ากับกลุ่ม
ผู้เรียนการจัดท าแผนการเรียนการสอนให้ตรงตามเนื้อหาของหลักสูตร  

๒. ด้านครูผู้สอน บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านการศาสน
ศึกษาในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านครูผู้สอนเกิดจากปัจจัยดังต่อไปนี้คือ การแต่งตั้งครู
สอนเพ่ิม และมอบหมายงานการสอนให้อย่างเป็นระบบ การปรับเปลี่ยนโยกย้ายวิชาเรียนได้ตลอดในหนึ่ง
สัปดาห์ การอบรมครูสอนให้มีประสิทธิภาพในการบูรณาการการเรียนการสอน  

๓. ด้านกระบวนการ บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้าน
การศาสนศึกษาในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านกระบวนการเกิดจากปัจจัยดังต่อไปนี้
คือ มอบหมายการสอนให้สอนหลายๆที่เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ในการสอนให้ครูสอนและให้ครูสอนจัดท า
กรอบการสอนของแต่ละท่านในแต่ละรายวิชาที่สอน 

๔. ด้านอุปกรณ์ บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านการ 
ศาสนศึกษาในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านอุปกรณ์เกิดจากปัจจัยดังต่อไปนี้คือ มีการ
จัดหาให้เพียงพอในแต่ละชั้นเพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพ่ิมความรู้ ความเข้าใจใน
การใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กับครูสอนได้น ามาใช้ในการสอน 

๕. ด้านการบริหารตามหลัก ๔M บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ ด้านการศาสนศึกษาในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการบริหารตามหลัก  ๔M เกิด
จากปัจจัยดังต่อไปนี้ คือมีการจัดโครงสร้างการเรียนการสอนให้ครูสอนเพ่ือเป็นกรอบการสอนเดียวกัน 
และมีการจัดสรรงบประมาณตามจ านวนของผู้เรียนให้มีความเหมาะสมสอนได้ รวมไปถึงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพครูผู้สอนด้วยการประชุมและเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนการสอนในแต่ละปี 

 

๗. อภิปรายผลการวิจัย 
การอภิปรายผลการวิจัย “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 

ด้านการศาสนศึกษาในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” โดยผู้วิจัยน ามาอภิปรายผล ดังนี้  
๑. ด้านหลักสูตร ความคิดเห็นของพระสงฆ์เกี่ยวกับบทบาทของพระสังฆาธิการใน

การบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านการศาสนศึกษาในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อพบว่า  มีการให้พระภิกษุสงฆ์ร่วม
ประชุมปรึกษาหารือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรด้านการศาสนศึกษาอยู่ในระดับสูงสุด 
รองลงมาคือ มีการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่พระภิกษุที่เข้าร่วมประชุมก าหนดสูตรอย่างมากในทุกๆ 
เรื่อง โดยมี และที่อยู่ในระดับสุดท้ายคือ มีการเปิดโอกาสให้พระภิกษุที่เข้าร่วมประชุมซักถาม
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อดีข้อเสียของการก าหนดหลักสูตรการศึกษา ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้อง



~ ๑๔๘ ~ 
 

กับผลงานวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิศเรศ พิพัฒน์มงคลพรและคณะ๙๘ ได้วิจัยเรื่อง “การ
ประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร” จากผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อมทั้งในภาพรวมและรายด้าน ซึ่ง
ประกอบด้วยแผนการด าเนินงานของภาควิชา/สาขาวิชา และจุดแข็งและจุดอ่อน พบว่า มีความ
เหมาะสมอยู่ ในระดับมาก ๒. ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า ทั้งในภาพรวมและรายด้านซึ่ง
ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ โครงสร้างและเนื้อหา คุณสมบัติของผู้เรียนและการสอบคัดเลือก
คุณสมบัติของคณาจารย์/อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และ
งบประมาณในการ ผลิตบัณฑิต พบว่า มีความเหมาะสมในระดับมาก ๓. ผลการประเมินด้าน
กระบวนการ ทั้งในภาพรวมและรายด้าน ซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ พฤติกรรม
การเรียนรู้ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การจัดการเรียน การสอน การให้บริการสนับสนุน และการ
บริหารหลักสูตร พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ๔. ผลการประเมินด้านผลผลิต นักศึกษา
ทั้งสองรุ่นจบการศึกษาตามหลักสูตร คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ มีงานท าคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๓ 
และท างานตรงสาขาร้อยละ ๘๖.๖๗ และผู้ใช้บัณฑิตเห็นว่าคุณลักษณะบัณฑิตในภาพรวม มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ๕. ผลการประเมินด้านผลกระทบในภาพรวมและรายด้านซึ่ง
ประกอบด้วยคุณลักษณะบัณฑิตที่ปฏิบัติงานหรือศึกษาต่อในหน่วยงาน ผลการปฏิบัติงานของ
บัณฑิตและความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

๒. ด้านครูผู้สอน พระสงฆ์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของพระสังฆาธิการในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านการศาสนศึกษาในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อพบว่า มีการมีการแต่งตั้งพระภิกษุที่มีความรู้
ความสามารถให้เป็นครูผู้สอนอยู่ในระดับสูงสุด รองลงมาคือมีการมีการก ากับดูแลครูผู้สอนอย่างเป็น
ระบบตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ และที่อยู่ในระดับสุดท้ายคือมีการมีการจัดประชุมครูผู้สอนเพ่ือก าหนด
แผนการเรียนการสอนเป็นประจ า ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง  สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พระ
ครูสังฆรักษ์พศวีร์ ธีรปญฺโญ๙๙ ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการ คณะสงฆ์ : 
ศึกษากรณีพระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี” จากผลการวิจัยพบว่า การจัดประชุมพระภิกษุ 
สามเณรเพ่ืออบรมด้านวัตรปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย ถึงจะมีการปฏิบัติมากก็จริง แต่บางวัด  
โดยเฉพาะเจ้าอาวาสยังไม่ค่อยเคร่งครัดเท่าที่ควร ทั้งนี้ควรจะก าหนดเป็นตารางการท าวัตรไว้อย่าง
ชัดเจน และถ้าพระรูปใดไม่ลงมาท าวัตรก็ควรจะมีบทก าหนดลงโทษไว้อย่างชัดเจน นอกจากพระรูป
นั้นติดภารกิจ จ าเป็น เช่น สอนหนังสือในโรงเรียน  
                                                 

๙๘ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิศเรศ พิพัฒน์มงคลพร และคณะ, “การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา”, รายงานการวิจัย, (คณะศึกษาศาสตร์ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๖), 
บทคัดย่อ. 

๙๙พระครูสังฆรักษ์พศวีร์ ธีรปญฺโญ, “บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ : 
ศึกษากรณี พระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑).  



~ ๑๔๙ ~ 
 

๓. ด้านกระบวนการ พระสงฆ์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของพระสังฆาธิการใน
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านการศาสนศึกษาในอ าเภอวั งน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อ พบว่า มีการจัดการเรียนการสอน
ให้เป็นไปตามที่พระภิกษุร้องขอหรือตามความต้องการของพระภิกษุสามเณรหมู่มากอยู่ในระดับสูงสุด 
รองลงมาคือ มีการจัดให้มีการหยุดการเรียนการสอนในวันธัมมัสสวนะ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ และที่อยู่
ในระดับสุดท้ายคือ มีการมีการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับหลักสูตรที่ก าหนดไว้ เปิด
โอกาสให้พระสงฆ์ได้มีโอกาสไปศึกษาเล่าเรียนอย่างทั่วถึง บางรูปมีความเชี่ยวชาญเฉพาะตัว และมี
ปริมาณอย่างเพียงพอต่อการเรียนการสอน เพราะอยู่ในศูนย์กลางทางการศึกษา ปฏิรูปเทศดีกว่า
ต่างจังหวัด โดยมีกระบวนการเรียนการสอนที่มีการจัดท าแผนการสอนตามยุทธศาสตร์๑๐๐ 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุภาวดี บริกุล๑๐๑  ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการ
ปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ กับประสิทธิภาพการท างาน : ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท ดูเม็กซ์ 
จ ากัด (ประเทศไทย)” ผลการศึกษาวิจัยพบว่าการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ดูเม็กซ์ จ ากัด 
(ประเทศไทย) ในด้านพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าคิดค้นวิธีการในการพัฒนาระบบงานและกระบวนการท าง าน เพ่ือให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ เสนอความคิดอย่างสร้างสรรค์และแปลกใหม่ เพ่ือการพัฒนางานในหน้าที่รับผิดชอบ 
พัฒนาความคิดให้ก้าวหน้า รับฟังค าวิจารณ์และค าแนะน าอย่างกระตือรือร้น เพ่ือการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาศักยภาพของตนเองและเพ่ือนร่วมงาน ติดตามให้ทันกระแสโลกาภิวัตน์ และน ามาพัฒนา
เปลี่ยนแปลง เพื่อความมั่นคงของบริษัทได้ ลงมือปฏิบัติตามแผนที่ได้รับปรับปรุงอย่างรอบคอบแล้ว 
โดยมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก  

๔. ด้านสื่ออุปกรณ์ 
พระสงฆ์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะ

สงฆ์ ด้านการศาสนศึกษาในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อ พบว่า มีอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างเพียงพอต่อความ
ต้องการของครูผู้สอนและผู้เรียนอยู่ในระดับสูงสุด รองลงมาคือ มีสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนและ
เอกสารประกอบการเรียน เพียงพอต่อการใช้งานในแต่ละด้าน และที่อยู่ในระดับสุดท้ายคือ มีสื่อ
อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ สื่ออิเลคทรอนิคส์เป็นต้น ซึ่งอยู่ใน
ระดับปานกลาง สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กัญจน์ ผลภาษี๑๐๒ ได้วิจัยเรื่อง “แนวทางการใช้สื่อ

                                                 
๑๐๐พระครูสุวรรณวรการ, “การพัฒนาการจัดการการศาสนศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆ์ภาค 

๑” วารสาร มจร สังคมปริทรรศน์, ปีท่ี ๔ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘) : ๑๗-๑๘.  
๑๐๑สุภาวดี บริกุล, “ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ กับประสิทธิภาพ

การท างาน: ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท ดูเม็กซ์ จ ากัด (ประเทศไทย)”,.วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต., 
(สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒).  

๑๐๒กัญจน์ ผลภาษี, “แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) ในการเรียนการสอน”, 
รายงานการวิจัย, (คณะอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยดุสิตธานี, ๒๕๕๔ ). 



~ ๑๕๐ ~ 
 

สังคมออนไลน์ (Facebook) ในการเรียนการสอน” ผลการวิจัยพบว่า เป็นแนวทางในการส่งเสริม
การออกแบบแผนการสอน เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาที่จะใช้สื่อสังคมออนไลน์  
ประกอบซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้สอนและผู้เรียนใช้เทคโนโลยีปัจจุบันเป็นสื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกจากนี้ 
ผลการวิจัยที่ชี้ให้เห็นชัดเจนว่า กลุ่มตัวอย่างในฐานะนกศึกษาและเยาวชนมีความสนใจและใส่ใจใน
เนื้อหา และกิจกรรมของชั้นเรียนผ่านการเข้าถึงผู้ร่วมชั้นเรียนและผู้สอนผ่านพ้ืนที่สังคมออนไลน์
ด้วยการมี ปฏิสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมต่างๆ ในสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ในงานวิจัยนี้ยิ่งไปกว่านั้น การใช้
สื่อการเรียนการ สอนด้วยเทคโนโลยีสังคมออนไลน์จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน และ
ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนผ่านที่การสื่อสารด้วยสังคมออนไลน์นอกเหนือจากการสื่อสารในห้องเรียน
ตามธรรมดาอีกด้วย จะเห็นได้ว่า งานวิจัยฉบับนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการแสดงให้เห็นความส าคัญ
ของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ปรากฏในการใช้งานอย่างแพร่หลายในสังคมมาใช้ส่งเสริมการ
เรียนการสอนในด้าน การสร้างแรงจูงใจใน การเรียน การติดต่อสื่อสารและการส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 

๕. ด้านการบริหารตามหลัก ๔M 
พระสงฆ์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะ

สงฆ์ ด้านการศาสนศึกษาในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อ พบว่า ส านักศาสนศึกษาในอ าเภอวังน้อยมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
เรียนการสอนเพียงพออยู่ในระดับสูงสุด รองลงมาคือพระสงฆ์ในอ าเภอวังน้อยการวางแผนเพ่ือ
พัฒนาด้านศาสนศึกษาเป็นอย่างดี และที่อยู่ในระดับสุดท้ายคือ พระสงฆ์ในอ าเภอวังน้อยมี
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปี สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พระครูวีรธรรมานุสิฐ๑๐๓ 
ได้วิจัย เรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิการที่มีต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์  ในอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัย พบว่า บทบาทของพระสังฆาธิการที่มี
ต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษา
สงเคราะห์ ส่วนด้านการปกครอง และด้านการสาธารณูปการ อยู่ในระดับมาก 

  

๘. กิตติกรรมประกาศ 
               สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความเมตตาของคณะกรรมการควบคุมสาร
นิพนธ์ได้แก่ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. ประธานกรรมการ และ อาจารย์ ดร.รัฐพล เย็นใจมา ที่ได้ให้
ค าปรึกษา แนะน าปรับปรุงแก้ไขสารนิพนธ์ฉบับนี้จนส าเร็จด้วยดี ขอขอบคุณ พระปลัดระพิน พุทธิสาโร 
ดร., พระอุดมสิทธินายก, ดร., อาจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี, อาจารย์ ดร. บุษกร วัฒนบุตรและอาจารย์  
ดร.ประเสริฐ ธิลาว ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถามให้ค าปรึกษาแนะน าในการปรับปรุง
                                                 

๑๐๓พระครูวีรธรรมานุสิฐ (วีรพล ธมฺมปาโล), “บทบาทของพระสังฆาธิการที่มีต่อการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธบัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔).  
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แก้ไขแบบสอบถามให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอขอบคุณ พระครูวิสิฐพัฒนพิธาน เจ้าคณะอ าเภอวังน้อย  
พระครูอภิรมศาสนกิจ เจ้าคณะต าบลล าตาเสา พระครูปลัดอภิชาติ สุวณฺณโชโต เจ้าคณะต าบลวังน้อย 
พระครูโอภาสกัลยาณธรรม  เจ้าอาวาสวัดสหกรณ์ธรรมนิมิต พระมหาชาญชัย ฐิตวิริโย เจ้าอาวาสวัดศิวา
ราม พระครูนิวิฐสารธรรม เจ้าอาวาสวัดบ้านช้าง  นายเสน่ห์ เถื่อนสุวรรณ ไวยาวัจกรวัดล าบัว  
ที่อนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัยเป็นอย่างดี ขอบคุณเพ่ือนๆ ห้องพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
คณะสังคมศาสตร์ สาขาการจัดการเชิงพุทธทุกรูป ที่ได้ช่วยเหลือชี้แนะแนวทางในการด าเนินการท าสาร
นิพนธ์  

สุดท้ายนี้ คุณค่าและประโยชน์ใดๆ อันจะพึงมีจากสารนิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอน้อมถวายเป็น
พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และมอบบูชาเป็นกตเวทิคุณ แก่บิดามารดา ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ ญาติพ่ี
น้อง รวมทั้งคณะญาติโยมชาวบ้านล าบัวทุกท่านที่คอยให้ก าลังใจและสนับสนุนและร่วมสร้างงานวิจัยเล่ม
นี้จนส าเร็จด้วยดี 
 

๙. ข้อเสนอแนะ 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๙.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑) ควรศึกษาแนวนโยบายการเรียนการสอนของคณะสงฆ์ให้ชัดเจน เพ่ือที่จะได้น ามา

บูรณาการปรับให้เข้ากับการศึกษาของคณะสงฆ์ในพ้ืนที่ 
๒) ควรก าหนดนโยบายในการจัดสรรของครูสอนให้เหมาะสมกับปริมาณงาน  เพ่ือให้มี

ประสิทธิภาพในการสอน 
๙.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
๑) ควรมีการติดตามผลการสอนของพระสอนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง และน ามา

ประเมินผลเพื่อหาข้อบกพร่อง 
๒) จัดวางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นรูปธรรมให้มากขึ้น เพ่ือเป็น

การวางแผนการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านการศาสนศึกษาของคณะสงฆ์อ าเภอต่อไป 
๓) ผู้ปกครองควรมีการก าหนดนโยบายในการส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพการ

เรียนการสอนทั้งแผนกธรรมและบาลี 
๙.๓ ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
จากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษา “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการ

คณะสงฆ์ ด้านการศาสนศึกษาในอ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ส าหรับการวิจัยครั้ง
ต่อไปผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

๑) ควรศึกษาข้อมูลเชิงลึกโดยการสอบถามประชาชนด้วย เพ่ือน าผลการวิจัยทั้งสอง
กลุ่มมาประมวลผล ซึ่งจะได้ข้อมูลจากทั้งสองด้าน 

๒) ควรขยายขอบเขตของการวิจัยให้กว้างขึ้น คือ ต้องศึกษาบทบาทด้านการศาสนศึกษา
ของคณะสงฆ์จังหวัดด้วย 
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๓) ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการศึกษาของคณะสงฆ์อีกด้าน 
 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 
 (๑) หนังสือ: 
กองแผนงาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ . คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยพระราชบัญญัติ

กฎระเบียบและค าสั่งของคณะสงฆ์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๒. 
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิธีบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙.  
 (๒) วารสาร: 
พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท (รุจิเวทย์). “พุทธบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ”. 

วารสาร มจร สังคมปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) (พฤษภาคม-สิงหาคม 
๒๕๕๙) : ๓๑-๓๒. 

พระครูสุวรรณวรการ. “การพัฒนาการจัดการการศาสนศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆ์ภาค ๑”. 
วารสาร มจร สังคมปริทรรศน์. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘) : ๑๗-๑๘. 

 (๓) วิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิศเรศ พิพัฒน์มงคลพร และคณะ. “การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตร

บัณฑิต ”. รายงานการวิจัย. คณะศึกษาศาสตร์ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๖.  
พระครูสังฆรักษ์พศวีร์ ธีรปญฺโ . “บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ :  

ศึกษากรณีพระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑.  

  (๔) เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์ 
ส านักงานเลขานุการเจ้าคณะอ าเภอวังน้อย. เอกสารอัดส าเนา. รายงานการประชุมพระสังฆาธิการ

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘. 
  (๕) ภาษาอังกฤษ 
Koontz Harold D. and Cyril O’Donnell. Principles of  Management: An Analysis of 

Managerial Functions. New York : McGraw-Hill, 1972, p.43. 
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ประสิทธิภาพการอบรมจริยธรรมแก่เยาวชนของพระสงฆ์ในอ าเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ   

The Efficacy of Ethics Training for Young of Monks  
in Bangplee District, Samutprakan Province 

  
พระจรูญ จนฺทูปโม 

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ 
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโ  

  
บทคัดย่อ   

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  ๑) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการอบรมจริยธรรมแก่เยาวชน
ของพระสงฆ์ในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๒) เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการอบรม
จริยธรรมแก่เยาวชนของพระสงฆ์ ในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคลและ ๓) เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการพัฒนาประสิทธิภาพการอบรม
จริยธรรมของพระสงฆ์ ในเขตพ้ืนที่อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณที่เก็บข้อมูลโดยการใช้
แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม และโรงเรียน
บางพลีราษฎร์บ ารุง จ านวน ๓๗๒ คน จากจ านวนประชากร ๕,๒๙๘ คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที  
และการทดสอบค่าเอฟ และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วย วิธีผลต่างนัยส าคัญ
น้อยที่สุด และการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยใช้เทคนิค 
การวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท 

ผลการวิจัย  
๑) นักเรียนมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการในการอบรมจริยธรรมแก่เยาวชนของพระสงฆ์ใน
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๙๘, S.D.=๐.๓๓๔) เมื่อ
จ าแนกเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านคือ ด้านการสร้างบรรยากาศในสถานที่อบรม  

                                                 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย      
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
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( = ๔.๐๐, S.D.=๐.๓๓๘) ด้านการใช้อุปกรณ์ในการอบรม (  =๓.๙๗, S.D.=๐.๕๐๓) และ
ด้านวิธีการอบรม ( =๓.๙๗, S.D.=๐.๔๐๒) ตามล าดับ   

๒) ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการในการอบรมจริยธรรมแก่เยาวชนของพระสงฆ์ใน
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า นักเรียนที่มี เพศ อายุ 
ระดับชั้นเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการอบรมจริยธรรมแก่เยาวชนของพระสงฆ์ใน
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  
ส่วนนักเรียนที่มีโรงเรียนต่างกันมีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างกัน  

๓) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการอบรมจริยธรรมแก่เยาวชน
ของพระสงฆ์ในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า (๑) ด้านการใช้อุปกรณ์ในการอบรม คือ 
คุณภาพของอุปการณ์ยังต่ า อุปกรณ์สื่อยังน้อยไปไม่หลากหลายใช้อุปกรณ์ไม่ค่อยช านาญควรเพ่ิม
อุปกรณ์ด้านสื่อให้มากขึ้นและให้มีคุณภาพมากขึ้น (๒) ด้านการสร้างบรรยากาศในสถานที่  คือ 
บรรยากาศขาดความกระตือรือร้นเพราะการดูแลไม่ค่อยทั่วถึงการอบรมในห้องเรียนหรือใน
สถานศึกษาจ าเจน่าเบื่อสื่อช่วยสร้างบรรยากาศยังน้อยไป ไม่ควรอบรมทีละจ านวนมากเกินไปควรมี
การอบรมนอกสถานที่  (๓) ด้านวิธีการอบรม คือ สื่อไม่มีความทันสมัย เหมาะสมกับระดับชั้นเรียน
ที่อบรม ผู้อบรมควรเรียนรู้เทคนิคการอบรม และน าสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ในการอบรม 
และให้ผู้เข้าอบรมได้แสดงออกมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างการอบรม พร้อมทั้งมีรางวัลจูงใจ 
เพ่ือให้บรรยากาศและวิธีการอบรมเป็นที่น่าสนใจมากยิ่งๆข้ึนไป 
 ๔) ผลการสัมภาษณ์ประสิทธิภาพการอบรมจริยธรรมแก่เยาวชนของพระสงฆ์ในอ าเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า อุปกรณ์ด้านสื่อมีความจ าเป็นมากในยุคปัจจุบัน การอบรม
จริยธรรมนั้นพระวิทยากรจ าเป็นต้องมีอุปกรณ์และสื่อเทคโนโลยีเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกอย่าง
ครบถ้วนและมีคุณภาพการอบรมควรจัดนอกสถานที่ เช่นจัดในวัด, จัดกลุ่มขนาดพอสมควรดูแลได้
ทั่วถึง, มีกิจกรรมสนุกๆ เสริมสร้างบรรยากาศ , พระวิทยากรมีความรู้ความสามารถในการอบรมดี 
สามารถน าหลักธรรมมาอธิบายประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมเข้าใจง่าย มีเทคนิคในการอบรมดี 
สนุกสนานเป็นกันเอง เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน 
        

ความส าคัญ : ประสิทธิภาพ, จริยธรรม, พระสงฆ์ 
 
 

ABTRACT 
 The objectives of this research were: 1) to study  the efficiency of moral 
training to youths of monks at Bangpli District, Samuthprakan Province, 2) to 
compare the efficiency of moral training to youths of monks at Bangpli District, 
Samuthprakan Province, 3) to study the problems , obstacles and suggestions about 
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the efficiency of moral training to youths of monks at Bangpli District, Samuthprakan 
Province. 
               This research is the mixed research method. For the quantitative 
research is collected the data from the sampling group of 272 youths of 5298 
youths from Puncharoenwittya school and Bangpliratpumroon school at Bangpli 
district, Samuthprakan Province. The tool for this research is created by own 
research with reliability value at 0.874  and data analysis by using the ready 
programme for research of social sciences through  frequency, percentage, mean, 
standard deviation(S.D) one-way analysis of variance (One-way ANOVA) for testing 
the difference between the averages from three or more groups with LSD (Least 
Significant Different).and the qualitative research  had the in-depth interview from  
key informants by using the content analysis technique . 
 

The findings of this research as following: 
1. The efficiency of moral training to youths of monks at Bangpli district, 
Samuthprakan province in overall, was at  good level (X=3.98, S.D.=0.334). When 
considered in each side, found that the efficiency of moral training to youths of 
monks at Bangpli district, Samuthprakan province for the training place atmosphere 
creation was the highest level (X=4.00, S.D.=0.338) , the second  was the 
equipment for the training(X=3.97, S.D.=0.503), but the training method (X=3.98, 
S.D.=0.402).   
2. The comparison of the efficiency of moral training to youths of monks at Bangpli 
district, Samuthprakan province, classified by personal factors in overall , found that 
the students who had the difference of sex, age, class level ,   had the opinions to 
the efficiency of moral training to youths of monks at Bangpli district, Samuthprakan 
province differently. But, the difference of school, had the opinion indifferently. 
3. The problems and obstacles about the efficiency of moral training to youths of monks at 
Bangpli district, Samuthprakan province as follows: (1) The equipment for training; is the low 
quality of equipment, equipment was not sufficient and no expert to use the equipment for 
media and should have more quality. (2) The place atmosphere creation; is the lack of 
ambition because the way to take care of  classroom for training  or educational institutes 
improperly and boringly that less atmosphere creation, should not train too much in each 
time and should train outside classroom. (3) The training method; is not modern, proper with 
other class for training, the trainer should study the training technique and use the modern 
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technology for training and let the people who come to seminar to express the opinions in 
the training activity and giving the award to motivate for more interesting atmosphere and 
training method more interesting. 
4. The finding from interview of the efficiency of moral training to youths of monks 
at Bangpli district, Samuthprakan province as following summary; the equipment for 
training is important to the present. The morality training, the academic teaching 
monks should have the equipment and technology for  more convenience and 
should have the quality training  out of the classroom and not only in the 
classroom such as set up good atmosphere, funny activity to create the 
atmosphere, the academic teaching monk had the knowledge for training and can 
explain the principle of Dhamma to be applied suitably and more easier 
understanding, have good training technique, fun and friendship and moreover, 
should let the youths to come for the training. 
  

Keywords : Efficience, Ethics, Monks 
 
๑. บทน า 
 ความเป็นมาของชนชาติ ไทยตั้ งแต่อดีตจนถึ งปัจจุบันมีความเกี่ ยว เนื่ องกับ
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะนับแต่ก่อนที่ชนชาติไทยมีประวัติศาสตร์ อันชัดเจนเพราะมี  
นักประวัติศาสตร์เชื่อว่าชาวไทยก่อนสุโขทัยก็นับถือพระพุทธศาสนา ด้วยเหตุนี้ วิถีของคนไทยจึงได้
ผูกพันประสานกลมกลืนกับหลักความเชื่อและหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนา๑๐๔ ปัจจุบันนี้
วัฒนธรรมจากต่างชาติมีอิทธิพลต่อเยาวชนไทยเป็นอย่างมากท าให้ เยาวชนกล้าท ากล้าแสดงออก
มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เสื่อมโทรมได้แพร่ขยายอย่างรวดเร็ว ซึ่งเยาวชนในอ าเภอบาง
พลี จังหวัดสมุทรปราการ มีส่วนได้รับอิทธิพลดังกล่าวนั้นด้วย ดังนั้น วัดจึงเป็นสถาบันๆ หนึ่งที่มี
ส่วนช่วยขัดเกลาพฤติกรรมของเยาวชน รู้จักท างานเป็นทีม เน้นความสามัคคี๑๐๕ วัดท าหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางของชุมชน เริ่มตั้งแต่การให้การศึกษา เป็นสถานที่พบปะปรึกษาหารือเพ่ือจัดกิจกรรมของ
ชุมชน รวมถึงการเพาะบ่มขัดเกลานิสัยของคนในชุมชนให้มีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม มีความรัก
ใคร่สามัคคีเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยมีพระสงฆ์ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนาใน
การเผยแผ่ค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า “เป็นดังทิศเบื้องบน”๑๐๖ การน าหลักภาวะผู้น าเชิง

                                                 
๑๐๔วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร, ที่ระลึก งานเทศกาลนมัสการพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 

๒๕๔๙, (กาญจนบุรี: ส านักพิมพ์ธรรมเมธี: สหายพัฒนาการพิมพ์ ๒๕๔๙), หน้า ๑๒๙.  
๑๐๕ดร.อนุวัต กระสังข์ “ผู้น าในยุคโลกาภิวัตน์” วารสาร มจร. สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีท่ี ๓ ฉบับที่ ๒ 

(มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗), หน้า ๒๖        
๑๐๖ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๗๒/๒๐๖.  
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พุทธมาใช้เพ่ือจัดการ๑๐๗ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา “ประสิทธิภาพการอบรมจริยธรรมแก่เยาวชนของ
พระสงฆ์ในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ” เพ่ือจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเป็นแนวทาง
ให้กับทางคณะสงฆ์ โดยเฉพาะเขตปกครองคณะสงฆ์อ าเภอบางพลี รวมทั้งหน่วยงานองค์กรบุคคลที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการอบรมให้เหมาะสมและเกิด
ประโยชน์โดยส่วนรวมสืบต่อไปจึงเห็นความส าคัญของเรื่องนี้ที่จะได้มีการศึกษาให้ถ่องแท้ 
เพ่ือประโยชน์ในทางวิชาการและน าไปสู่การปฏิบัติ เ พ่ือการส่งเสริมกิจการในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาสืบไป 
 

๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการอบรมจริยธรรมแก่เยาวชนของพระสงฆ์ในอ าเภอบาง
พลี จังหวัดสมุทรปราการ  
 ๒.๒ เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการอบรมจริยธรรมแก่เยาวชนของพระสงฆ์ ในอ าเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและ  
 ๒.๓ เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการพัฒนาประสิทธิภาพการอบรม
จริยธรรมของพระสงฆ์ ในเขตพ้ืนที่อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
 

๓. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหา โดยการทบทวนเอกสาร จากพระไตร    
ปิฎกต าราต่างๆ โดยศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ โดยสังเคราะห์จากพระราชบัญญัติและ
กฎระเบียบของมหาเถรสมาคม ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการใช้อุปกรณ์ในการอบรม  
๒) ด้านการสร้างบรรยากาศในสถานที่ในการอบรม ๓) ด้านวิธีการในการอบรมจริยธรรมของ
เยาวชน ผู้วิจัยได้ด าเนินการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มมาจากประชากรซึ่งเป็นเยาวชน
ในอ าเภอเมืองบางพลีที่อยู่ในโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม และโรงเรียนบางพลีราษฎร์บ ารุงจ านวน 
๕,๒๙๘ คน โดยใช้สูตรของทาโร่ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๗๒ คน พ้ืนที่
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พื้นที่ท าการศึกษาวิจัย ได้แก่ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม และโรงเรียน
บางพลีราษฎร์บ ารุง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 
พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ รวมเป็นระยะเวลา ๕ เดือน  
 

๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ๔.๑ รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการอบรมจริยธรรมแก่เยาวชนของพระสงฆ์ในอ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ ในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ ที่เก็บข้อมูลโดย

                                                 
๑๐๗พระเทพปริยัติเมธี (สฤษฏิ์ สิริธโร) “ภาวะผู้น าเชิงพุทธกับการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย” 

วารสาร มจร. สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๙), หน้า ๑ 
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การใช้แบบสอบถาม และการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก ใช้เป็นแบบสอบถาม จ านวน ๓๗๒ ชุด ผสมกับการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิง
ลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๗ รูป/คน ด้วยกัน 
 ๔.๒ ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ เยาวชนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม และ
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บ ารุง จ านวน ๕,๒๙๘ คน ในการก าหนดหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มมาจากประชากรซึ่งเป็นเยาวชนในอ าเภอเมืองบางพลีที่อยู่ในโรงเรียนพูลเจริญ
วิทยาคม และโรงเรียนบางพลีราษฎร์บ ารุงจ านวน ๕,๒๙๘ คน โดยใช้สูตรของทาโร่ยามาเน่๑๐๘  
ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๗๒ คน เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการอบรมจริยธรรมแก่เยาวชนของ
พระสงฆ์ในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ใน ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการใช้อุปกรณ์ในการ
อบรม ๒) ด้านการสร้างบรรยากาศในสถานที่ในการอบรม ๓) ด้านวิธีการในการอบรมจริยธรรมของ
เยาวชน  
 ๔.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๗๒ ชุด 
ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ การสัมภาษณ์แบบมีโครง 
สร้างผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๗ รูป/คน  
 ๔.๔ วิเคราะห์ข้อมูล 
 ๑) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จ เพ่ือการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพรรณนา ส าหรับอธิบายลักษณะทั่วไป
ของกลุ่มตัวอย่างและพรรณนาถึงประสิทธิภาพการอบรมจริยธรรมแก่เยาวชนของพระสงฆ์ในอ าเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ใน ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้อุปกรณ์ในการอบรม ด้านการสร้าง
บรรยากาศในสถานที่ ในการอบรม ด้านวิธีการในการอบรมจริยธรรมของเยาวชน ดังนี้  
๑) สถานภาพส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับชั้นเรียน โรงเรียน 
วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่  และค่าร้อยละ ๒) ระดับความคิดเห็นของเยาวชนที่มีต่อ
ประสิทธิภาพการอบรมจริยธรรมแก่เยาวชนของพระสงฆ์ในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ๓) น าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมา
วิเคราะห์และสังเคราะห์สรุปผล และน าเสนอเขียนเป็นความเรียง ตารางหรือแผนภูมิ 
 ๒) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 ผู้วิจัยด าเนินการสังเคราะห์เอกสาร เกี่ยวกับประสิทธิภาพการอบรมจริยธรรมแก่
เยาวชนของพระสงฆ์ในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ทั้ง ๓ ด้าน รวมทั้งการลงเก็บข้อมูลใน
                                                 

 ๑๐๘ธานินทร ศิลปจารุ, การวิจัยและวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย SPSS, พิมพครั้งที่ ๙, (นนทบุรี : 
บริษัท เอส อาร พริ้นติ้ง แมสโปรดักส จ ากัด , ๒๕๕๑), หนา ๕๕. 
 



~ ๑๕๙ ~ 
 

พ้ืนที่ด้วยตัวเอง ตามระเบียบวิธีวิจัย และตามประเด็นโจทย์วิจัยวิธีด าเนินงานวิจัย และการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ์เชิงลึก น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา การสังเคราะห์
เนื้อหา ข้อมูลที่สอดคล้องกัน เพ่ือแสวงหาความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในบางประการ ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพการอบรมจริยธรรมแก่เยาวชนของพระสงฆ์ใน
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และน าเสนอเขียนเป็นความเรียง ตารางหรือแผนภูมิ  
ซึ่งด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ ๑) จัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เป็นแฟ้มข้อมูล  
๒) อ่าน ท าความเข้าใจ บันทึก เขียนข้อสังเกตและตั้งประเด็นพรรณนา แยกแยะลดส่วนข้อมูล  
และให้รหัส และตีความข้อมูล จัดหมวดหมู่ หาความเหมือน ความต่าง และความเชื่อมโยงกับบริบท 
และ  ๓) สรุปผลการวิจัย น าเสนอข้อมูลเป็นเรียงความ และรายงานผลการวิจัย      
  

 ๕. ผลการวิจัย 
 ๕.๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจ านวน ๑๙๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๒ รองลงมาเป็น
เพศหญิง มีจ านวน ๑๗๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๘  โดยมีอายุระหว่าง ๑๕-๑๖ ปี จ านวน ๑๒๗ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๑  ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ๓ จ านวน ๑๑๔ คนคิดเป็นร้อยละ ๓๐.๖ ศึกษาอยู่
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม มีจ านวน ๑๘๙ คนคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๘ 
๕.๒ ความคิดเห็นของเยาวชนต่อประสิทธิภาพในการอบรมจริยธรรมแก่เยาวชนของพระสงฆ์ใน
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ประสิทธิภาพการในการอบรมจริยธรรมแก่เยาวชน
ของพระสงฆ์ในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = ๓.๙๘, 
S.D.=๐.๓๓๔) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านก็พบว่า ประสิทธิภาพการอบรมจริยธรรมแก่เยาวชนของ
พระสงฆ์ในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการสร้างบรรยากาศในสถานที่อบรมอยู่ใน
ระดับสูงที่สุด (  = ๔.๐๐, S.D.=๐.๓๓๘) รองลงมาคือ ด้านการใช้อ ุปกรณ์ในการอบรม  
( =๓.๙๗, S.D.=๐.๕๐๓) ส่วนที่น้อยที่สุด คือด้านวิธีการอบรม (   =๓.๙๗, S.D.=๐.๔๐๒) 
และแยกพิจารณาเป็นรายข้อได้ดังนี้ 

๑) ด้านการใช้อุปกรณ์ในการอบรม พบว่า เยาวชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการอบรมจริยธรรมแก่เยาวชนของพระสงฆ์ในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
ในด้านการใช้อุปกรณ์ในการอบรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๙๗, S.D.= ๐.๕๐๓) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ การใช้สื่อที่ทันสมัยเป็นอุปกรณ์สนับสนุนใน
การอบรม ( = ๔.๔๙, S.D.= ๐.๕๐๐) รองลงมา คือ มีการวางแผนการใช้สื่อเป็นอุปกรณ์ประกอบ
ในการอบรม และให้ผู้อบรมมีส่วนร่วมในการใช้สื่อการอบรม ( = ๔.๒๐, S.D. = ๐.๗๐๕) 
ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดได้แก่ ใช้สื่อการอบรมที่เตรียมไว้พร้อมและใช้ได้ทันที ( = 
๓.๕๕, S.D.= ๐.๗๘๑)  
 ๒) ด้านการสร้างบรรยากาศในสถานที่อบรม พบว่า เยาวชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นต่อประสิทธิภาพการอบรมจริยธรรมแก่เยาวชนของพระสงฆ์ในอ าเภอบางพลี จังหวัด



~ ๑๖๐ ~ 
 

สมุทรปราการ ในด้านการสร้างบรรยากาศในสถานที่อบรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 
๔.๐๐, S.D.= ๐.๓๓๘) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ มีความเข้าใจใน
การใช้สื่อๆมาสร้างบรรยากาศการอบรมได้ดี ( = ๔.๖๖, S.D.= ๐.๕๐๐) รองลงมา คือ มีการเปิด
โอกาสให้ผู้อบรมแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม ( = ๔.๓๕, S.D. = ๐.๔๗๗) ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดได้แก่ ให้ความสนใจผู้อบรมได้อย่างทั่วถึง ( = ๓.๓๙, S.D.= ๑.๒๘๕) 
 ๓) ด้านวิธีการอบรม พบว่า เยาวชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ
การอบรมจริยธรรมแก่เยาวชนของพระสงฆ์ในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในด้านวิธีการ
อบรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๙๗, S.D.= ๐.๔๒๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ หลังการอบรมทุกครั้งมีการแจ้งผลสัมฤทธิ์ทางการอบรมให้ทราบ ( = 
๔.๔๕, S.D.= ๐.๗๙๔) รองลงมาคือ เปิดโอกาสให้ผู้อบรมได้เรียนรู้เพื่อค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเอง 
( = ๔.๔๑, S.D. = ๐.๗๑๒) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดได้แก่ น าวิธีการอบรมโดยกระตุ้นให้ผู้
อบรมสนใจ ( = ๓.๔๗, S.D.= ๑.๒๒๙) 
 ๕.๓ ผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการในการอบรมจริยธรรมแก่เยาวชน
ของพระสงฆ์ในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ทดสอบ
สมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชั้นเรียน และ
โรงเรียน ที่ต่างกัน 

สมมติฐานที่ ๑ ผลการเปรียบระดับความคิดเห็นต่อการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใน
การอบรมจริยธรรมแก่เยาวชนของพระสงฆ์ในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ทั้ง ๓ ด้าน 
พบว่า ค่า sig. ในแต่ละด้านมากกว่านัยส าคัญ ๐.๐๕ แสดงว่า เยาวชนที่มี เพศ แตกต่างกันมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการในการอบรมจริยธรรมแก่เยาวชนของพระสงฆ์ในอ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ ทั้ง ๓ ด้านโดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า เยาวชนที่มี เพศ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการอบรม
จริยธรรมแก่ เยาวชนของพระสงฆ์ ในอ าเภอบางพลี  จั งหวัดสมุทรปราการ แตกต่างกัน  
ในด้านการใช้อุปกรณ์ในการอบรม และด้านวิธีการอบรม ส่วนในด้านการสร้างบรรยากาศในสถานที่
อบรมนั้นเยาวชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการอบรมจริยธรรมแก่เยาวชนของ
พระสงฆ์ในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการไม่แตกต่างกัน  

สมมติฐานที่ ๒ ผลการเปรียบระดับความคิดเห็นต่อการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใน
การอบรมจริยธรรมแก่เยาวชนของพระสงฆ์ในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ทั้ง ๓ ด้าน 
พบว่า ค่า sig. ในแต่ละด้านมากกว่านัยส าคัญ ๐.๐๕ แสดงว่า เยาวชนที่มี อายุ แตกต่างกันมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการในการอบรมจริยธรรมแก่เยาวชนของพระสงฆ์ในอ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ ทั้ง ๓ ด้านโดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า เยาวชนที่มี อายุ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการอบรม
จริยธรรมแก่เยาวชนของพระสงฆ์ในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ แตกต่างกันทุกด้าน  



~ ๑๖๑ ~ 
 

สมมติฐานที่ ๓ ผลการเปรียบระดับความคิดเห็นต่อการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใน
การอบรมจริยธรรมแก่เยาวชนของพระสงฆ์ในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ทั้ง ๓  
ด้าน พบว่า ค่า sig. ในแต่ละด้านมากกว่านัยส าคัญ ๐.๐๕ แสดงว่า เยาวชนที่มี ระดับชั้นเรียน 
แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการในการอบรมจริยธรรมแก่เยาวชนของพระสงฆ์
ในอ าเภอ   บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ทั้ง ๓ ด้านโดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า เยาวชนที่มี ระดับชั้นเรียน ต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการอบรมจริยธรรมแก่เยาวชนของพระสงฆ์ในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
แตกต่างกันทุกด้าน 
สมมติฐานที่ ๔ ผลการเปรียบระดับความคิดเห็นต่อการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการในการอบรม
จริยธรรมแก่เยาวชนของพระสงฆ์ในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ทั้ง ๓ ด้าน พบว่า ค่า sig. 
ในแต่ละด้านมากกว่านัยส าคัญ ๐.๐๕ แสดงว่า เยาวชนที่มี โรงเรียน แตกต่างกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการในการอบรมจริยธรรมแก่เยาวชนของพระสงฆ์ในอ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ ทั้ง ๓ ด้านโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า เยาวชนที่มี โรงเรียน ต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการอบรม
จ ริ ย ธ ร ร ม แ ก่ เ ย า ว ช น ข อ ง พ ร ะ ส ง ฆ์ ใ น อ า เ ภ อ บ า ง พ ลี  จั ง ห วั ด ส มุ ท ร ป ร า ก า ร  
ไม่แตกต่างกันทุกด้าน 
  สรุป วิเคราะห์การเปรียบเทียบ เพศ อายุ ระดับชั้นเรียนที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการในการอบรมจริยธรรมแก่เยาวชนของพระสงฆ์ในอ าเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการแตกต่างกัน ส่วนโรงเรียนต่างกันจะมีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างกัน  
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ด้านการสร้างบรรยากาศในสถานที่อบรม 
- สร้างบรรยากาศในสถานท่ีอบรมให้สนุกสนานและมีชีวิตชีวา 
- เปิดโอกาสใหผู้้อบรมแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม 
- เน้นเนื้อหาสาระอย่างเหมาะสม 
 - มีการจัดเป็นกลุ่มย่อยเพื่อท ากิจกรรม 
 -ควรจัดอบรมนอกสถานท่ี 

 

ด้านวิธีการอบรม 
- ให้ผู้อบรมรู้ถึงประโยชน์ของผลการอบรมอย่างแท้จริง 
- ให้ผู้อบรมแสดงความคิดเห็นในขณะที่อบรมได ้
- หลังการอบรมทุกครั้งมีการแจ้งผลสัมฤทธ์ิ 
- พระวิทยากรมีความรู้ดมีีวิธีการบรรยายเข้าใจง่ายๆ 
- มีเทคนิคในการอบรมดีสนุกสนานเป็นกันเอง 

ด้านการใช้อุปกรณ์ในการอบรม 
- ใช้สื่อการอบรมตรงกับเนื้อหาที่อบรม 
- มีการใช้สื่อท่ีทันสมัยเป็นอุปกรณ์สนับสนุนในการอบรม 
- ใช้สื่อการอบรมกระตุ้นความสนใจของนักเรียน 
 - ต้องท าสื่อให้เป็นระบบ 
- ใช้อุปกรณ์ได้อย่างครบถ้วนและคุ้มค่า 

 

แนวทางในการพฒันาประสิทธิภาพการอบรมจริยธรรมแก่เยาวชนของ
พระสงฆ์ในอ าเภอบางพล ีจังหวดัสมุทรปราการ 

๖. องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภาพที่ ๑ แสดงองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 
 
 
 

น าไปประยุกต์ในการพฒันาการอบรมทางด้านจริยธรรมแก่เยาวชน 

ในอ าเภออ่ืนๆของจังหวดัสมุทรปราการ 
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จากแผนภาพที่ ๑ แสดงองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพในการอบรมจริยธรรมแก่
เ ย า ว ชนข องพร ะส ง ฆ์ ใ นอ า เ ภ อบา ง พลี  จั ง ห วั ด สมุ ทป ร าก า ร  ซึ่ ง เ ป็ น แ นวท า ง ใ น 
การพัฒนาประสิทธิภาพในการอบรมจริยธรรมแก่เยาวชน ตามรายด้านของการวิจัยทั้ง ๓ ด้าน ดังนี้ 
 ๑) ด้านการใช้อุปกรณ์ในการอบรม มีแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
อบรมจริยธรรมแก่เยาวชนใช้สื่อการอบรมตรงกับเนื้อหาที่อบรม,มีการใช้สื่อที่ทันสมัยเป็นอุปกรณ์
สนับสนุนในการอบรม,ใช้สื่อการอบรมกระตุ้นความสนใจของนักเรียน ,ต้องท าสื่อให้เป็นระบบให้
สามารถใช้สื่ออุปกรณ์ร่วมกันแทนกันได้ ใช้อุปกรณ์ได้อย่างครบถ้วนและคุ้มค่า 
 ๒) ด้านการสร้างบรรยากาศในสถานที่อบรม มีแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการอบรมจริยธรรมแก่เยาวชน คือ สร้างบรรยากาศในสถานที่อบรมให้สนุกสนานและมีชีวิตชีวา 
มีการเปิดโอกาสให้ผู้อบรมแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมเน้นเนื้อหาสาระอย่างเหมาะสมควร
จัดเป็นกลุ่มไม่ใหญ่มากเวียนฐานจะไม่จ าเจเพราะถ้ากลุ่มใหญ่มากจะดูแลไม่ทั่วถึงควบคุมล าบาก, 
ควรจัดนอกสถานที่จะดีมากจัดที่วัดจะเหมาะสมดีเพราะสภาพแวดล้อมจะดีกว่าที่ห้องเรียน 
 ๓) ด้านวิธีการสอน มีแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการอบรมจริยธรรมแก่
เยาวชน โดยให้ผู้อบรมรู้ถึงประโยชน์ของผลการอบรมอย่างแท้จริง, ให้ผู้อบรมแสดงความคิดเห็นใน
ขณะที่อบรมได้,หลังการอบรมทุกครั้งมีการแจ้งผลสัมฤทธิ์ ,พระวิทยากรมีความรู้ดีมีวิธีการบรรยาย
เข้าใจง่ายๆ ยกตัวอย่างได้ชัดเจน,มีเทคนิคในการอบรมดีสนุกสนานเป็นกันเอง 
 

๗. อภิปรายผล 
จากการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพการอบรมจริยธรรมแก่เยาวชนของพระสงฆ์ในอ าเภอบาง

พลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅= ๓.๙๘, S.D.=๐.๓๓๔) แสดงให้เห็นว่า 
พระสงฆ์ในอ าเภอบางพลี มีประสิทธิภาพในการอบรมจริยธรรมแก่เยาวชนมีเยาวชนเห็นด้วยมาก 
เนื่องจากอ าเภอบางพลีมีการจัดอบรมจริยธรรมอยู่ เป็นประจ าตั้งแต่ระดับประถมต่อเนื่อง  
ซึ่งอ าเภอบางพลีจะมีเยาวชนหมุนเวียนกันมาอบรมจริยธรรมเป็นประจ าจากหลาย ๆ สถานศึกษาใน
เขตตัวเมืองและรอบ ๆ ตัวเมือง อีกทั้งยังมีครูพระสอนศีลธรรมที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยดูแล ได้เข้าไปสอนอยู่เป็นระยะ ๆ ตามโอกาส ท าให้เยาวชนในอ าเภอบางพลีมีพ้ืนฐาน
จริยธรรมที่ดีพอสมควรและครูพระสอนศีลธรรมก็ดีพระวิทยากรที่ท าหน้าที่ก็ดี ถือได้ว่าเข้าใจ
หลักธรรมค าสอนดี มีความรู้ความสามารถในการท าหน้าที่ดี มีประเด็นที่สามารถน ามาอภิปราย  
เป็นรายด้านได้ดังนี้  

(๑) ด้านการใช้อุปกรณ์ในการอบรม พบว่า จากการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพการอบรม
จริยธรรมแก่เยาวชนของพระสงฆ์ในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ทางด้านการใช้อุปกรณ์ใน
การอบรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅= ๓.๙๗, S.D.= ๐.๕๐๓) พระสงฆ์ใช้สื่อการอบรมตรง
กับเนื้อหาที่อบรม, มีการใช้สื่อที่ทันสมัยเป็นอุปกรณ์สนับสนุนในการอบรม, ใช้สื่อการอบรมกระตุ้น
ความสนใจของนักเรียน, ใช้อุปกรณ์ได้อย่างครบถ้วนและคุ้มค่า แต่ข้อเสียคือ อุปกรณ์ไม่เพียงพอ   
จ านวนที่มีอยู่ด้อยคุณภาพ เช่น มีเครื่องเสียงชั้นดีแต่ระบบเสียงฟังไม่มีเสถียรภาพ เป็น ต้น จึงแสดง
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ให้เห็นว่า พระสงฆ์ในอ าเภอบางพลีมีประสิทธิภาพในการอบรมจริยธรรมแก่เยาวชนมาก สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พระค าไข คมฺภีรานนฺโท (ธงสวัสดิ์) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพในการ
บริหารหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัยสงฆ์ นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว” ผลวิจัยพบว่า จริยธรรมตามแผนการสอน การวัดผลเน้นประเมินผล
ตามสภาพความเป็นจริงวิเคราะห์ผลการประเมิน เพ่ือใช้ในปีต่อไป อย่างไรก็ตามยังขาดแคลนสื่อ 
อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการนิเทศการสอนอย่างต่อเนื่อง ควรจัดให้มีการศึกษาดูงาน
ฝึกอบรมด้านต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการพัฒนาครู
อาจารย์ และบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยก าหนดเป็นนโยบาย และแผนการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม 
จัดหาสื่อ และเทคโนโลยี การเรียนการสอน และฝึกอบรมการใช้อย่างมีประสิทธิภาพอนึ่งควรจัดหา
เอกสาร อุปกรณ์ เกี่ยวกับขบวนการเรียนการสอนให้เพียงพอ๑๐๙ เป็นการชี้ให้เห็นว่า อุปกรณ์สื่อ
การสอนมีความจ าเป็นและมีความส าคัญต่อการเรียนการสอนการอบรมมาก จึงควรมีการส่งเสริ ม
สนับสนุนในด้านนี้ 
 (๒) ด้านการสร้างบรรยากาศในสถานที่อบรม พบว่า ประสิทธิภาพการอบรมจริยธรรม
แก่เยาวชนของพระสงฆ์ในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการทางด้านการสร้างบรรยากาศใน
สถานที่อบรมโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( ̅= ๔.๐๐, S.D.= ๐.๓๓๘) การสร้างบรรยากาศใน 
สถานที่อบรมให้สนุกสนานและมีชีวิตชีวาเปิดโอกาสให้ผู้อบรมแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม 
เน้นเนื้อหาสาระอย่างเหมาะสม ควรมีการจัดเป็นกลุ่มย่อยเวียนและฐานเนื่องจากกลุ่มใหญ่มากจะ
ดูแล  ไม่ทั่วถึงควบคุมล าบาก, การจัดการอบรมควรจัดนอกสถานที่จะดีมากจัดที่วัดจะเหมาะสมดี 
เพร าะสภาพแวดล้ อมจะดี ก ว่ าที่ ห้ อ ง เ รี ยนมี กา รน า อุปกรณ์ สื่ อม าช่ ว ยสนั บสนุ น ใน 
การสร้างบรรยากาศในสถานที่อบรมได้อย่างดีซึ่งบรรยากาศท่ีดีนั้นจะส่งผลต่อความรู้สึกของเยาวชน
ให้เกิดความรู้สึกที่ดีในการอบรมจริยธรรม ความสอดคล้องกับแนวคิดของ จงกล เทิดประสิทธิกุล 
กล่าวว่า บรรยากาศในโรงเรียนเป็นสภาวะอันเกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนแล้วส่งผลถึงความรู้สึกของ   แต่ละบุคคลเป็นสถานการณ์ที่ไม่อาจมองเห็นหรือจับต้องได้ 
แต่เป็นสภาพสะท้อนทางความรู้สึกของแต่ละบุคคลเมื่อปะทะกับสิ่งแวดล้อมแล้วเกิดความรู้ สึกที่ดี
เรียกว่า “บรรยากาศดี” ในทางตรงกันข้ามเมื่อปะทะกับสิ่งแวดล้อมแล้วเกิดความรู้สึกไม่ดีก็เรียกว่า 
“บรรยากาศไม่ดี”๑๑๐ 

                                                 
๑๐๙พระค าไข คมฺภีรานนฺโท (ธงสวัสดิ์), “ประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอนของ

วิทยาลัยสงฆ์นครหลวงเวียงจันทน์ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๓). 

๑๑๐จงกล เทิดประสิทธิกุล, ความพึงพอใจที่มีต่อสภาพแวดล้อมโรงเรียนของ นักศึกษาโรงเรียน
เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค), วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต, (สาขาการบริหารการศึกษา, 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๒). 



~ ๑๖๕ ~ 
 

 (๓) ด้านวิธีการอบรม พบว่า ประสิทธิภาพการอบรมจริยธรรมแก่เยาวชนของพระสงฆ์
ในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้านวิธีการอบรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅= ๓.๙๗, 
S.D.= ๐.๔๒๐) เยาวชนได้ทราบถึงประโยชน์ของผลการอบรมอย่างแท้จริง , เยาวชนได้แสดงความ
คิดเห็นในขณะที่อบรมได้, หลังการอบรมทุกครั้งมีการแจ้งผลสัมฤทธิ์, พระวิทยากรมีความรู้ดีมี
วิธีการบรรยายเข้าใจง่ายๆ ยกตัวอย่างได้ชัดเจน, มีเทคนิคในการอบรมดี สนุกสนานเป็นกันเอง ด้าน
วิธีการอบรมนี้ถือได้ว่าดีกว่าด้านอื่น ๆ เพราะว่าพระสงฆ์ที่ท าหน้าที่ตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นที่มีความรู้
ความสามารถดีอยู่แล้วจุดด้อยจึ่งไม่ใช่วิธีสอนแต่เป็นจ านวนผู้สอนซึ่งมีน้อยไปไม่พอต่อความต้องการ
ของสถานศึกษาหลาย ๆ แห่งที่มีเยาวชนเรียนอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระใบฎีกาเทียนชัย 
เมธงฺกาโร๑๑๑ ได้ท าการวิจัยเรื่อง“ประสิทธิภาพการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา: กรณีศึกษาโรงเรียน เขตพ้ืนที่อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี” พบว่า นักเรียน
มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
มัธยมศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ๓.๘๙ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อดูจากรายด้านพบว่า ประสิทธิภาพการสอนวิชาพระพุทธศาสนา
ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า อันดับแรกไดแก ด้าน
วิธีการสอน รองลงมา ด้านการสร้างบรรยากาศในห้องเรียน และด้านการใช้อุปกรณ์ในการสอน 
แสดงให้เห็นว่า พระสงฆ์โดยรวมไม่ใช่แค่อ าเภอบางพลีมีประสิทธิภาพในการสอนการอบรม
จริยธรรมมากและมีแนวโน้มจะมากข้ึนไปอีกหากได้รับการสนับสนุนที่ดีจากส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   
๗. กิตติกรรมประกาศ  

สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีได้ด้วยความเมตตาของท่านพระมหาสมบูรณ์ 
วุฑฒิกโร, ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการฝ่าย
กิจการทั่วไป ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ อาจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณีต ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ , ดร. ประธานกรรมการควบคุมสาร
นิพนธ์ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโ , ดร. และ อาจารย์ ดร. ธิติวุฒิ หมั่นมี กรรมการ ที่ให้
ค าปรึกษา แนะน าช่วยเหลือในการปรับปรุงแก้ไขสารนิพนธ์จนส าเร็จด้วยดีส าเร็จด้วยดีตลอดมา  

 
 

 

                                                 

 
๑๑๑พระใบฎีกาเทียนชัย เมธงฺกาโร (แก้วตุมตา), “ประสิทธิภาพการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระ

สอนศีลธรรมในโรงเรียน มัธยมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียน เขตพื้นที่อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี”, วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๔). 
  



~ ๑๖๖ ~ 
 

๘. ข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการอบรมจริยธรรมแก่เยาวชนของพระสงฆ์ใน
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ” มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ๘.๑ ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 (๑) คณะสงฆ์และฝ่ายสถานศึกษาควรจัดท าแผนการเรียนการสอนร่วมกันโดยให้มี
ช่วงเวลาอบรมจริยธรรมพอสมควร 
 (๒) สถาบันการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแก่เยาวชน ควรจัดอบรม
ถวายความรู้เกี่ยวกับการจัดท าสื่อและเทคนิคการใช้สื่อการสอนแก่พระสงฆ์ที่ปฏิบัติงานส่งเสริม
คุณธรรมอบรมจริยธรรมแก่เยาวชน   
 (๓) ฝ่ายคณะสงฆ์และฝ่ายสถานศึกษาควรมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการอบรมเทคนิค 
การสร้างสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอนส าหรับเยาวชนร่วมกัน 
 (๔) หาแหล่งทุนสนับสนุน อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ หรือสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
จากภาคเอกชน หรือเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการอบรม 
 ๘.๒ ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 (๑) ควรศึกษาถึงประสิทธิผลในการอบรมจริยธรรมแก่เยาวชน 
 (๒) ควรศึกษาถึงการจัดการค่ายคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชนรุ่นเล็กในยุคโลกาภิวัตน์  
 (๓) ควรศึกษาถึงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเยาวชนในการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม  

 
 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 
  (๑) หนังสือ :  
ธานินทร ศิลปจารุ. การวิจัยและวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย SPSS. พิมพครั้งที่ ๙ . นนทบุรี : 
               บริษัท เอส อาร พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์จ ากัด. ๒๕๕๑. 
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร. ที่ระลึก งานเทศกาลนมัสการพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 
 พ.ศ. ๒๕๔๙. กาญจนบุรี: ส านักพิมพ์ธรรมเมธี: สหายพัฒนาการพิมพ์, ๒๕๔๙.  
     (๒) วารสาร : 
ดร.อนุวัต กระสังข์. “ผู้น าในยุคโลกาภิวัตน์”. วารสาร มจร. สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๓ ฉบับที่ 
 ๒. (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗).  
พระเทพปริยัติเมธี (สฤษฏิ์ สิริธโร) “ภาวะผู้น าเชิงพุทธกับการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย” 
 วารสาร มจร. สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๕ ฉบับที ่๓. (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๙). 
  (๓) วิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย :  



~ ๑๖๗ ~ 
 

พระค าไข คมฺภีรานนฺโท (ธงสวัสดิ์). “ประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการเรียนการสอนของ
 วิทยาลัยสงฆ์นครหลวงเวียงจันทน์ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”. 
 วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
 กรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๓. 
จงกล เทิดประสิทธิกุล. ความพึงพอใจที่มีต่อสภาพแวดล้อมโรงเรียนของ นักศึกษาโรงเรียน
 เทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
 มหาวิทยาลัยบูรพา. ๒๕๔๒. 
พระใบฎีกาเทียนชัย เมธงฺกาโร (แก้วตุมตา). ประสิทธิภาพการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระ
 สอนศีลธรรมในโรงเรียน มัธยมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียน เขตพ้ืนที่อ าเภอเสาไห้ 
 จังหวัดสระบุรี”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๔.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๖๘ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๖๙ ~ 
 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรม 
ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
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พระเกษมสุข ปภสฺสโร (นิสสัยการ) 
ประเสริฐ ธิลาว 

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโ  

 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) ศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  
๒) เปรียบเทียบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล และ  
๓) ศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เป็น
การวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเก็บรวบรวมข้อมูล
จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในอ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
จ านวน ๓๐๖ คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
การวิจัย  
              ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสอนวิชาพระพุทธศาสนา
ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๒๕  
              ๒. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นที่มีต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 

                                                 

                      
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า นักเรียนที่มีเพศ อายุและระดับชั้นเรียนต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสอนวิชาพระพุทธศาสนา แตกต่างกัน ส่วนนักเรียนที่มี
เกรดเฉลี่ย และโรงเรียนที่สังกัดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 ๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
พบว่า ด้านสื่อสิ่งพิมพ์ ด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขาดงบประมาณในการจัดท า และรูปแบบเนื้อหาสาระ
ของสื่อสิ่งพิมพ์ไม่เป็นที่ดึงดูดใจแก่ผู้เรียน ด้านระบบอินเตอร์เน็ต บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ความ
เข้าใจด้านสื่อสารสนเทศและเนื้อหาสาระในสื่อด้านนี้น้อย  
  แนวทางในการพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พบว่า ควรมีการจัดท า
สื่อการเรียนรู้รายวิชาตามหลักสูตรของสถานศึกษา มีการจัดท ากิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะของพระสอนศีลธรรมและหลักสูตรการสอน  ต้องมีการถ่ายทอดให้ตรงเนื้อหาสาระ
หลักสูตร ควรมีการจัดท าแผนการสอน มีการพัฒนาการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ควรมีการจัด
ฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่แก่พระสอนศีลธรรม ควรมีการจัดอบรมหลักสูตรการเรียนแก่
พระสอนศีลธรรมเพ่ือจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับเป้าหมายของหลักสูตร  มีการน าเทคโนโลยีมา
ใช้ให้ทันสมัยและควรมีการจัดหางบประมาณเพ่ือใช้ในการจัดหาอุปกรณ์ในการจัดท าสื่อการเรียน
การสอนให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้สอนและผู้เรียน 
 

ค าส าคัญ: การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี, พระสอนศีลธรรม 
 
 
                                                    ABSTRACT  
 The objectives of this research were: 1) to study  the application for 
technology towards teaching of Buddhism subject of moral teaching monks in 
secondary school in Khlung District, Chanthaburi Province, 2) to compare the 
application for technology towards teaching of Buddhism subject of moral teaching 
monks in secondary school in Khlung District, Chanthaburi Province, 3) to study the 
problems , obstacles and suggestions for development  to the application for 
technology towards teaching of Buddhism subject of moral teaching monks in 
secondary school in Khlung District, Chanthaburi Province. 
 This research is the mixed research method. For the quantitative research 
is collected the data from the sampling group from the 306 students of secondary 
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school from grade 7 to 12 of Khung District, Chanthaburi province. The data analysis 
is also used by the ready programme for research of social sciences. The researcher 
had the data analysis through frequency, percentage, mean, standard deviation(S.D) 
one-way analysis of variance (One-way ANOVA) for testing the difference between 
the averages from three or more groups with LSD (Least Significant Different).and 
the qualitative research  had the in-depth interview from  11 key informants and 
data analysis by using the content analysis technique. 
The research findings were as follows:  
 1. The students had the opinions to the application for technology 
towards teaching of Buddhism subject of moral teaching monks in secondary 
school in Khlung District, Chanthaburi Province as a whole was at the middle level 
with an average of 3.25 
 2. The findings from comparison of the application for technology 
towards teaching of Buddhism subject of moral teaching monks in secondary 
school in Khlung District, Chanthaburi Province, classified by personal status , found 
that the students who had the differences of sex, age, and class ,  had the opinions 
to the application for technology towards teaching of Buddhism subject of moral 
teaching monks in secondary school in Khlung District, Chanthaburi Province 
differently. But the students who had the difference of average grade and school, 
had the opinions to application for technology towards teaching of Buddhism 
subject of moral teaching monks in secondary school in Khlung District, Chanthaburi 
Province indifferently. It rejected the hypotheses.  
 3. The problems, obstacles and suggestions to the application for 
technology towards teaching of Buddhism subject of moral teaching monks in 
secondary school in Khlung District, Chanthaburi Province, found that the publishing 
, electronics , lack of budget for arranging and the form of contents of uninteresting 
publishing to students, internet system that the major personnel do not 
understand the technology and contents that make uninteresting. 
  The suggestions to the application for technology towards teaching of 
Buddhism subject of moral teaching monks in secondary school in Khlung District, 
Chanthaburi Province, found that should have arranged the media of learning the 
subject as the curriculum of educational institution, having the activity to improve 
the skill for supporting the qualification of moral teaching monks and teaching 
curriculum must have transfer the direct contents , should have the teaching plan, 
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to have the curriculum activity development, should have the training to use the 
modern technology of Buddhism subject to moral teaching monk, should have the 
training to the moral teaching monks for the teaching management directly to the 
objective of curriculum, to have the technology in the globalization age and should 
have the budget for arranging the equipment to teaching  sufficiently to the 
demand of teachers and students.  
 

Keywords: Application  for  Technology, Teaching Buddhism of Morality , Teaching 
 Monks 
  
๑. บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้การจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมแห่งความเป็นคนไทยในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การที่พระสงฆ์เข้ามามีส่วนเป็นครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน เป็น
ความคาดหวังของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียน ครูและผู้ปกครอง ซึ่งพระสงฆ์ผู้เป็นครูสอนจะต้อง
ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับสาระพ้ืนฐาน แนวคิดและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ตามกรอบ
และขอบข่ายของวิชาอย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ต้องเข้าใจถึงสาระส าคัญวิสัยทัศน์ พ้ืนฐานแนวคิดของการ
เรียนรู้ คุณภาพของผู้เรียนกระบวนการเรียนรู้  ด้านกิจกรรมการสอน คือ พระภิกษุจัดกิจกรรมการ
เรียนสอนไม่เร้าใจท าให้นักเรียนเกิดความน่าเบื่อและง่วงนอนมาก กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้
เป็นแบบเรียบง่าย ด้านการวัดและประเมินผล คือ ขาดการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ไม่มี
การประเมินผลการสอนของครูผู้สอนพระพุทธศาสนา๑๑๒ การวัดและการประเมินผล ตลอดถึงการ
ใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้ยังต้องมีการใช้สื่อการเรียน
การสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน การจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการในการถ่ายทอด
ความรู้จากผู้สอนสู่ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริงผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนน่าสนใจสอดคล้องกับวัยสติปัญญา ความสามารถของผู้เรียน๑๑๓ 

                                                 
๑๑๒พระอธิการกรีฑา จนฺทว โส, “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา

ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ๕(๑), มกราคม – 
เมษายน ๒๕๕๙. 

๑๑๓พระครูพิศิษฏ์โชติธรรม, “ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ๔(๒), พฤษภาคม – สิงหาคม 
๒๕๕๘. 
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 ด้วยเหตุที่เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์และสังคม
จนกลายเป็นสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ พระภิกษุสามเณรจึงต้องเตรียมความพร้อมในการปรับตัว
เพ่ือให้สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือเพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา๑๑๔ ดังเช่นผลการวิจัยของ พระมหาธีระศักดิ์  ธิติกิตฺติ (สุขยิ่ง) ที่ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์
การเผยแผ่คุณธรรมแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดสุรินทร์ 
พบว่า ผลรวมความพึงพอใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีต่อช่องทางสื่อสารอยู่ใน
ระดับมาก อันดับแรกคือ การใช้วีดีทัศน์เป็นสื่อในการเผยแผ่ เพราะสื่อประเภทวีดีทัศน์เป็นสื่อที่มี
ช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจนเหมือนธรรมชาติ แสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมเช่น VDO CDROM 
ตลอดจนสไลด์ ซึ่งท าให้นักเรียนสนใจมากกว่าสื่ออ่ืนและสามารถเก็บข้อมูลได้หลายรูปแบบมีความ
สะดวกรวดเร็ว๑๑๕ ดังนั้นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจ าเป็นต้องมีการพัฒนากระบวนการในการใช้
สื่อการสอน สื่อการเผยแผ่ให้เหมาะสมกับยุคสมัยและเพ่ือเป็นช่องทางให้สามารถเข้าถึงนักเรียนได้
ทุกเพศ ทุกวัยและทุกสถานที่ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการสอน  
 ด้วยเหตุนี้  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเ พ่ือการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรม ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ว่า
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสอนวิชาพระพุทธศาสนาบ้างหรือไม่ 
และเกิดผลอย่างไร ทั้งมีปัญหาและอุปสรรคในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาด้วยหรือไม่ อย่างไร และมีแนวทางในการพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ
สอนวิชาพระพุทธศาสนาอย่างไร เพ่ือน าผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน
และก าหนดแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอน
ศีลธรรมในในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ให้มีประสิ ทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  
 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสอนวิชา

พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เพ่ือ
เปรียบเทียบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล และเพ่ือ

                                                 
๑๑๔พระมหาชนก เขมกาโม, “รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ของ

พระสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี”,  วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

 ๑๑๕พระมหาธีระศักดิ์ ธิติกิตฺติ (สุขยิ่ง), “ผลสัมฤทธิ์การเผยแผ่คุณธรรมแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายของศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดสุรินทร์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๔๘). 

 



~ ๑๗๔ ~ 
 

ศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
 
๓. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  มุ่งศึกษาการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมตามแนวคิดการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่๑๑๖ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านสื่อสิ่งพิมพ์   
๒) ด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓) ด้านระบบอินเตอร์เน็ต 
 

๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ๔.๑ รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed 
Method Research) ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ  
 ๔.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
  ๔.๒.๑ ประชากรในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ของโรงเรียนขลุง
รัชดาภิเษก และโรงเรียนเทศบาลขลุง ๒ รวมทั้งสิ้น จ านวน ๑,๓๐๕ คน  
  ๔.๒.๒ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ของ
โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก และโรงเรียนเทศบาลขลุง จ านวน ๓๐๗ คน ได้มาจากสูตรของ Taro 
Yamane ที่ระดับความคลาดเคลื่อน ๐.๐๕๑๑๗ 
   ๔.๒.๓ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๑๑ รูป/คน 
 ๔.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นและผ่าน
การตรวจสอบคุณภาพโดยการหาค่าความเที่ยง (Validity) ของแบบสอบถาม ได้ค่า IOC = ๑.๐๐ 
และหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha coefficient) ตาม
วิธีการของครอนบาค (Cronbach) เท่ากับ ๐.๙๑๑  และแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้น
เพ่ือน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants)  
                                                 

  ๑๑๖พระมหาชนก เขมกาโม, “รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ของ
พระสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี”, สารนิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗) 
  

๑๑๗สุรพล สุยะพรหม และสุทธิ รั ก  ศรี จันทร์ เพ็ญ ,   ระเบียบวิธีวิจั ยทางการจัดการ , 
(กรุงเทพมหานคร        : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๑๐๖-๑๐๗. 



~ ๑๗๕ ~ 
 

 ๔.๔ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
  ๔.๔.๑ การวิ เคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ วิ เคราะห์ข้ อมูลโดยใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป และเลือกใช้ค่าสถิติท่ีเหมาะสม ดังนี้ 
   ๑) สถานภาพส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง  สถิติที่ ใช้คือ ค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
   ๒) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี สถิติ
ที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
   ๓) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ในการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อ าเภอขลุง 
จังหวัดจันทบุรี จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล สถิติที่ใช้คือ การทดสอบค่าที (t-test) ในกรณีตัว
แปรต้นสองกลุ่ม และการทดสอบค่าเอฟ (F-Test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะท าการ
เปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีผลต่างเป็นส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD) 
   ๔) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใน
การสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อ าเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบทหรือตาราง 
  ๔.๔.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์
โดยการน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาจ าแนกเป็นประเด็นส าคัญ แล้วน ามาวิเคราะห์โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท และท าการสังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย  
 

๕. ผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 ๕.๑ ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี   
พบว่า  นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านการสอนด้วยสื่อ
สิ่งพิมพ์ อยู่ในระดับมาก  รองลงมาคือ ด้านการสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับปานกลาง  
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการสอนด้วยระบบอินเตอร์เน็ต อยู่ในระดับปานกลาง  
 ๕.๒ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของของนักเรียนที่มีต่อการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า    



~ ๑๗๖ ~ 
 

  นักเรียนที่มีเพศ อายุ ระดับชั้นเรียน และโรงเรียนที่สังกัดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  
               นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ
สอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อ าเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี ไม่แตกต่างกัน  
 ๕.๓ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสอน
วิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อ าเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี  พบว่า    
  ๕.๓.๑ ด้านสื่อสิ่งพิมพ์  ปัญหา อุปสรรคคือ ขาดงบประมาณในการด าเนินการ
จัดท าสื่อการเรียนการสอน และรูปแบบเนื้อหาสาระของสื่อสิ่งพิมพ์ไม่เป็นที่ดึงดูดใจแก่ผู้เรียน
ข้อเสนอแนะคือ ควรมีการพัฒนารูปแบบเนื้อหาสาระให้เข้ากับยุคสมัยเพ่ือดึงดูดผู้เรียนมาสนใจมาก
ขึ้น  ควรมีการจัดอบรมในเรื่องของการจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
มากยิ่งขึ้น และควรมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง   
                    ๕.๓.๒ ด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปัญหา อุปสรรคคือ พระสอนศีลธรรมขาดความรู้
ความเข้าใจในการผลิตสื่ออีเล็กทรอนิกส์  และขาดงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ในการจัดท าสื่อ
อีเล็กทรอนิกส์ ข้อเสนอแนะคือ คณะสงฆ์ควรมีการสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดท าและ
พัฒนาอย่างเพียงพอ และควรมีการจัดการึกอบรมเพ่ือให้ความรู้ในด้านการผลิตและการพัฒนาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง                 
             ๕.๓.๓ ด้านระบบอินเตอร์เน็ต ปัญหา อุปสรรคคือ พระสอนศีลธรรมส่วนใหญ่มี
ความรู้ความเข้าใจด้านสื่อสารสนเทศและเนื้อหาสาระในสื่อด้านนี้น้อย จึงท าให้มีการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนได้รับความสนใจน้อย 
ข้อเสนอแนะคือ ควรมีการก าหนดรูปแบบและความเหมาะสมด้านเนื้อหาให้เป็นที่น่าสนใจ และควร
มีการจัดตั้งคณะท างานเป็นผู้ผลิตสารสนเทศเพ่ือใช้ในการสอนในระบบอินเตอร์เน็ต หรือคอยให้
ค าปรึกษาแนะน าในเรื่ององการผลิตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  



~ ๑๗๗ ~ 
 

๖ สรุปองค์ความรู้จากการวิจัย  
 จากการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสอนวิชาพระพุทธศาสนา
ของพระสอนศีลธรรม ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี”  ผู้วิจัยสามารถ
สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ดังแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 

ด้านสื่อสิ่งพิมพ ์
- มีการจัดท าใบงานเพื่อใช้ในการสอน  
- มีการจัดท าเอกสารประกอบการสอนอย่างสม่ าเสมอ  
- มีการจัดแสดงนิทรรศการเนื้อหาการสอน 
แนวทางการพัฒนา 
(๑) ควรมีการพัฒนารูปแบบเนื้อหาสาระให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อดึงดูดผู้เรยีนมาสนใจมากขึ้น  
(๒) ควรจัดให้มีการอบรมในเรื่องของการจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์เพิ่มประสทิธิในการเรียนการ
สอนมากยิ่งข้ึน 

ด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
- การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยในการสอน    
- มีการจัดท าวีดิทัศนเ์พื่อใช้ในการสอน  
- มีการบูรณาการการสอนทางวิดีโอคลิป 
แนวทางการพัฒนา 
(๑) ควรมีการสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดท าและพัฒนาอย่างเพียงพอ  
(๒) ควรมีการจัดโครงการให้ความรู้ในด้านการผลติและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

ด้านระบบอินเตอร์เน็ต 
- การน าหลักค าสอนและกิจกรรมเผยแผ่ผ่าน Youtube และการสอนและจัดกจิกรรม
การสอนทางเว็บไซต์ (www)  
- มีการใช้ E-book ช่วยในการสอนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการสอน  
- มีการจัดท า E-Learning เพื่อการสอนและการจดักิจกรรมการสอน 
แนวทางการพัฒนา 
(๑) ควรมีการก าหนดรูปแบบและความเหมาะสมด้านเนื้อหาให้เป็นที่น่าสนใจ  
(๒) ควรมีการจัดตั้งคณะผู้ช านาญการคอยให้ค าแนะน าในด้านการผลิตและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
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~ ๑๗๘ ~ 
 

  
จากแผนภาพ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเรื่อง ได้ดังนี้คือ  
 ๑. ด้านสื่อสิ่งพิมพ์ ข้อโดดเด่นของพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรม ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  
อันดับแรกคือ  มีการจัดท าใบงานเพ่ือใช้ในการสอน รองลงมาคือ มีการจัดท าเอกสารประกอบการ
สอนอย่างสม่ าเสมอ และอันดับที่ ๓ มีการจัดแสดงนิทรรศการเนื้อหาการสอน แนวทางการพัฒนา
คือ (๑) ควรมีการพัฒนารูปแบบเนื้อหาสาระให้เข้ากับยุคสมัยเพ่ือดึงดูดผู้เรียนมาสนใจมากขึ้น และ       
(๒) ควรจัดให้มีการอบรมในเรื่องของการจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ิมประสิทธิในการเรียนการสอนมาก
ยิ่งขึ้น 
 ๒. ด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อโดดเด่นของพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสอน
วิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรม ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  
อันดับแรกคือ  การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยในการสอน รองลงมาคือ มีการจัดท าวีดิทัศน์เพ่ือใช้
ในการสอน และอันดับที่ ๓  มีการบูรณาการการสอนทางวิดีโอคลิป แนวทางการพัฒนาคือ     (๑) 
ควรมีการสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดท าและพัฒนาอย่างเพียงพอ  และ (๒) ควรมีการจัด
โครงการให้ความรู้ในด้านการผลิตและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ๓. ด้านระบบอินเตอร์เน็ต ข้อโดดเด่นของพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสอน
วิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรม ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  
อันดับแรกคือ  การน าหลักค าสอนและกิจกรรมเผยแผ่ผ่าน Youtube และการสอนและจัดกิจกรรม
การสอนทางเว็บไซต์ (www)  รองลงมาคือ มีการใช้ E-book ช่วยในการสอนและประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการสอน และอันดับที่ ๓ มีการจัดท า E-Learning เพ่ือการสอนและการจัดกิจกรรม
การสสอน แนวทางการพัฒนาคือ (๑) ควรมีการก าหนดรูปแบบและความเหมาะสมด้านเนื้อหาให้
เป็นที่น่าสนใจ และ (๒) ควรมีการจัดตั้งคณะผู้ช านาญการคอยให้ค าแนะน าในด้านการผลิตและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

๗. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 ๗.๑ ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี   
พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้เนื่องจาก ปัจจุบันพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมีความรู้ความสามารถมากขึ้น เพราะได้รับการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับการท าสื่อสิ่งพิมพ์ที่หลากหลายๆ มากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ สายสุดา ปั้น



~ ๑๗๙ ~ 
 

ตระกูล, กาญจนา เผือกคง, และ ปริศนา มัชฌิมา๑๑๘ เรื่อง “การศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร” พบว่า  การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลโดยรวมอยู่ในระดับมาก สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้ 
                   ๑) ด้านการสอนด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ 
  จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อ าเภอ 
ขลุง จังหวัดจันทบุรี ด้านการสอนด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญามากขึ้น ท าให้มีการเลือกใช้สื่อสิ่งพิมพ์
หลากหลายรูปแบบ สวยงาม มาใช้ในการเรียนการสอนแทนการใช้หนังสือเรียนแบบเก่าท าให้
นักเรียนมีความสนใจท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธงไชย  
สุรินทร์วรางกูร  เรื่อง “แนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ใน
ธุรกิจ” ผลการวิจัยพบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการ
รับบริการการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในองค์กรธุรกิจอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธงไชย  
สุรินทร์วรางกูร  เรื่อง “แนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ใน
ธุรกิจ” ผลการวิจัยพบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการ
รับบริการการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในองค์กรธุรกิจอยู่ในระดับมาก    
  ๒) ด้านการสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อ าเภอข
ลุง จังหวัดจันทบุรี ด้านการสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยภาพรวมมีอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก
การสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อที่ใช้ได้สะดวกรวดเร็ว ทันสมัย ใช้งานได้ง่าย ช่วยให้การสอน
ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และช่วยให้การเรียนของนักเรียนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะสื่อดังกล่าวสามารถเร้าความสนใจของนักเรียนได้เป็นอย่างดี เช่น 
CAI สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาอนันต์ อมโร (สุฤทธิ์)   เรื่อง “ความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ต่อพระสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนสมุทรปราการ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ” ผลการวิจัย
พบว่า ด้านการใช้สื่อ พระผู้สอนมีการจัดหา/จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่ท าให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ด้วย
ตนเอง และยังสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหา
อนันต์ อมโร (สุฤทธิ์)   เรื่อง “ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อพระสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน
สมุทรปราการ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ” ผลการวิจัยพบว่า ด้านการใช้สื่อ พระผู้สอนมี

                                                 

 ๑๑๘สายสุดา ปั้นตระกูล, กาญจนา เผือกคง, และปริศนา มัชฌิมา, “การศึกษาสภาพการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร”, รายงานการวิจัย, 
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๕๕). 



~ ๑๘๐ ~ 
 

การจัดหา/จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่ท าให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง และยังสามารถน าความรู้ที่
ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
  ๓) ด้านการสอนด้วยระบบอินเตอร์เน็ต 
  จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อ าเภอข
ลุง จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ข้อ ทั้งนี้เนื่องจาก ปัจจุบันการสอนด้วยระบบอินเตอร์เน็ตเป็นการสอนที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกที่และมี
หลายช่องทาง เช่น ทางเฟสบุ๊ค  ทางไลน์  เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิลุบล ทองชัย  เรื่อง 
“การประยุกต์ใช้สื่อการเรียนออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี” ผลการวิจัยพบว่า ความพึง
พอใจของผู้เรียนต่อกิจกรรมการเรียนโดยใช้สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ แบบออนไลน์ ในระดับมาก
ในทุกประเด็นค าถาม CAI สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิลุบล ทองชัย  เรื่อง “การประยุกต์ใช้สื่อการ
เรียนออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี” ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
กิจกรรมการเรียนโดยใช้สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ แบบออนไลน์ ในระดับมากในทุกประเด็น
ค าถาม 
 

๘. กิตติกรรมประกาศ 
               สารนิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ได้รับการอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยขอขอบคุณ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม, ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา อาจารย์ 
ดร.ประเสริฐ ธิลาว ประธานกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ขอกราบขอบพระคุณ พระครูสังฆรักษ์
เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโ ,ดร. กรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์ อาจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณีต , 
ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และอาจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี , กรรมการและ
เลขานุการกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์ และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน  
 

๙. ข้อเสนอแนะ 
 ๙.๑ ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 เนื่องจากรูปแบบและเนื้อหาสาระสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีอยู่ ไม่ดึงดูดใจของผู้เรียน ท าให้ไม่เป็นที่
สนใจ พระสอนศีลธรรมขาดความรู้ความเข้าใจในการผลิตและการใช้สื่อประเภทต่างๆ นอกจากนี้ยัง
ขาดงบประมาณในการจัดท าสื่อประเภทต่างๆ ด้วยเหตุนี้ พระสอนศีลธรรมควรมีการพัฒนารูปแบบ
และเนื้อหาสาระของสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือดึงดูดใจผู้เรียนให้สนใจมากขึ้น นอกจากนี้ควรมีการจัดฝึกอบรม
การใช้ การจัดท าและการพัฒนาการท าสื่อแก่พระสอนศีลธรรมเพื่อให้สามารถสร้างสื่อประเภทต่างๆ 
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรมีการจัดหาทุนเพ่ือใช้ในการ
จัดท าสื่อแก่พระสอนศีลธรรมได้อย่างเพียงพอ 
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 ๙.๒ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
   ๗.๒.๑ ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้สื่ออีเล็กทรอนิกส์แก่พระสอน
ศีลธรรม เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ในการสอนและการเผยแผ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  ๗.๒.๒ ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสอนวิชาพระพุทธศาสนา
ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในอ าเภออ่ืนๆ และในพื้นที่อ่ืนๆ 
  ๗.๒.๓ ควรมีการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในพ้ืนที่อ่ืนๆ เพ่ือเป็นการ
เปรียบเทียบและน ามาใช้ในการพัฒนาการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนต่อไป 
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การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาของ 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
The Promotion of Learning Activity In Buddhism Subject to 

Moral Teaching Monks At Kanchananukaw School 
Meuang District, Kanchanaburi Province 

 

พระอภินพ ธมฺมทินฺโน (พิสุทธไทรงาม) 
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ  

ธิติวุฒิ หมั่นมี 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิธีวิจัยแบบผสานวิธี โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปใน

การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนกาญจนา  
นุเคราะห์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ๒) เพ่ือเปรียบเทียบการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๓) เพ่ือเสนอการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาของ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม ประชากรเป็น
เด็กนักเรียนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน ๓๒๘ คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ ๐.๘๗๔ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพ่ือหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การทดสอบค่าเอฟ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามปลายเปิดประกอบตาราง และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยท า
การเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๗ รูป/คน ด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้วิชาพระพุทธ 
ศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๔.๑๗๓) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ผล
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา
                                                 

 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล พบว่า นักเรียนที่มี เพศ อายุ ระดับชั้นเรียน ระดับธรรมศึกษา และอาชีพผู้ปกครอง ต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
กาญจนานุเคราะห์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้  
ค าส าคัญ : การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน, พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  
 

ABSTRACT 
This research approach combines research methods (Mixed Methods Research) 

using quantitative research methods. The implementation of data collection using the 
questionnaire. The study of a sample of students in Kanchananukroh School Muang 
District, Kanchanaburi Province number 328 was used to collect the data was questioned 
by the researchers themselves. The conviction was 0.874 analyze data using software 
packages for social science research. In order of frequency, percentage, average and 
standard deviation. T test And testing F By using one-way analysis of variance analysis of 
open-ended questionnaire. The researchers grouped the data received from the 
questionnaire based on the essence of the open-ended questions. And then analyzed by 
using frequency. And Qualitative Research Data were collected by in-depth interviews. 
Perform data analysis techniques to analyze the content. 

The findings of this research as follows : The students were the opinions the 
promotion of learning activity in Buddhism subject of moral teaching monks at Kanchananukaw 
school Muang District, Kanchanaburi Province. Overall, the high level ( = 4.173) When 
classifying it was found that in all aspects. Comparison of students were the opinions the 
promotion of learning activity in Buddhism subject of moral teaching monks at 
Kanchananukaw school. Muang District, Kanchanaburi Province. By personal factors the 
hypothesis testing Respondents who are age class. Level education fair Parents and 
professionals have different opinions on the activities of teaching to promote learning 
principles of the moral teaching in Kanchananukroh School Muang District, Kanchanaburi 
Province. The difference was statistically significant at the 0.05 level, accept the hypothesis. 
 

Keywords : Learning and Teaching Activities Management, Morality Teaching  Monk in 
 School 
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๑. บทน า 
ศีลธรรมในปัจจุบันเสื่อมลงมากกว่าในอดีต เยาวชนในสมัยนี้ด้อยจริยธรรมและคุณธรรม

มากกว่าสมัยก่อน โรงเรียนซึ่งเป็นแหล่งอบรมจริยธรรมโดยตรงก็ปรากฏว่า มีปัญหาในด้านการ
ปลูกฝังจริยธรรมให้แก่เยาวชน๑๑๙ สาเหตุเพราะการบริหารการจัดการศึกษาทางด้านวิชาพระพุทธ 
ศาสนาขาดความเอาใจใส่ และไม่มีมาตรการส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรม สถานศึกษาหลายแห่งจึงไม่ได้
จัดให้มีการเรียนการสอนอย่างจริงจัง รวมทั้งขาดการบูรณาการสอนด้านศีลธรรมเข้ากับวิชาสามัญ
โดยทั่วไป อีกทั้งไม่ให้ความส าคัญต่อพระภิกษุท่ีมีความรู้ความเข้าใจในศาสนาอย่างถ่องแท้ เข้ามาเป็น
ครูหรือวิทยากรในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ครบวงจรทั้งภาคปริยัติ และภาคปฏิบัติ ส่งผลให้
ผู้เรียนขาดการปฏิบัติ อีกท้ังยังขาดการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต จึงไม่สามารถใช้วิชาพระพุทธศาสนา
เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคุณธรรม และแก้ปัญหาชีวิตของเยาวชนได้อย่างเด่นชัดและเป็น
รูปธรรม๑๒๐  

การพัฒนาคนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนของชาติ ต้องเตรียมพร้อมให้เขามีความเจริญทั้ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และค่านิยม การที่เด็กจะมีคุณภาพสิ่งส าคัญคือ จะต้องมีคุณธรรม
จริยธรรมซึ่งมาจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เมื่อศาสนาเห็นความส าคัญของเด็กและเยาวชน
แล้ว จะมีการด าเนินการอย่างไรในการที่จะท าให้เด็กและเยาวชน มีการพัฒนาชีวิตให้เจริญเติบโตใน
ท่ามกลางบรรยากาศท่ีพรั่งพร้อมไปด้วยศาสนาและจริยธรรม วิชาพระพุทธศาสนาจึงเป็นวิชาหนึ่งที่
สามารถจะพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะดังกล่าว สามารถพัฒนาสติปัญญา จิตใจ ของผู้เรียนให้
เป็นคนที่รู้จักใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาชีวิตเป็นคนที่มีความรอบคอบ๑๒๑ 
 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๒.๑ เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาของพระ

สอนศีลธรรมในโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  
๒.๒ เพ่ือเปรียบเทียบการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาของพระสอน

ศีลธรรมในโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล  

๒.๓ เพ่ือเสนอการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
 

                                                 
๑๑๙ ธวัชชัย ชัยจริฉายกุล, การศึกษาคุณสมบัติของค่านิยมพ้ืนฐานทางจริยธรรมของคนไทย, ครุศาสตร์

ปริทัศน์, ปีท่ี ๑๑, (ธันวาคม ๒๕๒๙) : ๖๒. 
๑๒๐ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๕), 
หน้า ๓๐-๓๑. 

๑๒๑ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎกหมวดศึกษาศาสตร์, (กรุงเทพ 
มหานคร : โรงพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๔๓), หน้า ๑-๒. 



~ ๑๘๖ ~ 
 

๓. ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาตาม
แนวทางของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 

ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนกาญจนา
นุเคราะห์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี คือ เพศ อายุ ระดับชั้นเรียน ระดับธรรมศึกษา และอาชีพ
ผู้ปกครอง 

ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้วิชาพระ 
พุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ใน ๔ 
ด้าน๑๒๒ ประกอบด้วย ๑) ด้านกิจกรรมเสริมเนื้อหาสาระตามหลักสูตร ๒) ด้านกิจกรรมประจ าวัน/ 
ประจ าสัปดาห์ ๓) ด้านกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ๔) ด้านกิจกรรมพิเศษ
อ่ืนๆ 
 

๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
๑) รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed 
Methods Research) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยแบบสอบ 
ถาม (Questionnaires) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) 

๒) ประชากร/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนกาญจนานุ

เคราะห์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน ๑,๘๑๖ คน๑๒๓ หาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่๑๒๔(Taro Yamane) จากนั้นท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จนได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๒๘ คน 

๓) เครื่องมือการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง มีค่าความ

เชื่อมั่นเท่ากับ ๐.๘๗๔ 
                                                 

๑๒๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, โรงเรียนวิถีพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๒๖–๒๗. 

๑๒๓ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์, ข้อมูลบุคลากรและนักเรียน, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : https:// 
data. boppobec.info [๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙]. 

๑๒๔ อภินันท์ จันตะนี, การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล ส าหรับการวิจัยทางธุรกิจ , (ฝ่ายบัณฑิตศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ : มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๔๙), หน้า ๓๕. 



~ ๑๘๗ ~ 
 

๔) การเก็บรวบรวมข้อมูล   
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปแจกและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง

ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์นั้น ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่
ส าคัญโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) ด าเนินการบันทึกข้อมูลโดยการจด
บันทึก และการบันทึกเทพ 
 

๕) การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพ่ือหา

ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามปลายเปิด 
ผู้วิจัยท าการจัดกลุ่มข้อมูลที่ไดรับจากแบบสอบถามตามสาระส าคัญของแบบสอบถามปลายเปิด 
จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติแจกแจงความถี่โดยผู้วิจัยได้ข้อมูลตามสาระส าคัญของ
ประเด็นการสัมภาษณ์ที่ก าหนดไว้ (Data Grouping)จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิค
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) 
 

๖. ผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 
๑) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า นักเรียนผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศ

หญิง โดยมีอายุระหว่าง ๑๖–๑๗ ปี อยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และมีวุฒิธรรมศึกษาชั้นโท อีกท้ัง
ผู้ปกครองมีอาชีพค้าขาย  

 ๒) ผลการวเิคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการส่งเสริมกิจกรรม
การเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย ๔.๑๗๓ และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถสรุปได้
ดังนี้ 

ด้านกิจกรรมเสริมเนื้อหาสาระตามหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีความคิดเห็นสูงสุดคือ 
พระสอนศีลธรรมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  

ด้านกิจกรรมประจ าวัน/ประจ าสัปดาห์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ๑ ข้อ และอยู่ในระดับมาก ๕ ข้อ โดย



~ ๑๘๘ ~ 
 

ข้อที่มีความคิดเห็นสูงสุดคือ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกระท าเพ่ือร าลึกถึงชาติ ศาสนา พระมหา - 
กษัตริย์ 

ด้านกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีความ
คิดเห็นสูงสุดคือ พระสอนศีลธรรมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เช่น ท าบุญตักบาตรในวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

ด้านกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีความคิดเห็นสูงสุดคือ พระสอนศีลธรรมให้
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

๓) ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา  
ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาของพระสอน

ศีลธรรมในโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชั้นเรียน ระดับธรรมศึกษา และอาชีพผู้ปกครอง
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ วิชา
พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

๔) แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิชาพระพุทธ 
ศาสนา 

แนวทางในการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จากการสัมภาษณ์สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

ด้านกิจกรรมเสริมเนื้อหาสาระตามหลักสูตร พบว่า การจัดกิจกรรมเสริมเนื้อหา
สาระตามหลักสูตรที่ดีนั้น ควรเป็นไปเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความ
สมดุลทั้งทางกาย ปัญญา คุณธรรม และทักษะการใช้ชีวิต  

ด้านกิจกรรมประจ าวัน/ประจ าสัปดาห์ พบว่า การจัดกิจกรรมประจ า วันบริเวณ
หน้าเสาธง สถานศึกษาไม่ควรสอนเฉพาะด้านวิชาการเท่านั้น ควรสอนเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
จะท าให้คนเป็นคนโดยสมบูรณ์  

ด้านกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา พบว่า สิ่ งที่ เป็น 
ประโยชน์จากการจัดกิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา คือ นักเรียนจะมีความรู้ ความเข้าใจ
อย่างถูกต้องเกี่ยวกับพิธีกรรม  

ด้านกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ พบว่า กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ด้วยการขัดเกลาจิตใจของผู้เรียนให้มีความ
เมตตากรุณา มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ 
  



~ ๑๘๙ ~ 
 

๗. องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 

 
 

องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา
ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี” สรุปได้ดังนี้ 

๑) ด้านกิจกรรมเสริมเนื้อหาสาระตามหลักสูตร การจัดกิจกรรมเสริมเนื้อหาสาระตาม
หลักสูตรที่ดี ควรเป็นไปเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพและทักษะ
การใช้ชีวิต เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ และด้าน
สังคม  

๒) ด้านกิจกรรมประจ าวัน/ประจ าสัปดาห์ ควรเป็นการเรียนรู้ในรูปของการจัดกิจกรรม 
เพ่ือให้เด็กนักเรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรง ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ และสติปัญญา  

๓) ด้านกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นการเรียนรูแบบองค์รวม
หรือบูรณการเป็นการเรียนรูที่ผสมผสานสาระความรูด้านต่างๆ รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมความดีงาม 
โดยใช้แหล่งเรียนรู้จริง 



~ ๑๙๐ ~ 
 

๔) ด้านกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ บทบาทของเยาวชนไม่เพียงแต่แสวงหาความรู้ทางวิชาการใน
ห้องเรียนเพียงอย่างเดียว แต่การเข้าไปเรียนรู้ชุมชนที่เปรียบเสมือนห้องเรียนทักษะชีวิตทางสังคม
และร่วมท ากิจกรรมช่วยเหลือและสร้างสรรค์สังคมควบคู่กับการเรียนจะเป็นการหล่อหลอมให้เป็น
ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต 
 

๘. อภิปรายผล 
การวิจัยเรื่อง การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ตามขอบเขตการวิจัยสามารถสรุปได้ 
ดังนี้ 

ด้านกิจกรรมเสริมเนื้อหาสาระตามหลักสูตร ผลการวิจัยพบว่า การส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย (  = ๔.๐๘๕) แสดงให้เห็นว่า
กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา มีรูปแบบแนวทางที่ดี โดยทางพระสอน
ศีลธรรมให้ความส าคัญกับกิจกรรมเสริมเนื้อหาสาระตามหลักสูตร ด้วยการจัดกิจกรรมพิธีแสดงตน
เป็นพุทธมามกะ การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน/บวชชีพราหมณ์ การประกวดมารยาทชาวพุทธ 
กิจกรรมค่ายพุทธบุตร (ตามสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา) และกิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญา 
จากข้อค้นพบดังกล่าวพบว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระจันที จิตฺตส วโร (คอน) ที่ได้วิจัยเรื่อง 
“บทบาทของพระสอนศีลธรรมในการพัฒนาคุณธรรมจริย ธรรมในระดับมัธยมศึกษา อ าเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทบาทของพระสอน
ศีลธรรมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในระดับมัธยมศึกษา อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (  = ๔.๐๘) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ๑๒๕ 

ด้านกิจกรรมประจ าวัน/ประจ าสัปดาห์ ผลการวิจัยพบว่า การส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (  = ๔.๒๔๗) แสดงให้เห็นว่า
กิจกรรมประจ าวันบริเวณหน้าเสาธงที่จัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา มีการจัดวาง
รูปแบบจัดการที่ดี โดยพระสอนศีลธรรมให้ความส าคัญด้วยการจัดกิจกรรมเพ่ือร าลึกถึงชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ (ก่อนเคารพธงชาติ) ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหน้าเสาธง 
จากข้อค้นพบดังกล่าวพบว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัลลยา อุบลพงษ์ ได้วิจัยเรื่อง “การจัด
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยโรงเรียนมัธยมตอนต้นวัดลานบุญ เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร” 
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยโรงเรียน

                                                 
๑๒๕ พระจันที จิตฺตส วโร (คอน), “บทบาทของพระสอนศีลธรรมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในระดับ

มัธยมศึกษา อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



~ ๑๙๑ ~ 
 

มัธยมตอนต้นวัดลานบุญ เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร  ด้านกิจกรรมหน้าเสาธง โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก และรายข้อ ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก๑๒๖ 

ด้านกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  ผลการวิจัยพบว่า การ
ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิชาพระพุทธศาสนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่ าเฉลี่ย (  = 
๔.๑๙๕) แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมเนื่องในโอกาสวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาที่จัดขึ้น เพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา มีรูปแบบแนวทางที่ดี โดยพระสอนศีลธรรมให้ความส าคัญด้วยการ
จัดกิจกรรมทางศาสนา เช่น การท าบุญตักบาตร ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา นิมนต์พระสอน
ศีลธรรมมาให้ความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมต่างๆ เช่น การประเคนของ การกรวดน้ า และให้นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมรักษาศีล ๕ ในวันส าคัญทางพระ พุทธศาสนา จากข้อค้นพบดังกล่าวพบว่า สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พระมหาทวีศักดิ์ ปญฺญาสาโร (เกตเสนา) ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการเรียนการสอน
วิชาพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี” 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ใน
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยคิดเป็น
ร้อยละ ๓.๙๓ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ทุกข้อมีสภาพการจัดการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก๑๒๗ 

ด้านกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ ผลการวิจัยพบว่า การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้วิชาพระพุทธ 
ศาสนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย ( = ๔.๑๖๖) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้วิชา
พระ พุทธศาสนา มีการวางรูปแบบที่ดี โดยทางโรงเรียนให้ความส าคัญด้วยการนิมนต์พระสอน
ศีลธรรมมาสอนในโรงเรียน และให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา และพระ 
มหากษัตริย์ อีกทั้งจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาขึ้นในโรงเรียน และให้ครูพานักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมนอกสถานที่ เช่น ท าความสะอาดห้องน้ าที่วัด เป็นต้น จากข้อค้นพบ
ดังกล่าวพบว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระส าเร็จ สิริธมฺโม (ดวงบุปผา) ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการ
เรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาโรงเรียนค าเตยอุป ถัมภ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๒” ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนวิชา
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การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของพระสอนศีลธรรมแก่เยาวชน 
ในอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 

The Moral and Ethical Promotion of Moral Teaching Monks  
to Youths in Khunhan District, Sisaket Provice 

 

พระธงชัย  ขนฺติธโร (มนตรีวงศ์) 
       พระปลัดระพิน  พุทฺธิสาโร 

         พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์  กิตฺติปญฺโญ 
  

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของพระสอน
ศีลธรรมแก่เยาวชนในอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ๒) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของพระสอนศีลธรรมแก่เยาวชนในอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษโดยจ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล ๓) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของพระสอนศีลธรรมแก่เยาวชนในอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ในการวิจัยแบบผสาน
วิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นเยาวชนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ
โรงเรียนกันทรอมวิทยาคมและโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ในอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 
จ านวน ๒๙๐ คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท สังเคราะห์ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ๑) เยาวชนมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของพระสอนศีลธรรมแก่
เยาวชนในอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 ๒) ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของพระสอนศีลธรรมแก่เยาวชนใน
อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ตามความเห็นของเยาวชน พบว่า สถานภาพส่วนบุคคลของ
เยาวชนในด้านผลการเรียน มีผลท าให้ความคิดเห็นที่มีต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของพระ
สอนศีลธรรมแก่เยาวชนในอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
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ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนสถานภาพส่วนบุคคลของเยาวชนในด้านเพศ อายุ 
โรงเรียน ระดับชั้น ไม่ท าให้เกิดความแตกต่าง 

๓) ข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของพระสอนศีลธรรมแก่
เยาวชนในอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ ในด้านการเป็นตัวแบบทางจริยธรรม พระสอน
ศีลธรรมควรให้ศิษย์วัดหรือคฤหัสถ์ทั่วไปเป็นท าภารกิจแทน ในส่วนที่ต้องสัญจรไปในสถานที่ อโคจร
ต่างๆ ด้านการเป็นผู้อบรมสั่งสอน พระสอนศีลธรรมควรปรับปรุงรูปแบบและวิธีการสอนที่เหมาะสม
กับวัย มีการวัดและประเมินผลการสอน ด้านการเป็นผู้เตือนสติ พระสอนศีลธรรมควรประเมิน
สถานการณ์และความเสี่ยงต่อเหตุต่างๆ เพ่ือให้การเตือนสติแก่เยาวชนลักษณะของการป้องกัน
ปัญหาและควรสร้างกลุ่มเครือข่ายเพ่ือเฝ้าระวังพฤติกรรมของเยาวชน ด้านการเป็นผู้ปลูกฝัง
คุณธรรม พระสอนศีลธรรมควรสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกันของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเยาวชน 
และประสานการท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบและควรปรับปรุงรูปแบบของการปลูกฝังคุณธรรมให้
ครบองค์ประกอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ด้านการเป็นผู้สร้างจิตส านึกของเยาวชนต่อสังคม พระ
สอนศีลธรรมควรจัดกิจกรรมบริการสังคมในลักษณะจิตอาสา เพ่ือปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตส านึกต่อ
สังคม  
 

ความส าคัญ : การส่งเสริม, คุณธรรมจริยธรรม, เยาวชน 
 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were: 1) to study the moral and ethical 

promotion of moral teaching monks to youths in Khunhan district, Sisaket province, 2) to 
compare the moral and ethical promotion of moral teaching monks to youths in 
Khunhan district, Sisaket province, 3) to study problems, obstacles and suggestions about 
moral and ethical promotion of moral teaching monks to youths in Khunhan district, 
Sisaket province. The researcher used the mixed method research as the quantitative 
research and qualitative research that collected the data from in-depth interview. The 
population as exampling group was the 1045 youths who are studying in the Secondary 
school of Kanthomwittayakom School and Khunhanwittayasan School as the sampling 
group by calculation of Taro Yamane at reliably tests at 0.05 from 290 students as the 
sampling group. The data analysis used the ready programme for research of social 
sciences. The researcher had the data analysis through frequencies, percentage, average, 
standard deviation(S.D) for describing data from variables or personal characteristics. The 
analysis was also done through t-test for analysis the hypotheses in order to test the 
average difference between the two groups and f- test by one-way analysis of variance 
(One-way ANOVA) for testing at significantly statistic as 0.05.  
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The findings of this research as following: 
1. The youths had the opinions to moral and ethical promotion of moral 

teaching monks to youths in Khunhan district, Sisaket province, was at good level in 
overall with an average x̄ = 4.24. When considered in each side, found that the ethical 
rolemodel, teaching role model, mindfulness role model, Moral cultivation role model 
and youth consciousness cultivation role model, were at good level. 

2. The finding the comparison the moral and ethical promotion of moral 
teaching monks to youths in Khunhan district, Sisaket province, classified by personal 
data of the youths towards the result of education had the opinions to moral and ethical 
promotion of moral teaching monks to youths in Khunhan district, Sisaket province 
differently as significantly statistic at 0.05. It accepted the hypothesis. But the differences 
of personal data of youths like sex, age, school and class level, it was not different. 

3. The suggestions about moral and ethical promotion of moral teaching 
monks to youths in Khunhan district, Sisaket province such as ethical role model, the 
moral teaching monks should distribute the mission to students or general laymen for 
going to the improper places. The teaching role model, the moral teaching monks 
should improve the teaching style and teaching method properly with the age, had the 
measurement and evaluation of teaching may use as the observation of students or 
evaluate by knowledge test and increase the other channels to expand the 
opportunity for teaching management such. And should create the value to students 
by focusing on knowledge and result of education or an average grade. The 
mindfulness role model, the moral teaching monk should evaluate the situation and 
risks for warning the mindfulness of youths for problem protection and should create the 
network to watch the youth behaviors by using the cooperation from the youths, the 
moral teaching monks should avoid blaming in the specific students in the public. The 
Moral cultivation role model, the moral teaching monks should create the network to 
work with youths related agencies And cooperate to work systematically and should 
improve the method to cultivate the morality perfectly both theory and practical. The 
youth consciousness cultivation role model, the moral teaching monk should arrange 
the activity for social services as the volunteer or public service mind for cultivate the 
youths to have the consciousness to the public by setting the activity out of schools with 
other schools for social network creation for the youths. 

 

Keywords : Promotion, Morality, Youths 
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๑.บทน า 
 สังคมไทยในยุคสมัยปัจจุบัน มีปัญหาจริยธรรมเป็นอย่างมากทั้งที่เกิดกับผู้ใหญ่และ
ปัญหาที่เกี่ยวกับเด็กหรือ เยาวชนของชาติ ซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับความประพฤติคือศีลธรรมและ
จริยธรรมเสื่อมโทรม เป็นอุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้าสกัดกั้นการพัฒนาใดๆที่พึงมีขึ้น ประการ
หนึ่ง สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ เพราะเยาวชนเป็นขุมก าลังอันส าคัญของประเทศชาติ 
อีกทั้งวัยรุ่นเองละทิ้งศีลธรรมและวัฒนธรรมมากขึ้น ความประพฤติและแสดงออกของวัยรุ่นขัดต่อ
ศีลธรรมและจริยธรรมอันดีงามของชาติตลอดไปถึงการประพฤติเสียหายและฝ่าฝืนระเบียบวินัยของ
โรงเรียน๑๒๙ศีลธรรมในปัจจุบันเสื่อมลงมากกว่าในอดีต และเยาวชนในสมัยนี้ก็ด้อยจริยธรรม และ
คุณธรรมมากกว่าเยาวชนสมัยก่อน หรือแม้กระทั่งในโรงเรียน ซึ่งเป็นแหล่งอบรมจริยธรรมโดยตรงก็
ปรากฏว่า มีปัญหาในด้านการปลูกฝังจริยธรรมให้แก่เยาวชนเช่นกัน๑๓๐เยาวชนถือว่าเป็นทรัพยากร
มนุษย์หรือทุนมนุษย์เป็นสิ่งที่องค์การต้องให้ความสนใจ ตั้งแต่การสรรหาคัดเลือก ธ ารงรักษาและ
พัฒนาอย่างจริงจังอย่างมีเป้าหมาย อย่างเป็นระบบ อย่างเป็นกระบวนการ และอย่างต่อเนื่องจะท า
ให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งมี
ทัศนคติที่ดีต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบ อันจะท าให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคตต่อไปได้๑๓๑ 
 ดังนั้นพระสอนศีลธรรมตระหนักว่า การที่จะพัฒนาด้านจริยธรรมให้แก่นักเรียน ซึ่งเป็น
การพัฒนาบุคคลในด้านที่ส าคัญท่ีสุดคือ การปลูกฝังให้เป็นพลเมืองดีของชาติและมีคุณภาพ สิ่งหนึ่ง
ที่ส าคัญก็คือ จะต้องมีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งมาจากบ่อเกิดที่ส าคัญคือหลักพระศาสนา เมื่อศาสนา
เห็นความส าคัญของเด็ก และเยาวชนแล้วเราจะด าเนินการอย่างไร ที่จะท าให้เด็กและเยาวชนมี
ศาสนาและจริยธรรม กล่าวคือ มีการปฏิบัติตนด้วยความถูกต้องและท าตามกฏ ระเบียบวินัยของ
องค์กรเองและมีคุณธรรม คือ มีความรับผิดชอบมีความสามัคคี มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อสมาชิก
ภายในองค์กรเอง๑๓๒ เพ่ือที่จะพัฒนาชีวิตให้เจริญเติบโตขึ้นในท่ามกลางบรรยากาศที่พรั่งพร้อมไป
ด้วยศาสนาและจริยธรรม ว่าทั้งคน, สิ่งแวดล้อม และตัวเด็กต่างก็เป็นคน มีศาสนาและจริยธรรม

                                                 
๑๒๙ดวงเดือน  พันธุมนาวิน, จริยธรรมของเยาวชนไทย, (กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ, ๒๕๒๐), หน้า ๑. 
๑๓๐ธวัชชัย  ชัยจริยกุล , “การศึกษาคุณสมบัติของค่านิยมพื้นฐานทางจริยธรรมของคนไทย”,   

ครุศาสตร์ปริทัศน์, ปีท่ี ๑๑, (ธันวาคม ๒๕๒๙) : หน้า ๖๒. 
๑๓๑ไพศาล  เครือแสง, “รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้น า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนล่าง”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๔ ฉบับท่ี ๑ 
(มกราคม-เมษายน  ๒๕๕๘) : ๒๐๕. 

๑๓๒ภาส ภาสสัทธา, “การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการด้านความโปร่งใสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีท่ี ๔ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘) : ๕๙. 



~ ๑๙๗ ~ 
 

ด้วยกัน๑๓๓ เกิดความสงบสุขในสังคมได้ความจริงนั้น ศาสนา และจริยธรรม เป็นปัจจัยแวดล้อมชีวิต 
และสังคมที่ช่วยหล่อเลี้ยงรักษาชีวิตและสังคมมนุษย์ไว้ เป็นสิ่งที่แผ่ซึมซ่านทั่วไปหมดปกคลุมการ
ด าเนินชีวิต และกิจกรรมของมนุษย์ทุกด้าน เป็นแกนน าและก ากับชีวิตบุคคล และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมให้เป็นไปด้วยดี 

 

๒.วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของพระสอนศีลธรรมแก่เยาวชนในอ าเภอ
ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ  
 ๒.๒ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของพระสอนศีลธรรมแก่
เยาวชนในอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
 ๒.๓ เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของพระสอนศีลธรรมแก่เยาวชนในอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 

 

๓. ขอบเขตการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของพระสอนศีลธรรมแก่เยาวชน

ในอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ” การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของพระสอนศีลธรรมแก่
เยาวชน มี ๕ ด้าน ได้แก่  

๑) ด้านการเป็นตัวแบบทางจริยธรรม  
๒) ด้านการเป็นผู้อบรมสั่งสอน  
๓) ด้านการเตือนเป็นผู้มีสติ  
๔) ด้านการปลูกฝังคุณธรรม   
๕) ด้านการสร้างจิตส านึกของเยาวชนต่อสังคม เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมของพระสอนศีลธรรมแก่เยาวชนตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันจากเยาวชน
โรงเรียนกันทรอมวิทยาคมและโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ในอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 
จ านวน ๒๙๐ คน 

 

๔. วิธีด าเนินการวิจัย  
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของพระสอนศีลธรรมแก่เยาวชน

ในอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ”นี้เป็นการวิจัยเอกสาร ซึ่งมีข้ันตอนในการวิจัย ดังนี้  
๔.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้  

๑). ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารปฐมภูมิ อันได้แก่ พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมทั้งคัมภีร์ส าคัญทางพระพุทธศาสนาฉบับต่าง  ๒). ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลจาก

                                                 
๑๓๓พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), ศาสนาและเยาวชน, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธรรม, ๒๕๓๙),  

หน้า ๒. 



~ ๑๙๘ ~ 
 

เอกสารทุติยภูมิ อันได้แก่ ต ารา หนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ วารสาร เอกสาร งานเขียนทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องทั่วไป ๓). รวบรวม เรียบเรียง ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอ 

๔.๒ การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการ
วิเคราะห์เอกสารเนื้อหา โดยน าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ สรุปผลการวิจัย และ
ข้อเสนอแนะ 
 

๕. ผลการวิจัย 
๕.๑ สถานภาพส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม เยาวชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นผู้หญิง จ านวน ๒๐๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๓๘ ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ มีจ านวน 
๒๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๔๑ มีอายุ ๑๖ ปี มีจ านวน ๑๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๑๐ อยู่ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีจ านวน ๑๐๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๙ ส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ใน
ระดับ ๓.๐๑ -๓.๕๐ มีจ านวน ๙๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๔๐ 

๕.๒ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของพระสอนศีลธรรมแก่เยาวชนในอ าเภอ    
ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๔ เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านสรุปได้ดังนี้ 

๑) ด้านการเป็นตัวแบบทางจริยธรรม ด้านการเป็นตัวแบบทางจริยธรรม พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
พระสอนศีลธรรมแก่เยาวชนในอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในอันดับสูงที่สุด คือ พระสอน
ศีลธรรมเป็นตัวแบบทางจริยธรรม โดยให้การเคารพต่อผู้แก่กว่า (ภิกษุผู้มีพรรษามากกว่าตน) ส่วนปัญหา 
อุปสรรค พบว่า พระสอนศีลธรรมบางรูปสัญจรไปในที่อโคจร ส่วนข้อเสนอแนะ คือ ควรให้ศิษย์วัดหรือ
คฤหัสถ์ท่ัวไปเป็นผู้กระท าภารกิจแทน ในส่วนที่ต้องสัญจรไปในสถานที่อโคจรต่าง  

๒) ด้านการเป็นผู้อบรมสั่งสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของพระสอนศีลธรรมแก่เยาวชนในอ าเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในอันดับสูงที่สุด คือ พระสอนศีลธรรมให้การอบรมสั่งสอน โดยชี้แจงให้เห็น
ความส าคัญของคุณธรรมจริยธรรมตามหลักของพระพุทธศาสนา ส่วนปัญหา อุปสรรค พบว่า พระสอน
ศีลธรรมบางรูปใช้วิธีการสอนไม่เหมาะสมกับวัยของเยาวชน โดยสอนในลักษณะของการเทศน์ซึ่งไม่สามารถ
สร้างความน่าสนใจแก่เยาวชนได้ และข้อเสนอแนะ คือ ควรปรับปรุงรูปแบบและวิธีการสอนที่
เหมาะสมกับวัย สามารถดึงความสนใจแก่เยาวชนได้ 

๓) ด้านการเป็นผู้เตือนสติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของพระสอนศีลธรรมแก่เยาวชนในอ าเภอ  ขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในอันดับสูงที่สุด คือ พระสอนศีลธรรมเตือนสติให้เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ ส่วนปัญหา อุปสรรค พบว่า พระสอนศีลธรรมบางรูป เตือนสติในเรื่องที่เกิดเป็นปัญหาแล้ว 
ไม่ทันการณ์ และข้อเสนอแนะ คือ ควรประเมินสถานการณ์และความเสี่ยงต่อเหตุต่างๆ เพ่ือให้การ



~ ๑๙๙ ~ 
 

เตือนสติแก่เยาวชนลักษณะของการป้องกันปัญหา และควรสร้างกลุ่มเครือข่ายเพ่ือเฝ้าระวัง
พฤติกรรมของเยาวชน โดยใช้ความร่วมมือจากกลุ่มเยาวชนเอง 

 ๔) ด้านการเป็นผู้ปลูกฝังคุณธรรม  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของพระสอนศีลธรรมแก่เยาวชนใน
อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในอันดับสูงที่สุด  คือ พระสอนศีลธรรมเป็นผู้ปลูกฝังแนวคิดในการ
น าหลักคุณธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิต ส่วนปัญหา อุปสรรค คือ ขาดการสร้างเครือข่ายการท างาน
ร่วมกันระหว่างพระสอนศีลธรรม ครูประจ าการ ผู้ปกครอง  และข้อเสนอแนะ คือ ควรสร้าง
เครือข่ายการท างานร่วมกันของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเยาวชน และประสานการท างานร่วมกันอย่าง
เป็นระบบ 

 ๕) ด้านการเป็นผู้สร้างจิตส านึกของเยาวชนต่อสังคม ด้านการเป็นผู้สร้างจิตส านึก
ของเยาวชนต่อสังคมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของพระสอนศีลธรรมแก่เยาวชนในอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ใน
อันดับสูงที่สุด  คือ พระสอนศีลธรรมปลูกจิตส านึกแก่เยาวชนให้มีความรักชาติ ส่วนปัญหา อุปสรรค  คือ 
ขาดการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพ่ือปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตส านึกต่อสังคม และข้อเสนอแนะ 
คือ ควรจัดกิจกรรมบริการสังคมในลักษณะจิตอาสา เพ่ือปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตส านึกต่อสังคม 
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๖. องค์ความรู้จากการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง“การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของพระสอนศีลธรรมแก่เยาวชนในอ าเภอ

ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ” ตามแผนภาพดังนี้ 
 

 
 
     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ ๑ องค์ความรู้จากการวิจัย 
 
จากแผนภาพที่ ๑ สรุปได้ว่า การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของพระสอนศีลธรรมแก่

เยาวชนในอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ใน ๕ ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
๑) ด้านการเป็นตัวแบบทางจริยธรรม มีแนวทางในการส่งเสริมโดยพระสอนศีลธรรม

ควรเป็นแบบอย่างที่ดีมีความประพฤติเรียบร้อยและอยู่ในศีลในธรรมและพระสอนศีลธรรมเป็นตัว
แบบทางจริยธรรม โดยให้การเคารพต่อผู้มีพรรษาสูงกว่า อีกทั้งมีความสุภาพเรียบร้อยในเวลาพูดคุย
และโรงเรียนจะรณรงค์ให้มีการสร้างค่านิยมทางจริยธรรมแก่เยาวชน 

๒) ด้านการเป็นผู้อบรมสั่งสอน มีแนวทางในการส่งเสริมโดยพระสอนศีลธรรมให้การ
อบรมสั่งสอน โดยชี้แจงให้เห็นความส าคัญของคุณธรรมจริยธรรมและผู้สอนควรปรับปรุงรูปแบบและ
วิธีการสอนที่เหมาะสมกับวัย สามารถดึงความสนใจแก่เยาวชนได้ 

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของพระสอนศีลธรรมแก่เยาวชนในอ าเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

 

ด้านการเป็นตัวแบบทางจรยิธรรม 
- พระสอนศีลธรรมเป็นตัวแบบทาง
จริยธรรม โดยให้การเคารพต่อผู้มี
พรรษาสูงกว่า 

- พระสอนศีลธรรมเป็นตัวแบบทาง
จริยธรรม โดยที่มีความสภุาพ
เรียบร้อยเวลาพูดคุย 

  

ด้านการเป็นผู้อบรมสั่งสอน 
-พระสอนศีลธรรมอบรมส่ังสอนโดย
ชี้แจงให้เห็นความส าคัญของ
คุณธรรมจริยธรรม 

- พระสอนศีลธรรมอบรมสั่งสอนมุ่งให้
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

 

ด้านการเป็นผู้เตือนสต ิ
- พระสอนศีลธรรมเตือนสติ
ให้เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ 
- พระสอนศีลธรรมเตือนสติ
ให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที ่

 

ด้านการเป็นผู้ปลูกฝังคุณธรรม 
- พระสอนศีลธรรมเป็นผู้ปลูกฝังแนวคิดในการน าหลัก
คุณธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
- พระสอนศีลธรรมมีวิธีการสอนและเทคนิคในการปลูกฝัง
คุณธรรม 

ด้านการเป็นผู้สร้างจิตส านึกของเยาวชนต่อสังคม 
- พระสอนศีลธรรมปลกูจิตส านึกแก่เยาวชนให้มีความ
รักชาติ 
- พระสอนศีลธรรมปลูกจิตส านึกแก่เยาวชนให้สละตน
เพื่อปกป้องพระพุทธศาสนา 
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๓) ด้านการเป็นผู้เตือนสติ แนวทางในการส่งเสริมโดยพระสอนศีลธรรมเตือนสติให้เป็นผู้
มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและยังประเมินสถานการณ์และความเสี่ยงต่อเหตุต่างๆ เพ่ือให้การ
เตือนสติแก่เยาวชนลักษณะของการป้องกันปัญหาไม่ใช่การท าลายและควรสร้างกลุ่มเครือข่ายเพ่ือเฝ้า
ระวังพฤติกรรมของเยาวชน  

๔) ด้านการเป็นผู้ปลูกฝังคุณธรรม แนวทางในการส่งเสริมโดยพระสอนศีลธรรมเป็นผู้
ปลูกฝังแนวคิดในการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิตและปรับปรุงรูปแบบของการปลูกฝัง
คุณธรรมให้ครบองค์ประกอบ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติครอบคลุมศีล สมาธิและปัญญา ควรจัดกิจกรรม
ให้ครอบคลุมกับเยาวชนในทุกระดับชั้นเรียน 

๕) ด้านการเป็นผู้สร้างจิตส านึกของเยาวชนต่อสังคม แนวทางในการส่งเสริมโดยพระ
สอนศีลธรรมปลูกจิตส านึกแก่เยาวชนให้มีความรักชาติและปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตส านึกต่อสังคมควร
สร้างเครือข่ายกับภาคประชาสังคมโดยการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ร่วมกับสถานศึกษาอ่ืนเพ่ือสร้าง
เครือข่ายทางสังคมของเยาวชนและควรปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เยาวชนเห็นคุณค่าและความส าคัญ
ของพลังจากกลุ่มเยาวชนที่จะเป็นก าลังส าคัญของสังคมและประเทศชาติ 

 

๗. อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของพระสอนศีลธรรมแก่เยาวชนใน

อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ สามารถน ามาอภิปรายผลไว้ดังต่อไปนี้ 
๑) ด้านการเป็นตัวแบบทางจริยธรรม จากผลการวิจัย พบว่า การส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมของพระสอนศีลธรรมแก่เยาวชนในอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ในด้านการเป็นตัวแบบ
ทางจริยธรรม ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ พระสอนศีลธรรมเป็นตัวแบบทางจริยธรรม โดยรักษาศีล
อย่างเคร่งครัด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๖ แสดงให้เห็นว่าพระสอนศีลธรรมต้องปรับปรุงความ
ประพฤติส่วนตัวเกี่ยวกับการรักษาพระธรรมวินัย ในฐานะที่เป็นผู้ทรงศีล เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งแบบอย่างที่ดี
ทางความประพฤติเยาวชนได้ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ    พระมหาบรรจง จนฺตคุตฺโต๑๓๔ ที่ได้ท า
การวิจัยเรื่อง “คุณภาพการจัดการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนตามหลักไตรสิกขา : กรณีศึกษาศูนย์ศึกษา
พุธศาสนาวันอาทิตย์วัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่” ผลการวิจัยพบว่า ควรเพ่ิมกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่าง
ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเพ่ือสร้างเครือข่ายร่วมกันในระบบอ าเภอ จังหวัด และระดับภูมิภาค 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆต่อไป 

๒) ด้านการเป็นผู้อบรมสั่งสอน ผลการวิจัยพบว่า การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
พระสอนศีลธรรมแก่เยาวชนในอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ในด้านการเป็นผู้อบรมสั่งสอน ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่พระสอนศีลธรรมให้การอบรมสั่งสอน โดยชี้แจงให้เห็นความส าคัญของคุณธรรม
จริยธรรมตามหลักของพระพุทธศาสนา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๖ แสดงให้เห็นว่า พระสอนศีลธรรม
                                                 

๑๓๔พระมหาบรรจง จนฺตคุตฺโต, “คุณภาพการจัดการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนตามหลักไตรสิกขา : 
กรณีศึกษาศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐). 
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ตระหนักถึงจุดมุ่งหมายของการอบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนที่จ าเป็นอย่างยิ่งจะต้อง
เน้นทั้งภาคความรู้และการปฏิบัติให้นักเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง
สอดคล้องกับที่ พระมหาธีระศักดิ์ ธิติกิตฺติ๑๓๕ ที่ได้ศึกษาเรื่อง “ศึกษาผลส าฤทธิ์การเผยแผ่คุณธรรม
แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดสุรินทร์” จากผลการวิจัย
พบว่า การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนนั้นจะต้องมีการเตรียมการหรือผลิตพระวิทยากรไว้
เพ่ือให้ความอบรมอย่างพอเพียงต่อความต้องการ มีกระบวนการจัดท าโครงการอย่างถูกต้องตาม
ระบบการบริหารจัดการ และจัดหาสื่อประกอบการอบรมไว้อย่างเพียงพอ เพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้แก่พระวิทยากร  

๓) ด้านการเป็นผู้เตือนสติ จากผลการวิจัย พบว่า การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
พระสอนศีลธรรมแก่เยาวชนในอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ในด้านการเป็นผู้เตือนสติ ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งอยู่ในระดับมาก ได้แก่ พระสอนศีลธรรมเตือนสติให้เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้มีพระคุณ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๖  แสดงให้เห็นว่า พระสอนศีลธรรมตระหนักในบทบาทของตนใน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนอีกบทบาทหนึ่งนอกเหนือจากการอบรมสั่งสอนแล้วยังต้อง
กระตุ้นเตือนให้เยาวชนมิให้ลืมเลือนข้อปฏิบัติหรือแนวทางของการกระท าความดีตามที่ได้อบรมสั่ง
สอนไว้แต่เบื้องต้นได้สอดคล้องกับที่ นวรัตน์ สุวรรณผ่อง ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์ที่
มีต่องานสังคมสงเคราะห์จิตเวช”ผลการวิจัย พบว่า พระสงฆ์มีบทบาทในการให้ค าแนะปรึกษา
ปัญหาทางด้านจิตใจและด้านการส่งเสริมจริยธรรมกับการพัฒนาทางด้านจิตใจเป็นส่วนใหญ่ บทบาท
ด้านอ่ืนนั้นมีน้อย สิ่งที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานของพระสงฆ์มากที่สุดในการช่วยเหลือประชาชนก็
คือการขาดแคลนทุนทรัพย์๑๓๖ 

 ๔) ด้านการเป็นผู้ปลูกฝังคุณธรรม จากผลการวิจัย พบว่า การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของพระสอนศีลธรรมแก่เยาวชนในอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ในด้านการเป็นผู้ปลูกฝัง
คุณธรรม ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่พระสอนศีลธรรมปลูกฝังคุณธรรมโดยพิจารณาตามความ
เหมาะสมกับช่วงอายุของเยาวชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๓ แสดงให้เห็นว่า การด าเนินงานการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนของพระสอนศีลธรรมยังขาดกระบวนการ ความมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะท าให้ปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ สอดคล้องกับที่  
พระมหาเดชศักดิ์ ธีรปญฺโญ  (โพธิ์ชัย) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “จริยศึกษาเพ่ือพัฒนาจริยธรรมแก่นักเรียนตาม
หลักค าสอนพระพุทธศาสนา” ได้กล่าวสรุปวิธีแก้ไขปัญหาด้าน คุณธรรมจริยธรรมว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมต้องมีการช่วยเหลือ แนะน า ชี้ทาง ส่งเสริม ประสานงาน  การปลูกฝัง
                                                 

๑๓๕พระมหาธีระศักดิ์ ธิติกิตฺติ, “ศึกษาผลสัมฤทธิ์การเผยแผ่คุณธรรมแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายของศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดสุรินทร์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘). 

๑๓๖นวรัตน์ สุวรรณผ่อง, “การศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ไทยกับงานสังคมสงเคราะห์จิตเวช : ศึกษา 
กรณีวัดที่มีส านักสมถวิปัสสนากรรมฐานเขตกรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต, 
(คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ๒๕๔๐. 



~ ๒๐๓ ~ 
 

คุณธรรมจริยธรรม ครูผู้สอน ควรมีเทคนิควิธีการสอน ทั้งเป็นตัวอย่างที่ดี โดยมอบให้เป็นหน้าที่ของคณะ
สงฆ์ รัฐบาลให้อุปถัมภ์ ทั้งต้องมีการจัดกิจกรรมการสอนให้สอดคล้องกับ วิชาพระพุทธศาสนา ให้เด็กมีความ
ซาบซึ้งในพระพุทธศาสนา๑๓๗  

๕) ด้านการเป็นผู้สร้างจิตส านึกของเยาวชนต่อสังคม จากผลการวิจัย พบว่า  
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของพระสอนศีลธรรมแก่เยาวชนในอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ  
ในด้านการเป็นผู้ปลูกจิตส านึกต่อสังคม ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ พระสอนศีลธรรมปลูกจิตส านึก
แก่เยาวชนให้มีความรักชาติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๔ แสดงให้เห็นว่าพระสอนศีลธรรมตระหนักถึง
ความส าคัญของปัญหาสังคมในปัจจุบัน ที่มีผลกระทบต่อตนเองและสังคมโดยรวมและเล็งเห็น
แนวทางในการแก้ปัญหาที่ต้องอาศัยหลักแห่งการปฏิบัติตามหลักของพระพุทธศาสนาจึงได้มีการ
อบรมสั่งสอนและสร้างจิตส านึกแก่เยาวชนผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ ส าราญ เพียรนอก๑๓๘ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง“การด าเนินชีวิตตามแนววิถีพุทธของ
วัยรุ่น”จากผลการวิจัยพบว่า ค่านิยมที่ดีที่ควรปลูกฝังให้แก่เยาวชน คือท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว เป็น
ความเชื่อของพุทธศาสนิกชน ที่พระเจ้าได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า “เจตนาห  ภิกฺขเว กมฺม  วทามิ” 
แปลความได้ว่า เรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรม เจตนาในความหมายว่า เจตจ านง ความตั้งจิตคิดหมาย 
การเลือกตัดสินใจในการกระท า ในการพูดจาสื่อสารและในความคิดทุกกรณีมีเจตจ านงอยู่ ที่แท้กรรม
ก็คือเจตจ านงนี้เอง และโลกมนุษย์นั้นถือว่าเป็นโลกแห่งเจตจ านง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นและเป็นไปใน
โลกมนุษย์ คือในสังคมนั้นเกิดจากการเป็นไปตามเจตจ านงของมนุษย์ทั้งสิ้นเจตจ านงเป็นปัจจัยใน
ระบบของธรรมชาติส่วนที่มนุษย์เป็นเจ้าของเรื่อง หรือเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้านกายกรรม 
วจีกรรม และมโนกรรม 
 
๘. กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยเล่มนี้ส าเร็จด้วยดีด้วยความช่วยเหลือจากคณะกรรมการควบคุม งานวิจัยผู้วิจัย 
ขอกราบขอบพระคุณ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร. ประธานที่ปรึกษางานวิจัย พระครูสังฆรักษ์เกียรติ
ศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร. กรรมการที่ปรึกษางานวิจัย ที่กรุณาให้ค าแนะน าชี้แนะ และตรวจสอบเพ่ิมเติม
แก้ไขข้อมูลให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง  ๕ ท่าน พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร., 
พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร., อาจารย์ ดร.อนุวัต  กระสังข์, อาจารย์ ดร.ประเสริฐ  ธิลาว, อาจารย์ ดร.
บุษกร วัฒนบุตร, ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องวิจัยแบบสอบถาม และปรับปรุงแก้ไขให้
สมบูรณ์ ขอกราบขอบพระคุณ พระครูวีรปัญญาภรณ์ เจ้าคณะอ าเภอขุนหาญ พระครูศรีโพธาลังการ 
                                                 

๑๓๗พระมหาเดชศักดิ์ ธีรปญฺโ , “จริยศึกษาเพื่อพัฒนาจริยธรรมแก่นักเรียนตามหลักค าสอน
พระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย), ๒๕๔๓. 

๑๓๘ส าราญ เพียรนอก, “การด าเนินชีวิตตามแนววิถีพุทธของวัยรุ่น”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐) 

 



~ ๒๐๔ ~ 
 

รองเจ้าคณะอ าเภอขุนหาญ พระครูสิริพัฒนธรรม เจ้าคณะต าบลกันทรอม พระครูโกศลศาสนวงศ์ รอง
เจ้าคณะต าบลกันทรอม พระเถรานุเถระของอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษทุกรูป ที่ได้อนุเคราะห์
พระนิสิตทุกรูปที่ให้ข้อมูลในการท างานวิจัยเป็นก าลังใจให้กันตลอดมา 

 

๙. ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑) คณะสงฆค์วรชี้แจงให้เยาวชนทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภาพข่าวความประพฤติเสียหาย

ของพระสงฆ์บางรูปในหน้าหนังสือพิมพ์หรือโทรทัศน์ว่าเป็นการกระท าส่วนบุคคล มิใช่ภาพการกระท า
ของพระสงฆ์ส่วนรวม ในทุกๆ ครั้งที่มีข่าวเกิดขึ้น  

๒) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนควรปรับปรุงรูปแบบให้มีการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมโดยครบองค์ประกอบ ทั้งภาค ทฤษฎีและปฏิบัติ ครอบคลุมศีล สมาธิ และปัญญา 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
๑) พระสอนศีลธรรมควรปรับปรุงรูปแบบและวิธีการสอนที่เหมาะสมกับวัย สามารถ

ดึงความสนใจแก่เยาวชนได้และควรสร้างช่องทางอ่ืนส าหรับขยายโอกาสในการจัดการสอนที่มี
ข้อจ ากัดด้านระยะเวลา อาทิเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เฟสบุ๊ค เป็นต้น  

๒) พระสอนศีลธรรมควรประเมินสถานการณ์และความเสี่ยงต่อเหตุต่างๆ เพ่ือให้การ
เตือนสติแก่เยาวชนลักษณะของการป้องกันปัญหา และควรสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกันของผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้อง ๓) พระสอนศีลธรรมควรสร้างเครือข่ายกับภาคประชาสังคม โดยจัดกิจกรรมนอก
สถานที่ร่วมกับสถานศึกษาอ่ืนเพื่อสร้างเครือข่ายทางสังคมของเยาวชน 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
๑) ควรเปลี่ยนประชากรจากเยาวชนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาในอ าเภอขุน

หาญ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเยาวชนในพ้ืนที่อ่ืนๆเพ่ือเป็นการส ารวจว่าพระสอนศีลธรรมในพ้ืนที่อ่ืนๆ มี
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนอยู่ในระดับใด  

๒) ควรศึกษาในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะด้านการอบรมสั่งสอน เพ่ือจักได้ทราบข้อมูล
เชิงลึกท่ีสามารถน าไปพัฒนารูปแบบของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น และ 

๓) ควรศึกษากลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ทีพระสอนศีลธรรมน ามาใช้ในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแก่เยาวชน เพ่ือเป็นแนวทางน าไปสู่การค้นหาวิธีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

 
 
 
 



~ ๒๐๕ ~ 
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นวรัตน์ สุวรรณผ่อง. “การศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ไทยกับงานสังคมสงเคราะห์จิตเวช : ศึกษากรณีวัดที่มี
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บทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

The Moral Teaching Role in Secondary School in Amphoe 
Thong Yang Suphanburi Province 

 
พระสมุห์เจน ฉนฺทธมฺโม (บุญศรี) 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (๑) ศึกษาบทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
มัธยมศึกษาในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  (๒) เปรียบเทียบบทบาทพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล (๓) ศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อบทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
มัธยมศึกษาในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยแบบผสาน
วิธี ประกอบไปด้วยการวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ 
นักเรียน จ านวน ๑,๔๑๕ คน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๑๔ คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) ในกรณีที่มีตัวแปร ๒ ตัวแปรย่อย แต่หากมีตัวแปร ๓ ตัวขึ้นไป
จะใช้วิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) โดยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และเมื่อพบว่า
ด้านใดหรือตัวแปรใดมีความแตกต่างก็จะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่
โดยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๗ รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลประกอบบริบท 
ผลการวิจัยพบว่า 

๑. บทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๔ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านการใช้อุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๙ ด้านการสร้าง
บรรยากาศในห้องเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๔ และด้านการด าเนินวิธีการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๓.๘๘ ตามล าดับ 

๒. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพร รณบุรี  โดยจ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล โดยภาพรวม  
พบว่า นักเรียนที่มี เพศ อายุ ระดับชั้น และสังกัดโรงเรียน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทพระ

                                                 

  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย. 
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สอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

๓. ปัญหา อุปสรรคของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอเดิมบางนาง
บวช จังหวัดสุพรรณบุรี ในด้านการใช้อุปกรณ์ พบว่า พระสอนศีลธรรมไม่มีสื่อการเรียนการสอนที่
ทันสมัยเพ่ือสร้างความสนใจให้นักเรียน ในด้านการสร้างบรรยากาศในห้องเรียน พระสอนศีลธรรม
ไม่มีห้องสอนประจ าที่ทางโรงเรียนจัดไว้ให้ ในด้านการด าเนินวิธีการสอน  พระสอนศีลธรรมมี
ตารางสอนที่ไม่เหมาะสมกับระยะเวลาที่สอน ข้อเสนอแนะต่อบทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
มัธยมศึกษาในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ในด้านการใช้อุปกรณ์ พบว่า พระสอน
ศีลธรรมสามารถหาสื่อการสอนที่ทันสมัย หรือประสานงานกับทางโรงเรียนในกรณีที่ไม่มีสื่อ/
อุปกรณ์ในการสอน ในด้านการสร้างบรรยากาศในห้องเรียน ได้แก่ พระสอนศีลธรรมสามารถสร้าง
บรรยากาศด้วยวิธีการต่างๆ แทน ในด้านการด าเนินวิธีการสอน ได้แก่ พระสอนศีลธรรมต้องมีการ
วางแผนร่วมกับโรงเรียน มีการจัดตารางสอนที่เหมาะสมกับเวลาที่สอน 

๔. แนวทางในการส่งเสริมบทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอ 
เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวม พบว่า พระสอนศีลธรรมจะต้องมีการเตรียมตัว  
และสามารถใช้สื่ออุปกรณ์ในการสอนที่หลากหลาย และทันสมัย เพ่ือให้ เด็กนักเรียนมีความสนใจ 
และมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น มีการสอดแทรกนันทนาการต่างๆ ด้วยการจัดกิจกรรม
ประกอบการเรียนการสอนในห้องเรียน ท าให้นักเรียนไม่เบื่อ และเกิดความสนใจในวิชาที่จะเรียน  
มีส่วนส่งเสริมให้ทั้งความรู้และคุณธรรมแก่นักเรียน รวมถึงกระตุ้น ให้นักเรียนเห็นความส าคัญ 
ของพระพุทธศาสนา ท าตัวให้มีประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคม 

 

ค าส าคัญ : บทบาท, พระสอนศีลธรรม, โรงเรียนมัธยมศึกษา 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were: 1) to study roles of the moral 

teaching monks in secondary schools in Doembangnangbuat district, Suphanburi 
province,   2) to compare roles of the moral teaching monks in secondary schools 
in Doembangnangbuat district, Suphanburi province, 3) to study the problems, 
obstacles and suggestions to roles of the moral teaching monks in secondary 
schools in Doembangnangbuat district, Suphanburi province.  This research is the 
mixed research method. For the quantitative research is interviewed key 
performants were from used the ready programme for research of social sciences 
and analyzed through frequency, percentage, mean, standard deviation (S.D) one-
way analysis of variance (One-way ANOVA) for testing the difference between the 
averages from three or more groups with LSD (Least Significant Different) and the 
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qualitative research had the in-depth interview was used from 7 key informants by 
using the content analysis technique. 
The findings of this research were as follows : 

1. Roles of the moral teaching monks in secondary schools in 
Doembangnangbuat district, Suphanburi province, was at good level in overall with 
an average 4.04. When considered in each side, found that it was at good level in 
all aspects such as equipment usage with an average at 4.19, the classroom 
atmosphere creation with average at 4.04 and teaching method with an average at 
3.88 respectively. 

2. The results of comparison analysis to roles of the moral teaching monks 
in secondary schools, found that the students who had the difference of sex, age, 
class level and school, had the opinions to the roles of the moral teaching monks 
in secondary schools in Doembangnangbuat district, Suphanburi province differently 
with statistically significance at 0.01. It rejected the hypothesis. 

3. The problems and obstacles of the moral teaching monks, for the 
equipment usage found that the moral teaching monks do not have the modern 
teaching media for make the students interesting. For the classroom atmosphere 
creation that the moral teaching monks do not have the regular classroom by the 
school arrangement. For the teaching method, the moral teaching monks do not 
have proper teaching schedule with the period of teaching time. The Suggestions to 
the moral teaching monks should search for the modern teaching media or 
cooperate with other schools in case of no media or teaching equipment. 
Classroom atmosphere creation such as the moral teaching monks can create the 
other atmospheres. The teaching method such as the moral teaching monks must 
have the plan with the schools to have the proper time schedule for teaching. 

4. The moral teaching monks in overall, found that the moral teaching 
monks will prepare and be able to use the modern teaching equipment medias to 
make the students interesting and to be active to study including to add more 
recreations by having the activities in the classroom and making the students 
interesting in the subject that it supports students to have both knowledge and 
moral including convincing the student to see the importance of Buddhism and to 
be the useful persons for family and society. 
 

Keywords : Role, Moral Teaching Monk, Secondary School 
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๑.บทน า 
พระสงฆ์ในอดีตมีบทบาทสูงต่อสังคมไทย ทั้งนี้ก็ต่างฝ่ายต่างก็มีความเกื้อกูลกันและกัน 

เพราะว่าพระสงฆ์นั้นท าหน้าที่อบรมสั่งสอนหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการช่วยเหลือ
สงเคราะห์ประชาชนในด้านต่างๆ ส่วนพุทธศาสนิกชนนั้นก็ให้การอุปถัมภ์พระสงฆ์ด้วยจตุปัจจัย  
เมื่อพระสงฆ์ได้รับการอุปถัมภ์แล้วต่างก็ตระหนักว่าพระสงฆ์เป็นคนของประชาชน จึงต้องมี
ภาระหน้าที่จะต้องตอบแทนพุทธศาสนิกชน ดังที่ คูณ โทขันธ์ กล่าวว่า สังคมไทยเป็นสังคมที่มี 
พุทธศาสนาช่วยกล่อมเกลา ปลูกฝัง โน้มน้าวจิตใจ และสร้างส านึกทางศีลธรรมโดยมีวัดและ
พระสงฆ์เป็นกลไกลส าคัญในการอบรมสมาชิกของสังคมให้เป็นพลเมืองดีของสังคม ท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ เพ่ือให้มีหลักธรรมที่จะช่วยกล่อมเกลาและควบคุมสังคมซึ่งมีมากมาย ตัวอย่างของ
หลักธรรมที่ช่วยกล่อมเหลาสังคมคือ ธรรมโลกบาล ๒ ธรรมมีอุปการะมาก ๒ ศีล ๕ ธรรม ๕ พรหม
วิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ ทิฏฐธัมมิกัตถะ ๔ พลธรรม ๕ ทิศ ๖ สาราณียธรรม ๖ เป็นต้น อันเป็นสิ่งช่วย
ส่งเสริมให้สังคมมีหลักธรรมทางพุทธศาสนาช่วยหล่อหลอมให้ความเชื่อและความยึดถื อปรัชญาใน
การด าเนินชีวิตแบบเดียวกัน เท่ากับเป็นการสร้างความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นให้แก่สังคม 
และพิธีกรรมต่างๆ ทางพุทธศาสนาก็มีส่วนในการสร้างหรือเน้นจิตส านึกความเป็นพวกเดียวกัน 
พระสงฆ์นอกจากจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนแล้ว พระสงฆ์ยังมีบทบาทอย่างยิ่ งต่อ
สังคม คือ เป็นครูสอน เป็นหมอรักษาโรค เป็นจิตแพทย์ เป็นผู้ไกล่เกลี่ยคดีความต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อ
สังคม นับได้ว่าพระสงฆ์นั้นมีบทบาทต่อวิถีชีวิตของคนไทยสังคม กล่าวคือ พระสงฆ์เป็นที่พึงบวร
สอนธรรม น าปฏิบัติช่วยพัฒนา ปรึกษาคดี มีส่วนช่วยสังคมในด้านต่างๆ เป็นอย่างมาก๑๓๙ 

ปัจจุบันประเทศไทยได้รับวัฒนธรรมจากนานาประเทศ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปใน
หลายๆ ด้าน เช่น ประเพณี วัฒนธรรม การแต่งตัว การด ารงชีวิตอยู่ในปัจจุบัน ตลอดถึงด้าน
เทคโนโลยีต่างๆ เป็นต้น ความเจริญก้าวหน้าด้านวัตถุได้พัฒนา แต่ในขณะเดียวกันวิถีชีวิตประจ าวัน
ของคนไทยมีการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ขาดระเบียบวินัย ไม่ประพฤติตามศีลธรรม ไม่เคารพกฎหมาย ท า
ให้อาชญากรรมเกิดขึ้นมากมาย มีการลักขโมย ทุจริตคอร์รัปชั่น ปัญหายาเสติด แหล่งอบายมุข  
มีการใช้แรงงานเด็ก แหล่งเริงรมย์ มีแหล่งโสเภณีเป็นจ านวนมาก ขาดระเบียบวินัย ก่อเหตุทะเลาะ
วิวาท การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับความเป็นนักเรียน นักศึกษา  
ขาดคุณธรรมจริยธรรม ทั้งที่ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ รากเหง้าแห่งปัญหาคือ นักเรียน นักศึกษา 
ขาดการขัดเกลาทางจิตใจที่เพียงพอ ถูกละเลยในการปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม 
เป็นสาเหตุให้ขาดความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ขาดการใช้สติยั้งคิด และแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

                                                 

 ๑๓๙คูณ โทขันธ์, พุทธศาสนากับสังคมและวัฒนธรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร : เคล็ดไทย, ๒๕๕๕),  
หน้า ๘๕. 
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ออกมา สภาพแวดล้อมของนักเรียน นักศึกษา ที่มีการพัฒนาในด้านวัตถุ ท าให้ยากต่อการควบคุม 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน นักศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลได้๑๔๐ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ ๓ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ บัญญัติความหมายของ 
การจัดการศึกษาว่า คือ กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการ
ถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทาง
วิชาการการสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุน ให้บุคคล
เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยมีความมุ่งหมายและหลักการว่า การจัดการศึกษาควรเป็นไปเพ่ือพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม 
ในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข รัฐบาลให้ความส าคัญเกี่ยวกับปัญหาของ
สังคมไทยจึงจัดให้มีโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และเริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 
๒๕๔๖โดยข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการ
สนับสนุนให้พระภิกษุเข้าไปสอนศีลธรรมในโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา 
ซึ่งรัฐบาลได้ถวายความอุปถัมภ์ตลอดถึงมีการอบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทั่วไป จะเห็นได้ว่าทุก
หน่วยงานให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน โดยมุ่งให้นักเรียนได้
ใกล้ชิดกับพระสงฆ์และเข้าใจหลักธรรมตลอดจนถึงสามารถน าหลักธรรมไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิตให้มี
ความสุข 

ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเป็นพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งที่ท าหน้าที่ในการเป็นครูผู้สอน 
เป็นวิทยากรเพ่ือให้ความรู้ให้การศึกษาทางด้านศีลธรรม โดยพระกลุ่มนี้ได้รับอุปถัมภ์จาก 
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งท าหน้าที่ทางด้านการสอนศีลธรรมนั้นได้มีการกระท า  
การเรียน การสอนกันมาเป็นเวลานานแล้ว แต่อาจยังขาดระบบการจัดการที่ดี หรือไม่มีหน่วยงานใด
เข้ามาสนับสนุนหรือรับรองอุปถัมภ์ค้ าชู จึงได้ท ากันไปตามความสามารถที่จะกระท าการเรียน  
การสอนให้ได้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนี้ในอดีตที่ผ่านมา จ านวนครูพระที่มี 
ความสามารถในวิชาการศึกษามีน้อย ไม่เพียงพอที่จะสอนศีลธรรมหรือวิชาพระพุทธศาสนา 
ในโรงเรียนได้ทุกแห่ง กรมการศาสนา จึงริเริ่มโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนขึ้นตั้งแต่ปี  
พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นต้นมา๑๔๑ 

ดังนั้น ผู้วิจัยซึ่งเป็นพระสงฆ์ในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นพระสอน
ศีลธรรมในสถานศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่จะน าพาคุณธรรม และจริยธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจของเด็ก ที่เป็น
ก าลังส าคัญของชาติที่ดีในอนาคต ด้วยเหตุนี้  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของครู  
และนักเรียนที่มีต่อบทบาทครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาของอ าเภอเดิมบางนางบวช 

                                                 
๑๔๐พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโ  และคณะ, พระสอนศีลธรรม, (กรุงเทพมหานคร : หจก.เชน  

ปริ้นติ้ง,๒๕๕๒), หน้า ๒. 
๑๔๑สุมน อมรวิวัฒน์, การพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ ทักษะกระบวนการเผชิญ

สถานการณ์,(กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๕๐), หน้า ๑๘๓. 



~ ๒๑๒ ~ 
 

จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือน าข้อมูลครูพระสอนศีลธรรมในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  
ในส่วนที่บกพร่องน าไปแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา และส่วนที่ดีของครูพระสอนศีลธรรม น าไปเป็น
แรงจูงใจให้แก่ครูพระสอนศีลธรรมได้ท าหน้าที่ของครูพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เยาวชน และนักเรียนสามารถน าเอาหลักธรรม ค าสอน ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เป็นทั้งคนดี คนเก่ง และมีความสุข เหมาะสมกับวัยต่อไป   

 

๒.วัตถุประสงค์การวิจัย          
๒.๑ เพ่ือศึกษาบทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอเดิมบาง 

นางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
๒.๒ เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอ 

เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
๒.๓ เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อบทบาทพระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
    

๓.ขอบเขตการวิจัย 
๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 
งานวิจัยเรื่อง “บทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอเดิมบางนาง

บวช จังหวัดสุพรรณบุรี” ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตเนื้อหาโดยสังเคราะห์แนวคิดจากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ คือ ๑. ด้านการใช้อุปกรณ์การสอน ๒. ด้านการ
สร้างบรรยากาศในห้องเรียน  ๓. ด้านการด าเนินวิธีการสอน  

๓.๒ ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และสังกัดโรงเรียน 
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือบทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

มัธยมศึกษาในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยผู้วิจัยสังเคราะห์แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน 
คือ๑. ด้านการใช้อุปกรณ์การสอน  ๒. ด้านการสร้างบรรยากาศในห้องเรียน  ๓. ด้านการด าเนิน
วิธีการสอน 

๓.๓ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
๑) ประชากร (Population) ได้แก่ นักเรียนในเขตพ้ืนที่โรงเรียนมัธยมศึกษา 

อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน ๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา และ
โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ซึ่งมีจ านวน ๑,๔๑๕ คน๑๔๒   

                                                 
๑๔๒กลุ่มสารสนเทศ สนพ., ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๘.     



~ ๒๑๓ ~ 
 

๒) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In 
depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๗ รูป/คน  

๓.๔ ขอบเขตด้านพื้นที่ 
พ้ืนที่ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดอ าเภอเดิมบางนางบวช 

จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน ๒ โรงเรียน ได้แก่  ๑. โรงเรียนบ่อกรุวิทยา ๒. โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้าง
วิทยา  

๓.๕ ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

รวมเป็นระยะเวลา ๖ เดือน 
 

๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง “บทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอเดิมบาง 

นางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี” นี้ เป็นการใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Research 
Methods) ประกอบไปด้วยวิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) เพ่ือสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณ 
และการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) 

 ๔.๑ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑) ประชากร (Population) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนโรงเรียน

มัธยมศึกษาในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน ๒ โรงเรียน ในระดับชั้น ม.๔, ม.๕ 
และ ม.๖ ได้แก่ 

๑. โรงเรียนบ่อกรุวิทยา   จ านวนรวม ๗๗๖ คน 
๒. โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา  จ านวนรวม ๖๓๙ คน 
      รวมทั้งสิ้น ๑,๔๑๕ คน 

๒) กลุ่มตัวอย่าง (Sample)  
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอเดิมบางนางบวช 

จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน ๒ โรงเรียน ในระดับชั้น ม.๔, ม.๕ และ ม.๖ มีจ านวนทั้งสิ้น ๑,๔๑๕ คน 
ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างตามระดับชั้นอย่างเป็นสัดส่วน (Proportional Stratified Random 
Sampling) รายละเอียดดังตารางที่ ๑ 
ตารางท่ี ๑ จ านวนประชากรนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

จ านวน ๒ โรงเรียน ในระดับชั้น ม.๔, ม.๕ และ ม.๖ 

โรงเรียน ระดับชั้น 
จ านวนประชากร 

(คน) 
จ านวนกลุ่ม

ตัวอย่าง (คน) 
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา ม.๔ ๒๔๔ ๕๔ 



~ ๒๑๔ ~ 
 

 ม.๕ ๒๘๐ ๖๒ 
 ม.๖ ๒๕๒ ๕๖ 

รวม ๗๗๖ ๑๗๒ 
โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ม.๔ ๒๓๔ ๕๒ 

 ม.๕ ๑๙๘ ๔๔ 
 ม.๖ ๒๐๗ ๔๖ 

รวม ๖๓๙ ๑๔๒ 
รวมทั้งสิ้น ๑,๔๑๕ ๓๑๔ 

๓) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ผู้วิจัยก าหนดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ซึ่ง
มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประเด็นสาระส าคัญของการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ครูพระสอนศีลธรรม
ในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอเดิมบางนางบวช  
จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน ๗ รูป/คน ดังนี้ 

๑. พระครูศรีวิสุทธิกิจ (วรเทพ ทานฉนฺโท)  เจ้าคณะต าบลยางนอน 
๒. พระครูสิริสิกขการ (กิตตินัฐ อภิกา จโน) เจ้าคณะต าบลนางบวช 
๓. นายประดิษฐ์ พลายโถ   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
๔. นายท านอง ดวงแก้ว  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา 
๕. นายสันติพงค์ ชินประดิษฐ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหาร-แจ่มใสวิทยา ๗ 
๖. นางษิชณาก์ สว่างพ้ืน  ครูโรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
๗. นายประสิทธิ์ สิงห์ชัย  ครูโรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา 
๔.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้ศึกษา

พัฒนาขึ้นตามกรอบของบทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  และเปรียบเทียบบทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
มัธยมศึกษาในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล รวมทั้ง
ศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อบทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย และ
ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์เพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสัมภาษณ์ที่ใช้เป็นแบบมีโครงสร้าง 
(Structured Interview) ซึ่งมีสาระส าคัญ ได้แก่ ๑. แนวทางการมีบทบาทของพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา ด้านการใช้อุปกรณ์ ๒. แนวทางการมีบทบาทของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
มัธยมศึกษา ด้านการสร้างบรรยากาศในห้องเรียน ๓. แนวทางการมีบทบาทของพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้านการด าเนินวิธีการสอน 

 
 



~ ๒๑๕ ~ 
 

๔.๓ การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง

สังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติ ดังนี้ 
สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ส าหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่ม

ตัวอย่างและพรรณนาบทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ (Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ส าหรับทดสอบสมมติฐาน เพ่ือ
เปรียบเทียบบทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สถิติที่ใช้คือ การทดสอบค่าที (t-test) ในกรณีที่มีตัว
แปร ๒ ตัวแปรย่อย แต่หากมีตัวแปร ๓ ตัวขึ้นไปจะใช้วิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) โดยวิธีการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และเมื่อพบว่าด้านใดหรือตัวแปรใดมี
ความแตกต่างก็จะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีผลต่างนัยส าคัญ
น้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD)  
 
๕. ผลการวิจัย 

ในการวิจัยเรื่อง บทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอเดิมบาง
นางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี มีความ
คิดเห็นต่อบทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๐๔  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี มีความ
คิดเห็นต่อบทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี ด้านการใช้อุปกรณ์การสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๑๙  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี มีความ
คิดเห็นต่อบทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี ด้านการสร้างบรรยากาศในห้องเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
๔.๐๔  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี มีความ
คิดเห็นต่อบทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี ด้านการด าเนินวิธีการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๓.๘๘  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ  



~ ๒๑๖ ~ 
 

 

๖.อภิปรายผล 
ในการวิจัยเรื่อง บทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอเดิมบาง

นางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี มีประเด็นที่สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
๖.๑ บทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอเดิมบางนางบวช 

จังหวัดสุพรรณบุรี 
จากผลการวิจัย พบว่า บทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอเดิม

บางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๔ เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า บทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยสามารถเรียงล าดับบทบาทของพระสอนศีลธรรมจาก
มากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการใช้อุปกรณ์การสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๙ ด้านการสร้างบรรยากาศ
ในห้องเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๔ และด้านการด าเนินวิธีการสอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๘ จะ
สังเกตได้ว่า พระสอนศีลธรรม ได้มีบทบาทอยู่ในระดับมากทุกด้าน นั่นแสดงว่าพระสอนศีลธรรมได้
ให้ความส าคัญในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือที่จะพัฒนาจิตใจและศีลธรรมให้กับ
นักเรียนในโรงเรียน โดยการใช้อุปกรณ์ สื่อการสอน ที่ทันสมัย รวมถึงวิธีการด าเนินการสอนที่
กระตุ้นให้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อหน่ายง่าย สร้างบรรยากาศให้มีความน่าเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระอธิการวัลลภ โชติโย (อ่ าข า)๑๔๓ ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทของพระ
สอนศีลธรรมในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาอ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ” 
ผลการวิจัย พบว่าครูโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี มีความคิดเห็นต่อบทบาท
พระสอนศีลธรรมในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาอ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
ด้านวิธีการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๗ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสอนศีลธรรมในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
มัธยมศึกษาอ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี อยู่ในระดับมากทุกด้าน นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา 
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี มีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสอนศีลธรรมในการจัดการเรียนการ
สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาอ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๓.๘๕ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสอน
ศีลธรรมในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาอ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูวิบูลสีลขันธ์ (ทองคูณ ฉนฺทโก)๑๔๔ ได้

                                                 
๑๔๓พระอธิการวัลลภ โชติโย (อ่ าข า), “บทบาทพระสอนศีลธรรมในการจัดการเรียนการสอนใน

โรงเรียนมัธยมศึกษาอ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ), บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 

๑๔๔พระครูวิบูลสีลขันธ์, “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการเรียนการสอนคุณธรรม
จริยธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาอ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, 
(สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ), บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



~ ๒๑๗ ~ 
 

วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการเรียนการสอนคุณธรรมจริธรรมในโรงเรียน
มัธยมศึกษาอ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์” ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ
การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการเรียนการสอนคุณธรรมจริธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา
อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๔ เมื่อ
จ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการเรียนการสอนคุณธรรมจริธรรม
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาอ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 

และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านมีประเด็นที่จะน ามาอภิปรายได้ดังนี้ 
๑.ด้านการใช้อุปกรณ์การสอน 
จากผลการวิจัย พบว่า บทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอเดิม

บางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการใช้อุปกรณ์การสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๑๙ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการใช้อุปกรณ์การสอน อยู่ในระดับมากทุกข้อจะ
สังเกตได้ว่า บทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี ด้านการใช้อุปกรณ์การสอน ข้อพระสอนศีลธรรมมีบทบาทในการวางแผนการใช้อุปกรณ์
การสอนที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน มากกว่าทุกข้อ ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า พระสอน
ศีลธรรมได้ให้มีการเตรียมตัวและมีความพร้อมในการสอน โดยมีการคัดเลือกอุปกรณ์และสื่อการ
เรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียน เหมาะสมกับวัยของนักเรียน จึงท าให้นักเรียนมีความคิดเห็น
ในข้อนี้ สูงกว่าข้ออ่ืนๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญหนา จิมานังและฤดี แสงเดือนฉาย๑๔๕ ได้
วิจัยเรื่อง “การประเมินประสิทธิภาพการสอนของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๙” ผลการวิจัยพบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างได้ให้ความเห็นว่าพระสอนศีลธรรมใน
สถานศึกษาเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ มีประสิทธิภาพการสอนอยู่ในระดับดี เมื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการสอนของพระสอนศีลธรรมกับตัวแปรอิสระ พบว่าพระสอนศีลธรรมที่มีอายุต่างกัน 
มีวุฒิการศึกษาแผนกธรรมต่างกัน มีวุฒิการศึกษาแผนกบาลีต่างกันมีประสิทธิภาพการสอนศีลธรรม
ต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ ส าหรับความพึงพอใจต่อพฤติกรรมของนักเรียน พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมของนักเรียนหลังจากมีพระสอนศีลธรรมอยู่ในระดับดี
เพียงร้อยละ ๕๓.๓ ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการสอนศีลธรรม พบว่า ระยะเวลาที่สอน
ระดับความพึงพอใจต่อพฤติกรรมของนักเรียน จ านวนชั่วโมงสอนจ านวนนักเรียนมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการสอนในเชิงบวก และยังสอดคล้องกับผลงานการวิจัยของ พระมหาธีระศักดิ์  ธิติ

                                                 
๑๔๕บุญหนา จิมานังและฤดี แสงเดือนฉาย, ”การประเมินประสิทธิภาพการสอนของพระสอน

ศีลธรรมในสถานศึกษาเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙”, รายงานการวิจัย, (ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ๒๕๕๑). 



~ ๒๑๘ ~ 
 

กิตฺติ๑๔๖ ไดว้ิจัยเรื่อง “ศึกษาผลสัมฤทธิ์การเผยแผ่คุณธรรมแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ของศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดสุรินทร์” ผลการวิจัย พบว่า มีการจัดท าโครงการอย่างเป็นระบบใน
การอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเนื้อหาสาระส าคัญของหลักสูตรการอบรมประกอบไปด้วย
การบรรยายธรรม และกิจกรรมต่างๆ และการสอนให้รู้จักบุญคุณพ่อแม่ และครูบาอาจารย์โดยมีผู้
ส่งสารคือพระวิทยากรน าเสนอตัวสารคือหลักธรรมผ่านสื่อต่างๆ ที่ทันยุคทันสมัย ท าให้เยาวชน
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง 

๒.ด้านการสร้างบรรยากาศในห้องเรียน 
จากผลการวิจัย พบว่า บทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอเดิม

บางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการสร้างบรรยากาศในห้องเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๔ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
มัธยมศึกษาในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการสร้างบรรยากาศในห้องเรียน อยู่
ในระดับมากทุกข้อจะสังเกตได้ว่า บทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอเดิม
บางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีด้านการสร้างบรรยากาศในห้องเรียน ข้อพระสอนศีลธรรมมีบทบาท
ในการสร้างบรรยากาศภายในห้องเรียนร่วมกับผู้เรียนเพ่ือให้เกิดความสนุกสนานและมีชีวิตชีวา 
มากกว่าทุกข้อ แสดงให้เห็นว่า พระสอนศีลธรรมมีวิธีการหรือเทคนิคการสอนที่ช่วยในการสร้าง
บรรยากาศการเรียนการสอนให้มีความสนุกสนาม และนักเรียนก็สามารถที่จะจดจ าบทเรียนได้ง่าย
อีกด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จ าเป็นจะต้องมีการฝึกฝนและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นประสบการณ์ใน
การสอน ท าให้สามารถน าประยุกต์กับนักเรียนที่มีลักษณะแตกต่างกันได้ จึงท าให้นักเรียนมีความสุข
ในการเรียนการสอนมากขึ้นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริพิชญ์ เตชะไกรศรี ได้วิจัยเรื่อง 
“การเผยแผ่ธรรมะเชิงรุกตามวิถีพุทธ ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดกิจกรรมธรรมะในสวน ณ สวนหลวง 
ร. ๙” ผลการวิจัยพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการธรรมะในสวนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับมากที่สุดในเรื่องกิจกรรมธรรมะในสวนท าให้สมาชิกใน
ครอบครัวใช้เวลาว่างในวันหยุดให้เป็นประโยชน์ ท าให้เกิดการพบปะและสนทนาธรรมระหว่าง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยกัน ส าหรับเรื่องอ่ืนๆ ผู้เข้าร่วมโครงการธรรมะในสวนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับมาก๑๔๗ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระปลัดเรวัต เรวตฺ

                                                 
๑๔๖พระมหาธีระศักดิ์  ธิติกิตฺโต, “ศึกษาผลสัมฤทธิ์การเผยแผ่คุณธรรมแก่นักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายของศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดสุรินทร์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา), บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘). 

๑๔๗สิริพิชญ์ เตชะไกรศรี, “การเผยแผ่ธรรมะเชิงรุกตามวิถีพุทธ : ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดกิจกรรม
ธรรมะในสวน ณ สวนหลวง ร. ๙”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา), บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙). 



~ ๒๑๙ ~ 
 

โต (คุณูปธานินทร์)๑๔๘ ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนในโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอด าเนิน
สะดวก จังหวัดราชบุรี” ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนการสอนในโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้าน
การใช้สื่อการสอนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านสถานที่โดยรวมอยู่ในระดับมาก และด้านการ
วัดผลประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

๓.ด้านการด าเนินวิธีการสอน 
จากผลการวิจัย พบว่า บทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอเดิม

บางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการด าเนินวิธีการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๓.๘๘ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการด าเนินวิธีการสอน อยู่ในระดับมากทุกข้อ จะ
สังเกตได้ว่า บทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี ด้านการด าเนินวิธีการสอน ข้อพระสอนศีลธรรมมีบทบาทในการสอดแทรกจริยธรรม 
คุณธรรม ศีลธรรมควบคู่ไปกับการเรียนการสอน มากกว่าทุกข้อ แสดงให้เห็นว่า พระสอนศีลธรรม
ได้น าเอาค าสอนทางพระพุทธศาสนาสอดแทรกร่วมไปกับการสอนศีลธรรมอย่างต่อเนื่อง เพราะ
หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนานั้น มีมากมายที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการสอนและการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน เมื่อพระสอนศีลธรรมรู้จักและเข้าใจหลักธรรมอย่างถ่องแท้ ก็ย่อมถ่ายทอดให้
นักเรียนเข้าใจและจดจ าน าไปใช้ได้ง่าย ท าให้ระดับความคิดเห็นในข้อนี้ อยู่ในระดับมากกว่าข้ออ่ืนๆ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระอธิการวัลลภ โชติโย (อ่ าข า)๑๔๙ ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทของพระ
สอนศีลธรรมในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาอ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ” 
ผลการวิจัย พบว่า ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี มีความคิดเห็นต่อ
บทบาทพระสอนศีลธรรมในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาอ าเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี ด้านวิธีการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๔ และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสอนศีลธรรมในการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาอ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านวิธีการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี มีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสอน

                                                 
๑๔๘พระปลัดเรวัต เรวตฺโต (คุณูปธานินทร์), “การจัดการเรียนการสอนในโครงการพระสอน

ศีลธรรมในโรงเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอด าเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต , (สาขาวิชาบริหารการศึกษา), บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๙). 

๑๔๙พระอธิการวัลลภ โชติโย (อ่ าข า), บทบาทพระสอนศีลธรรมในการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาอ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ), บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 



~ ๒๒๐ ~ 
 

ศีลธรรมในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาอ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้าน
วิธีการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๑ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
นักเรียนมีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสอนศีลธรรมในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
มัธยมศึกษาอ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านวิธีการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 
๗.ข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจัยเรื่อง บทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอเดิมบาง
นางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

๗.๑ ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
๑) คณะสงฆ์ควรก าหนดรูปแบบหรือวิธีการในการให้พระสอนศีลธรรมเข้าไปมี

ส่ วนร่ วมในการจัดการ เรี ยนการสอนในสถานศึกษาต่ างๆ พร้อมทั้ งประสานงานกับ
กระทรวงศึกษาธิการในกรณีดังกล่าวด้วย 

๒) พระสอนศีลธรรมเองก็ควรฝึกฝน หาวิชาความรู้ และเสริมสร้างทักษาให้แก่
ตนเองทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  

๓) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้พระสอนศีลธรรมได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอนในด้านที่พระสอนศีลธรรมมีภูมิรู้ให้มากยิ่งขึ้น 

๗.๒ ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
การท าวิจัยในครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอแนะการด าเนินการวิจัยในประเด็นดังต่อไปนี้ 

๑) ในการท าวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือที่จะได้ทราบ
รายละเอียดด้วยการสัมภาษณ์ โดยการใช้แบบสัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา และพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน เป็นต้น 

๒) ในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเปรียบเทียบกับเขตพ้ืนที่ในอ าเภออ่ืนด้วย 
เพ่ือน าผลการวิจัยมาเปรียบเทียบว่ามีปัญหา อุปสรรค ข้อดี ข้อด้อยต่างกันอย่างไร เพ่ือการปรับปรุง
แก้ไขต่อไปในอนาคต 

๓) ในการท าวิจัยครั้งแต่ไป ควรศึกษาตัวแปรที่มีความเกี่ยวข้องเพ่ิมเติม เช่น 
บิดามารดา หรือผู้ปกครองของนักเรียน รวมถึงบริบทของชุมชน หรือสิ่งแวดล้อมของชุมชมที่ตั้ง
โรงเรียนด้วย เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่มีความชัดเจนและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
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บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 
 (๑) หนังสือ: 
กลุ่มสารสนเทศ สนพ.. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๐ มิ.ย, ๒๕๕๘.     
คูณ โทขันธ์. พุทธศาสนากับสังคมและวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพมหานคร : เคล็ดไทย, ๒๕๕๕. 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง. (พ.ศ, ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙). ที่ประชุม

คณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ. (นายกรัฐมนตรี). วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๓. 
พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโ  และคณะ. พระสอนศีลธรรม. กรุงเทพมหานคร : หจก.เชน ปริ้นติ้ง, 

๒๕๕๒. 
สุมน อมรวิวัฒน์. การพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ ทักษะกระบวนการเผชิญ

สถานการณ์.กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๕๐. 
 (๒) วิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย: 
บุญหนา จิมานังและฤดี แสงเดือนฉาย. “การประเมินประสิทธิภาพการสอนของพระสอนศีลธรรมใน

สถานศึกษาเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙”. รายงานการวิจัย. ขอนแก่น : ส านัก
วิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ๒๕๕๑. 

พระครูวิบูลสีลขันธ์. “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการจัดการเรียนการสอนคุณธรรมจริยธรรมใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาอ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต. (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

พระปลัดเรวัต เรวตฺโต (คุณูปธานินทร์). “การจัดการเรียนการสอนในโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต . 
( ส าขาวิ ช าบริ หา รการศึ กษา .  บัณฑิต วิ ทย าลั ย  : มหาวิ ทยาลั ย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

พระมหาธีระศักดิ์ ธิติกิตฺโต. “ศึกษาผลสัมฤทธิ์การเผยแผ่คุณธรรมแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายของศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดสุรินทร์”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. 
(สาขาวิชาการบริหารการศึกษา). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๘. 

พระอธิการวัลลภ โชติโย (อ่ าข า). “บทบาทพระสอนศีลธรรมในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
มัธยมศึกษาอ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. 
(สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

พระอธิการวัลลภ โชติโย (อ่ าข า). บทบาทพระสอนศีลธรรมในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
มัธยมศึกษาอ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. 
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(สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

สิริพิชญ์ เตชะไกรศรี. “การเผยแผ่ธรรมะเชิงรุกตามวิถีพุทธ : ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดกิจกรรม
ธรรมะในสวน ณ สวนหลวง ร. ๙”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. (สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๔๙. 
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การบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการ  
ในอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

The Welfare Education Management of Sangha Administrators 
in Wisetchaichan District‚ Angthong Province 

  
พระครูวิเศษโชติธรรม (สัจจา จนฺทว โส) 

พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร 
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโ  

 
บทคัดย่อ   

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์
ของพระสังฆาธิการในอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง พร้อมทั้งต้องการที่จะเปรียบเทียบ  
ความแตกต่างด้านความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของพระ
สังฆาธิการในอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง และประการสุดท้ายผู้วิจัยต้องการที่จะศึกษาถึง  
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา ในการส่งเสริมการบริหารจัดการการศึกษา
สงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เป็นการวิจัยแบบผสม โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการสุ่มตัวอย่างแบบ
สุ่มอย่างง่าย จากกลุ่มประชากรของพระสงฆ์ ในอ าเภอวิเศษชัยชาญ จ านวน ๖๘๐ รูป โดยใช้การ
เป็นตารางการสุ่มตัวอย่าง ของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)  ที่ระดับความเชื่อมั่น ๙๕% ในการ
ค านวณหาขนาดของ กลุ่มตัวอย่างครั้งนี้ ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจ านวน ๒๕๒ รูป 
วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ตามวิธีการของครอนบาค ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 
๐.๙๖๖ ผู้วิจัยก าหนดเลือกผู้ให้ ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) ซึ่งมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับ
ประเด็นการวิจัยซึ่งมี ๘ รูป 
ผลการวิจัย  
 ๑. ความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศึกษาสงเคราะห์
ในอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅=๔.๑๒) และเมื่อพิจารณา

                                                 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
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เป็นรายด้านพบว่า ด้านการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ในปัจจุบันอยู่ในระดับมาก (  ̅=๔.๐๑)     
ด้านการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ในโรงเรียน (  ̅=๔.๒๑) และด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ต่อผู้ที่ด้อยโอกาส อยู่ในระดับมาก ( ̅=๔.๑๔)     
 ๒.การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารจัดการการศึกษา
สงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จ าแนกตามสถานภาพ  
ส่วนบุคคล พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศึกษา
สงเคราะห์  ในอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทองไม่แตกต่างกันตาม อายุ พรรษา ต าแหน่ง 
วุฒิการศึกษาทางโลก วุฒิการศึกษาด้านนักธรรม และวุฒิการศึกษาด้านบาลี จึงปฏิเสธสมมติฐาน
ที่ตั้งไว  
 ๓. ผลการศึกษา ปัญหา อุปสรรค การบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 
พบว่า ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ไดแก ๑) ด้านการศึกษาสงเคราะห์
ของคณะสงฆ์ในปัจจุบัน ยังขาดการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และบุคลากรที่จะมาด าเนินการใน
ด้านนี้  ๒) ด้านการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ในโรงเรียน  
การมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานยังน้อย ๓) ด้านการศึกษาต่อผู้ที่ด้อยโอกาส 
และยังขาดทุนในการสนับสนุนในด้านการศึกษายังขาดการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาส 
ข้อเสนอแนะ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ควรส่งเสริมสนับสนุนการท างานด้านบริหารงานตามภาพ 
หน้าที่ของงานให้มีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นในด้านการบริหารกิการคณะ
สงฆ์ในด้านการศึกษาสงเคราะห์และควรจัดหาทุนเพ่ือสนับสนุนในการศึกษา 
 

ค าส าคัญ : การบริหารจัดการ, พระสังฆาธิการ 
 

ABTRACT 
 The objectives of this research were to study the educational welfare 
management of Sangha administrators in Wisetchaichan district, Anthong province, 
including having the demand to compare to compare the educational welfare 
management of Sangha administrators in Wisetchaichan district, Anthong province, 
and finally, the researcher demanded to study the problems, obstacles and 
suggestions to the educational welfare management of Sangha administrators in 
Wisetchaichan district, Anthong province. This research is the mixed research 
method. For the quantitative research as the survey research and the qualitative 
research that collected the data by in-depth interview as the sampling group from 
the population of 680 monks in Wisetchaichan district through Taro Yamane 
formula with the reliability test at 95 percent for sampling group calculation. The 
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sampling group for this research was 252 monks. The researcher had the in-depth 
interview from 8 key informants to match the research topic. 
The findings of this research as following : 
  1. The monks had the opinions to the  roles of educational welfare 
management of Sangha administrators in Wisetchaichan district, Anthong province , 
was atgood level in overall (X= 4.12). When considered in each side, found that the 
educational welfare at the present was at good level(X=4.01), the educational 
welfare management in the school(X=4.21), while the educational management for 
the poor was at good level (X=4.14). 
  2. The comparison of the educational welfare management of Sangha 
administrators in Wisetchaichan district, Anthong province, classified by personal 
factors in overall , found that the monks who had the difference of age, ordination 
year , position, educational certificate , Dhamma education and Pali education, had 
the opinions about the roles of educational welfare management of Sangha 
administrators in Wisetchaichan district, Anthong province indifferently. It rejected 
the hypothesis. 
  3. The findings of studying about the problems and obstacles of the roles of 
educational welfare management of Sangha administrators in Wisetchaichan district, 
Anthong province such as 1) the educational welfare at the present lacked of 
management efficiently and relatively staff, 2) the educational welfare management 
in the school that the participation and opinion for management have the rare 
chance 
 

Keywords :  Management‚ Sangha Administrators  
 

๑. บทน า 
 การศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง การจัดการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลสถาบันการศึกษา
หรือจัดสถานศึกษาภายในวัด เพ่ือสงเคราะห์แก่เด็กและเยาวชนให้ได้รับการศึกษาเล่าเรียนโดยไม่
ขัดต่อพระธรรมวินัย ซึ่งเป็นโรงเรียนการกุศลในวัด หรือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เด็กยากจนหรือ
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หรือศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด๑๕๐ ความส าคัญของการ
ปลูกฝังจิตส านึกที่ดีแก่เยาวชนได้สนับสนุนให้มีการอบรมและสอนธรรมแก่เยาวชน ทั้งในวัดและ
                                                 

๑๕๐พระครูสังฆรักษ์พศวีร ธีรป  ฺโ (ภวกานันท์), “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ : ศึกษากรณีพระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑).    
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นอกวัด๑๕๑ การจัดการศึกษาเองก็ดีการช่วยเหลือทางด้านการศึกษา การจัดตั้งกองทุนก็ดี การช่วย
พัฒนาการสถานศึกษาก็ดี การช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การศึกษาก็ดี การช่วยเหลือเฉพาะบุคคลที่
ก าลังศึกษาอยู่ก็ดี เหล่านี้ล้วนแต่เป็นการจัดการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์โดย๑๕๒  
 การศึกษาสงเคราะห์ในอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ยังเป็นการศึกษาสงเคราะห์
กับเด็กเยาวชน คือการส่งเสริมให้มีการสอบธรรมศึกษา การแจกทุนการศึกษา มีคุณธรรมและ
จริยธรรม แต่ยังมีการส่งเสริมที่ยังไม่ครอบคลุมทั้งอ าเภอ เพราะในด้านศักยภาพ และปัจจัยด้านทุน
ทรัพย์เป็นส่วนส าคัญในการด าเนินการ จึงท าให้การศึกษาสงเคราะห์ในอ าเภอยังไม่โดดเด่น เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการน ามาใช้ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพต่อการศึกษา สงเคราะห์ในอ าเภอวิเศษ
ชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ซึ่งจะส่งผลให้การศึกษาสงเคราะห์ในด้านเพ่ิมทุนแจกทุนแก่เยาวชน และ
พุทธศาสนิกชนในบวรพระพุทธศาสนาเป็นหลักของการสงเคราะห์ของการอยู่ร่วมกัน ระหว่างวัด
บ้านโรงเรียนและชุมชน ให้เกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ในการปกครองคณะสงฆ์อ าเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทองต่อไป     

 
๒. วัตถุประสงค ์

วัตถุประสงค์ในการวิจัย เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของพระสั งฆาธิ
การในอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง พร้อมทั้งต้องการที่จะเปรียบเทียบความแตกต่างด้าน
ความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อการบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอ
วิ เ ศ ษชั ย ช าญ  จั ง ห วั ด อ่ า ง ทอ ง  แ ล ะป ระก า รสุ ดท้ า ย ผู้ วิ จั ย ต้ อ ง ก า ร ที่ จ ะ ศึ กษ าถึ ง  
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการแกปัญหา ในการส่งเสริมการบริหารจัดการการศึกษา
สงเคราะห์ของพระสังฆาธิการ ในอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง  
  
๓. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดก าหนดขอบเขตเนื้อหา โดยการทบทวนเอกสาร จากพระไตร    
ปิฎกต าราต่างๆ โดยศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ โดยสังเคราะห์จากพระราชบัญญัติและ
กฎระเบียบของมหาเถรสมาคม ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ ๑.การบริหารจัดการการศึกษา
สงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในปัจจุบัน ๒. การบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิ
การด้านการศึกษาสงเคราะห์ในโรงเรียน ๓. การบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิ
การต่อผู้ที่ด้อยโอกาส  ผู้วิจัยไดด าเนินการสุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่าง จากกลุ่มประชากรของพระสงฆ์
                                                 

๑๕๑พระบัณฑิต าณธีโร (สุธีระตฤษา), “ภาวะผู้น าของพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)  
ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑).    
 ๑๕๒ พระธนดล นาคสุวณฺโณ (นาคพิพัฒน์) , “การบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑).  
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ในอ าเภอวิเศษชัยชาญ จ านวน ๖๘๐ รูป โดยใช้การเปิดตารางการสุ่มตัวอย่าง ของ ทาโร ยามาเน่ 
(Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น ๙๕% ในการค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างครั้งนี้ ได
จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจ านวน ๒๕๒ รูป พ้ืนที่ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เขตการ
ปกครองคณะสงฆสังกัดมหานิกาย ในอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จ านวน ๑๐ ต าบล ๕๒ 
วัด ด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ รวมเป็น
ระยะเวลา ๕ เดือน  
 
๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ๔.๑ รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง“การบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอวิเศษ
ชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง” ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้เป็น
แบบสอบถาม จ านวน ๒๕๒ ชุด ผสมกับการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ จ านวน ๘ รูป ด้วยกัน 
 ๔.๒ ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ๑) พระสงฆ์ในอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จ านวน ๖๘๐ รูป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยการเปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่  
และมอร์แกน ๒) พระสงฆ์ กลุ่มตัวอย่าง ในอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จ านวน ๒๕๒ รูป 
ได้ค านวณจากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของพระ
สังฆาธิการในอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ใน ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ
การศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในปัจจุบัน ด้านการบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของ
พระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในโรงเรียน และด้านการบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์
ของพระสังฆาธิการต่อผู้ด้วยโอกาส 
 ๔.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๒๕๒ ชุด 
ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๘ รูป  
 ๔.๔ วิเคราะห์ข้อมูล 
 ๑) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จ เพ่ือการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพรรณนา ส าหรับอธิบายลักษณะทั่วไป
ของกลุ่มตัวอย่างและพรรณนาถึงการบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการใน
อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ใน ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์
ของพระสังฆาธิการในปจจุบัน ด้านการบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการด้าน
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การศึกษาสงเคราะห์ในโรงเรียน และด้านการบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการ
ต่อผู้ด้อยโอกาส โดยใช้สถิติ ดังนี้ ๑) สถานภาพส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย อายุ 
พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม วิเคราะห์โดย
การหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ ๒) ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารจัดการ
การศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง วิเคราะห์โดยใช้
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ๓) น าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์สรุปผล และน าเสนอเขียนเป็นความเรียง ตารางหรือแผนภูมิ 
 ๒) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 ผู้วิจัยด าเนินการสังเคราะห์เอกสาร เกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของ
พระสังฆาธิการในอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ทั้ง ๓ ด้าน รวมทั้งการลงเก็บข้อมูลในพ้ืนที่
ด้วยตัวเอง ตามระเบียบวิธีวิจัย และตามประเด็นโจทย์วิจัยวิธีด าเนินงานวิจัย และการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ์เชิงลึก น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา การสังเคราะห์เนื้อหา 
ข้อมูลที่สอดคล้องกัน เพ่ือแสวงหาความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในบางประการ ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอวิเศษชัย
ชาญ จังหวัดอ่างทอง และน าเสนอเขียนเป็นความเรียง ตารางหรือแผนภูมิ ซึ่งด าเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้ ๑) จัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เป็นแฟ้มข้อมูล ๒) อ่าน ท าความ
เข้าใจ บันทึก เขียนข้อสังเกตและตั้งประเด็นพรรณนา แยกแยะลดส่วนข้อมูล และให้รหัส และ
ตีความข้อมูล จัดหมวดหมู่ หาความเหมือน ความต่าง และความเชื่อมโยงกับบริบท และ๓) สรุป
ผลการวิจัย น าเสนอข้อมูลเป็นเรียงความ และรายงานผลการวิจัย    
  
 ๕. ผลการวิจัย 
 ๕.๑  สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ่มีอายุ ๓๐–๓๙ ปี จ านวน ๙๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๓, 
มีจ านวนพรรษา ๑–๑๐ พรรษา จ านวน ๑๑๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๘, มีวุฒิการศึกษาสายสามัญ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน ๒๐๕ รูป คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๓, มีวุฒิการศึกษานักธรรม นักธรรมชั้นเอก 
จ านวน ๑๐๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๓, มีวุฒิการศึกษาด้านบาลี ไมมีวุฒิเปรียญธรรม จ านวน ๒๒๒ 
รูป คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๑      
 ๕.๒ ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของพระ
สังฆาธิการในอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จากการส ารวจกลุ่มพระสงฆ์ ๒๕๒ รูป พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของ
พระสังฆาธิการในอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ในภาพรวม อยูในระดับมาก ( ̅=๔.๑๒, S.D. 
= ๐.๓๕๕) และเม่ือพิจารณาทั้ง ๓ ด้าน พบว่า  
  



~ ๒๒๙ ~ 
 

 ๑) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ในปัจจุบัน  
 พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของพระ
สังฆาธิการในอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้านการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ในปัจจุบัน 
อยู่ในระดับมาก ( ̅= ๔.๐๑ S.D.=๐.๔๙๙)  และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พลว่า พระสงฆ์มีความคิด
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับจากมาก คือ  จัดตั้งกองทุน-เพ่ิมทุน -แจกทุนสงเคราะห์เพ่ือ
การศึกษาแกเด็กนักเรียนและเยาวชนอยางทั่วถึง ( ̅= ๔.๑๔ S.D.=๐.๗๒๒), ส่งเสริมสนับสนุนใหมี
การเรียนการสอนพุทธศาสนาวันอาทิตย์อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ  (  ̅= ๔.๐๖ S.D.=
๐.๖๘๓) สวนความคิดเห็นน้อยที่สุดคือ สนับสนุนเสริมโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนดีอย่าง
มีประสิทธิภาพ ( ̅= ๓.๙๒ S.D.=๐.๗๓๔)  
 ๒) ด้านการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ด้านการศึกษาสงเคราะห์ในโรงเรียน 
 พบว่า ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของ 
พระสังฆาธิการในอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้านการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆด้าน

การศึกษาสงเคราะห์ในโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅=๔.๒๑, S.D=๐.๔๔๑)    เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการการบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของพระ
สังฆาธิการในอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง มีการช่วยเหลือกิจการของชุมชนซึ่งเป็นไปเพ่ือ

การสาธารณประโยชน์ เป็นล าดับสูงสุด ( ̅= ๔.๓๑, S.D.=๐.๗๔๕) รองลงมาคือ จัดใหมีโครงการ

สอบธรรมศึกษาแกเยาวชนนักเรียนและประชาชนทั่วไปด้วยความเอาใจใส ( ̅=๔.๒๘, S.D.=
๐.๗๑๗) และระดับสุดท้ายคือ สนับสนุนสถานศึกษาต่างๆ ทั้งด้านอาคารเรียนห้องจริยะและสื่อ

อุปกรณ์การเรียนการสอนเป็นต้น ( ̅=๔.๐๔, S.D.=๐.๗๓๓)      
 ๓) และด้านการศึกษาสงเคราะห์ต่อผู้ด้อยโอกาส  
 พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของพระ
สังฆาธิการในอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้านการศึกษาสงเคราะห์ต่อผู้ที่ด้อยโอกาส อยู่ใน
ระดับมาก ( ̅= ๔.๑๔, S.D.=๐.๔๖๑) เมื่อ พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการช่วยเหลือด้าน
ทุนการศึกษาเฉพาะบุคคลผู้ก าลังศึกษาท่ีมีความเดือดร้อน มีการสงเคราะห์ผู้ยากไร้,เป็นล าดับสูงสุด
( ̅=๔.๒๔, S.D.=๐.๗๔๔) รองลงมาคือ วัดและพระสงฆ์มีส่วนร่วมกับประชาชน ในการช่วยพัฒนา
สถานศึกษา, ( ̅=๔.๒๓, S.D.=๐.๗๖๓)และระดับสุดท้ายคือ มีการประสานงานในการจัดหา
งบประมาณในการสร้างอาคารเรียน ( ̅=๔.๐๑, S.D.=๐.๗๒๐)    
 ๓. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารจัดการการศึกษา 
สงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง  
 จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบวา พระสงฆ์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ด้านการศึกษาสงเคราะห์  ในอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทองไม่แตกต่างกันตาม อายุ 
พรรษา ต่ าแหนง วุฒิการศึกษาทางโลก วุฒิการศึกษาด้านนักธรรม และวุฒิการศึกษาด้านบาลี  
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จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ อายุ พบวา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ ผู้ที่มีอายุ ๓๐–๓๙ ปี 
จ านวน ๙๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๓ รองลงมาคือ ผู้ที่มีอายุอยู่ระหว่าง ๒๐–๒๙ ปี จ านวน ๖๗ รูป 
คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖ และน้อยที่สุดคือ ผู้ที่มีอายุอยู่ระหว่าง ๕๐ ปีขึ้นไป จ านวน ๒๙ รูป คิดเป็น    
ร้อยละ ๑๑.๕    
 พรรษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ ผู้ที่มีพรรษา ๑–๑๐ พรรษา จ านวน ๑๑๘ 
รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๘ รองลงมาคือ ผู้ที่มีพรรษา ๑๑–๒๐ พรรษา จ านวน ๖๙ รูป คิดเป็น ร้อย
ละ ๒๗.๔ และน้อยที่สุดคือ ผู้ที่มีพรรษาตั้งแต่ ๓๑-๔๐ พรรษาขึ้นไป จ านวน ๘ รูป คิดเป็นร้อยละ 
๓.๒  
 วุฒิการศึกษาทางโลก พบวา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ ผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่า
ปริญญาตรี จ านวน ๒๐๕ รูป คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๓ รองลงมาคือ ผู้ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
จ านวน ๔๕ รูป  คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๙ และน้อยที่สุดคือ มีระดับการศึกษาปริญญาโท จ านวน  
๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๐.๘  
 วุฒิการศึกษาด้านนักธรรม พบวา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ ผู้ที่มีนักธรรมชั้นเอก 
จ านวน ๑๐๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๓ รองลงมาคือ ผู้ที่มีนักธรรมชั้นตรี จ านวน ๖๓ รูป คิดเป็น   
ร้อยละ ๒๕.๐ และน้อยที่สุดคือ ผู้ที่ไมมีวุฒินักธรรม จ านวน ๓๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕  
 วุฒิการศึกษาด้านบาลี พบวา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญคือ ผู้ที่ ไมมีวุฒิเปรียญธรรม 
จ านวน ๒๒๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๑ รองลงมาคือ ประโยค ๑ – ๒ – เปรียญธรรม ๓ ประโยค 
จ านวน ๓๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๙ และ    
 ๔. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของ
พระสังฆาธิการ ในอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง  
 พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่ด้านการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ในปัจจุบันจะมีปัญหาเรื่อง ยัง
ขาดการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ จ านวน ๑๔ รูป ด้านการบริหารกิจการคณะสงฆ์                
ด้านการศึกษาสงเคราะห์จะมีปัญหาเรื่อง พระผู้น้อยไม่โอกาสให้แสดงความคิดเห็น จ านวน ๑๓ รูป 
ด้านการศึกษาสงเคราะห์ต่อผู้ที่ด้อยโอกาสจะมีปัญหาเรื่อง ยังขาดทุนในการสนับสนุนในด้าน
การศึกษา จ านวน ๑๒ รูป  
 มีข้อเสนอแนะ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ในปัจจุบัน คือ ควรส่งเสริมสนับสนุน 
การท างานด้านบริหารงานตามภาระหน้าที่ของงานให้มีประสิทธิภาพ  จ านวน ๑๑ รูป  
 ด้านการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ในโรงเรียน มีข้อเสนอแนะ คือ เปิดโอกาสในการแสดงความ
คิดเห็นในด้านการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ในด้านการศึกษาสงเคราะห์ จ านวน ๑๐ รูป  
ด้านการศึกษาสงเคราะห์ต่อผู้ที่ด้อยโอกาส มีข้อเสนอแนะ คือ ควรจัดหาทุนเพ่ือสนับสนุนใน
การศึกษา เช่น เจ้าอาวาสต้องเป็นผู้ประเดิมทุนก่อน จ านวน ๑๐ รูป  
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การบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการ 
ในอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

ด้านการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ในปัจจุบนั 
- จัดตั้งกองทุน-เพิ่มทุน–แจกทุนสงเคราะหเ์พื่อการศึกษาแกเ่ด็กนักเรียนและเยาวชนอยา่ง       
  ทั่วถึง  
- ส่งเสริมสนับสนุนใหม้ีการเรียนการสอนพุทธศาสนาวันอาทิตย์อยา่งครบวงจรและมี    
  ประสิทธิภาพ  
- มีความริเริ่มจดัให้มีโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและแก่เยาวชนในช่วงปิดเทอม 
- สนับสนุนสง่เสรมิกิจการด้านการศึกษาของโรงเรียนท้ังในและนอกวัดด้วยดสีม่ าเสมออย่าง 
  ต่อเนื่อง 
- สนับสนุนสง่เสรมิโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนด้วยดีอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆด้์านการศึกษาสงเคราะห์ในโรงเรียน 
- มีการช่วยเหลือกิจการของชุมชนซึ่งเป็นไปเพื่อการสาธารณประโยชน์ 
- จัดให้มีโครงการสอบธรรมศึกษาแก่เยาวชนนักเรียนและประชาชนท่ัวไปดว้ยความเอาใจใส่  
- มีการช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาเฉพาะบุคคลผูก้ าลังศึกษาที่มีความเดือดร้อน  
- มีการช่วยเหลือดา้นอุปกรณก์ารศึกษา มีการช่วยพัฒนาสถานศึกษาของรัฐและเอกชน  
- สนับสนุนสถานศึกษาต่างๆ ทั้งดา้นอาคารเรียนหอ้งจริยะและสื่ออุปกรณ์การเรยีนการสอน 
   
 

ด้านการศึกษาสงเคราะห์ต่อผู้ที่ด้อยโอกาส 
- มีการช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาเฉพาะบุคคลผู้ก าลังศึกษาที่มีความเดือดร้อน มีการ 
  สงเคราะหผ์ูย้ากไร้  
- วัดและพระสงฆม์ีสว่นรวมกับประชาชน ในการช่วยพัฒนาสถานศึกษา   
- สงเคราะห์ชว่ยเหลือผู้ประสพภยัต่างๆ มีการช่วยเหลือดา้นอุปกรณก์ารศึกษา 
- มีการจัดตั้งกองทุนสงเคราะหก์ารศึกษาแก่เด็กและเยาวชนทุกระดบัช้ัน 
- มีการประสานงานในการจดัหางบประมาณในการสร้างอาคารเรียน  
 
 

กรณีการศึกษาใน ๓ ด้าน 



~ ๒๓๒ ~ 
 

 
๖. อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิ
การในอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ พระภิกษุสงฆ์ในอ าเภอวิเศษชัย
ชาญ จังหวัดอ่างทองจ านวน ๒๕๒ รูป โดยกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการ ในอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ใน
ด้านการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ในปัจจุบัน ด้านการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ในโรงเรียน และด้านการศึกษาสงเคราะห์ต่อผู้ที่ด้อยโอกาส คือ ผลการศึกษา
น าสู่การอภิปรายผล ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษา
สงเคราะห์ของพระสังฆาธิการ ในอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
แสดงให้เห็นว่าการบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการ ในอ าเภอวิเศษชัยชาญ 
จังหวัดอ่างทอง มีหลักการและแนวทางในการปฏิบัติที่ดี มีการพัฒนารูปแบบในการบริหารด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ เพ่ิมข้ึนและมีการปรับปรุงแก้ไขการท างานอยู่และมีการประชุมวางแผนงานใน
การบริหารงาน และอาจมีปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้าง แต่ก็สามารถแก้ไขผ่านพ้นไปด้วยดี  

๑. ด้านการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์นป จจุบัน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบ 
แบบสอบถามมีความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของพระ
สังฆาธิการในอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้านการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ในปัจจุบัน 
อยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ดูแลของเจ้าอาวาสในอ าเภอวิเศษชัยชาญ ที่ต้อง
ดูแลและท างานตาม ภาระหน้าของการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในด้านการศึกษาสงเคราะห์ ซึ่ง
สอดคล้องกับ งานวิจัยของ พระใบฎีกามานะ สุเมธโส (มากมูล) , ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการ
ด้านการศึกษา สงเคราะห์ของพระสังฆาธิการจังหวัดเพชรบุรี” อยูในระดับมาก๑๕๓    

๒. ด้านการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ด้านการศึกษาสงเคราะห์ในโรงเรียน  
ผลการวิจัยพบว่า ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อการบริหารจัดการการศึกษา
สงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้านการบริหารจัดการกิจการ
คณะสงฆ์ด้านการศึกษาสงเคราะห์ในโรงเรียน อยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ และการ
มองการณไกลที่เกี่ยวกับการศึกษาสงเคราะห์ในโรงเรียนของเจาอาวาสในอ าเภอวิเศษชัยชาญ  
ที่มีการเอาใจใสและสนับสนุนเพื่อที่จะให้เยาวชนในอ าเภอมีการศึกษาและมีความรูติดตัวไป ซึ่งสอด   
คลองกับงานวิจัยของ พระครูประยุตปุญญากร (บุญยง กวิว โส หมั่นการ) , ไดวิจัยเรื่อง “ความ

                                                 

 
๑๕๓พระใบฎีกามานะ สุเมธโส (มากมูล), การบริหารจัดการด้านการศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิ

การจังหวัดเพชรบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 



~ ๒๓๓ ~ 
 

คิดเห็นของพุทธศาสนิกชนต่อการจัดการการศึกษาสงเคราะห์ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร”     

อยู่ในระดับมาก๑๕๔    
 ๓. ด้านการศึกษาสงเคราะห์ต่อผู้ที่ด้อยโอกาส ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อการบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ด้านการศึกษาสงเคราะห์ต่อผู้ที่ด้อยโอกาส อยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงการสงเคราะห์ต่อผู้ด้วยโอกาสของเจ าอาวาสในอ าเภอวิเศษชัยชาญ มีระดับในการ
ช่วยเหลือที่มาก จึงท าให้เห็นในภาพรวมของการบริหารงานในด้านการศึกษาสงเคราะห์ในอ าเภอ
ของเจ้าอาวาส มีการบริหารจัดการที่ดีอยู่ในระดับมาก แต่ไมถึงกับดีมากที่สุด จึงท าให้ ตองมีการ
บริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพมากขึ้นเพ่ือการพัฒนางานด้านการบริหารจัดการการศึกษา
สงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ดีมากขึ้นไปอีก ซึ่งสอดคลอง
กับ งานวิจัยของ พระอธิการสมหวัง จิตฺตปสาโท (ประสิทธิ์พันธุ์) , ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาหลักการ
สงเคราะห์ศิษย์ในพระพุทธศาสนา อยูในระดับมาก๑๕๕  
 
๗. กิตติกรรมประกาศ  
 งานวิจัยนี้ ส าเร็จลงไดอย่างสมบูรณด้วยความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจาก ผู้มีพระคุณหลาย
ท่านที่ได เมตตาช่วยให้การงานลุล่วงด้วยดี  ผู้ วิจัยขอแสดงความขอบคุณ รศ.ดร. สุรพล  
สุยะพรหม, อาจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณีต, พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร‚ดร., พระครูสังฆรักษ์เกียรติ
ศักดิ์ กิตฺติปญฺโ ,ดร., อาจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี, อาจารย์ นางสาวปิยวรรณ หอมจันทร์ ที่ช่วย
ชี้แนะแนวทางในการท าวิจัย จนไดเนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณ  
พระครูปัญญาประโชต เจ้าคณะอ าเภอวิเศษชัยชาญ กราบขอบพระคุณ พระครูอุโฆษธรรมนันท์  
รองเจ้า คณะอ าเภอวิเศษชัยชาญ พระครูนิโครธปัญญาวุธ เจ้าคณะต าบลสี่ร้อย ที่ไดให้ความเมตตา
แจกแบบสอบถามในพื้นที่การปกครอง ที่มีเมตตาคุณอย่างสูงสุดตลอดมาในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัย
ขอนอมบูชาคุณพระรัตนตรัยถวายเป็นพุทธบูชา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ขอบูชาคุณหลวง 
พอพระครูวิตการสมณกิจ อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิธรรมโชติยาราม (วัดโพธิ์ปล้ า) อดีตเจ้าคณะอ าเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง และพระธงชัย ธมฺมวโร ขอนอมบูชาคุณบิดามารดา คุณพอหาญ สิง
เสนา คุณแม่ลา สิงเสนา พ่ีๆ นองๆ ปูยา ตายาย คุณครูอาจารย์และญาติโยม คุณอลิศรา บัวสุนทร 

                                                 

 
๑๕๔พระครูประยุตปุญญากร (บุญยง กวิว โส หมั่นการ), “ความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนต่อการ

จัดการการศึกษาสงเคราะห์ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร" , วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 
 

๑๕๕พระอธิการสมหวัง จิตฺตปสาโท (ประสิทธิ์พันธุ์) , “การศึกษาหลักการสงเคราะห์ศิษย์ใน
พระพุทธศาสนา ”,วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓).  
 



~ ๒๓๔ ~ 
 

ผู้มีอุปการคุณทุกท่าที่มีส่วน ช่วยเหลือและเป็นก าลังใจในการท าวิจัยครั้งนี้จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ขอบุญกุศลจงส่งให้ ทุกท่านความสุขความเจริญยิ่งๆ ด้วยเทอญฯ      
  
๘. ข้อเสนอแนะ 
 การท าวิจัยในครั้งต่อไปเพ่ือให้วัตถุประสงค์ของการวิจัยในเรื่อง การบริหารจัดการ
การศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ให้เป็นประโยชน์และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น จึงควรมีการวิจัยเพ่ิมกับพระสงฆ์ในอ าเภออ่ืนๆ ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรตาม
แนวทางอ่ืนๆ แล้วน ามาเปรียบเทียบ เพ่ือให้ทราบความแตกต่างแล้วน าผลดีที่ได้จากการวิจัยนั้นมา
ปรับปรุงในหลักการปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับในยุคปัจจุบัน และเกิดประโยชน์สูงสุด เชิงนโยบาย
ควรสงเสริมสนับสนุนการท างานบริหารงานในดานการศึกษาสงเคราะหในโรงเรียนใหมากขึ้น เชิง
ปฏิบัติควรสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมดานการศึกษาของโรงเรียนทั้งในและนอกวัด รวมทั้งอุปกรณทาง 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในครั้งต่อไปเพ่ือให้วัตถุประสงค์ของการวิจัยในเรื่อง การบริหารจัดการ
การศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ให้เป็นประโยชน์และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น จึงควรมีการวิจัยเพ่ิมในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 ๑. ศึกษาพระสงฆ์ด้านการศึกษาสงเคราะห์ กับพระสงฆ์ในอ าเภออ่ืนๆ ในจังหวัดอ่างทอง 
ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร 
 ๒. ศึกษาพระสงฆ์ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ตามแนวทางอ่ืนๆ แล้วน ามาเปรียบเทียบกับ
ด้านการศึกษาสงเคราะห์ในอ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เพ่ือให้ทราบความแตกต่างแล้วน าผลดี
ที่ได้จากการวิจัยนั้นมาปรับปรุงหลักการด าเนินชีวิต เพ่ือให้สอดคล้องกับในยุคปัจจุบัน และเกิด
ประโยชน์สูงสุดเกื้อกูลทั้งตนเองและในสังคมโดยส่วนรวม 
 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย    
 ๑. ควรสงเสริมสนับสนุนการท างานบริหารงานตามภาระหนาที่ของงานใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น    
 ๒. ควรใหเจาอาวาสแบงภาระงานที่สามารถใหการด าเนินการงานไดอยางไมติดขัด     
 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ     
 ๑. สนับสนุนสงเสริมกิจกรรมดานการศึกษาของโรงเรียนทั้งในและนอกวัด รวมทั้งอุปกรณ
ทางการศึกษา มีการจัดตั้งทุนการศึกษา    
 ๒. มีการสนับสนุนโครงการ และจัดโครงการที่เกี่ยวกับการศึกษาสงเคราะห อยาง 
สม่ าเสมอ เชน การจัดโครงการบวชสามเณรภาคฤดูรอน    
 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป    
 ๑. ควรมีการศึกษาการบริหารกิจการคณะสงฆดานการศึกษาสงเคราะห์ ในอ าเภออ่ืนๆ     
 ๒. ควรมีการศึกษาการบริหารจัดการงานของกิจการคณะสงฆในจังหวัดอ่ืนๆ ที่ใกล้เคียง
เพ่ือใหทราบขอมูลที่ครอบคลุมมากขึ้น   
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้วัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) ศึกษาบทบาทพระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์
ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร ๒) ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
พระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทพระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร 
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ ๓) ศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาบทบาทพระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา -สาทร
กรุงเทพมหานคร  
 การวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรได้แก่ พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์มหานิกาย
เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๒๕๖ รูป  
จากจ านวนประชากรทั้งหมด ๗๐๙ รูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีและการทดสอบค่าเอฟ การ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาสรุปเป็น
ประเด็น และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
 ๑. บทบาทพระสงฆ์ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสังฆาธิการด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร ภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก ๑ ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร
สภาพแวดล้อม และอยู่ในระดับปานกลาง ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหาร
วิชาการ และด้านการบริหารบุคคล ตามล าดับ 
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 ๒. ผลการเปรียบเทียบ พบว่า พระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทพระ
สังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา -สาทร กรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ส่วนพระสงฆ์ที่มีอายุ ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา
สามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม และวุฒิการศึกษาบาลีต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสังฆาธิการ
ด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน 
 ๓. ปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับบทบาทพระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบาง
คอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร พบว่า พระสังฆาธิการบางรูปไม่เข้าใจในระบบการ
บริหารวิชาการ ส่วนใหญ่ไม่มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร หรือถึงแม้มีการ
ประเมินผลแต่ก็ไม่ได้เอามาใช้ในการพัฒนาบุคลากร ไม่มีการจัดระบบฐานข้อมูลในองค์การ ที่ส าคัญ
คืองบประมาณที่ได้รับมีไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน แนวทางการพัฒนาบทบาทพระสังฆาธิการ
ด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร มีดังนี้คือ พระ
สังฆาธิการควรมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และน าผลการประเมินที่ได้มาเป็นข้อมูลใน
การก าหนดแนวทางในการพัฒนาการจัดการในเรื่องต่างๆ รวมถึงการจัดสวัสดิการแก่ครูผู้สอนและ
เจ้าหน้าที่ ควรมีการจัดเก็บข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบ ควรมีการปรับปรุงอาคารสถานที่ รวมทั้ง
ห้องเรียนให้มีสภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และควรมีการวางแผนจัดหาทุนจากแหล่งต่างๆ เพ่ือใช้ใน
การบริหารอย่างเป็นรูปธรรม 
 

ความส าคัญ: บทบาท, พระสังฆาธิการ, การศึกษาสงเคราะห์ 
 

Abstract 
The objectives of this research were: 1) to study  the roles of Sangha administrators 
on education welfare at Bangkolaem district and Yannava-Satorn district, Bangkok, 
2) to compare of the monks opinion to the roles of Sangha administrators on 
education welfare at Bangkolaem district and Yannava-Satorn district, Bangkok, 3) to 
study the problems, obstacles and suggestions about  
the roles of Sangha administrators on education welfare at Bangkolaem district and 
Yannava-Satorn district, Bangkok... 
  This research is the mixed research method. For the quantitative research 
is collected the data from the sampling group of  256 monks out of 709 monks 
from Mahanikay sect at Bangkolaem district and Yannava-Satorn district, Bangkok 
and data analysis by using the ready programme for research of social sciences 
through  frequency, percentage, mean, standard deviation(S.D) one-way analysis of 
variance (One-way ANOVA) for testing the difference between the averages from 
three or more groups with LSD (Least Significant Different) 
and the qualitative research  had the in-depth interview from key informants by 
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using the content analysis technique and data analysis according to research 
analysis. 
The findings of this research as following: 
  1. The roles of the monks who answered the questionnaire that had the 
opinions to the roles of Sangha administrators on education welfare at Bangkolaem 
district and Yannava-Satorn district, Bangkok in over all, was at middle level 
(X=3.49, S.D.=1.011). When considered in each side, found that the highest level 
was at good level for the environmental management (X=3.47, S.D.=0.959) and there 
were at the middle level for three aspects such as the budgetary management 
(X=3.48, S.D.=1.138), the academic management (X=3.46, S.D.=1.087), and the 
personal management (X=3.45, S.D.=1.030) respectively. 
  2. The result from comparison of the opinions of the monks, found that 
the monks who had the difference of ordination year, had the opinions to the roles 
of Sangha administrators on education welfare at Bangkolaem district and Yannava-
Satorn district, Bangkok differently with significantly statistics at 0.05. But the monks 
who had the differences of sex, position, general education, Dhamma education 
and Pali education, had the opinions to the roles of Sangha administrators on 
education welfare at Bangkolaem district and Yannava-Satorn district, Bangkok 
indifferently. 
  3. The problems and obstacles about roles of Sangha administrators on 
education welfare at Bangkolaem district and Yannava-Satorn district, Bangkok 
found that some Sangha administrators do not understand the academic 
management. But no personnel evaluation or have the personnel evaluation 
without personnel development, no organization data base management, 
moreover, insufficient budget for management. 
  4. The guideline to  develop to the roles of Sangha administrators on 
education welfare at Bangkolaem district and Yannava-Satorn district, Bangkok as 
following Sangha administrators should  have the learning management evaluation 
and use the evaluation to set up the guideline for organization development 
including the welfare for teachers and officers, should keep the data systematically, 
should improve the building and place , the classroom should be convenient for 
learning and should plan for fund raising for management purpose.  
Keywords: Roles, Sangha, Administrators 
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๑. บทน า 
 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ ประชาชนชาวไทย  
ส่วนใหญ่เคารพนับถือศาสนาพุทธ พระพุทธศาสนาจึงเป็นรากเหง้าของวัฒนธรรมไทยทุกสาขา โดย
มีวัดเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดวิชาการและศีลธรรม จริยธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียม
ประเพณีต่างๆ ไปสู่ชุมชน เช่น รักษาศีล ฟังธรรม สวดมนต์ไหว้พระ และกิจกรรมทางพระศาสนา 
อันแสดงออกทางด้านขนบธรรมเนียม และประเพณีต่างๆ ของท้องถิ่น เป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  
ท าหน้าที่ทั้งผู้ผลิต ผู้อนุรักษ์และผู้สอนศิลปะแก่ประชาชนไปจนถึงพระไตรปิฎกเป็นศูนย์การศึกษา
สงเคราะห์แก่เด็ก เช่นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาโรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนตาม
พระราชประสงค์ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เป็นต้น๑๕๖  
การบริหารงานของคณะสงฆ์นอกจากจะบริหารคนเงินวัสดุสิ่งของและการจัดการรวมถึงโครงสร้าง 
อ านาจหน้าที่แล้ว ยังต้องมีการปกครองคณะสงฆ์ในด้านการปกครอง การศึกษาสงเคราะห์ การเผย
แผ่ การสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห์ ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในการปกครองคณะสงฆ์ให้
ด าเนินไปตามพระธรรมวินัย๑๕๗การศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง การจัดการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือ
เกื้อกูลหรืออุดหนุนจุนเจือ  เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในการจัดรูปแบบ
การจัดการบริหาร การวางแผน การจัดการเรียนรู้๑๕๘ การศึกษาสงเคราะห์คือ การให้การสงเคราะห์แก่
รัฐในการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชน๑๕๙ ดังนั้นท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาบทบาทพระ
สังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม  เขตยานนาวา -สาทร กรุงเทพมหานคร 
ทั้งนี้เพ่ือวิเคราะห์ถึงบทบาทที่แท้จริงของพระสังฆาธิการในการบริหารงาน ด้านศึกษาสงเคราะห์ 
และเพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงและพัฒนาบทบาทของพระสังฆาธิการ ในการบริหารงาน
ด้านศึกษาสงเคราะห์ให้มีคุณภาพและศักยภาพมากยิ่งขึ้น 
 

๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๒.๑ ศึกษาบทบาทพระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม เขตยาน
นาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร  
 ๒.๒ ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่ มีต่อบทบาทพระสังฆาธิการ 
ด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร  

                                                 

 ๑๕๖พระเทพวิสุทธิเมธี (ปญญานันทภิกขุ), ธรรมในชีวิตประจ าวัน, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ
ธรรมสภา, ๒๕๒๓), หนา ๒๓. 
 ๑๕๗พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ), การคณะสงฆ์และการศาสนา, (กรุงเทพมหานคร :  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๕. 

๑๕๘สุรเสกข์ ผลบุญ, “รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามพุทธธรรม”, วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙) : ๕๕. 
 ๑๕๙พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ), เอกสารประกอบค าบรรยาย เร่ืองการปกครองคณะ
สงฆ์และการพระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๔๘-๔๙. 
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 ๒.๓ ศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนาบทบาทพระสังฆาธิการด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทรกรุงเทพมหานคร 

๓. ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาท พระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม เขต
ยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร มุ่งศึกษาเฉพาะ บทบาทด้านการปกครอง มี ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้าน
การบริหารวิชาการ ๒) ด้านการบริหารบุคคล ๓) ด้านการบริหารสภาพแวดล้อม ๔) ด้านการบริหาร
งบประมาณ โดยมีประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะเขต เจ้าคณะแขวง 
รอง เจ้ าคณะแขวง เจ้ าอาวาส รอง เจ้ าอาวาส ผู้ ช่ วย เจ้ าอาวาส และพระภิ กษุ สงฆ์  
รวมทั้งหมด ๗๐๙ รูป ใน จ านวน ๒๒ วัด ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร 
 

๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ๔.๑ รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง“บทบาทพระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม  
เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร” ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิง
ปริมาณ ใช้เป็นแบบสอบถาม จ านวน ๒๕๖ ชุด ผสมกับการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิง
ลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๗ รูป/คน ด้วยกัน 
 ๔.๒ ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

๓) พระสงฆ์ ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร จ านวน ๗๐๙ รูป 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยการเปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของ
เครจซี่  และมอร์แกน ๒) พระสงฆ์ กลุ่มตัวอย่าง ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร 
กรุงเทพมหานคร จ านวน ๒๕๖ รูป ได้ค านวณจากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ เพ่ือศึกษาบทบาทพระ
สังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร ใน ๔ ด้าน 
ได้แก่ ๑) ด้านการบริหารวิชาการ ๒) ด้านการบริหารบุคคล ๓) ด้านการบริหารสภาพแวดล้อม และ
๔) ด้านการบริหารงบประมาณ 
๔.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
       เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๒๕๖ ชุด 
ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๗ รูป/คน  
๔.๔ วิเคราะห์ข้อมูล 
  ๑) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
  ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จ เพ่ือการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพรรณนา ส าหรับอธิบายลักษณะทั่วไป
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ของกลุ่มตัวอย่างและพรรณนาถึงบทบาท พระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม 
เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร ใน ๔ ด้าน คือ ได้แก่ ๑) ด้านการบริหารวิชาการ ๒) ด้านการ
บริหารบุคคล ๓) ด้านการบริหารสภาพแวดล้อม และ๔) ด้านการบริหารงบประมาณ โดยใช้สถิติ 
ดังนี้ ๑) สถานภาพส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย อายุ พรรษา ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา
สามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ และค่า
ร้อยละ ๒) ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาท พระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ใน
เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ ๓) น าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาวิเคราะห์และสังเคราะห์สรุปผล และน าเสนอ
เขียนเป็นความเรียง ตารางหรือแผนภูมิ 
 ๒) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ผู้วิจัยด าเนินการสังเคราะห์เอกสาร เกี่ยวกับบทบาท พระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบาง
คอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร ทั้ง ๓ ด้าน รวมทั้งการลงเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ด้วยตัวเอง 
ตามระเบียบวิธีวิจัย และตามประเด็นโจทย์วิจัยวิธีด าเนินงานวิจัย และการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
คุณภาพ โดยสัมภาษณ์เชิงลึก น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา การสังเคราะห์เนื้อหา ข้อมูลที่
สอดคล้องกัน เพ่ือแสวงหาความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในบางประการ ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาท พระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-
สาทร กรุงเทพมหานคร และน าเสนอเขียนเป็นความเรียง ตารางหรือแผนภูมิ ซึ่งด าเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้ ๑) จัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เป็นแฟ้มข้อมูล ๒) อ่าน ท าความ
เข้าใจ บันทึก เขียนข้อสังเกตและตั้งประเด็นพรรณนา แยกแยะลดส่วนข้อมูล และให้รหัส และ
ตีความข้อมูล จัดหมวดหมู่ หาความเหมือน ความต่าง และความเชื่อมโยงกับบริบท และ๓) สรุป
ผลการวิจัย น าเสนอข้อมูลเป็นเรียงความ และรายงานผลการวิจัย 
 

๕. ผลการวิจัย 
 ๕.๑ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 พระสงฆ์ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ๒๐-๒๙ ปี จ านวน  ๑๐๐ รูป คิดเป็นร้อย
ละ ๓๙.๐๖  มีจ านวนพรรษา ๑-๕ พรรษา จ านวน ๑๑๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๙ ไม่ได้ด ารง
ต าแหน่งพระสังฆาธิการ จ านวน ๒๐๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๖๙ มีวุฒิการศึกษาสายสามัญระดับต่ า
กว่าปริญญาตรี จ านวน ๑๔๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๖๙ มีวุฒิการศึกษาทางธรรมระดับนักธรรมชั้น
เอก จ านวน ๑๓๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๓๔ และไม่มีวุฒิการศึกษาบาลี จ านวน ๑๘๒ รูป  คิดเป็น
ร้อยละ  ๗๑.๗๙ 
 ๕.๒ ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทพระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์
ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร 
 พระสงฆ์ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสังฆาธิการด้านการศึกษา
สงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับ     
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ปานกลาง ( ̅ = ๓.๔๙, S.D. = ๑.๐๑๑) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก ๑ ด้าน 
ได้แก่ ด้านการบริหารสภาพแวดล้อม ( ̅ = ๓.๕๗, S.D. = ๐.๙๕๙) และอยู่ในระดับปานกลาง ๔ ด้าน 
ได้แก่ ด้านการบริหารงบประมาณ ( ̅ = ๓.๔๘, S.D. = ๑.๑๓๘) ด้านการบริหารวิชาการ ( ̅ = ๓.๔๖, 
S.D. = ๑.๐๓๐) และด้านการบริหารวิชาการ ( ̅ = ๓.๔๕, S.D. = ๑.๐๓๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
สรุปได้ ดังนี้  
 ๑) ด้านการบริหารวิชาการ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสังฆาธิการด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวม  อยู่
ในระดับปานกลาง  ( ̅ = ๓.๔๖, S.D. = ๑.๐๘๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 
๓ ข้อ และอยู่ในระดับปานกลาง ๔ ข้อ อันดับแรกได้แก่ พระสังฆาธิการมีการจัดการให้ครูผู้สอน
จัดท าแผนการสอน อยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๓.๖๖, S.D. = ๑.๒๐๓) รองลงมาคือ พระสังฆาธิการมี
การก าหนดกิจกรรมเสริมประสิทธิภาพการสอน อยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๓.๕๒, S.D. = ๑.๑๗๑) และ
อันดับสุดท้ายคือ พระสังฆาธิการมีการจัดและประเมินผลการเรียนการสอน อยู่ในระดับปานกลาง 
( ̅ = ๓.๒๗, S.D. = ๑.๒๗๖)   
 ๒) ด้านการบริหารบุคคล พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสังฆาธิการด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( ̅ = ๓.๔๕, S.D. = ๑.๐๓๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 
๒ ข้อ และอยู่ในระดับปานกลาง ๕ ข้อ อันดับแรก ได้แก่ พระสังฆาธิการมีการ เปิดโอกาสให้
ครูผู้สอนได้เข้ารับการฝึกอบรมหรือศึกษาต่อ อยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๓.๖๑, S.D. = ๑.๐๓๗) 
รองลงมาคือ พระสังฆาธิการมีการก าหนดมาตรฐานของผู้บริหารและครูผู้สอน อยู่ในระดับปานกลาง 
( ̅ = ๓.๕๘, S.D. = ๑.๑๘๘) และอันดับสุดท้ายคือ พระสังฆาธิการมีการน าผลของการประเมินมา
พัฒนาครูผู้สอน อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = ๓.๓๑, S.D. = ๑.๑๘๗)  
 ๓) ด้านการบริหารสภาพแวดล้อม พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสังฆาธิ
การด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา -สาทร กรุงเทพมหานคร     โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( ̅ = ๓.๕๗, S.D. = ๐.๙๕๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ
มาก ๖ ข้อ อันดับแรกได้แก่ พระสังฆาธิการมีการก าหนดต าแหน่งและหน้าที่แต่ละแผนก ( ̅ = 
๓.๖๖, S.D. = ๑.๑๑๕) รองลงมาคือ พระสังฆาธิการมีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้งาน 
( ̅ = ๓.๖๓, S.D. = ๑.๑๔๖) และอันดับสุดท้ายคือ พระสังฆาธิการมีการจัดระบบฐานข้อมูลของครู
และนักเรียนไว้สืบค้น อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = ๓.๔๗, S.D. = ๑.๑๔๗)  
 ๔)  ด้านการบริหารงบประมาณ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อบทบาท พระสังฆาธิ
การด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา -สาทร กรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = ๓.๔๙, S.D. = ๑.๑๓๘) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก ๓ ข้อ และอยู่ในระดับปานกลาง ๔ ข้อ อันดับแรกได้แก่ พระสังฆาธิการ มีการจัดหา
งบประมาณมาสนับสนุนการบริหารการศึกษา อยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๓.๖๕, S.D. = ๑.๒๘๙) 
รองลงมาคือ พระสังฆาธิการมีการวางแผนจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาการศึกษา อยู่ในระดับมาก 
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( ̅ = ๓.๖๑, S.D. = ๑.๒๗๕) และอันดับสุดท้ายคือ พระสังฆาธิการมีการวางแผนจัดหา
งบประมาณแต่ละปี อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = ๓.๓๓, S.D. = ๑.๒๔๘)   
 ๕.๓ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนาบทบาทพระสังฆาธิการด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร   
 ๑) ด้านการบริหารวิชาการ ปัญหา อุปสรรค ในการพัฒนาบทบาทพระสังฆาธิการด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร ได้แก่ พระสังฆาธิ
การบางรูปขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานวิชาการ ท าให้ไม่ทราบข้อบกพร่อง 
ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาบทบาทพระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม 
เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร มีดังนี้คือ ดังนี้ คือ ควรมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ และควรมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพ่ือน าผล
ที่ได้มาใช้ในการก าหนดแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
 ๒) ด้านการบริหารบุคคล ปัญหา อุปสรรค ในการพัฒนาบทบาทพระสังฆาธิการด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร คือ การปฏิบัติงาน
ของครูผู้สอนและบุคลากรสายงานอ่ืนๆ ไม่ได้มีการน าผลของการประเมินมาใช้ ในการก าหนดแนว
ทางการพัฒนาบุคลากร ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาบทบาทพระสังฆาธิการด้านการศึกษา
สงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร คือ ควรมีการน าผลของการ
ประเมินมาใช้ เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร และใช้เป็นข้อมูลในการจัดสวัสดิการแก่บุคลากร
เพ่ือให้เกิดความเท่ียงธรรม 
 ๓) ด้านการบริหารสภาพแวดล้อม ปัญหา อุปสรรค ในการพัฒนาบทบาทพระสังฆาธิ
การด้านการศึกษาสงเคราะห์ ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ไม่มี
การจัดเก็บระบบฐานข้อมูลของครูและนักเรียนท าให้ยากต่อการสืบค้น และสภาพของห้องเรียนบาง
แห่งไม่เอ้ือต่อการจัดการเรียน การสอน ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาบทบาทพระสังฆาธิการด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม และเขตยานนาวา-สาธร กรุงเทพมหานคร มีดังนี้ คือ ควร
มีการจัดระบบฐานข้อมูลของครูและนักเรียนเพ่ือความสะดวกในการสืบค้น และควรมีการปรับปรุง
ห้องเรียนที่มีสภาพทรุดโทรม เพ่ือสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ 
 ๔) ด้านการบริหารงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ในการพัฒนาบทบาทพระสังฆาธิการ
ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา -สาทร กรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการด้านการศึกษาสงเคราะห์ และพระ
สังฆาธิการส่วนใหญ่ไม่ได้วางแผนการจัดหางบประมาณในส่วนอ่ืนเพ่ิมเติม มีแต่เพียงการจัดผ้าป่า
เพ่ือหาทุนส าหรับการจัดการศึกษาแต่เพียงอย่างเดียว  ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาบทบาทพระ
สังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา -สาทร กรุงเทพมหานคร  มี
ดังนี้คือ ควรมีการจัดสรรงบประมาณ  ให้เพียงพอต่อการบริหารงาน จะท าให้การปฏิบัติงานเต็มไป
ด้วยศักยภาพก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการด้านศึกษาสงเคราะห์ 
นอกเหนือจากการจัดทอดผ้าป่าและรับบริจาค เพ่ือให้มีเงินประมาณเพียงพอในการบริหารจัดการ 
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๖. สรุปองค์ความรู้จากการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากแผนภาพ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเรื่อง บทบาทพระสังฆาธิการด้านการศึกษา
สงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร ได้ดังนี้ 
  

กา
รศึ

กษ
าส

งเค
รา

ะห
์ใน

เข
ตบ

าง
คอ

แห
ลม

 เข
ตย

าน
นา

วา
-ส

าท
ร 

แนวทางการพัฒนา 
๑ ควรมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อน าผลที่ได้มาใช้ในการก าหนดแนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
๒ ควรมีการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการบริหารวิชาการ และสามารถน ามาใช้ใน
การจัดการงานด้านนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการพัฒนา 
๑ ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้ เพียงพอต่อการ
บริหารงาน เพื่อให้บุคลากรมีขวัญก าลังใจที่ดี จะท าให้
การปฏิ บั ติ งานเต็ มไปด้ วยศักยภาพก่ อให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๒ ควรมีการประชุมปรึกษาหารือในการจัดหาทุนเพิ่มเติม
จากแหล่งอื่น นอกเหนือจากการจัดทอดผ้าป่าและรับ
บริจาค เพื่อเป็นทุนส าหรับการจัดการด้านการศึกษา
สงเคราะห์ให้เป็นรูปธรรม 

แนวทางการพัฒนา 
๑ ควรมีการปรับปรุงห้องเรียนที่มีสภาพทรุดโทรมให้มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม เพื่อสร้างบรรยากาศ
ของการเรียนรู ้
๒ ควรมีการจัดหาทุนเพื่อใช้ในการสร้างอาคารส าหรับใช้
เป็นสถานที่เรียน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
 

แนวทางการพัฒนา 
๑ ควรมีการน าผลของการประเมินมาใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาบุคลากร และใช้เป็นข้อมูลในการจัด
สวัสดิการแก่บุคลากรเพื่อให้เกิดความเท่ียงธรรม 
๒ ควรมีการฝึกอบรมเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านการบริหารวชิาการ 
๑ มีการให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการ
สอนเพื่ อ เป็ นแนวทางในการ
ประเมินผลการจัดการสอน 
๒ มี การก าหนดกิ จกรรมเสริ ม
ประสิทธิภาพการสอนและมีการจัดหา
หนังสือประกอบการค้นคว้าส าหรับ
ครูผู้สอน 

 
ด้านการบริหารบุคคล 
๑ มีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้รับ
การฝึกอบรม/ศึกษาต่อเพื่อเป็น
การเพิ่มศักยภาพ 
๒มีการก าหนดมาตรฐานของ
ผู้บริหารและครูผู้สอน เพื่อให้มี
คุณสมบัติสอดคล้องกับหน้าที่ที่
ต้องปฏิบัติ 

ด้านการบริหารงบประมาณ 
๑ มีการจัดหางบประมาณมา
สนับสนุนเพื่อใช้ในการบริหาร
การศึกษา 
๒  มี ก า ร ว า ง แ ผ น จั ด ส ร ร
ง บ ป ร ะ ม า ณ เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก า ร
พัฒนาการจัดการศึกษา 

การบริหารสภาพแวดล้อม 
๑ มีการก าหนดต าแหน่งและ
หน้าที่ของบุคลากรแต่ละแผนก
อย่างเหมาะสม 
๒ มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้
เพียงพอต่อการใช้งาน 



~ ๒๔๖ ~ 
 

 ๑. ด้านการบริหารวิชาการ  
 จุดเด่นของด้านนี้ คือ พระสังฆาธิการมีบทบาทในการให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการสอนเพ่ือ
เป็นแนวทางในการประเมินผลการจัดการสอน เพ่ือใช้ในการเพ่ิมศักยภาพในการสอน  
 แนวทางในการพัฒนาบทบาทพระสังฆาธิการในด้านนี้ คือ พระสังฆาธิการควรมีการ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพ่ือน าผลที่ได้มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป  
 ๒. ด้านการบริหารบุคคล  
 จุดเด่นของด้านนี้ คือ พระสังฆาธิการมีบทบาทในการส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้รับการฝึกอบรม/
ศึกษาต่อเพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพ และก าหนดมาตรฐานของผู้บริหารและครูผู้สอน เพ่ือให้มีคุณสมบัติ
สอดคล้องกับหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ  
 แนวทางในการพัฒนาบทบาทพระสังฆาธิการในด้านนี้ คือ พระสังฆาธิการควรมีการน า
ผลของการประเมินมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้ควรมีการฝึกอบรมบุคลากร
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. ด้านการบริหารสภาพแวดล้อม  
 จุดเด่นของด้านนี้ คือ พระสังฆาธิการมีบทบาทในการก าหนดต าแหน่งและหน้าที่ ของ
บุคลากรแต่ละแผนกอย่างเหมาะสม และเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน  
 แนวทางในการพัฒนาบทบาทพระสังฆาธิการในด้านนี้ คือ พระสังฆาธิการควรปรับปรุง
ห้องเรียนที่มีสภาพทรุดโทรมให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม เพ่ือสร้างบรรยากาศของการ
เรียนรู้  
 ๔. ด้านการบริหารงบประมาณ  
 จุดเด่นของด้านนี้ คือ พระสังฆาธิการมีบทบาทในจัดหางบประมาณมาสนับสนุนเพ่ือใช้ใน
การบริหารการศึกษา และมีการวางแผนจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา  
 แนวทางในการพัฒนาบทบาทพระสังฆาธิการในด้านนี้ คือ พระสังฆาธิการควรจัดสรร
งบประมาณให้เพียงพอต่อการบริหารงาน และควรมีการประชุมปรึกษาหารือเพ่ือจัดการจัดหาทุนเพ่ิมเติม
จากแหล่งอ่ืน ทั้งนี้เพ่ือให้ทุนส าหรับการจัดการด้านการศึกษาสงเคราะห์ที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
 

๗. อภิปรายผล 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทพระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม เขต
ยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
๗.๑ ระดับความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทพระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอ
แหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร  
จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์
ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจาก 



~ ๒๔๗ ~ 
 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูสันติธรรมาภิรัต (บุญชัย นาควิไล)๑๖๐ เรื่อง “บทบาทพระสังฆาธิการใน
การบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี” พบว่า (๑) บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์จังหวัดราชบุรีทั้ง ๖ ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และงานวิจัยของ พระมหาชวลิต ชาตเมธี 
(คงแก้ว)๑๖๑ เรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ : ศึกษาเฉพาะกรณี พระ
สังฆาธิการในจังหวัดภูเก็ต” พบว่า พระสังฆาธิการมีบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 ๗.๒ ความคิดเห็นต่อบทบาทพระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอ
แหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สามารถอภิปราย
ผลได้ดังนี้ 
 ๑. ด้านการบริหารวิชาการ จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ
บทบาทพระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร 
อยู่ในระดับ ปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากพระสงฆ์ได้มองเห็นว่าพระสังฆาธิการที่มีบทบาทด้านนี้ ยังไม่สามารถ
ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันได้ เนื่องจาก มี
ข้อจ ากัดในหลายเรื่อง แย้งกับงานวิจัยของ พระครูวุฒิธรรมานันท์ (พิมพ์เทพ พุทฺธ าโณ)๑๖๒ เรื่อง 
“ศึกษาการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร” พบว่า การบริหารโรงเรียน
พระพระปริยัติธรรม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีการบริหารอยู่ในระดับมากทั้ง ๔ ด้าน เรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารวิชาการ  ด้านการบริหาร
สภาพแวดล้อม และด้านการบริหารบุคคล 
 ๒. ด้านการบริหารบุคคล จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อบทบาท
พระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม 
มีอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากพระสังฆาธิการยังไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนส าหรับครูผู้สอน ในอัตราที่
เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติได้ และยังไม่มีการสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน เช่น การจัดสวัสดิการส าหรับ
ครูผู้สอนเหมือนกับบุคลากรในสถาบันการศึกษาอ่ืน  ๆแย้งกับงานวิจัยของ พระครูวุฒิธรรมานันท์ (พิมพ์เทพ 

                                                 

 ๑๖๐พระครูสันติธรรมาภิรัต (บุญชัย นาควิไล), “บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์จังหวัดราชบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔).   
 ๑๖๑พระมหาชวลิต ชาตเมธี (คงแก้ว), “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ : ศึกษา
เฉพาะกรณี พระสังฆาธิการในจังหวัดภูเก็ต”, วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, [๑๙ กันยายน 
๒๕๕๙]. 
 ๑๖๒พระครูวุฒิธรรมานันท์ (พิมพ์เทพ พุทฺธ าโณ), “ศึกษาการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 



~ ๒๔๘ ~ 
 

พุทฺธ าโณ)๑๖๓ เรื่อง “ศึกษาการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร” พบว่า 
การบริหารโรงเรียนพระพระปริยัติธรรม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีการบริหารอยู่ในระดับมากทั้ง ๔ 
ด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหาร
สภาพแวดล้อม และด้านการบริหารบุคคล 
 ๓. ด้านการบริหารสภาพแวดล้อม จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นต่อบทบาทพระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากพระสังฆาธิการเป็นผู้ซึ่งจัดหาทุน
สนับสนุนการก่อสร้างอาคาร หาทุนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา และซ่อมแซมสิ่งที่ช ารุดทรุดโทรม 
แย้งกับงานวิจัยของ พระครูวุฒิธรรมานันท์ (พิมพ์เทพ พุทฺธ าโณ) เรื่อง “ศึกษาการบริหารโรงเรียน
พระปริยัติธรรม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร” พบว่า การบริหารโรงเรียนพระพระปริยัติธรรม เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีการบริหารอยู่ในระดับมากทั้ง ๔ ด้าน เรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารสภาพแวดล้อม 
และด้านการบริหารบุคคล 
 ๔. ด้านการบริหารงบประมาณ จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ
บทบาทพระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอแหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เพราะรายได้ส่วนใหญ่มาจากงบสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และการจัดทอดผ้าป่าสมทบของพระสังฆาธิการเอง แย้งกับงานวิจัยของ พระครูวุฒิธรรมานันท์ (พิมพ์
เทพ พุทฺธ าโณ) เรื่อง “ศึกษาการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร” 
พบว่า การบริหารโรงเรียนพระพระปริยัติธรรม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  
มีการบริหารอยู่ในระดับมากทั้ง ๔ ด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารงบประมาณ 
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารสภาพแวดล้อม และด้านการบริหารบุคคล 
 

๘. กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  ด้วยความเมตตาอนุเคราะห์ของคณะกรรมการ  
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว และ อาจารย์ ดร.บุษกร วัฒนบุตร ที่ได้
กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า ดูแลเอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงแก้ไขมาโดยตลอด 
ขอขอบพระคุณ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร. ,พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโ , ดร, อาจารย์ ดร.
ยุทธนา ปราณีต, อาจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี, อาจารย์ ดร.รัฐพล เย็นใจมา ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่า เป็น
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องทั้งด้านภาษาเนื้อหา ระเบียบวิธีและเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย 
ช่วยแนะน าแก้ไข ให้สมบูรณ์และส าเร็จได้ด้วยดี ขอขอบคุณอาจารย์วารีญา ม่วงเกลี้ยง ที่ช่วยแนะน า
เกี่ยวกับการท าวิจัยในส่วนที่ผู้วิจัยมีข้อติดขัดจนสามารถท างานบรรลุเป็นผลส าเร็จได้ 
                                                 

 ๑๖๓พระครูวุฒิธรรมานันท์ (พิมพ์เทพ พุทฺธ าโณ), “ศึกษาการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 



~ ๒๔๙ ~ 
 

 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณพระสังฆาธิการและพระภิกษุทุกรูปในเขตบางคอแหลม เขตยาน
นาวา-สาทร ที่กรุณาให้ข้อมูลประกอบการวิจัยและ ที่ได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
เป็นอย่างดี ท าให้ผู้วิจัยสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วน  
 สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณพระอาจารย์ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ทุก
ท่าน คุณความดี การท าประโยชน์ใดๆ อันเกิดจากสารนิพนธ์นี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตเวทิตาคุณแด่ 
โยมมารดา บิดา ญาติสนิท มิตรสหายและเพ่ือนร่วมชั้นเรียน ที่เป็นก าลังใจรวมทั้งญาติโยมอุบาสก
อุบาสิกาทุกคนและญาติโยมชาวชุมชนวัดจันทร์นอกและผู้มีอุปการคุณทุกท่าน  
 

๙. ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาเรื่อง บทบาทพระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในเขตบางคอ
แหลม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย ๑) ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ ๒) เปิดศูนย์
การศึกษาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ผ่านในวัด ๓) ส่งเสริมพระภิกษุสามเณรภายในวัดด้านการสอนศีลธรรม
แก่เยาวชนภายในโรงเรียนและชุมชน 
 ๒. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ๑) ด้านการบริหารวิชาการ พระสังฆาธิการควรมี
นโยบายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้มีการจัดการเรียนการสอนที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม 
และควรมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพ่ือน าผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
จัดการด้านศึกษาสงเคราะห์ในส่วนของการบริหารวิชาการให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดี
ยิ่งขึ้น ๒) ด้านการบริหารบุคคล พระสังฆาธิการควรจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและเป็นแนวทางในการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากร
อย่างเหมาะสม และ๓) ด้านการบริหารสภาพแวดล้อม การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทั้งด้าน
กายภาพ ซึ่งได้แก่ อาคารสถานที่ รวมถึงภูมิทัศน์รอบๆ อาคารสภาพแวดล้อมด้านจิตใจ และ
สภาพแวดล้อมทางด้านสังคม ที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายและจิตใจของครูและนักเรียน ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี ๔) ด้านการบริหารงบประมาณ พระสังฆาธิการควรมีการ
ก าหนดแนวทางในการจัดหางบประมาณในแต่ละปี เพ่ือให้สามารถจัดหางบประมาณได้เพียงพอต่อ
การบริหารจัดการด้านศึกษาสงเคราะห์  
 ๓. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ๑) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทพระสังฆาธิ
การด้านการเผยแผ่เชิงรุกในยุคโลกาภิวัฒน์ในพ้ืนที่เขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ๒) ควรมี
การศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสังฆาธิการในการจัดการงานด้านศึกษาสงเคราะห์  และ๓) 
ควรมีการศึกษาเก่ียวกับบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตบางคอแหลม 
เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร  
  



~ ๒๕๐ ~ 
 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(๑) หนังสือ: 
พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ). เอกสารประกอบค าบรรยาย เรื่องการปกครองคณะสงฆ์

และการพระศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 
พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ). การคณะสงฆ์และการศาสนา. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 
พระเทพวิสุทธิเมธี (ปญญานันทภิกขุ). ธรรมในชีวิตประจ าวัน. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพธรรมสภา, 

๒๕๒๓. 
(๒) วารสาร: 

พระมหาชวลิต ชาตเมธี (คงแก้ว). “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ : ศึกษา
เฉพาะกรณี พระสังฆาธิการในจังหวัดภูเก็ต”. วารสาร บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา. [๑๙ กันยายน ๒๕๕๙]. 

สุรเสกข์ ผลบุญ. “รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามพุทธธรรม”. วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙, : ๕๕. 

 (๓) วิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย:  
พระครูสันติธรรมาภิรัต (บุญชัย นาควิไล) . “บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์

จังหวัดราชบุรี”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔.   

พระครูวุฒิธรรมานันท์ (พิมพ์เทพ พุทฺธ าโณ). “ศึกษาการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

พระครูวุฒิธรรมานันท์ (พิมพ์เทพ พุทฺธ าโณ). “ศึกษาการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๕๑ ~ 
 

การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล  
ต าบลท่าเรือ อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

The Management of Buddhist Way School of Tharuanittayanukul 
School, Tharua Sub-District, Ayutthaya Province 

 

พระวิเชียร วชิโร (อาทิตย์เที่ยง) 
ประเสริฐ ธิลาว 

ธิติวุฒิ หมั่นมี  
บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๑) เพ่ือศึกษาแนวคิดการบริหารจัดการโรงเรียน
วิถีพุทธของโรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล ต าบลท่าเรือ อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒) เพ่ือศึกษา
สภาพทั่วไปของการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล ต าบลท่าเรือ อ าเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓) เพ่ือน าเสนอแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนท่าเรือ
นิตยานุกูล ต าบลท่าเรือ อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเก็บข้อมูลจาก ผู้บริหาร  
รองผู้บริหาร ครูอาจารย์ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ของโรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล 
ต าบลท่าเรือ อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๒๗ คน 
เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ผสมกับการวิจัย
เชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง เพื่อศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๔ ด้าน ประกอบด้วย ๑) ด้านการบริหารจัดการ ๒) ด้านกิจกรรมพ้ืนฐาน
วิถีชีวิต ๓) ด้านการเรียนการสอน และ ๔) ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ 
ผลการวิจัยพบว่า 

๑. โรงเรียนวิถีพุทธ เป็นโรงเรียนที่น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้หรือประยุกต์ใช้ใน
การบริหารและการพัฒนาผู้เรียน เน้นกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา อย่าง
บูรณาการ ผู้เรียนได้พัฒนาการกิน อยู่ ดู ฟัง ให้เป็น และน าเอาหลักธรรมทางพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ใน
การบริหารและการจัดการเรียนการสอน โดยยึดหลักไตรสิกขามาบูรณาการเข้ากับบริบทของโรงเรียนและ
ชุมชน ร่วมกันพัฒนาทักษะชีวิต การกิน อยู่ ดู ฟัง เป็นต้น โดยมีแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนวถิีพุทธ 

                                                 


 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 


 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 



~ ๒๕๒ ~ 
 

๔ ด้าน ประกอบด้วย ๑) ด้านการบริหารจัดการ ๒) ด้านกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต ๓) ด้านการเรียนการสอน 
และ ๔) ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ 

๒. กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน ๓๒๗ คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ
มากที่สุดส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๑๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๙ มีอายุต่ ากว่า ๒๐ ปี จ านวน ๒๔๕ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๙ มีต าแหน่งหน้าที่เป็นนักเรียน จ านวน ๒๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒ ระดับ
การศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมต้น จ านวน ๒๒๒ คน เป็นร้อยละ ๖๗.๙ ส่วนค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนด้านกิจกรรม
พ้ืนฐานคือสิ่งที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีการปฏิบัติอยู่ในระดับที่สูงมาก รองลงมาคือด้านบริหารจัดการ และ
ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ ส่วนที่มีระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด คือด้านการเรียนการสอน  

๓. เพ่ือน าเสนอแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล 
อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓.๑) ด้านการบริหารจัดการ ควรก าหนดให้เป็นนโยบายที่ส าคัญ
ของสถานศึกษาที่ควร ด าเนินงาน ควรจัดการประชุมคณะกรรมการงานด้านวิถีพุทธเพ่ือให้ทราบบทบาท
และภารกิจ รวมทั้งศึกษาดูงานและเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการต่างๆ เกี่ยวกับวิถีพุทธอย่างต่อเนื่อง ควรมี
การนิเทศติดตามผลอยู่เสมอ ท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ควรส่งเสริมการฝึกอบรมบุคลากร
ให้มากขึ้นตามความเหมาะสม โดยเน้นถึงความเข้าใจและการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ๓.๒) ด้านกิจกรรม
พ้ืนฐานวิถีชีวิต ควรจัดให้พระสงฆ์เข้ามาสอนประจ าในวิชา พระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมให้ครูและนักเรียน
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตามหลักการทางพระพุทธศาสนา ครูควรสร้างความเข้าใจและตระหนักในเรื่องของ
ความประพฤติให้มาก ทั้งทางกาย วาจา ใจ เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี ผู้บริหารและครูต้องร่วมกันอบรมให้
นักเรียนมีความรับผิดชอบและส านึกใน หน้าที่ของตนเอง ร่วมกันปรึกษาหารือระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน 
เพ่ือสร้างกิจกรรมที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้จริง เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  
๓.๓) ด้านการเรียนการสอนควรจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความเข้าใจมากยิ่งขึ้นควรจัด
ตารางกิจกรรมตามแนววิถีพุทธล่วงหน้า โดยไม่ให้กระทบกับเวลาเรียนปกติควรสร้างความเข้าใจให้กับ
นักเรียนถึงการน าธรรมะไปใช้ในชีวิตประจ าวันสามารถท าได้ตลอด ไม่จ าเป็นต้องเป็นที่วัดหรือที่โรงเรียน
เท่านั้นควรจัดหลักสูตรและโครงการอบรมต่างๆ ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีการน าพุทธธรรมมาบูรณา
การกับวิชาอ่ืนๆ ด้วย ๓.๔) ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ควรปรับปรุงพ้ืนที่ภายในโรงเรียน ให้มี
บรรยากาศตามแนววิถีพุทธ ควรส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อกันและกันอย่างถูกต้อง ตามสถานภาพและ
โอกาสตามแนววิถีพุทธ ควรขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง โดยการจัดอบรมเกี่ยวกับแนวทางของการจัด
โรงเรียนวิถีพุทธให้เข้าใจอย่างถูกต้อง ควรส่งเสริมบุคลากรให้ตระหนักถึงความส าคัญในการสร้าง
บรรยากาศตามแนววิถีพุทธ 
 
ความส าคัญ : การบริหาร, การจัดการ, โรงเรียนวิถีพุทธ 
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Abstract 
The objectives of this research were: 1) to study the management of Buddhist 

way School of Tharuanittayanukul school, Tharua district, Ayutthaya province, 2) to compare 
the management of Buddhist way School of Tharuanittayanukul school, Tharua district, 
Ayutthaya province, 3) to study the problems, obstacles and suggestions about the 
management of Buddhist way School of Tharuanittayanukul school, Tharua district, 
Ayutthaya province. 

For the quantitative research is collected executives, deputy executives, 
teachers and students from the secondary school of grade 7 to 12 of Tharuanittayanukul 
secondary school, Tharua District, Ayutthaya Province for the data from the sampling group 
of 327 persons. This research is the mixed research method. The statistics was used through 
frequency, percentage, mean, standard deviation(S.D) one-way analysis of variance (One-way 
ANOVA) for testing the difference between the averages from three or more groups with LSD 
(Least Significant Different).and the qualitative research was to study the structure interview 
for studying the Management of Buddhist Way School of Tharuanittayanukul School, Tharua 
District, Ayutthaya Province for four aspects consist of (1) the management (2) the activity for 
basic way of life (3) the learning (4) the atmosphere and the public relation. 
The findings of this research as following: 

1. The Buddhist Way School was the school that used the principle of Dhamma 
in Buddhism to apply for management and students development by focusing on 
development according to Trisikkha principle consists of the precept, concentration, and the 
wisdom. The student got the development through eating, being doing and listening and 
used the principle of Dhamma in Buddhism to apply for management and teaching and 
learning management by appling the Trisikkha principle to school and community and co-
operate to develop the life skill like eating, being doing and listening etc. by the principle of 
management of Buddhist Way School in 4 aspects that consisted of (1) the management (2) 
the activity for basic way of life (3) the learning (4) the atmosphere and the public relation.  

2. The sampling group who answered the questionnaire for 327 people found 
that the major correspondents was the female for 186 persons or 56.9 percent, had the age 
below 20 years old for 245 persons or 74 .9 percent, and was the student for 282 persons or 
86.2 percent, the level of the students in the secondary school for 222 persons or 67.9 
percent. The average deviation was the basic activity at high level and the second was the 
management, and the atmosphere and human relation and the lowest level was the 
learning. 
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3. The guideline to development for management of Buddhist way School of 
Tharuanittayanukul school, Tharua district, Ayutthaya province as follows: 

(1) the management, should set up the important policy of educational 
institute to be practical, should have the committee meeting on Buddhist way to know the 
role and mission including to go for academic tour and participate the other activities about 
Buddhist way, should have the guidance to checking the findings, should work more 
efficiency, should support the train the staff more by focusing the understanding and practice 
continuously. (2) the activity for basic way of life, should have the monks for the Buddhism 
subject, should set the activity to teachers and students continuously according to Buddhism 
principle through body, speech, and the mind for good model. The executives and teachers 
should cooperate to have the training to students to have the responsibility and 
consciousness of their duties and co-advise among home, temple and school for creating the 
activity perfectly and practicable to support the students to practice continuously. (3) the 
learning, should co-train and develop the staff to have the knowledge and the understand 
more, should have the activity schedule for Buddhist way in advance that no impact on 
learning, should create the understanding with students for apply the Dhamma to use in 
daily life and it was not important that it was at temple or school to set up the curriculum or 
training projects of all study groups to have the integration the Bhddhadhamma with other 
subjects. (4) the atmosphere and the public relation, should improve the area in the school 
and create the atmosphere according Buddhist way, should support to have behave with 
each other correctly by Buddhist way, should request the guardians of students to have the 
co-operations by having the training about Buddhist way to understand correctly, should 
support the staff to realize the importance to create the atmosphere according Buddhist 
way. 

 

Keywords: Administrators, Management, Buddhist Way School 
 
๑. บทน า 

การศึกษาเป็นหัวใจส าคัญของประเทศชาติ บ้านเมือง ซึ่งทุกคนมีความเข้าใจกันดีอยู่แล้ว 
ความส าคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต่อการศึกษาในประเทศไทยนั้นสูงมาก และเป็นเหตุให้เกิดการปฏิบัติ
ต่างๆ ที่งดงามปรากฏอยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบัน เช่น การไหว้ครูก่อนที่จะเริ่มเรียน  ในแต่ละปีก็จะมีค าบาลี
แสดงถึงความส าคัญของท่านครูบาอาจารย์  นักเรียนทุกคนต้องกล่าวพร้อมกันว่า ปาเจราจริยา โหนฺติ แม้
จะเป็นของเก่าในปัจจุบันก็ยังใช้กันอยู่ เพียงเท่านี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับการศึกษาของประเทศชาติ บ้านเมืองอย่างไร และเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นเกิดความดีงามโดยประการใดๆ ซึ่ง
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ไม่สามารถกล่าวได้ว่าเกิดความดีงามอย่างไรบ้างโดยละเอียด แต่กล่าวรวมว่าประเทศไทยที่คงความเป็นไทย 
ไม่ตกเป็นทาสในทางความคิด สติปัญญาของฝ่ายอ่ืน ก็เพราะพุทธศาสนานั้นเอง๑๖๔ 

โรงเรียนวิถีพุทธที่เกิดขึ้น จึงเป็นแหล่งส าคัญที่จะเพาะให้เกิดความดีงาม ถ้าฝ่ายพระสงฆ์ไม่
สนใจหรือท าเป็นวางเฉย นานไปก็จะท าให้เด็กไทยขาดความเป็นไทย กลายเป็นคนทาสทางสติปัญญา และ
เมื่อนั้นและก็จะเริ่มรู้สึกตัวกันว่า บ้านเมืองเป็นอย่างไรไปเสียแล้ว ปัจจุบันก็หมดไปเหมือนกันเปลี่ยนแปลง
แปรผันไป แต่ว่าจะท าอย่างไรจึงจะให้กลับมาดี โรงเรียนวิถีพุทธจึงเป็นแหล่งที่จะท าอย่างนั้น จึงต้องขอ
อนุโมทนาสาธุการชื่นชมยินดีต่อไป กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีรัฐมนตรี รัฐมนตรีช่วย และผู้ช่วยรัฐมนตรี มี
ความสนใจและช่วยกันให้เกิดโรงเรียนวิถีพุทธ การศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง การจัดการศึกษาเพ่ือ
ช่วยเหลือเกื้อกูลหรืออุดหนุนจุนเจือ เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในการ
จัดรูปแบบการจัดการบริหาร การวางแผน การจัดการเรียนรู้๑๖๕ เพราะฉะนั้นที่ได้มีโครงการโรงเรียนวิถี
พุทธเกิดขึ้นมานั้น ถือเป็นเป็นโอกาสอันดีที่จะท าการศึกษาและพัฒนา เพ่ือให้เกิดการด าเนินการเป็นวง
กว้างและเพ่ิมจ านวนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการมากขึ้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ผู้บริหาร และครูผู้สอน ทั้งในเรื่องความรู้ เจตคติที่ดี และความพร้อมที่จะด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ และ
พัฒนาบุคลากรและคุณลักษณะบุคลากรโรงเรียนถึงการเกื้อกูลสัมพันธ์โรงเรียนและชุมชน ซึ่งแนวทางการ
ด าเนินงาน อยู่บนพ้ืนฐานกรอบแนวความคิดรูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ ตามหลักไตรสิกขา อันได้แก่ ศีล 
สมาธิ และปัญญา 

ด้วยเหตุผลนี้เอง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา เพ่ือน าผลที่ได้อันเกี่ยวกับการบริหาร
โรงเรียนวิถีพุทธ ไปเป็นแนวทางในการด าเนินงานตามแนววิถีพุทธได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนในโรงเรียนและสังคมต่อไป 

 

๒. วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพ่ือศึกษาแนวคิดการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล อ าเภอ

ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียน
ท่าเรือนิตยานุกูล อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือน าเสนอแนวทางในการบริหารจัดการ
โรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

๓. ขอบเขตการวิจัย 
บทความวิจัยฉบับนี้มุ่งศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียน

ท่าเรือนิตยานุกูล อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านการบริหารจัดการ ด้านกิจกรรม ด้านการ

                                                 
๑๖๔สมเด็จพระพุฒาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และประธานกรรมการมหาเถรสมาคม , 

โรงเรียนวิถีพุทธ, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๘ – ๙. 
๑๖๕สุรเสกข์ ผลบุญ, “รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามพุทธธรรม”, วารสาร มจร 

สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙) : ๕๕. 
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เรียนการสอน ด้านบรรยากาศปฏิสัมพันธ์๑๖๖ ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรไว้ คือ ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
เจ้าหน้าที่ นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ของโรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล อ าเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

 

๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
๔.๑ รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง“การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล อ าเภอ

ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้
เป็นแบบสอบถาม จ านวน ๓๒๗ ชุด ผสมกับการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน ๗ รูป/คน ด้วยกัน 

๔.๒ ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
๔) การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล อ าเภอท่าเรือ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จ านวน ๑,๗๖๖  รูป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยการ
เปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่ และมอร์แกน ๒) พระสงฆ์ กลุ่มตัวอย่าง การบริหารจัดการโรงเรียน
วิถีพุทธของโรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน ๓๒๗ รูป ได้
ค านวณจากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนท่าเรือนิตยานุ
กูล อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านการบริหารจัดการ ด้านกิจกรรม ด้านการเรียนการสอน 
ด้านบรรยากาศปฏิสัมพันธ์ 

๔.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
       เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๒๗ ชุด ส่วนการ
วิจัยเชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน ๗ รูป/คน  

๔.๔ วิเคราะห์ข้อมูล 
       ๑) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
       ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จ เพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพรรณนา ส าหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่างและพรรณนาถึงการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล อ าเภอท่าเรือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านการบริหารจัดการ ด้านกิจกรรม ด้านการเรียนการสอน ด้านบรรยากาศ
ปฏิสัมพันธ์ ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรไว้ คือ ผู้บริหาร ครูผู้สอน เจ้าหน้าที่ นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑-๖ ของโรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

                                                 
๑๖๖ส านักพัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการด าเนินงานโรงเรียน 

วิถีพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๘), หน้า ๑๐ – ๒๑. 



~ ๒๕๗ ~ 
 

 

๒) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ผู้วิจัยด าเนินการสังเคราะห์เอกสาร เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียน

ท่าเรือนิตยานุกูล อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านการบริหารจัดการ ด้านกิจกรรม ด้านการ
เรียนการสอน ด้านบรรยากาศปฏิสัมพันธ์ ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรไว้ คือ ผู้บริหาร ครูผู้สอน เจ้าหน้าที่ 
นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ของโรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล อ าเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งการลงเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ด้วยตัวเอง ตามระเบียบวิธีวิจัย และตามประเด็นโจทย์
วิจัยวิธีด าเนินงานวิจัย และการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ์เชิงลึก น าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา การสังเคราะห์เนื้อหา ข้อมูลที่สอดคล้องกัน เพ่ือแสวงหาความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน
ในบางประการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียน
ท่าเรือนิตยานุกูล อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และน าเสนอเขียนเป็นความเรียง ตารางหรือ
แผนภูมิ ซึ่งด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ ๑) จัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เป็นแฟ้มข้อมูล 
๒) อ่าน ท าความเข้าใจ บันทึก เขียนข้อสังเกตและตั้งประเด็นพรรณนา แยกแยะลดส่วนข้อมูล และให้รหัส 
และตีความข้อมูล จัดหมวดหมู่ หาความเหมือน ความต่าง และความเชื่อมโยงกับบริบท ๓) สรุปผลการวิจัย 
น าเสนอข้อมูลเป็นเรียงความ และรายงานผลการวิจัย 
 

๕. ผลการวิจัย 
มีแนวคิดเบื้องต้นในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
๑. ด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษาโดยบุคลากรในสถานศึกษาร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน

สร้างความตระหนักและศรัทธารวมทั้งเสริมสร้างปัญญาเข้าใจในหลักการและวิธีด าเนินการโรงเรียนวิถีพุทธ
ร่วมกัน ทั้งนี้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูและผู้บริหารเพียรพยายามสนับสนุนโดยลักษณะต่างๆ 
และการปฏิบัติตนเองที่จะสนับสนุนและเป็นตัวอย่างในการบริหารจัดการผู้เรียนตามวิถีชาวพุทธ 
สถานศึกษา การจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการไตรสิกขา เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง จาก
ง่ายไปหายาก จากรูปธรรมไปสู่นามธรรม เป็นลักษณะของการบูรณาการ เอาศีล สมาธิ ปัญญา เป็นองค์สาม
ที่แต่ละข้อต่างก็ท างานร่วมกัน ผู้เรียนจึงต้องมีกัลยาณมิตรที่คอยแนะน าแนวทางให้รู้จักคิด ใช้ปัญญาใน
การคิดวิเคราะห์ ฝึกฝนให้น าไปสู่การรู้จักผิดชอบชั่วดี และบริหารจัดการไปสู่ความรู้ขั้นสูง การศึกษาศีลซึ่ง
เป็นการปรับปรุงหรือพิจารณาพฤติกรรมทางกาย วาจา ของตนเองสมาธิเป็นการศึกษาสภาพจิตใจที่ก าลัง
ท าอยู่และก าลังจะท าเป็นการบังคับจิตใจของตัวเองให้อยู่ในสภาพที่ท าประโยชน์เกี่ยวกับสังคมและ
ส่วนรวม ปัญญาเป็นการศึกษาด้านความรู้ความเข้าใจหรือความคิดเห็นต่างๆทั้งหมดนี้จะเน้นที่การบริหาร
จัดการตนเองเพ่ือให้เกิดความเจริญงอกงามทางด้าน ศีล สมาธิ และปัญญา 

๒. ด้านการเรียนการสอน สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรสถานศึกษา หรือจัดการเรียนการสอนที่
บูรณาการพุทธธรรม เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นการพัฒนา
ผู้เรียนด้วยหลักพุทธธรรมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เช่น การจัดการเรียนรู้แต่ละครั้ง น าพุทธธรรมมาเป็นฐาน
ในการคิดหรือเป็นเกณฑ์ตรวจสอบการเรียนรู้การปฏิบัติ หรือเชื่อมโยงการเรียนรู้สู่หลักธรรมในการบริหาร
จัดการตนและผู้อ่ืน, ประสานร่วมมือกับวัด หรือคณะสงฆ์ในการการเรียนรู้ ทั้งสาระพระพุทธศาสนาและ



~ ๒๕๘ ~ 
 

กลุ่มสาระหรือกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาในบริบทต่างๆ โดยนักเรียนมี
กระบวนการเรียนรู้การพัฒนาทั้งด้านกาย (กายภาวนา) ด้านความประพฤติ (ศีลภาวนา) ด้านจิตใจ(จิตต
ภาวนา) และด้านปัญญา (ปัญญาภาวนา) โดยมุ่งให้นักเรียนมีคุณลักษณะ “กิน อยู่ ฟังเป็น”เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ในการพัฒนาตน และสังคมโดยไม่เบียดเบียนผู้ใด และเกื้อกูลในการบริหารจัดการวัฒนธรรมแสวง
ปัญญา และวัฒนธรรมเมตตา เช่น “การกิน อยู่เป็น” เพ่ือยังประโยชน์ในการด ารงชีวิตที่อยู่ได้เหมาะสม
เป็นไปตามคุณค่าแท ้หรือ “การดู ฟังเป็น” เพ่ือเน้นประโยชน์ในการเรียนรู้เพ่ิมพูนปัญญา 

๓. ด้านกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต สถานศึกษาจัดกิจกรรมวิถีชีวิตประจ าวัน ประจ าสัปดาห์หรือใน
โอกาสต่างๆ เป็นภาพรวมทั้งสถานศึกษาที่เป็นการปฏิบัติบูรณาการทั้ง ศีล สมาธิ และปัญญา โดยเน้นการมี
วิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของ การกิน อยู่ ดู ฟัง ด้วยสติสัมปชัญญะ เพ่ือเป็นไปตามคุณค่าแท้ของการด าเนิน
ชีวิตโดยมีกิจกรรมตัวอย่าง เช่น มีกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ก่อนเข้าเรียนและก่อนเลิกเรียนประจ าวันเพ่ือ
ใกล้ชิดศาสนา, กิจกรรมรับศีลหรือทบทวนศีลทุกวัน, กิจกรรมท าสมาธิรูปแบบต่างๆ เช่น นั่งสมาธิ ท่อง
อาขยานเพ่ือสมาธิ สวดมนต์ สร้างสมาธิ หรือท าสมาธิเคลื่อนไหวอ่ืนๆ เป็นประจ าวันหรือก่อนเรียน เพ่ือ
พัฒนาสมาธิ, กิจกรรมอาสาวิเศษปฏิบัติวินัยหรือศีล เพ่ือให้อยู่เป็น อยู่อย่างสงบสุข การสวดมนต์ ฟังธรรม
ประจ าสัปดาห์ หรือในวันพระ เพ่ือพัฒนาศีล สมาธิ ปัญญา เป็นต้น 

๔. ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ สถานศึกษาส่งเสริมบรรยากาศของการใฝ่เรียนรู้ และพัฒนา
ไตรสิกขาหรือส่งเสริมการมีวัฒนธรรมแสวงปัญญาและมีปฏิสัมพันธ์ที่เป็นกัลยาณมิตรต่อกัน มีบรรยากาศ
ของการเคารพอ่อนน้อม ยิ้มแย้มแจ่มใส การมีความเมตตา กรุณาต่อกัน ทั้งครูต่อนักเรียน นักเรียนต่อครู 
นักเรียนต่อนักเรียน และครูต่อครูด้วยกัน และสถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตนเป็น
ตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืน เช่น การลด ละ เลิกอบายมุข การเสียสละ เป็นต้น 

๕.๒ ศึกษาสภาพทั่วไปของการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนท่าเรือ 
นิตยานุกูล อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑) ผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล อ าเภอท่าเรือ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ด้านการบริหารจัดการ ตามแนวทางการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธควรสอดแทรกหลัก
พุทธธรรมเข้าไปในวิสัยทัศน์ของผู้เรียน เพ่ิมเติมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และสอดแทรกความรู้และ
การปฏิบัติจริงด้วยการบูรณาการพุทธธรรมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจ าวัน ผู้สอน ควรเป็นตัวอย่าง เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียน ในลักษณะที่เรียกว่า “สอนให้รู้  ให้
ท าดู อยู่ให้เป็น” อย่างสม่ าเสมอ และมีความเป็นกัลยาณมิตรต่อผู้เรียน มีเมตตาธรรมอ่อนโยน อดทน อด
กลั้น และเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้เรียนอยู่เสมอ และการจัดการเรียนรู้ ควรพัฒนาผู้เรียนรอบด้านให้
มีความสมดุล สมบูรณ์ท้ังทางกาย (กายภาวนา) ความประพฤติ (ศีลภาวนา) จิตใจ (จิตตภาวนา)และปัญญา 
(ปัญญาภาวนา) โดยให้โอกาสผู้เรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ สอดคล้องกับวิถีชีวิต (กิน อยู่ ดู 
ฟัง) รวมถึงเน้นกระบวนการให้เกิดการเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการ เข้าใจและค้นพบคุณค่าที่แท้จริงของสิ่ง
ต่างๆ ด้วยตัวเอง 



~ ๒๕๙ ~ 
 

การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล อ าเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต ผู้ปกครองและนักเรียนส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตแบบสังคมเมือง 
และมีความเป็นวัตถุนิยม ฟุ้งเฟ้อสะดวกสบายมากเกินไป อีกทั้งนักเรียนไม่สามารถน าเอาหลักธรรมไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตได้ เพราะคิดว่าหลักธรรมเกี่ยวข้องกับวัดและพระเท่านั้น บางส่วนก็มีสภาพครอบครัว
แตกแยก จึงเป็นเหตุผลให้ไม่เอ้ือต่อการประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามแนววิถีพุทธ รวมถึงสภาพความ
เป็นอยู่และฐานะครอบครัวของนักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันมาก ท าให้มีอุปนิสัยต่างกัน การ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจึงเป็นเรื่องที่ยาก และพ้ืนฐานวิถีชีวิตของนักเรียนมีความแตกต่างกันมาก ท าให้
การด าเนินงานหรือการพัฒนาวิถีพุทธช้าลง ซึ่งจากปัญหาดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมของครอบครัว
และผู้ปกครองในการท ากิจกรรมเพ่ือส่งเสริมทักษะให้แก่ผู้เรียนนั้น เป็นไปได้น้อยและค่อนข้างยาก 
เนื่องจากบริบททางสังคมที่มีการแข่งขันในเรื่องของการประกอบอาชีพ การท ามาหากินเพ่ือให้ได้มาซึ่งค่า
ครองชีพในชีวิตประจ าวัน การน้อมน าเอาหลักธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิตจึงไม่ค่อยได้รับการปลูกฝังจาก
ครอบครัว กิจกรรมที่โรงเรียนจัดก็ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองมากนัก 

การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล อ าเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการเรียนการสอน โรงเรียนยังขาดบุคลากรที่มีความรู้อย่างแท้จริงเกี่ยวกับค าสอน
และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาขาดความเชี่ยวชาญที่จะน าค าสอนมาประยุกต์ใช้และเป็นแบบอย่างที่
ชัดเจนได้และ กิจกรรมวิถีพุทธบางกิจกรรมทับซ้อนกับชั่วโมงเรียนปกติ ท าให้เกิดปัญหาเวลาเรียนไม่พอ 
อีกทั้งการจัดกระบวนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติมีน้อย และที่ส าคัญเครื่องมือวัดความเข้าใจพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับวิถีพุทธที่ชัดเจน ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวจะพบว่า การตรวจสอบประเมินผลในการเรียนรู้ตามแนววิถี
พุทธอย่างแท้จริง ด้วยเครื่องมือนั้นเป็นไปได้ค่อนข้างยาก และยังไม่มีความชัดเจน ถึงแม้ว่าจะก าหนดให้มี
ตัวชี้วัดในด้านต่างๆ แต่ก็ยังเป็นเพียงการประเมินที่เป็นเรื่องของกายภาพมากกว่า ซึ่งจุดมุ่งหมายของการ
เรียนการสอนตามแนวทางวิถีพุทธนั้น คือการสอดแทรกหลักธรรมเข้ากับกระบวนการเรียนการสอนอย่าง
สอดคล้องกันและผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่าง
ถูกต้อง แต่เนื่องจากไม่มีเครื่องมือที่จะวัดความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับวิถีพุทธได้อย่างชัดเจน การสังเกต
พฤติกรรมการสอบถาม การติดตาม และขอความร่วมมือจากผู้ปกครองจากครอบครัวของผู้เรียน จึงเป็น
เรื่องส าคัญอีกประการหนึ่ง 

การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล อ าเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ ครูและนักเรียนยังไม่สามารถสร้างบรรยากาศวิถีพุทธ
ได้อย่างเต็มที่ เพราะบุคลากรบางกลุ่มยังไม่เห็นความส าคัญและไม่ค่อยให้ความร่วมมือ รวมถึงผู้ปกครอง
ของนักเรียนที่นับถือต่างศาสนา ไม่ยินยอมให้นักเรียนร่วมท ากิจกรรม และบางกิจกรรมไม่สามารถ
ด าเนินการจัดกิจกรรมวิถีพุทธได้อย่างเด่นชัด เป็นเพียงแต่การจัดกิจกรรมแฝงวิถีพุทธเท่านั้น ซึ่งจาก
ปัญหาดังกล่าว พบว่าครูและนักเรียนยังไม่สามารถสร้างบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ได้เท่าที่ควร เพราะส่วน
หนึ่งยังไม่เขา้ใจในการสร้างบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์แบบวิถีพุทธ ซึ่งหมายถึงการมีกัลยาณมิตรต่อกัน ยก
ย่อง ชื่ นชมกัน มีความยินดี เมื่ อผู้ มี อ่ืนประสบความส าเร็ จหรือมีความสุข เหล่ านี้ เป็นต้น 
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๒) ผลการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน  ๑๘๖  คน คิดเป็นร้อย

ละ ๕๖.๙ มีอายุต่ ากว่า ๒๐ ปี จ านวน ๒๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๙ เป็นนักเรียน จ านวน ๒๘๒ คน คิด
เป็นร้อยละ ๘๖.๒ และเป็นมัธยมต้น จ านวน ๒๒๒ คน เป็นร้อยละ ๖๗.๙ 

ความคิดเห็นในภาพรวม พบว่า การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนท่าเรือนิตยา
นุกูล อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านกิจกรรมพ้ืนฐานอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย๔.๑๕ คือสิ่ง
ที่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่ามีการปฏิบัติมากที่สุด รองลงมาคือด้านการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ รองลงมา คือด้านบรรยากาศปฏิสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๙ ส่วนที่มีระดับ
การปฏิบัติน้อยที่สุดคือด้านการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย๔.๐๘ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูผู้สอนน าหลักธรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการสอนน้อย และไม่สามารถน ามาประยุกต์ในชีวิตประจ าวันให้เห็นได้อย่างชัดเจน 

ด้านการบริหารจัดการ พบว่า โรงเรียนมีการบริหารจัดการในระดับที่มาก เริ่มต้นด้วย
โรงเรียนจัดท าระบบดูแลแลช่วยเหลือนักเรียน เช่น โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ทุนการศึกษา โรงเรียน
จัดท ากิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน บ้าน วัด และชุมชน เช่น การจัดกิจกรรมวันแม่ กิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนปลูกฝัง สร้างเสริมปัญญาในพระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นกับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
โรงเรียนก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับบุคลากรของโรงเรียน ปฏิบัติงานตามแนวทางการ
ด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนมีการวางแผนในการวางวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แผนพัฒนา
โรงเรียนที่มีจุดเน้นการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมมาด าเนินงานแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธและบริหาร ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คือ บ้าน วัด  โรงเรียน โรงเรียนร่วมมือกับผู้ปกครอง วัด ชุมชน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนจัดประชุมเพ่ือสร้างความตระหนักและความเข้าใจให้เกิดกับผู้ปกครอง ผู้น า
ชุมชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ทราบวัตถุประสงค์และแนวทางปฏิบัติที่มีผลต่อการด าเนินงานของโรงเรียน
วิถีพุทธ จะมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและอยู่ในระดับมากทุกข้อ 

ด้านกิจกรรมพื้นฐาน พบว่า  โรงเรียนมีแผนจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมเพ่ือส่งเสริมทักษะ
ชีวิตให้แก่นักเรียน โรงเรียนส่งเสริมการปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนารวมทั้งศาสนพิธีต่างๆอย่าง
ต่อเนื่องและชี้ให้เห็นคุณค่าของการปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆควบคู่กันไป  โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วม
และเห็นคุณค่าในการรักษาสืบทอดพระพุทธศาสนา โรงเรียนจัดฝึกอบรมนักเรียน จัดกิจกรรมให้นักเรียน
เกิดพฤติกรรมในชีวิตประจ าวันที่กินเป็นอยู่เป็นดูเป็นฟังเป็นหรือการด ารงชีวิตประจ าวัน รู้จักเลือกปฏิบัติ
ในสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวัน โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมความรับผิดชอบช่วยเหลือดูแลรักษาพัฒนา
อาคารสถานที่สาธารณสมบัติและสิ่งแวดล้อมส่วนรวมให้แก่นักเรียนอย่างสม่ าเสมอจนเกิดเป็นนิสัย 
โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมระลึกและศรัทธาในพระพุทธศาสนา เป็นประจ าและโอกาสส าคัญจนเป็นวิถี
ชีวิต โรงเรียนติดตามพฤติกรรมของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ ข้อข้างต้นนี้ จะมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและ
อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

ด้านการเรียนการสอน พบว่า โรงเรียนมีการวางแผนจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการพุทธธรรม 
(สอดแทรกคุณธรรม) หรือหลักไตรสิกขาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน โรงเรียน



~ ๒๖๑ ~ 
 

จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการใฝ่รู้และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งต่างๆ โรงเรียนส่งเสริมให้มีการน า
หลักธรรมมาเป็นฐานในการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตประจ าวัน โรงเรียนมีหลักสูตรโรงเรียน 
หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการพุทธธรรมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ข้อข้างต้นนี้ จะมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและอยู่ในระดับมากทุกข้อ 

ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ พบว่า ครูและนักเรียน ทักทายกันด้วยการไหว้ มีใบหน้า
ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความจริงใจต่อกัน โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม (ลด ละ 
เลิก อบายมุข) ถือศีล ๕ และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี โรงเรียนจัดบรรยากาศภายในโรงเรียน ให้เป็น
ธรรมชาติ มีความร่มรื่น สวยงาม สะอาด และเป็นระเบียบ ครูจัดบรรยากาศขณะเรียนรู้ให้ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม สร้างบรรยากาศการกระตือรือร้น จูงใจ ท้าทายให้อยากรู้ สนุกเพลิดเพลินกับการเรียนรู้ โรงเรียนจัดให้
มีห้องปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีสื่อและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยและครบครัน โรงเรียนส่งเสริมให้ครู
มีพรหมวิหารธรรม มีความเป็นกัลยาณมิตร มุ่งพัฒนานักเรียนให้เกิดความเจริญงอกงามตามหลักไตรสิกขา 
โรงเรียนจัดให้มีห้องปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่เอ้ือต่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา มีความสงบ 
สะอาด  
  



~ ๒๖๒ ~ 
 

๖. สรุปองค์ความรู้จากการวิจัย 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บ้าน 

(วิถีชีวิต) 
วัด 

(วิถีวัฒนธรรม) 
โรงเรียน 

(วิถีการเรียนรู้) 

ด้าน 
การบริหารจัดการ 

 

ด้าน 
การเรียนการสอน 

ด้านบรรยากาศ 
และปฏสิัมพันธ์ 

การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล 
อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ๑. ควรจัดให้พระสงฆ์มา
สอนประจ าในวิชา
พระพุทธศาสนา 
  ๒. จัดกิจกรรมให้ครู 
นักเรียน ปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องตามหลักการทาง
พระพุทธศาสนา    
  ๓. ครูควรสร้างความ
เข้าใจและตระหนักในเร่ือง
ของความประพฤติให้มาก
ทั้งทางกาย วาจา ใจ เพ่ือ
เป็นแบบอย่างทีด่ ี
  ๔. ผู้บริหารและครูอบรม
นักเรียนมีความรับผิดชอบ
และส านึกในหน้าที่ของ
ตนเองร่วมกันปรึกษาหารือ
ระหว่างบ้าน  วัด โรงเรียน 
เพ่ือสร้างกิจกรรมที่
เหมาะสมและสามารถ
ปฏิบัติได้จริง เพ่ือส่งเสริม
ให้ นักเรียนปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง 

     ๑ .  คว รป รับป รุ ง พ้ืนที่
ภ า ย ใ น โ ร ง เ รี ย น ใ ห้ มี
บรรยากาศตามแนววิถีพุทธ 
    ๒ . ควรส่ง เส ริมให้มีการ
ปฏิบั ติต่ อกันและกันอย่ า ง
ถูกต้องตามสถานภาพและ
โอกาสตามแนววิถีพุทธ 
     ๓ . ควรขอความร่วมมือ
จากผู้ปกครอง โดยการจัด
อบรมเกี่ยวกับแนวทางของ
การจัด โรง เ รียนวิถี พุทธให้
เข้าใจอย่างถูกต้อง 
    ๔. ควรส่งเสริมบุคลากรให้
ตระหนักถึงความส าคัญในการ
สร้างบรรยากาศตามแนววิถี
พุทธ 
 

ด้าน 
กิจกรรมพื้นฐานวิถี 

   ๑ .  ค วรจั ด อบรม และ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
และความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
   ๒.ควรจัดตารางกิจกรรม
ตามแนววิถี พุทธล่วงหน้า 
โดยไม่ใ ห้กระทบกับเวลา
เรียนปกติ 
   ๓.ควรสร้างความเข้าใจ
ใ ห้กับนั ก เ รียนถึ งการน า
ธรรมะไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
สามารถท าได้ตลอด ไม่
จ าเป็นต้องเป็นที่วัดหรือที่
โรงเรียนเท่านั้น 
   ๔.ควรจัดหลักสูตรและ
โครงการอบรมต่างๆ ของทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีการ
น าพุทธธรรมมาบูรณาการ
กับวิชาอื่นๆ ด้วย 

  ๑. ควรก าหนดให้เป็น
นโยบายที่ส าคัญของสถาน 
ศึกษาที่ควรด าเนินงาน 
  ๒ .  ค ว ร จั ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการงานด้านวิถี
พุทธเพ่ือให้ทราบบทบาทและ
ภารกิจรวมทั้งศึกษาดูงานและ
เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการ
ต่างๆ เกี่ยวกับวิถีพุทธอย่าง
ต่อเนื่อง 
  ๓. ควรมีการนิเทศติดตาม
ผลอยู่เสมอท าให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
  ๔. ควรส่งเสริมฝึก 
อบรมบุคลากรให้มากขึ้นตาม
ความเหมาะสม โดยเน้นถึง
ความเข้าใจและการปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง 
  

แผนภาพ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 



~ ๒๖๓ ~ 
 

๗. อภิปรายผล 
๗.๑ การบริหารจัดการโรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธนั้น  
จากการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล อ าเภอท่าเรือ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธนั้น พบว่า ผู้สอนควรเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียน
ในลักษณะที่เรียกว่า“สอน ให้รู้ ให้ท าด ูอยู่ให้เป็น”อย่างสม่ าเสมอ และมีความเป็นกัลยาณมิตรต่อผู้เรียนมี
เมตตาธรรมอ่อนโยนอดทน อดกลั้น และเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้เรียนอยู่เสมอ และการจัดการเรียนรู้
ควรพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน ให้มีความสมดุล สมบูรณ์ทั้งทางกาย (กายภาวนา) ความประพฤติ (ศีล ภาวนา) 
จิตใจ (จิตตภาวนา) และปัญญา (ปัญญาภาวนา) โดยให้โอกาสผู้เรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
สอดคล้องกับวิถีชีวิต (กิน อยู่ ดู ฟัง) รวมถึงเน้นกระบวนการให้เกิดการเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการ เข้าใจ
และค้นพบคุณค่าที่แท้จริงของสิ่งต่างๆด้วยตัวเอง หลักสูตรสถานศึกษาควรสอดแทรกหลักพุทธธรรมเข้าไป
ในวิสัยทัศน์ของผู้เรียน เพ่ิมเติมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และสอดแทรกความรู้และการปฏิบัติจริง
ด้วยการบูรณาการพุทธธรรมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาชวลิต ชาตเมธี (คงแก้ว)๑๖๗ เรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิการใน
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ : ศึกษาเฉพาะกรณี พระสังฆาธิการในจังหวัดภูเก็ต” พบว่า พระสังฆาธิการมี
บทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน 

๗.๒ แบบการจัดกิจกรรม เช่น เข้าค่าย ฝึกอบรม โดยให้สอดคล้องกับโรงเรียนวิถีพุทธนั้น 
จากการศึกษาเกี่ยวกับแบบการจัดกิจกรรม เช่น เข้าค่าย ฝึกอบรม โดยให้สอดคล้องกับ

โรงเรียนวิถีพุทธนั้น พบว่า การจะให้โรงเรียนวิถีพุทธประสบความส าเร็จ ตามเป้าหมาย ประการส าคัญคือ 
การอบรมให้ความรู้ และสร้างความตระหนักให้กับผู้บริหาร คณะครูได้เข้าใจและเน้นความส าคัญก่อนเป็น
อันดับแรก จากนั้นส านักพุทธควรมีนโยบายให้คณะสงฆ์ได้ให้ความส าคัญ แล้วเยี่ยมชมกิจกรรมของ
โรงเรียนในพ้ืนที่ โดยผ่านการบริหารเพ่ือกระตุ้นและสร้างความมั่นใจในการร่วมมือกันตามแนวทาง บ้าน วัด 
โรงเรียน และมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันบ้าง รวมถึงร่วมกันแก้ปัญหาสังคมหรือสิ่งที่เป็น
อุปสรรคในการสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี ตามแนวทางวิถีพุทธร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของและยัง
สอดคล้องกับวิจัยของ เสือ สัชชานนท์ และคณะ “การศึกษารูปแบบการพัฒนาจริยธรรมแนวพุทธใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์” ผลการวิจัยพบว่า เป็นการพัฒนา
พฤติกรรมทางกาย และวาจา โดยใช้เครื่องมือในการฝึก คือ วินัย กฎหมาย กฎ กติกา ระเบียบ การพัฒนา
จริยธรรมในขั้นศีลเป็นการสร้างฐานชีวิตให้แข็งแกร่ง คนมีศีลเป็นคนไม่มีโทษ เพราะประพฤติสุจริตทางกาย 
การฝึกการสื่อสารที่ดี การประกอบอาชีพที่ส่งผลให้การด ารงชีวิตมีความสุข การพัฒนาจริยธรรมในขั้น

                                                 
๑๖๗พระมหาชวลิต ชาตเมธี (คงแก้ว), “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ : ศึกษา

เฉพาะกรณี พระสังฆาธิการในจังหวัดภูเก็ต”, วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, [๑๙ กันยายน 
๒๕๕๙]. 



~ ๒๖๔ ~ 
 

สมาธิ พบว่า สมาธิเป็นเครื่องมือในการท าจิตใจให้หนักแน่น เป็นการรวมกระแสจิตเป็นหนึ่งเดียว ท าให้ใจ
แน่วแน่ในสิ่งเดียว มีคุณภาพและสมรรถภาพทางจิต ท าให้จิตใจเข้มแข็งมั่นคง สามารถควบคุมตนเองได้ดี 
ท าให้จิตนุ่มนวลควรแก่การงาน และจิตมีพลังมีคุณสมบัติความพร้อมในการปฏิบัติงาน รูปแบบของพัฒนา
จริยธรรมในขั้นปัญญา เป็นการพัฒนาฝึกฝนศึกษาให้เข้าใจ มีความรู้ เกิดความเข้าใจในสรรพสิ่งตามความ
เป็นจริง เข้าใจตามความเกิดขึ้นของสิ่งนั้น พิจารณาสภาพปัญหาตามเหตุ ตามปัจจัยที่ส่งผลต่อกัน ยอมรับ
ความจริงที่เกิดขึ้น ใช้หลักความจริงแก้ปัญหาตามที่เกิดขึ้นจริง มีจิตใจเป็นอิสระจากสิ่งที่สัมพันธ์กับชีวิต 
ด ารงตนอยู่อย่างรู้เท่าทัน ใช้ปัญญาเป็นเครื่องมือในการด าเนินชีวิต เข้าใจจุดมุ่งหมายของชีวิต รู้จักวิธีที่จะ
น าชีวิตไปในทางที่ดี รู้จักสร้างระเบียบวินัยให้กับชีวิตและอยู่อย่างปลอดภัยไร้เวร๑๖๘ 

๗.๓ การจัดการเรียนการสอนหลักพุทธธรรม โดยบูรณาการการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้น  
จากการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหลักพุทธธรรม โดยบูรณาการการเข้ากับกลุ่ม

สาระการเรียนรู้นั้น พบว่า ทุกรายวิชาต้องสอดแทรกหลักธรรมไปสู่ห้องเรียนในทุกคาบการเรียนรู้ โดย
สอดแทรกลงไปในกระบวนการจัดการเรียนรู้ และมีการจัดประกาศผลให้เห็นเป็นรูปธรรม ฝ่ายบริหารมีการ
ก ากับติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมทุกครั้งที่มีการนิเทศการสอน ครูทุกคนแทรกการสอนคุณธรรม
โครงเรื่อง สัจจะ กตัญญู ปลูกฝังวัฒนธรรม รักเพ่ือน เคารพ และกตัญญูดูแลพ่อแม่ การจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เป็นหลักธรรมลงในแผนทุกกลุ่มสาระและเน้นที่ขั้นท ากิจกรรม การแทรกธรรมะขณะที่สอน
เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจว่า หลักธรรม เช่น อิทธิบาท ๔ สังฆหวัตถุ ๔ สามารถน ามาใช้ในการเรียนได้ทุกวิชา 
ทุกเรื่องในชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของและยังสอดคล้องกับวิจัยของ พระเมธีธรรมาลังการ และคณะ 
“การใช้หลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถี
พุทธ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแพร่ เขต ๑” ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนได้รับการจัดการศึกษาใน
ระดับดีมาก และอาจารย์และผู้บริหาร มีการจัดการศึกษาในระดับมากแก่ผู้เรียนในโรงเรียนวิถีพุทธ ทั้งใน
การเตรียมปัจจัยภายนอก ความเป็นกัลยาณมิตร หลักสูตรการบริหารการเรียนการสอน การจัดการเรียน
การสอน กิจกรรมการเรียนรู้ในและนอกชั้นเรียน การวัดและประเมินผล และผู้เรียนตามวิถีพุทธ ซึ่งเป็น
ปัจจัยตาม เมื่อแยกพิจารณาตามเพศทั้งผู้เรียนและอาจารย์ผู้บริหารไม่มีความแตกต่างกันในด้านรูปแบบ 
แยกตามภูมิล าเนา ระดับการศึกษาและต าแหน่งอาจารย์ของผู้บริหารและอาจารย์ มีการจัดการศึกษาให้แก่
ผู้เรียนไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อแยกตามอายุ ระดับชั้นที่ศึกษา อายุ ที่ตั้งของโรงเรียน และโรงเรียนที่แตกต่าง
กันผู้เรียนจะได้รับการจัดการศึกษาที่แตกต่างกัน และผู้บริหาร และอาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่ตั้งของ
โรงเรียนต่างกัน มีการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนต่างกันโดยภาคกลางมีการจัดการศึกษาตามวิถีพุทธใน
ระดับดีมากกว่าพ้ืนที่อ่ืน การจัดการศึกษาตามวิถีพุทธให้แก่สถานศึกษาในแต่ละโรงเรียน มีรูปแบบที่
เป็นไปในแนวเดียวกัน มาตรฐานเดียวกันและเสมอภาคกัน จะต้องจัดการโดยทุกฝ่ายทั้งชุมชน ผู้ปกครอง 
ครูอาจารย์ ผู้บริหาร นักเรียนและผู้บริหารในพ้ืนที่ และการจัดสรรทรัพยากรให้ทั่วถึงเกิดประโยชน์แก่ทั้ง
                                                 

๑๖๘เสือ สัชชานนท์ และคณะ, “การศึกษารูปแบบการพัฒนาจริยธรรมแนวพุทธในโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๗).  

 



~ ๒๖๕ ~ 
 

โรงเรียน และผู้เรียนต้องได้รับความร่วมมือในการเข้าร่วมการจัดสรร และการก าหนดแนวทางการบริหาร 
มาตรฐานศึกษาและการจัดการเรียนรู้โดยผู้บริหารการศึกษาระดับชาติ ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนฐานและระดับ
โรงเรียนร่วมกัน เพ่ือให้เกิดโรงเรียนวิถีพุทธตามความต้องการของสังคม๑๖๙ 
 

๘. กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ได้รับการอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากบุคคลที่

เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยขอขอบคุณ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา อาจารย์ 
ดร.ประเสริฐ ธิลาว ประธานกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ธิติวุฒิ 
หมั่นมี กรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์ อาจารย์ ดร .ยุทธนา ปราณีต, ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต และกรรมการและเลขานุการกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์ และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทุกท่าน ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่า ช่วยตรวจสอบ
ความถูกต้องทั้งด้านภาษา เนื้อหา ระเบียบวิธี และเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย และให้ความ
อนุเคราะห์ตรวจสอบสารนิพนธ์ ท าให้งานวิจัยด าเนินไปด้วยความราบรื่น 

 

๙.ข้อเสนอแนะ 
๙.๑ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
ในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธให้ประสบความส าเร็จ และเกิดประสิทธิผลทั้งใน

ส่วนที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ อัตลักษณ์ของโรงเรียนวิถีพุทธที่ชัดเจน และส่วนที่เป็นนามธรรม ได้แก่
ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ความสุข จะต้องอาศัยความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันของหลายๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ประสานความ
ร่วมมือระหว่างกันและกัน ก าหนดเป็นแผนหรือแนวทางในการด าเนินงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นต่อไป  

๙.๒ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
๑. บ้าน วัด โรงเรียน จะต้องประสานความร่วมมือและปรึกษาหารือในการก าหนด

แผนงานหรือนโยบายที่ชัดเจน เพ่ือการด าเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธอย่างถูกต้อง ๒. บ้าน วัด 
โรงเรียน ร่วมกันด าเนินการตามขั้นตอนการบริหารจัดการวงจรคุณภาพ(PDCA) ๓. บ้าน วัด โรงเรียน 
ร่วมกันก าหนดแผนระดมทุนปัจจัยในการปรับปรุงสถานที่และจัดสร้างห้องพุทธธรรม รวมถึงสิ่งแวดล้อม
ภายในและภายนอกโรงเรียน ๔. ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ควรตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินชีวิตตาม
แนววิถีพุทธ ๕. ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ควรสร้างความเข้าใจในการวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบวิถีพุทธร่วมกัน 
  

                                                 
๑๖๙พระเมธีธรรมาลังการ และคณะ, “การใช้หลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานของผู้บริหาร

สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแพร่ เขต ๑”, รายงานการวิจัย, 
(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙). 



~ ๒๖๖ ~ 
 

๙.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
๑. ควรมีการศึกษารูปแบบการตรวจสอบประเมินผลการบริหารจัดการโรงเรียนวิถี

พุทธเพ่ือความชัดเจนในการน าไปใช้ ๒. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการบริหาร
จัดการโรงเรียนวิถีพุทธ เพ่ือเป็นต้นแบบในเชิงการวิจัยเพ่ือการพัฒนา เพ่ือน าไปสู่การประยุกต์ใช้ที่
เป็นรูปธรรมในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดอ่ืนๆ ๓. ควรมีการศึกษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นหรือกุศโลบายของคนท้องถิ่นในการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ว่ามีส่วนสัมพันธ์หรือ
สนับสนุนกันและกันอย่างไร  

 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย  
 (๑) หนังสือ: 
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เก่ียว อุปเสโณ). โรงเรียนวิถีพุทธ. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗.  
ส านักพัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ. 

กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๘.  
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และคณะ. กลยุทธ์การสร้างองค์การคุณภาพ. กรุงเทพมหานคร : ธรรมกมลการ

พิมพ์, ๒๕๔๖.  
(๒) วารสาร: 

พระมหาชวลิต ชาตเมธี (คงแก้ว). “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ : ศึกษาเฉพาะ
กรณี พระสังฆาธิการในจังหวัดภูเก็ต”. วารสาร บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา. [๑๙ กันยายน ๒๕๕๙]. 

สุรเสกข์ ผลบุญ. “รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามพุทธธรรม”. วารสาร มจร สงัคมศาสตร์
ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙, : ๕๕.  

 (๓) วิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย: 
พระเมธีธรรมาลังการ และคณะ. “การใช้หลักธรรมพรหมวิหาร ๔ ในการบริหารงานของผู้บริหาร

สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
แพร่ เขต ๑”.รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

เสือ สัชชานนท์ และคณะ. “การศึกษารูปแบบการพัฒนาจริยธรรมแนวพุทธในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายในเขตจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์”. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗.  

 
 
 
 
 
 



~ ๒๖๗ ~ 
 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 
Buddhism Propagation of Monks In Saohi  

District Saraburi Province 
 

พระครูวิสุทธิสีลาภิวัฒน์ (เมธาภิวัฒน์  ติโก) 
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ 

  บุษกร วัฒนบุตร 

  
บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้วัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) ศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ๒) เปรียบเทียบความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ ๓) ศึกษา 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอเสาไห้ 
จังหวัดสระบุรี เป็นการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม
เก็บรวบรวมข้อมูลจากพุทธศาสนิกชนในอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี จ านวน ๓๙๗ คน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ในกรณีตัวแปรต้นสองกลุ่ม และการทดสอบ    
ค่าเอฟ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไป  
เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างเป็น
ส าคัญน้อยที่สุด และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. พุทธศาสนิกชนที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ในอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านการแสดงพระธรรมเทศนา ด้านการปาฐกถาธรรม และด้าน
การใช้สื่อในการเผยแผ่ ตามล าดับ 
 ๒. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์ในอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี พบว่า พุทธศาสนิกชนที่มีเพศ อาชีพ และสถานภาพใน

                                                 
 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย 
 ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ชุมชนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนพุทธศาสนิกชน
ที่มีอายุ และวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์  
ในอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
 ๓. ปัญหา อุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอเสาไห้  
จังหวัดสระบุรี พบว่า รูปแบบยังไม่มีความหลากหลายและดึงดูดใจผู้ฟัง  ส่วนใหญ่มีการเผยแผ่
เฉพาะในวัด พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ไม่มีเวลาเข้ามาฟัง ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถใน
การเผยแผ่ ขาดวัสดุอุปกรณ์และขาดงบประมาณ และไม่ได้รับการสนับสนุนจากคณะสงฆ์และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอแนะคือ พระสงฆ์ควรมีการแสดงพระธรรมเทศนาในรูปแบบที่
หลากหลาย มีการออกไปเผยแผ่นอกสถานที่ มีการพัฒนาบุคลากรโดยจัดฝึกอมรมพระสงฆ์เพ่ือให้มี
ความรู้ความสามารถ นอกจากนี้ยังควรหาแนวทางในการเผยแผ่เชิงรุก ควรมีการพัฒนาบุคลากรโดย
การจัดอบรมแก่พระสงฆ์ และควรมีการจัดหางบประมาณในการเผยแผ่  
  แนวทางการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอเสาไห้ จังหวัด
สระบุรี คือ ควรมีการจัดแสดงธรรมทุกวัน มีการฝึกให้พระสงฆ์สามารถแสดงปาฐกถาธรรมได้ทุกรูป 
นอกจากการเขียนบทความสุภาษิตไว้ภายในวัดแล้วควรมีการเขียนลงในเอกสารต่างๆ เพ่ือให้
ประชาชนได้รับรู้ ควรมีการใช้สื่อและวิธีการต่างๆ เพ่ือให้เข้าถึงบุคคลทุกเพศทุกวัย และควรมีการ
ประสานงานกับองค์กรสื่อต่างๆ เพ่ือสร้างเครือข่ายการเผยแผ่   
 

ค าส าคัญ: การเผยแผ่พระพุทธศาสนา, พระสงฆ์ 
 

ABSTRACT  
     The objectives of this research were: 1) to study the Buddhism 
propagation of monks in saohai district, Saraburi province,  2) to compare the 
opinions of buddhist to Buddhism propagation of monks in Saohai district, Saraburi 
province, 3) to study the problems, obstacles and suggestions for development  
to the Buddhism propagation of monks in Saohai district, Saraburi province.. 
 This research was the mixed research method. For the quantitative 
research by using survey research though the questionnaires for collecting the data 
from the 397 buddhists in Saohai district, Saraburi province. The data were used the 
ready programe for research of social sciences. The data were analyzed using by 
frequency, percentage, mean, standard deviation (S.D.), one-way analysis of 
variance (One-way ANOVA). And the qualitative was in-depth interview from key 
informants by using the content analysis technique along with the context.  
The findings of this research were as follows: 
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 1. The buddhist were answered the questionnaires had the opinions to 
the Buddhism propagation of monks in Saohai district, Saraburi province province, 
was at good level in overall. When considered in each side, found that the highest 
level was at good level in all aspects such as the first was the sermon. The second 
was the Dhamma speech. The third was the propagation media.  
 2. The result from comparison of the opinions of the Buddhist to 
Buddhism propagation of monks, were classified by personal factorsin overall, 
found that the monks who had the difference of sex, education, career and status 
in the community, had the opinions to Buddhism propagation of monks in Saohai 
district, Saraburi province differently, It was statistically significance at 0.05.  While 
the people who had the difference of age, had the opinions to Buddhism 
propagation of monks in Saohai district, Saraburi province differently.  
 3. The problems, obstacles and suggestions to the Buddhism propagation 
of monks, found that the sermon was not variety and interesting that they had the 
sermon within the temple only.  It was not convenient to the audience and lack of 
personals to deliver the sermon. The suggestion, should have the sermon in the 
form of variety and to deliver the sermon out of temple including to train the 
monks to have enough knowledge. For the Dhamma speech, the majority of 
Buddhists do not have enough time to come for Dhamma speech listening because 
of career and lack of personal. 
 The suggestions, the monks should find out the positive approach for 
Buddhism propagation and should develop the personal. For the article writing like 
the proverbs, the majority of monks do not understand and pay attention including 
lacking of operational budget.  The suggestion, should have the monks training and 
should have the budget for training and operation.  For the activity of propagation, 
the monks lack of knowledge, understanding, materials and budget for operation.  
For the media of propagation, the propagation is still old style, lack of budget and 
teamwork including no support. The suggestion, should have the budget for media 
making, should use the variety of media to convince the audience and should 
develop the personals.  
 The guideline to develop the Buddhism propagation of monks in Saohai 
district, Saraburi province, found that the majority monks have the good sermon and 
suitable chance to deliver Dhamma every day, should have the training to monks to 
be able to deliver Dhamma speech for every monk. Moreover, the article and motto 
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writing within the temple, should write down the documents for the people’s 
knowledge, should use the media and other methods to let the every person know 
and should cooperate with many agencies to create the propagation network. 
 

Keywords: Buddhism propagation, monk 
 

๑. บทน า  
 วัดและพระสงฆ์นับว่ามีบทบาทที่ส าคัญแก่พุทธศาสนิกชนและสังคมมายาวนานไม่ว่าจะ
เป็นสถานที่ให้การศึกษา การอาชีพ การรักษาโรค การพิจารณาตัดสินคดีความต่างๆ การให้
ค าแนะน าสั่งสอน สร้างความเข้มแข็ง ทางด้านจิตใจ และยังเป็นสถานที่พักผ่อนและปฏิบัติธรรม
รวมทั้งการท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องที่รวมอยู่ในวัด ต่อมาบทบาทดังกล่าวได้ลดน้อยลง ตาม
สภาพความเจริญและการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความสัมพันธ์ระหว่าง  
วัด พระสงฆ์กับพุทธศาสนิกชนก็ห่างกัน ขาดการส่งเสริมการให้การร่วมมือในกิจกรรมการท านุบ ารุง
ดูแลรักษาวัดและกิจการในพระพุทธศาสนาเท่าที่ควร ส่งผลให้โอกาสของพุทธศาสนิกชนที่จะได้
ศึกษารับรู้หลักธรรมทางศาสนาก็น้อยลง มีผลทางให้คุณธรรม จริยธรรมในสังคมเสื่อมลง ประกอบ
กับที่มีวัดบางแห่งได้มุ่งเน้นการพัฒนาในด้านวัตถุ มากกว่าการพัฒนาในด้านจิตใจ จึงเป็นสา เหตุที่
ท าให้พระสงฆ์สามเณรขาดการสนใจในการศึกษาและการปฏิบัติ เพ่ือเผยแผ่แก่พุทธศาสนิกชน๑๗๐  
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยก่อนนั้น ได้มีการท ากันหลายรูปแบบ ได้แก่การปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่น่าเลื่อมใส การสนทนา การแนะน า การตอบปัญหาข้อข้องใจและการแสดงธรรมไป
ตามล าดับ โดยที่พระพุทธเจ้าทรงประทานหลักการเผยแผ่ ให้พระสาวกยึดถือเป็นหลักปฏิบัติว่าให้
แสดงธรรมมีเหตุผลสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไปโดยล าดับชี้แจงให้แก่ผู้ฟัง ไม่แสดงธรรมเพราะ เห็นแก่
ลาภสักการะ แสดงธรรมไม่ยกตนไม่ เสียดสีข่มผู้ อ่ืน ตลอดจนยึดหลักโอวาทปาฏิ โมกข์  
คือการไม่กล่าวร้ายผู้ใดมีความส ารวมในศีล เป็นต้น การเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ามีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในชุมพูทวีป ถึงแม้ว่างหลังจากที่พระพุทธองค์ทรง
ปรินิพพานแล้ว เหล่าพระสงฆ์สาวกต่างก็ได้ช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบต่อเรื่อยมา เมื่อ พ.ศ. 
๓๐๓ พระพุทธศาสนาจึงได้แพร่หลายออกไปนอกประเทศอินเดียแต่ครั้งกระนั้น โดยพระโสณเถระ
กับพระอุตตรเถระ ได้เป็นหัวหน้าพระธรรมทูตมายังดินแดนสุวรรณภูมิ ดังมีหลักฐานประกฎอยู่ที่
พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม อันแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากของพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทยครั้งนั้น๑๗๑ ครั้นภายหลังพุทธกาล บทบาทและหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็ตก
เป็นภาระของพุทธบริษัทโดยตรง โดยเฉพาะพระสงฆ์สาวกซึ่งเปรียบเสมือนทัพหน้าที่จะต้องคอยท า

                                                 
๑๗๐ พระครูโสภณธรรมวิจารณ์, “รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในจังหวัดอ่างทอง”, 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน,์ ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙) : ๒๙-๔๒ 
  ๑๗๑พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาในอาเชีย, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 
๒๕๔๐), หน้า ๑๔๓.   
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หน้าที่ในการประชาสัมพันธ์เผยแผ่หลักพุทธธรรมให้กว้างขวางออกไป โดยมีพุทธบริษัทที่เป็นฝ่าย
คฤหัสถ์คอยสนับสนุนและให้ความอุปถัมภ์ในด้านต่าง ๆ การเผยแผ่พระพุทธศาสนามีการแพร่หลาย
ในทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมานั้นพระสงฆ์นับว่าเป็นผู้มีบทบาทส าคัญ เพราะเป็นส่วนหนึ่งของพระ
รัตนตรัยหนึ่งในพุทธบริษัทซึ่งถือว่าเป็นองค์หลักเป็นก าลังส าคัญของพระพุทธศาสนาด้วย 
นอกจากนั้นพระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาอยู่ในฐานะเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ เป็นที่พ่ึงเป็นผู้อบรมสั่ง
สอนหลักธรรมทางศาสนาแก่พุทธศาสนิกชน เพ่ือให้สังคมอยู่อย่างสงบสุข และในบางโอกาสก็ให้
การสนับสนุนช่วยเหลือสงเคราะห์ชุมชนในด้านต่างๆ ด้วย โดยที่อยู่ภายใต้กรอบอันดีงามของ
ศาสนา ปัญหาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี พบว่า
พระสงฆ์ที่ท าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันขาดความเข้าใจในวิธีการสอนซึ่งเกิดจาก
สาเหตุใหญ่ๆ ๓ ประการ คือ (๑) ขาดความรู้แตกฉานในธรรม  (๒) ขาดความรู้ความสามารถในการ
ในการถ่ายทอดธรรม ไม่เคยฝึกการพูดในที่ชุมชน  หรือพัฒนาบุคลิกภาพ ใช้เสียงเบาใช้บาลีมาก ยก
หัวข้อธรรมมาก  ไม่มีการเตรียมตัว  ไม่สังเกตคนฟัง  ติดพูดคุยนอกเรื่อง และ (๓) ขาดความพอใจ
เต็มใจ และความรักในการสอน๑๗๒  มีแต่ตั้งรับไม่มีเชิงรุก  ซึ่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคโลกา
ภิวัตน์นี้ การเผยแผ่เชิงรุกคือ ไม่ตั้งรับถือเป็นแนวทางที่พระสงฆ์จะต้องน ามาใช้ คือออกไปบุก ไปดึง
โยมเข้าวัด ไปโรงเรียน ไปมหาวิทยาลัย ไปโรงแรม ไปห้างไปเพ่ือการเผยแผ่ ดังกรณีตัวอย่าง วัด
ประยูรวงศาวาส มีนโยบายการเผยแผ่คือ ตกปลานอกบ้าน ประสานสิบทิศ ผูกมิตรทั่วหล้า สาลิกา
ป้อนเหยื่อ เป็นต้น   
 ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอเสาไห้ 
จังหวัดสระบุรี ในเรื่องบทบาทการเผยแผ่ด้วยวิธีการที่ต่างกัน เพ่ือจะได้ทราบถึงความคิดเห็นของผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ ตลอดจนได้ทราบปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน เพ่ือจักได้น าข้อมูลทางวิชาการที่ได้มา
เป็นสารสนเทศใช้ในการวางแผนพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ให้สัมฤทธิ์ผลใน
สภาพสังคมปัจจุบันได้ต่อไป 
 

๒. วัตถุประสงค์การวิจัย 
๒.๑ ศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี  
๒.๒ เปรียบเทียบความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
๒.๓ ศึกษา ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 
  

                                                 

 ๑๗๒พระสุธีวรญาณ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ), พุทธศาสนาปริทรรศน์ รวมผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน้า ๒๘๙– ๒๙๐. 
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๓. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี   
มุ่งศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ตามแนวคิดการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา๑๗๓  ซึ่งแบ่งออกเป็น ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านการแสดงพระธรรมเทศนา ๑, ด้านการ
ปาฐกถาธรรม ๑. ด้านการเขียนบทความ สุภาษิตต่างๆ ๑.  ด้านการจัดกิจกรรมการเผยแผ่ ๑. 
และด้านการใช้สื่อในการเผยแผ่ ๑. 
 

๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ๔.๑ รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี  
มุ่งศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี  เป็นการวิจัยแบบ
ผสานวิธี (Mixed Method Research) ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถามและการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
 ๔.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
  ๔.๒.๑ ประชากรในการวิจัย คือ พุทธศาสนิกชนในเขตอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๕๓,๓๓๗ คน๑๗๔  
  ๔.๒.๒ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ พุทธศาสนิกชนในเขตอ าเภอเสาไห้ จังหวัด
สระบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๓๙๗ คน  ที่ได้จากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ Taro Yamane ซึ่งใช้
ระดับความคลาดเคลื่อนที่ ๐.๐๕๑๗๕ ใช้หลักการสุ่มแบบการสุ่มแบบง่าย ด้วยวิธีการจับสลากจนครบ
ตามจ านวนที่ก าหนดไว้ 
  ๔.๒.๓ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 (In depth Interview) ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประเด็นการวิจัย จ านวน  ๙ รูป/คน 
  

                                                 

  ๑๗๓กรมการศาสนา, กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือพระสังฆาธิการ ว่าด้วยเร่ืองการคณะสงฆ์และการ
ศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมศาสนา, ๒๕๔๐), หน้า ๑๓๔-๑๓๕. 
  ๑๗๔ที่ว่าการอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี , ทะเบียนพุทธศาสนิกชนในอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี     
พ.ศ. ๒๕๕๙.  
  

๑๗๕สุรพล สุยะพรหม และสุทธิ รั ก  ศรี จันทร์ เพ็ญ ,   ระเบียบวิธีวิจั ยทางการจัดการ , 
(กรุงเทพมหานคร      : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๑๐๖-๑๐๗. 
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 ๔.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย  แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์ เป็นต้น 
 ๔.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ๔.๔.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ และเลือกใช้ค่าสถิติท่ีเหมาะสมกับข้อมูลสามารถตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
   ๑) ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่ (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) 
   ๒) ข้อมูลความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ในอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี  สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
   ๓) การ เปรี ยบเทียบความคิด เห็นของพุทธศาสนิกชนที่ มี ต่ อการ เผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สถิติที่ใช้
คือ การทดสอบค่าที (t-test) ในกรณีตัวแปรต้นสองกลุ่ม และการทดสอบค่าเอฟ (F-Test)  
ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สาม
กลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีผลต่างเป็นส าคัญน้อยที่ สุด 
(Least Significant Difference: LSD) 
   ๔) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ในอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท  
  ๔.๔.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดย
การน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาจ าแนกเป็นประเด็นส าคัญ วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบทและท าการสังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและน าเสนอ
ในรูปของความเรียง  
 

๕. ผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอเสาไห้ จังหวัด
สระบุรี ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 ๕.๑ ความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
ในอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 
 พุทธศาสนิกชนที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ในอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมาก ๔ ด้าน คือ ด้านการแสดงพระธรรมเทศนา ด้านการแสดงปาฐกถาธรรมด้าน
การจัดกิจกรรมการเผยแผ่ และอยู่ในระดับปานกลาง ๒ ด้าน คือ ด้านการเขียนบทความ สุภาษิต
ต่างๆ และด้านการใช้สื่อในการเผยแผ่  
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 ๕.๒ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนที่ มีต่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 เพศ พบว่า พุทธศาสนิกชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์ในอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ ๐.๐๕  
 อายุ พบว่า พุทธศาสนิกชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์ในอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  
 วุฒิการศึกษา พบว่า พุทธศาสนิกชนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 อาชีพพบว่า พุทธศาสนิกชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ ๐.๐๕   
 สถานภาพในชุมชน พบว่า พุทธศาสนิกชนที่มีวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรมต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  
 ๕.๓ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ในอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 
  ๑) ด้านการแสดงพระธรรมเทศนา 
  ปัญหา อุปสรรค มีดังนี้คือ ๑) รูปแบบการแสดงพระธรรมเทศนายังไม่มีความ
หลากหลายและดึงดูดใจผู้ฟัง ๒) มีการแสดงพระธรรมเทศนาเฉพาะในวัด ท าให้ไม่สะดวกต่อผู้ฟัง
บางอาชีพ ท าให้จ านวนผู้ฟังมีน้อย และ ๓) ขาดบุคลากรในการแสดงพระธรรมเทศนา  
  ข้อเสนอแนะ ได้แก่ ๑) พระสงฆ์ควรมีการแสดงพระธรรมเทศนาในรูปแบบที่
หลากหลายดึงดูดผู้ฟังได้  ๒) ควรมีการออกไปแสดงพระธรรมเทศนานอกสถานที่บ้าง เช่น แสดง
ธรรมในโรงเรียน สถานที่ท างานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน และ ๓) ควรมีการจัดฝึกอมรมแก่
พระสงฆ์ในการการแสดงพระธรรมเทศนาเพ่ือให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  
  ๒) ด้านการปาฐกถาธรรม 
  ปัญหา อุปสรรค มีดังนี้คือ พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ไม่มีเวลาเข้ามาฟังเพราะต้อง
ประกอบอาชีพเพ่ือหาเลี้ยงครอบครัว และขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปาฐกถาธรรม  
  ข้อเสนอแนะ ได้แก่ พระสงฆ์ควรหาแนวทางในการเผยแผ่เชิงรุกด้วยการลงพ้ืนที่
ด้วยตนเอง อาจใช้วิธีการควบคู่ไปกับการศึกษาสงเคราะห์และสาธารณสงเคราะห์ และควรมีการ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือให้สามารถแสดปาฐกถาธรรมได้  
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  ๓) ด้านการเขียนบทความ สุภาษิตต่างๆ 
  ปัญหา อุปสรรค มีดังนี้คือ ๑) พระสงฆ์ส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการ
เขียนบทความ-สุภาษิต จึงท าให้การเผยแผ่โดยวิธีนี้ยังไม่กว้างขวาง คงมีเพียงการน าหลักธรรม ค า
คมและสุภาษิตของผู้อ่ืนมาท าเป็นแผ่นป้ายเผยแผ่ตามวัด ๒) ขาดงบประมาณในการจัดท า ๓) 
พระสงฆ์ส่วนใหญ่ไม่สนใจในการเขียนบทความและสุภาษิต  
  ข้อเสนอแนะ ได้แก่ ควรมีการจัดอบรมการเขียนบทความและสุภาษิตต่างๆ แก่
พระสงฆ์ เพ่ือให้สามารถใช้ความรู้ในการเผยแผ่ได้ และควรมีการจัดหางบประมาณในการจัดอบรมให้
ความรู้แก่พระสงฆ์และจัดท าบทความเพ่ือการเผยแผ่  
  ๔) ด้านการจัดกิจกรรมการเผยแผ่ 
  ปัญหา อุปสรรค มีดังนี้คือ ๑) พระสงฆ์ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัด
กิจกรรมการเผยแผ่ ๒) ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และ ๓) ขาดงบประมาณในการจัดท า  
  ข้อเสนอแนะ ได้แก่ ๑) ควรมีการจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในด้านการจัด
กิจกรรมเผยแผ่เพ่ือให้พระสงฆ์มีความรู้ความสามารถ ๒) ควรมีการประสานความร่วมมือจาก
หน่วยงานต่างๆ เพ่ือขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และ ๓) ควรมีการจัดหา
งบประมาณเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม  
  ๕) ด้านการใช้สื่อในการเผยแผ่ 
  ปัญหา อุปสรรค มีดังนี้คือ ๑) ขาดงบประมาณในการจัดท าสื่อรูปแบบต่างๆ  
๒) การเผยแผ่ยังใช้รูปแบบเดิมๆ ท าให้เกิดความเบื่อหน่าย และ ๓) ขาดทีมงานที่เข้มแข็งและยัง
ไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร 
  ข้อเสนอแนะ ได้แก่ ๑) ควรมีการจัดหางบประมาณเพ่ือใช้ในการจัดท าสื่อรูปแบบ
ต่างๆ ๒) ควรมีการใช้สื่อที่หลากหลายรูปแบบทั้งนี้เพ่ือจูงใจผู้ฟัง และ ๓) ควรสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือใช้ในการจัดท าสื่อในการเผยแผ่และจัดตั้งคณะท างานที่เป็นรูปธรรม 
  



~ ๒๗๖ ~ 
 

๖. องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖. อภิปรายผล 
 
 
  

ด้านการแสดง 
พระธรรมเทศนา 

- 

ด้านการ 
ปาฐกถาธรรม 

ด้านการเขียนบทความ
สุภาษิตต่างๆ 

- 

ด้านการจัดกิจกรรม
การเผยแผ่ 

- 

ด้านการใช้สื่อ 
ในการเผยแผ่ 

การพัฒนา 
- 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 

การพัฒนา 

 

การพัฒนา 
- 

 

การพัฒนา 
- 

 

การพัฒนา 
- 

 



~ ๒๗๗ ~ 
 

๗. อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอเสาไห้ จังหวัด
สระบุรี  สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 ๗.๑ ความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนมีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของในอ าเภอ
เสาไห้ จังหวัดสระบุรี 
 จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์ในอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากพระสงฆ์ใน
อ าเภอเสาไห้ สามารถใช้ทักษะความรู้ความสามารถ ตลอดจนการปรับวิธีการเผยแผ่ให้เข้ากับยุค
สมัยและกลุ่มเป้าหมาย เลือกใช้วิธีการที่ เหมาะสมกับสถานการณ์ ตามเหตุปัจจัย ตาม
ก าลังสติปัญญา ตามความพร้อมของผู้ฟัง บางครั้งต้องมีการน าเทคโนโลยีและสื่อสมัยใหม่ต่างๆ เข้า
มาช่วยในกระบวนการเผยแผ่เพ่ือให้ผู้ฟังมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พระครูอาทรธัญญานุรักษ์ (มนตรี ตสีโล)๑๗๖  “บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารงานเผย
แผ่ของคณะสงฆ์ : กรณีศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี” พบว่า การเผยแผ่ศาสนธรรม เป็นการ
ประกาศหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนา แก่พุทธศาสนิกชนโดยมุ่งเน้นให้พุทธศาสนิกชน 
ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม แล้วน้อมน าไปประพฤติปฏิบัติใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
โดยวิธีที่ภิกษุสงฆ์ใช้ในการเผยแผ่  ศาสนธรรมในปัจจุบันมีหลายวิธี ได้แก่ การเทศนาธรรม ปาฐกถา
ธรรม อภิปรายธรรม สนทนาธรรม การสอนวิปัสสนากรรมฐานและการใช้สื่อประกอบการสอน
ธรรมะจะเลือกใช้วิธีใดขึ้นอยู่กับลักษณะของผู้รับ โดยมีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นงานที่มี
ความส าคัญในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน 
 ๗.๒ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสงฆ์ในอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
  ๑) เพศ พุทธศาสนิกชนที่ มี เพศต่ างกัน  มีความคิด เห็นต่อการ เผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ ๐.๐๕ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  ทั้งนี้เพราะเพศหญิงกับเพศชายมีโอกาสในการเข้าวัด
เพ่ือท ากิจกรรมต่างๆ ไม่เหมือนกัน เพราะพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป 
ค้าขายหรือเป็นเกษตรกร ซึ่งเป็นอาชีพที่ส่วนใหญ่ใช้แรงงานของเพศชาย จึงท าให้เพศชายซึ่งต้อง
เป็นผู้ประกอบอาชีพเป็นส่วนใหญ่มีโอกาสในการเข้าวัดท ากิจกรรมต่างๆ น้อยกว่าเพศหญิง 

                                                 

 ๑๗๖พระครูอาทรธัญญานุรักษ  ์ (มนตรี ตสีโล), บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารงานเผยแผ่ของ 
คณะสงฆ์ : กรณีศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 



~ ๒๗๘ ~ 
 

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พระมหาชัย วิชิโต(สืบศรี)๑๗๗ เรื่อง “บทบาทการเผยแผ่ของคณะสงฆ์
ในอ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” พบว่า พุทธศาสนิกชนทั่วไปในอ าเภออุทัยที่มีเพศต่างกัน 
ความคิดเห็นต่อบทบาทด้านการเผยแผ่ของคณะสงฆ์ ในอ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
แตกต่างกัน 
  ๒) อายุ  พุทธศาสนิกชนที่ มี อายุต่ า งกัน มีความคิด เห็นต่อการ เผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากพุทธศาสนิกชนในอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ถึงแม้จะมีอายุที่
ต่างกัน แต่ก็มีความสนใจในกิจกรรมการเผยแผ่ของพระสงฆ์เหมือนกัน แย้งกับผลงานวิจัยของ พระ
มหาชัย วิชิโต (สืบศรี) ๑๗๘ เรื่อง “บทบาทการเผยแผ่ของคณะสงฆ์ในอ าเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” พบว่า พุทธศาสนิกชนทั่วไปในอ าเภออุทัยที่มีอายุต่างกัน ความคิดเห็นต่อ
บทบาทด้านการเผยแผ่ของคณะสงฆ์ ในอ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 
  ๓) วุฒิการศึกษา พุทธศาสนิกชนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้  ทั้งนี้เนื่องจากวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์มีความหลากหลาย
รูปแบบ แต่ละคนก็ชอบวิธีการเผยแผ่แตกต่างกันออกไป หากเป็นผู้สูงอายุก็มักจะชอบการเผยแผ่
แบบการแสดงพระธรรมเทศนา แต่หากเป็นวัยรุ่นก็มักจะชอบวิธีการเผยแผ่โดยใช้สื่อต่างๆ แย้งกับ
งานวิจัยของ พระมหาชัย วิชิโต (สืบศรี) ๑๗๙ เรื่อง “บทบาทการเผยแผ่ของคณะสงฆ์ในอ าเภออุทัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” พบว่า พุทธศาสนิกชนทั่วไปในอ าเภออุทัยที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน 
ความคิดเห็นต่อบทบาทด้านการเผยแผ่ของคณะสงฆ์ในอ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
แตกต่างกัน 
  ๔) อาชีพ พุทธศาสนิกชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ ๐.๐๕ ทั้งนี้เพราะการประกอบอาชีพบางประเภท ท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ได้ เนื่องจากข้อจ ากัดในเรื่องของเวลา และพฤติกรรมในการ
ประกอบอาชีพบางประเภท สอดคล้องกับผลงานวิจัยของพระมหาชัย วิชิโต (สืบศรี)  ๑๘๐ เรื่อง 
“บทบาทการเผยแผ่ของคณะสงฆ์ในอ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” พบว่า พุทธศาสนิกชน

                                                 

 ๑๗๗พระมหาชัย วิชิโต (สืบศรี), “บทบาทการเผยแผ่ของคณะสงฆ์ในอ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรี  
อยุธยา”, สารนิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
 ๑๗๘เรื่องเดียวกัน. 
 ๑๗๙เรื่องเดียวกัน. 
 ๑๘๐พระมหาชัย วิ ชิโต (สืบศรี) ,  “บทบาทการเผยแผ่ของคณะสงฆ์ในอ าเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา”, สารนิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



~ ๒๗๙ ~ 
 

ทั่วไปในอ าเภออุทัยที่มีอาชีพต่างกัน ความคิดเห็นต่อบทบาทด้านการเผยแผ่ของคณะสงฆ์ ในอ าเภอ
อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 
  ๕) สถานภาพในชุมชน พุทธศาสนิกชนที่มีสถานภาพในชุมชนต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ทั้งนี้เพราะพุทธศาสนิกชนในชุมชนมีทั้งที่เป็นพุทธศาสนิกชน
ทั่วไป เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงท าให้ได้มีโอกาสในการรับฟังการเผยแผ่ของคณะสงฆ์
ในอ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” พบว่า พุทธศาสนิกชนทั่วไปในอ าเภออุทัยที่มีสถานภาพ
ในชุมชนต่างกัน ความคิดเห็นต่อบทบาทด้านการเผยแผ่ของคณะสงฆ์ ในอ าเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 
 ๗.๓ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ์ในอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี   
 พุทธศาสนิกชนผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเผยแผ่ในรูปแบบที่ไม่
เหมือนกัน  สอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาชัย วิชิโต (สืบศรี) ๑๘๑ เรื่อง “บทบาทปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอเสาไห้ 
จังหวัดสระบุรี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  ๑) ด้านการแสดงพระธรรมเทศนา  
  ปัญหา อุปสรรค คือ รูปแบบการแสดงพระธรรมเทศนายังไม่มีความหลากหลาย
และดึงดูดใจผู้ฟัง มีการแสดงพระธรรมเทศนาเฉพาะในวัด ท าให้ไม่สะดวกต่อผู้ฟังบางอาชีพ ท าให้
จ านวนผู้ฟังมีน้อย และขาดบุคลากรในการแสดงพระธรรมเทศนา สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระ
สมุห์สมหวัง ยุตฺติโก (สุวรรณศร) ๑๘๒ เรื่อง “การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอเมือง 
จังหวัดสระบุรี” พบว่า ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์
ในอ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ด้านการเทศนา คือ ขาดบุคลากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
พระสงฆ์ยังไม่มีความรู้ในเรื่องที่เทศนา ใช้เวลาไม่เหมาะสม พระสงฆ์ท่ีท าหน้าที่เผยแผ่ยังมีทักษะไม่พอ    
  ๒) ด้านปาฐกถาธรรม  
  ปัญหา อุปสรรค คือ พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ไม่มีเวลาเข้ามาฟังเพราะต้อง
ประกอบอาชีพเพ่ือหาเลี้ยงครอบครัว และขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปาฐกถาธรรม 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระสมุห์สมหวัง ยุตฺติ โก (สุวรรณศร) ๑๘๓ เรื่อง “การเผยแผ่

                                                 

 ๑๘๑เรื่องเดียวกัน. 
 ๑๘๒พระสมุห์สมหวัง ยุตฺติโก (สุวรรณศร), “การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอเมือง 
จังหวัดสระบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 
 ๑๘๓พระสมุห์สมหวัง ยุตฺติโก (สุวรรณศร), “การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอเมือง 
จังหวัดสระบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 



~ ๒๘๐ ~ 
 

พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี” พบว่า ปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ด้านการ
ปาฐกถาบรรยายธรรม คือ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ องค์แสดงมีความรู้ความสามารถน้อย เวลา 
โอกาส สถานที่ อุปกรณ์ ไม่เอ้ืออ านวยต่อการปาฐกถาบรรยายธรรม  
  ๓) ด้านการเขียนบทความและสุภาษิตต่างๆ 
  ปัญหา อุปสรรค คือ พระสงฆ์ส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการเขียน
บทความ-สุภาษิต จึงท าให้การเผยแผ่โดยวิธีนี้ยังไม่กว้างขวาง คงมีเพียงการน าหลักธรรม ค าคมและ
สุภาษิตของผู้อ่ืนมาท าเป็นแผ่นป้ายเผยแผ่ตามวัด ขาดงบประมาณในการจัดท า  และพระสงฆ์ส่วน
ใหญ่ไม่สนใจในการเขียนบทความและสุภาษิต สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระสมุห์สมหวัง ยุตฺติโก 
(สุวรรณศร) ๑๘๔ เรื่อง “การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ” 
พบว่า ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอเมือง 
จังหวัดสระบุรี ด้านการเขียนบทความ สุภาษิตต่าง ๆ คือ ขาดการสนับสนุนด้านปัจจัย มีการสร้าง
แรงจูงใจในด้านการเขียนบทความ สุภาษิตน้อยมาก ขาดการคัดสรรข้อมูลที่เหมาะสมการ
ตีความหมายสุภาษิตยังไม่แตกฉานพอ เครื่องมือและอุปกรณ์ไม่เอ้ืออ านวย 
  ๔) ด้านการจัดกิจกรรมเผยแผ่  
  ปัญหา อุปสรรค คือ พระสงฆ์ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการ     
เผยแผ่ ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และขาดงบประมาณในการจัดท า สอดคล้องกับงานวิจัย
ของพระใบฎีกาณัฏฐพร านวุฑฺโฒ๑๘๕ เรื่อง “บทบาทพระสงฆ์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
จังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคของพระสงฆ์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
มีดังนี้ (๑) พระสงฆ์ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่พระสงฆ์จะเข้าไปเผย
แผ่พระพุทธศาสนา (๒) ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรของคณะสงฆ์เอง รวมทั้งจาก
หน่วยงานของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (๓) พุทธศาสนิกชนไม่มีความเข้าใจในการที่พระสงฆ์เข้าไปเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในที่ต่างๆ (๔) อุปกรณ์ในการให้ความสะดวกแก่พระสงฆ์ในการอบรมหรือในการ
เผยแผ่มีน้อย 
  

                                                 

 ๑๘๔เรื่องเดียวกัน. 
 ๑๘๕พระใบฎีกาณัฐพร านวุฑฺโฒ เรื่อง“บทบาทพระสงฆ์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัด
นครปฐม, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 
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๘. ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาเรื่อง  พัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน อ าเภอเสาไห้ 
จังหวัดสระบุรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๘.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  ๗.๑.๑ ด้านการเทศนาธรรม คณะสงฆ์ควรมีการก าหนดนโยบายในการพัฒนา
บุคลากรในด้านการเทศนาอย่างเป็นรูปธรรม และมีการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการด้วย 
  ๗.๑.๒ ด้านการปาฐกถาธรรม คณะสงฆ์ควรมีนโยบายในการส่งเสริมการศึกษา
สายสามัญแก่พระสงฆ์ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนศักยภาพแก่พระสงฆ์ให้มีความรู้ความเข้าใจใน
วิชาการต่างๆ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปาฐกถา และควรมีการจัดหาทุนเพ่ือใช้เป็น
งบประมาณในการด าเนินการ 
 ๘.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
  ๑) ด้านการเทศนาธรรม คณะสงฆ์ควรมีการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร  
ด้วยการจัดฝึกอบรมการเทศนาธรรมและส่งเสริมให้พระสงฆ์ได้ศึกษาในสายสามัญ ทั้งนี้เพ่ือให้มี
ความรู้ความสามารถในการเทศนาให้เหมาะสมกับเพศและวัย ใช้ภาษาที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย ซึ่งจะท า
ให้การเทศน์มีความน่าสนใจและผู้ฟังได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ และควรมีการสนับสนุนงบประมาณใน
การด าเนินการเพ่ือให้มีบุคลากรในด้านนี้ที่เพียงพอและมีคุณภาพ 
  ๒) ด้านการปาฐกถาธรรม คณะสงฆ์ควรมีการส่งเสริมด้านการเรียนสายสามัญแก่
พระสงฆ์ เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ควรมีการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ และมี
ข้อมูลในการปาฐกถาที่หลากหลาย และควรมีการจัดหางบประมาณสนับสนุนให้มีการแข่งขันและมี
รางวัลเป็นสิ่งตอบแทน เพ่ือเป็นการจูงใจ 
 ๘.๓ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  ๑) ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใน
อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เพ่ือจะได้ทราบถึงปัจจัยที่ช่วยเสริมให้การเผยแผ่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
  ๒) ควรมีการศึกษาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในการจัดการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาในอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการเผยแผ่
ให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
  ๓) ควรมีการศึกษารูปแบบการเผยแผ่และแนวโน้มการจัดการงานด้านการเผยแผ่
ในอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลในการจัดการเผยแผ่ให้ประสบผลส าเร็จ 
  



~ ๒๘๒ ~ 
 

 
บรรณานุกรม 

 (๑) หนังสือ: 
กรมการศาสนา. กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือพระสังฆาธิการ ว่าด้วยเรื่องการคณะสงฆ์และการ

ศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมศาสนา, ๒๕๔๐. 
คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. การปกครองคณะสงฆ์ไทย. กรุงเทพมหานคร 

: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พระพุทธศาสนาในอาเซีย. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๐. 
พระสุธีวรญาณ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ). พุทธศาสนาปริทรรศน์ รวมผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับ 
 พระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑. 
สุรพล สุยะพรหม และสุทธิรัก ศรีจันทร์เพ็ญ.  ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ. กรุงเทพมหานคร       
 : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 
 (๒) วารสาร: 
พระครูโสภณธรรมวิจารณ์. “รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในจังหวัด

อ่างทอง”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน 
๒๕๕๙. 

 (๓) รายงานการวิจัย/วิทยานิพนธ์ 
พระครูอาทรธัญญานุรักษ  ์ (มนตรี ตสีโล). บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารงานเผยแผ่ของ 

คณะสงฆ์ : กรณีศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๓. 

พระใบฎีกาณัฐพร านวุฑฺโฒ. “บทบาทพระสงฆ์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดนครปฐม. 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

พระมหาชัย วิชิโต (สืบศรี). “บทบาทการเผยแผ่ของคณะสงฆ์ในอ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรี  อยุธยา”. 
สารนิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

พระสมุห์สมหวัง ยุตฺติโก (สุวรรณศร). “การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอ าเภอเมือง จังหวัด 
สระบุรี”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, บัณฑิต
 วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 
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การบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสระบุรี 
The Management Towards Provicial Dhamma Practice Center 

in Saraburi Province 
 

พระอธิการศรัณย์กร ปยุตฺโต 
ธิติวุฒิ หมั่นมี 

พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคคล ผู้ที่ปฏิบัติธรรม ที่มีต่อการ

บริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสระบุรี ๒) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคคล ผู้ที่ปฏิบัติ
ธรรม ที่มีต่อการบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสระบุรี  โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 ๓)เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของบุคคล ผู้ที่ปฏิบัติธรรม ที่มีต่อการบริหารส านัก
ปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสระบุรี ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed - Method 
Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ เจ้าส านักปฏิบัติธรรม 
พระวิปัสสนาจารย์ วิทยากร บุคลากร เจ้าหน้าที่ประจ าส านักปฏิบัติธรรม ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมในส านัก
ปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสระบุรีทั้ง ๓ แห่ง จ านวน ๓๔๕ รูป/คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยการหาค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( )  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D)และใช้สถิติทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่าที (T-test)และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-WAY ANOVA) และการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท 
สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย 

ผลการวิจัยพบว่า 
๑. การบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสระบุรี  ทั้ง ๓ ด้านคือ ด้านการบริหาร ด้านวิทยากร 

และด้านสถานที่ พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน แล้วพบว่าการบริหารส านักปฏิบัติ
ธรรมประจ าจังหวัดสระบุรี  ในด้านการบริหาร ด้านวิทยากร ด้านสถานที่ อยู่ในระดับมาก 

                                                 
 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย 
 ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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๒. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสระบุรี  
โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๔ ด้าน คือ สถานเพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา พบว่า ผู้ที่ตอบ
แบบสอบถามที่มี เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารส านัก
ปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสระบุรี  ไม่ต่างกัน 

๓. ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสระบุรี พอสรุปได้
ดังนี้ ด้านการจัดการ ได้แก่ขาดการจัดท าสถิติและข้อมูลการปฏิบัติธรรม และการดูแลสถานที่ไม่ทั่วถึง 
ด้านวิทยากร ได้แก่ วิทยากรมีน้อย ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงและการท า
กิจกรรมใช้เวลานานเกินไป ด้านสถานที่ ได้แก่ ในบางพ้ืนที่ไม่ค่อยสะอาด ที่พักและห้องน้ าไม่เพียงพอ 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสระบุรี พอสรุปได้ดังนี้ ด้านการบริหาร 
ได้แก่ ควรมีการจัดท าสถิติและข้อมูลการปฏิบัติธรรม เพ่ือเป็นข้อมู ลในการพัฒนาต่อไป และ
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง ด้านวิทยากร ได้แก่ ควรเพ่ิมจ านวนวิทยากรให้มากข้ึน 
และจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้แก่วิทยากรให้มากขึ้น และด้านสถานที่ ได้แก่ ควรเพ่ิมห้องน้ าและห้องพัก
ให้เพียงพอกับผู้ปฏิบัติธรรมและดูแลเรื่องของความสะอาดเพ่ิมมากขึ้น 

แนวทางในการพัฒนาการบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสระบุรี  ด้านการจัดการ  
ควรมีการจัดท าบัญชีรายรับ รายจ่ายที่ชัดเจนอย่างเป็นระบบ , ควรมีการประสานงานกับชุมชนให้มีส่วน
ร่วมในกิจการของวัด ในรูปแบบของคณะกรรมการ การด าเนินงานในด้านต่างๆ และควรมีการจัดเก็บ
ข้อมูลสถิติของผู้เข้ารับการปฏิบัติธรรมอย่างเป็นระบบสามารถสืบค้นได้โดยสะดวก ด้านวิทยากร ควรมี
การใช้สื่อสารสนเทศสอดแทรกในการบรรยาย,ควรฝึกอบรมวิทยากรให้สามารถตอบข้อซักถามและสอบ
อารมณ์กรรมฐานได้,วิทยากรควรมีความสามารถในการเทศนาและบรรยายธรรมะและวิทยากรควรมีวัตร
ปฏิบัติเป็นที่น่าเลื่อมใส ในขณะที่ ด้านสถานที่ ห้องพักควรมีการป้องกันแมลงและสัตว์ที่จะมารบกวน
หรือท าอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติธรรมจัดอาคารสถานที่ศาลาปฏิบัติธรรมให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกไม่แออัด
จนเกินไป และควรมีการจัดสถานที่ไว้ส าหรับการเดินจงกรมเฉพาะ 

 
ABSTRACT 

The objectives of this research were (1) to study opinion of person who 
practice meditation in Saraburi province (2) to compare the opinions of person who 
practice meditation in Saraburi province classified by personal factors (3) to study 
problems , obstacles and suggestions of person who practice meditation in Saraburi 
province.  The research methodology used the mixed method research between 
the quantitative and qualitative methods. The sampling groups were 355 persons 
by all of places of meditation practice school in Saraburi province. The tool for 
data collection was the both of closed-end and opened-end questionnaires.  The 
data were analyzed by ready social sciences program and the statistics were used 
by ( ), percentage, mean, standard deviation; SD, t-test, F-Test and One-Way X
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Analysis of Variance and test the differences of the average pairing with the Least 
Significant Difference: LSD. For the qualitative research were collected the data with 
in- depth interview from key informants. 
The findings of this research were as followings;                          

1. The persons’ opinions who practice meditation in Saraburi province for 
the management , lecturers and place , the overall were in the high level when 
consider each aspect found in the same. 

2. The compare for persons’ opinions who practice meditation in Saraburi 
province, classified by personal factors as sex, age, careers and education level 
found that in the different personal factors had same opinions. 

3. The problems obstacles and suggestions of person who practice 
meditation in Saraburi province as following; The management found that lack for 
collected statistics of the number of personnel who came and default for place 
management, The lecturers lacked of knowledge for insight meditation and less of 
numbers of lecturer, The place lacked of clean and not enough for support all of 
person who practice meditation. In the addition the management should be 
collected the statistics of the number of personnel for develop in this issue, the 
lecturers should be raised and be trained for more knowledge and the place 
should be increased for support the personnel who came. 

 

๑. บทน า 

กกกกกกกกในปัจจุบันวัดที่มีคุณสมบัติตรงตามมหาเถรสมาคมว่าด้วยการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๓ และได้รับจัดตั้งเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดได้เพ่ิมจ านวนมาก
ขึ้น มีการกระจายครอบคลุมทุกจังหวัดตามเจตนารมณ์แห่งระเบียบมหาเถรสมาคม แต่เนื่องจาก
ส านักปฏิบัติธรรมที่จัดตั้งขึ้นแล้ว ได้ด าเนินกิจกรรมภายใต้กรอบแนวคิดของปัจเจกชน ซึ่งหากมอง
ในภาพรวมแล้วจะเห็นว่ายังคงลักษณะต่างคนต่างท า ขาดการประสานท าให้ขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม ไม่มีการก าหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานหรือแนวปฏิบัติส าหรับการติดตามและ
ประเมินผลรวมทั้งขาดการสนับสนุนส่งเสริม ด้านองค์ความรู้แก่บุคลากร การบริหารจัดการ
งบประมาณและขาดการกระตุ้นการส่งเสริมให้มีกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เนื่องจากยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจดังกล่าว และไม่มีการก าหนด
ระเบียบหรือมาตรฐาน การบังคับหรือส่งเสริมใดๆท่ีชัดเจน ในส่วนเขตปกครองของคณะสงฆ์จังหวัด
สระบุรี เป็นเขตที่มีพ้ืนที่ที่มีส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดจ านวน ๑๒ ส านัก จากการลงพ้ืนที่จริง
ของผู้วิจัยนั้น พบว่าบางส านักนั้นไม่มีการด าเนินการบ้าง เจ้าส านักลาสิกขาบ้าง หรือย้ายออกนอก
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พ้ืนที่บ้าง และไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรบ้าง และมีอยู่ไม่กี่ส านักที่มีการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง ผู้วิจัยจึงได้สรุปท าวิจัย ๓ ส านัก คือ ส านักปฏิบัติธรรมวัดศรีบุรีรตนาราม ส านักปฏิบัติ
ธรรมวัดมะขามเรียง และส านักปฏิบัติธรรมวัดเขาวง ส านักปฏิบัติธรรมที่มีเกียรติคุณชื่อเสียงเป็นที่
ยอมรับหลายส านัก แต่เมื่อพิจารณาอย่างถ่องแท้ ท าให้เห็นอัตราส่วนของส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดที่มีมาตรฐาน และที่ยังไม่ถึงมาตรฐานนั้นแตกต่างกันมาก มีการด าเนินกิจกรรมภายใต้กรอบ
แนวคิดของเจ้าส านัก ซึ่งหากมองในภาพรวมแล้ว จะเห็นได้ว่ายังคงมีลักษณะต่างคนต่างท า ขาดการ
ประสานความร่วมมือกันระหว่างส านัก ท าให้ขาดความเป็นเอกภาพ ขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพ 
ทั้ งความรู้ด้านปริยัติ  และด้านประสบการณ์ตรงที่ ได้รับจากการปฏิบัติ  ตลอดจนความรู้
ความสามารถในเทคนิคในการเผยแผ่อบรมสั่งสอนประชาชนผู้ที่มาปฏิบัติธรรม ส านักต่างๆได้ให้
ความส าคัญในการศึกษาอบรม และเผยแผ่ศาสนธรรม ด้วยการน าปฏิบัติในแนวทางวิปัสสนา
กรรมฐาน ซึ่งแต่เริ่มเดิมทีมีผู้สนใจปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่มาก ต่อมาเมื่อหลายๆท่านได้สัมผัส
กับความสงบและสว่างทางปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติวิปัสสนา จึงพากันมาปฏิบัติโดยการบอกต่อๆ
กัน  และจากการได้ฟังธรรม และน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันตามแนวหลักสติปัฎฐานสี่ ปัจจุบันจึง
ได้มีผู้ที่สนใจใฝ่ธรรมมาปฏิบัติธรรมกันเป็นจ านวนมาก ส านักปฏิบัติธรรมในจังหวัดสระบุรีจึงควร
ด าเนินการวิจัยถึงสถานการณ์ปัจจุบัน ในด้านความคิดเห็นของประชาชน ผู้ที่ปฏิบัติธรรม เพ่ือ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน ผู้ที่ปฏิบัติธรรม และเพ่ือหาจุดบกพร่อง ปัญหา อุปสรรค 
และโอกาสในการพัฒนาการบริหารงานของส านักปฏิบัติธรรม๑๘๖ และแนวทางเพ่ือปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนาให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาวะในปัจจุบัน เพ่ือรองรับการปฏิบัติธรรมของผู้ปฏิบัติ 
ตามแนวทางแห่งสติปัฎฐาน ๔ และเพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบของมหาเถรสมาคม ผู้วิจัยในฐานะ
ที่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเป็นพระภิกษุสงฆ์ จึงมีความสนใจที่
จะท าการศึกษาวิจัยเรื่องการบริหาส านักปฏิบัติประจ าจังหวัดสระบุรีมีสภาพปัญหาและอุปสรรคใน
การด าเนินการอย่างไร และควรมีแนวทางในการปรับปรุงอย่างไร แล้วจะน ากลับมาประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ได้อย่างไร โดยจะบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้เข้ากับแนวคิดทฤษฎีการ
บริหารของทางโลกมาใช้กับการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมในสมัยปัจจุบันได้อย่างไร เพ่ือความ
สมบูรณ์แบบในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมที่ตรงจุด และก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ รวมถึงให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุดอย่างมีคุณภาพเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สังคมไทยในปัจจุบัน และตรงตามวัตถุประสงค์ที่มหาเถรสมาคม และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่ง
ได้ก าหนดไว้ต่อไป. 

                                                 
๑๘๖พระณปวร โทวาท, “การพัฒนาต้นแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา

ประจ าจังหวัดในประเทศไทย”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) (พฤษภาคม-
สิงหาคม ๒๕๕๙): ๖๗ 
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๒.วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคคล ผู้ที่ปฏิบัติธรรม ที่มีต่อการบริหารส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดสระบุรี  
 ๒.๒ เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคคล ผู้ที่ปฏิบัติธรรม ที่มีต่อการบริหารส านัก
ปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสระบุรี  
 ๒.๓ เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของบุคคล ผู้ที่ปฏิบัติธรรม ที่มีต่อการ
บริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสระบุรี 
 

๓.ขอบเขตการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาขอบเขตเนื้อหา ด้านการจัดการ ด้านวิทยากร และด้านสถานที่ ขอบเขต
ด้านตัวแปรต้น ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ สถานเพศ อายุ อาชีพ  ระดับ
การศึกษา ของประชาชน ผู้ปฏิบัติธรรม ประสิทธิภาพการบริหารงานของส านักปฏิบัติธรรม ขอบเขต
ด้านตัวแปรตาม การบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสระบุรี ขอบเขตด้านประชากร ประชาชน 
นักเรียน เด็ก และเยาวชน ผู้ที่ปฏิบัติธรรม ในส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสระบุรี ขอบเขตด้านเวลา 
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมระยะเวลาท าวิจัย ๖ เดือน 
 

๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย รูปแบบการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์
ข้อมูล การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสระบุรี” ใช้ระเบียบวิธีวิจัย
แบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research)โดยเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Server Research) โดยเป็นการวิเคราะห์เอกสาร
(Documentary Analysis) และสัมภาษณ์เชิงลึก ประชากรที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ ประชาชน  
ผู้ปฏิบัติธรรม เจ้าส านักปฏิบัติธรรม พระวิปัสสนาจารย์พระวิทยากร ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส านัก
ปฏิบัติธรรมในส านักปฏิบัติธรรมจ านวน ๓ ส านัก คือ ส านักปฏิบัติธรรมวัดศรีบุรีรตนาราม จ านวน 
๑๑๕ คน, ส านักปฏิบัติธรรมวัดมะขามเรียง, จ านวน ๑๑๕ คน, ส านักปฏิบัติธรรมวัดเขาวง จ านวน 
๑๑๕ คน ระหว่างวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ถึง ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ ท าการสุ่มจากประชากร ผู้ปฏิบัติธรรมในส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสระบุรี
วัดศรีบุรีรตนาราม, วัดมะขามเรียง, วัดเขาวง จ านวน ๒,๕๐๐ คน (ตามการคาดคะเนของช่วง
ระยะเวลาในการปฏิบัติธรรมของปีพ.ศ.๒๕๕๘) โดยการใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) 
ในการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๔๕ คน โดยการใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบ
ง่าย (Simple Sampling) เมื่อด าเนินการเก็บข้อมูลแล้วผู้วิจัยจึงน ามาตรวจสอบความถูกต้อง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แล้วสร้างเครื่องมือ น าปรึกษาอาจารย์



~ ๒๘๘ ~ 
 

ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ ทดสอบเครื่องแล้วลงพ้ืนที่ แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูล น า
รวบรวมเสนอข้อมูลเป็นแบบเรียงความ 
 

๕. ผลการวิจัย 

๕.๑ ความคิดเห็นของบุคลากร ผู้ที่ปฏิบัติธรรม ที่มีต่อการบริหารส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดสระบุรี  

เมื่อพิจารณาในภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๙ และเมื่อ
จ าแนกเป็นรายด้าน แล้วพบว่า การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสระบุรีในด้าน
การจัดการ ด้านวิทยากร และด้านอาคารสถานที่ อยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๔.๑๒ 
– ๔.๑๙ ซึ่งสามารถเรียงล าดับจากน้อยไปหามากได้ดังนี้ ด้านสถานที่ ( X  = ๔.๑๙) ด้านวิทยากร  
( X  = ๔.๑๖) ด้านการจัดการ ( X  = ๔.๑๒) 

๕.๒ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากร ผู้ที่ปฏิบัติธรรม ท่ีมีต่อการบริหาร
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสระบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๓ ด้าน ดังนี้  

๑. ด้านเพศ 
เพศชาย มีความคิดเห็นต่อการบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสระบุรีในรูปแบบ

รายการโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เท่ากับ ๔.๐๘ ส าหรับผลการพิจารณาเป็นรายข้อ ปรากฏว่า 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๔.๐๑ – ๔.๑๘ 

เพศหญิง มีความคิดเห็นต่อการบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสระบุรีใน
รูปแบบรายการโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เท่ากับ ๔.๒๗ ส าหรับผลการพิจารณาเป็นรายข้อ 
ปรากฏว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๔.๒๑ – ๔.๓๗  

๒. ด้านอายุ 
อายุต่ ากว่า ๒๐ ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด

สระบุรีในรูปแบบรายการโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เท่ากับ ๔.๒๒ ส าหรับผลการพิจารณาเป็น
รายข้อ ปรากฏว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๔.๑๑ – ๔.๓๔ 

อายุระหว่าง ๒๑ – ๔๐ ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดสระบุรีในรูปแบบรายการโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เท่ากับ ๔.๓๙ ส าหรับผลการ
พิจารณาเป็นรายข้อ ปรากฏว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๔.๑๕ – ๔.๒๖ 

อายุระหว่าง ๔๑ – ๖๐ ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดสระบุรีในรูปแบบรายการโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เท่ ากับ ๔.๑๑ ส าหรับผลการ
พิจารณาเป็นรายข้อ ปรากฏว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๔.๐๕ – ๔.๑๗ 

อายุ ๖๑ ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
สระบุรีในรูปแบบรายการโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เท่ากับ ๔.๓๕ ส าหรับผลการพิจารณาเป็น
รายข้อ ปรากฏว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๔.๒๑ – ๔.๕๗ 
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๓. ด้านอาชีพ 
อาชีพค้าขาย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสระบุรี

ในรูปแบบรายการโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เท่ากับ ๔.๒๓ ส าหรับผลการพิจารณาเป็นรายข้อ 
ปรากฏว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๔.๒๗ – ๔.๓๔ 

อาชีพรับราชการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
สระบุรีในรูปแบบรายการโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เท่ากับ ๔.๒๘ ส าหรับผลการพิจารณาเป็น
รายข้อ ปรากฏว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๔.๒๕ – ๔.๓๓ 

อาชีพกิจการส่วนตัว มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดสระบุรีในรูปแบบรายการโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เท่ากับ ๔.๑๗ ส าหรับผลการ
พิจารณาเป็นรายข้อ ปรากฏว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๔.๑๑ – ๔.๒๕ 

อาชีพนักเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
สระบุรีในรูปแบบรายการโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เท่ากับ ๔.๑๘ ส าหรับผลการพิจารณาเป็น
รายข้อ ปรากฏว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๔.๑๐ – ๔.๒๘ 

๔. ด้านระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสระบุรี

ในรูปแบบรายการโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เท่ากับ ๔.๒๓ ส าหรับผลการพิจารณาเป็นรายข้อ 
ปรากฏว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๔.๑๗ – ๔.๓๔ 

มัธยมศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสระบุรี
ในรูปแบบรายการโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เท่ากับ ๔.๒๐ ส าหรับผลการพิจารณาเป็นรายข้อ 
ปรากฏว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๔.๑๐ – ๔.๓๒ 

ปริญญา มีการบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสระบุรีในรูปแบบรายการโดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เท่ากับ ๔.๒๘ ส าหรับผลการพิจารณาเป็นรายข้อ ปรากฏว่า มีค่าคะแนน
เฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๔.๑๐ – ๔.๒๘ 

อ่ืนๆ มีการบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสระบุรีในรูปแบบรายการโดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เท่ากับ ๔.๓๔ ส าหรับผลการพิจารณาเป็นรายข้อ ปรากฏว่า มีค่าคะแนน
เฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๔.๓๐ – ๔.๓๗ 

๕.๑.๓ จากการศึกษาเรื่องการบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสระบุรีจาก
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ท าให้ทราบถึง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของบุคลากร 
ผู้ที่ปฏิบัติธรรม ที่มีต่อการบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสระบุรี 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของการบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดสระบุรี ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวมที่มี เพศ ต่างกัน ๒ ระดับ ได้แก่
เพศชาย และเพศหญิง โดยใช้วิธีวิเคราะห์การทดสอบค่าที (t-test ) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
สถานภาพเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสระบุรี โดย
ภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ส าหรับรายด้านก็พบว่า มีความ
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แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ทุกด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการ โดยเพศหญิงมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารส านักปฏิบัติประจ าจังหวัดสระบุรีด้านการจัดการมากกว่าเพศชาย, 
ด้านวิทยากร โดยเพศหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารส านักปฏิบัติประจ าจังหวัดสระบุรีด้าน
วิทยากรมากกว่าเพศชาย, ด้านสถานที่ โดยเพศหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารส านักปฏิบัติ
ประจ าจังหวัดสระบุรีด้านสถานที่มากกว่าเพศชาย 

๕.๑.๔ การบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสระบุรี 
การบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสระบุรี ทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้านการจัดการด้าน

วิทยากร และด้านสถานที่ เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก โดยเฉลี่ยและเมื่อจ าแนก
เป็นรายด้านเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุด พบว่า การบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
สระบุรีในด้านสถานที่มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับที่หนึ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับรองลงมา คือ ด้านวิทยากร
และด้านการจัดการ โดยจ าแนกรายด้าน ได้ดังนี้ 

การบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสระบุรี ในด้านการจัดการ เมื่อพิจารณาโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการสามารถเรียงล าดับความคิดเห็นจากมากไป
หาน้อย ๓ อันดับ ได้ดังนี้ คือ เจ้าอาวาสหรือเจ้าส านักปฏิบัติธรรมมีการวางแผน มีความสนใจ และ
เห็นความส าคัญของการศึกษาปฏิบัติ และเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านวิปัสสนาธุระอย่างแท้จริง
รองลงมา คือ มีบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่เพียงพอในการท าหน้าที่ดูแลด้านที่พัก อาหาร น้ าดื่ม ห้องน้ า 
ห้องสุขาและการอ านวยความสะดวกต่างๆแก่ผู้ปฏิบัติธรรมและ มีการฝึกอบรม แนะน า ให้เป็นไป
ตามแผน 

การบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสระบุรี ในด้านวิทยากร เมื่อพิจารณาโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ สามารถเรียงล าดับความคิดเห็นจากมากไป
หาน้อย ๓ อันดับ ได้ดังนี้ คือ ผ่านการอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ รองลงมาคือ สามารถ
บรรยายให้ผู้ฟังเข้าใจหลักพุทธธรรมและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ และ
พระภิกษุสามเณรหรือบุคลากรในส านักมีความประพฤติดีปฏิบัติชอบ สามารถปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี  

การบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสระบุรี ในด้านสถานที่ เมื่อพิจารณาโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๙ เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ สามารถเรียงล าดับตามความ
คิดเห็นจากมากไปหาน้อย ๓ อันดับ ได้ดังนี้ คือ มีความสะอาดร่มรื่น รองลงมาคือ มีอาคารหรือศาลา
ปฏิบัติธรรมที่สามารถให้ผู้ปฏิบัติธรรมนั่งฟังการบรรยายธรรม และฝึกปฏิบัติกัมมัฏฐานได้อย่างเพียงพอ มี
ค่าเฉลี่ยที่ ๔.๔๐ และมีการแบ่งแยกประเภทที่พักตามเพศของผู้ใช้ มีค่าเฉลี่ยที่ ๔.๓๔ 

จากการสรุปผล จะเห็นได้ว่า การบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสระบุรี ทั้ง ๓ ด้าน
ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นพอสรุปได้ว่า การบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสระบุรี อยู่ในระดับมาก 
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ด้านวทิยากร 
-ผ่านการอบรมหลักสูตรพระ 
วิปัสสนาจารย์ 
-สามารถบรรยายให้ผู้ฟังเข้าใจหลัก
พุทธธรรมและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
-พระภิกษุสามเณรหรือบุคลากรใน
ส านักมีความประพฤติดี ปฏิบัติชอบ 
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
-มีความรู้ความสามารถในการ 
สอนตามหลักสติปัฏฐานสูตร 
-มีวิทยากรจ านวนเพียงพอต่อผู้เข้า
ปฏิบัติธรรม 
-วิทยากรเข้าใจหลักธรรม 
พระพุทธศาสนาดี 
-มอบงานให้รับผิดชอบ ตามความรู้
ความสามารถของบุคลากร(วิทยากร) 

 

 

 

ด้านสถานที ่
-มีความสะอาดร่มร่ืน 
-มีอาคารหรือสถานปฏิบัติธรรมท่ี
สามารถให้ผู้ปฏิบัติธรรมน่ังฟังการ
บรรยายธรรมและฝึกปฏิบัติกรรมฐานได้
อย่างเพียงพอ 
-มีการแบ่งแยกประเภทท่ีพักตามเพศ
ของผู้ใช้ 
-มีโรงฉัน โรงครัว  
อย่างเพียงพอ 
-จัดสถานท่ีให้พร้อมอ านวยความสะดวก
อย่างเพียงพอ มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ 
เน้นสะอาด สงบ และร่มร่ืน 

 

 

๖. องค์ความรู้ที่ได้จาการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสระบุรี” ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า
จากพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา หนังสือ ต าราวิชาการและวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดถึงได้แจกแบบสอบถาม ความคิดเห็นของเจ้าส านกัปฏิบัติธรรมพระวิปัสสนาจารย์ เจ้าหน้าที่ประสานงานประจ า
ส านักปฏิบัติธรรม และผู้ปฏิบัติธรรม ท าให้ผู้วิจัยได้รับองค์ความรู้ใหม่ 

 

                        
       ด้านการจัดการ 
       -เจ้าอาวาสหรือเจ้าส านักปฏิบัตธรรมมีการวางแผน 
         มีความสนใจและเห็นความส าคัญของการศึกษา 
        ปฏิบัติและเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านวิปัสสนาธุระ 
         อย่างแท้จริง 
        -มีบุคลากร/เจ้าหน้าท่ีเพียงพอในการท าหน้าท่ีดูแล 
         ด้านท่ีพักอาหาร น้ าด่ืม ห้องน้ า ห้องสุขา  
         และการอ านวยความสะดวกต่างๆ แก่ผู้ปฏิบัติธรรม 
        -มีการฝึกอบรมแนะน าให้เป็นไปตามแผน 
         -มีการดูแลรักษาความปลอดภัยท้ังภายในส านัก 
         ปฏิบัติธรรมและบริเวณโดยรอบ 
        -มีทัศนคติท่ีดี มีทีมงานดี มีวิธีปฏิบัติท่ีชัดเจน  
         มีทุนสนับสนุนและ เท่ียงธรรม  

 

 

 

 

 
๗. อภิปรายผล 

การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึงการศึกษาการบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ า
จังหวัดสระบุรี โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญและน่าสนใจ น ามาอภิปรายผล ดังนี้ 

ระดับความคิดเห็นของบุคลากร ผู้ปฏิบัติธรรมที่มีต่อการบริหารส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดสระบุรี 

จากการศึกษาเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของบุคลากร ผู้ปฏิบัติธรรมที่มีต่อการบริหารส านัก
ปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสระบุรี พบว่าการบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสระบุรี รวมทุกด้าน 
โดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสระบุรี 
มีการบริหารที่ดี ท าให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาแก่ผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมของส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดสระบุรี เมื่อพิจารณารายด้านมีประเด็นที่จะน ามาอภิปราย ได้ดังนี้ 

ด้านการจัดการ จากการศึกษา พบว่า การบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
สระบุรี ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้น มีการจัดท าบัญชีรายรับ -รายจ่าย ที่ชัดเจนเป็นระบบ , มี

การบริหารส านักปฏิบัตธิรรม 

แผนภาพที่ ๑ องค์ความรู้ที่ได้จากการ
วิจัย 
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การดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งภายในส านักปฏิบัติธรรม และบริเวณโดยรอบ เป็นอย่างดี , มีการ
จัดเก็บข้อมูลสถิติของผู้เข้ารับการปฏิบัติธรรมอย่างเป็นระบบสามารถสืบค้นได้โดยสะดวก อยู่ ใน
ระดับปานกลาง , ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะเจ้าส านักปฏิบัติธรรมให้
ความส าคัญกับ การจัดการเป็นอย่างมาก มีการดูแลอย่างทั่วถึงและครอบคลุมในส่วนส าคัญจุดต่าง 
ๆ เพ่ือให้เกิดการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการบริหารจัดการจ าเป็นต้องปลูกฝั งและท าความ
เข้าใจกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและต้องให้ความส าคัญกับการศึกษาพระธรรม รวมถึงหลักการ
และวิธีการในการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน เพ่ือที่จะสามารถถ่ายทอดหรือสอนแก่ผู้ที่สนใจในการ
ปฏิบัติธรรมทั้งภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาให้ได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถน าไป
ปฏิบัติได้เอง และเป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อ่ืนได้ และการบริหารจัดการว่าจะต้องมีการวาง
ระบบให้เป็นแบบแผน จะช่วยท าให้การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ควรมีการก าหนดกฎระเบียบให้ชัดเจนและรัดกุม และสร้างความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทาง อัน
เดียวกัน หรือเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับกฎระเบียบนั้น ๆ อีกทั้งการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์กับ
คณะท างานและผู้ร่วมงาน จะต้องมีความชัดเจนและสร้างความเคารพซึ่งกันและกัน จะท าให้การ
ประสานงานดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งที่ส าคัญก็คือระบบในการท างาน การจัดกา ร
บริหาร ต้องไม่แบ่งฐานะให้ความส าคัญกับผู้ปฏิบัติแบบเสมอภาคกัน ส านักปฏิบัติธรรมที่ดีควร
จัดระบบให้มีประสิทธิภาพ มีระเบียบแบบแผนที่ดี ให้เข้ากับหลักของการบริหารจัดการคณะสงฆ์ ๖ 
ด้าน ซึ่งต้องมีกฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีชัดเจน มีการประชุมกันอย่างเนื่องนิตย์  

ด้านวิทยากร จากการศึกษา พบว่า การบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสระบุรี 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้น ผ่านการอบรมหลักสูตรการเป็นพระวิปัสสนาจารย์ อยู่ในระดับ              
ปานกลาง ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า วิทยากรมีความส าคัญ พอสมควร วิทยากรเองจะต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง และมีประสบการณ์พอที่จะสามารถ
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติธรรมได้ ให้ผ่านไปได้ด้วยดี ซึ่งต้องอาศัยการไปศึกษาดูงาน การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ปฏิบัติจริง และนิเทศติดตามผล ท าให้วิทยากรหรือพระวิปัสสนาจารย์ รู้และเข้า ใจ
ปัญหา มีความสามารถ ความช านาญ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเผยแผ่ธรรมะได้อย่างดียิ่ง 
สามารถท างานเป็นทีม (TEAM) คอยให้ค าแนะน าปรึกษาหารือกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ในการพัฒนาปรับปรุงข้อบกพร่องซึ่งกันและกัน และวิทยากรหรือพระวิปัสสนาจารย์ ควรมี
บุคลิกภาพและจริยาวัตรที่น่าเลื่อมใส เพราะเปรียบเหมือนประตูบานแรกที่ผู้อ่ืนจะต้องพบเห็น
ก่อนที่จะเปิดเข้ามาดูภายใน กล่าวคือ สร้างความศรัทธาให้เกิดขึ้นกับผู้พบเห็นเสียก่อน เพ่ือให้การ
เจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นไปได้ด้วยดี คุณลักษณะที่ส าคัญของพระวิปัสสนาจารย์ ก็คือ จะต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน และสามารถที่จะถ่ายทอด หรือ แก้ไขให้กับผู้
ปฏิบัติธรรมได้อย่างถูกต้อง มีค าอธิบายที่ชัดเจน มีศิลปะในการบรรยายถ่ายทอดหลักธรรมค าสั่ง
สอนให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจได้ง่ายขึ้น รู้จักประยุกต์หลักธรรม เปรียบเทียบกับการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน
หรือเหตุการณ์ปัจจุบันได้ ซึ่งจะท าให้ผู้ปฏิบัติธรรม มองเห็นภาพและเข้าใจได้ง่ายขึ้น ซึ่งพระ
วิทยากรหรือพระวิปัสสนาจารย์ ควรที่จะได้รับการอบรมหลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานมาอย่างถูกต้อง 



~ ๒๙๓ ~ 
 

เพราะการสอนการปฏิบัติธรรมนั้น เป็นเรื่องส าคัญ ถ้าสอนกันแบบผิด ๆ ถูกๆ ก็จะเป็นผลเสียแก่
พระพุทธศาสนา ผิดจากหลักค าสอนของพระพุทธองค์ ก็จะไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ แก่ผู้ปฏิบัติธรรม 
กลายเป็นเสียเวลาเปล่า และแม้จะผ่านการอบรมมาแล้ว ก็จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ และมีความรู้
ความช านาญ สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมของผู้เข้าปฏิบัติธรรมได้ จึงจะเป็น
ประโยชน์อย่างมากในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ซึ่งส านักปฏิบัติธรรมต่างๆ ควร
จัดการฝึกอบรม บุคลากร วิทยากร พระวิปัสสนา หรือส่งเข้าอบรมตามสถานที่ ส านักที่จัดให้มีการ
อบรม เช่น ไปศึกษาดูงานตามส านักปฏิบัติธรรมอ่ืนๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมอบหมาย
งานให้รับผิดชอบตามความรู้ความสามารถของบุคคล จากการลงพ้ืนที่วิจัยผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่จะ
เน้นให้จัดให้มีการอบรมวิทยากร พระวิปัสสนา และบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง 
พร้อมที่จะรับมือได้กับทุกสถานการณ์ และใช้คนให้ถูกกับงาน ความรู้ ความสามารถ เป็นต้น 

ด้านสถานที่ จากการศึกษา พบว่า การบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสระบุรี 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้น มีที่พักจ านวนเพียงพอ, มีการแบ่งแยกประเภทที่พักตามเพศของ
ผู้ใช้ห้องพักมีการป้องกันแมลงและสัตว์ที่จะมารบกวนหรือท าอันตรายได้อย่างดี และมีการจัด
สถานที่ส าหรับการเดินจงกรม อยู่ในระดับมาก ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า เจ้าส านักปฏิบัติ
ธรรมให้การดูแลเอาใจใส่เกี่ยวกับสถานที่ค่อนข้างมาก เพราะสถานที่เป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วย
ประสิทธิภาพการปฏิบัติธรรมให้มีความก้าวหน้าขึ้นได้ และจัดสรรให้เป็นสัดส่วนเพ่ือง่ายต่อการใช้
สอยพ้ืนที่ ซึ่งอาคารสถานที่ที่มีไว้ส าหรับรองรับผู้ปฏิบัติธรรม จะต้องมีความสะอาด ปลอดจากแมลง
และสัตว์ร้าย ที่อาจมารบกวนผู้ปฏิบัติธรรมได้ จึงจ าเป็นต้องมีการดูแล และรักษาความสะอาด 
ซ่อมแซมส่วนที่ช ารุดเสียหาย ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อยู่เสมอ ซึ่งแม้จะเป็นเรื่ องเล็กน้อย แต่ก็
อาจจะท าให้การปฏิบัติธรรมไม่เจริญก้าวหน้า เพราะเหตุที่เกิดความกังวลใจ กลายเป็นเครื่องกั้น
ธรรมได้ ความกว้างขวางของสถานที่ที่ใช้ส าหรับปฏิบัติธรรม สถานที่นั่งสมาธิ สถานที่เดินจงกรม 
จะต้องเป็นสัดส่วนให้เพียงพอกับจ านวนที่ที่มาปฏิบัติธรรม มีความสงบ ร่มรื่น สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้
การปฏิบัติธรรมมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น ด้านความสะอาด ควรจัดแบ่งโซนให้เหมาะสม สะดวก 
ปลอดภัย ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานาพรรณ ไม่แออัดจนเกินไป และควรจัดให้มีความพร้อมอยู่เสมอๆ 
โดยใช้หลัก ๕ ส ๕ จ คือ เต็มใจ แข็งใจ ตั้งใจ เข้าใจ และสุขใจ หรือเรียกอีกอย่างว่า “บุญฤทธิ์” ซึ่ง
ก็ต้องจัดให้มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติด้วย โดยรวม คือ ต้องมีสะอาด ร่มรื่น ร่มเย็น สงบ 
สะดวก และปลอดภัย กล่าวคือ สัปปายะ 

สรุปจากการศึกษาวิจัย เรื่อง “การบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสระบุรี” 
พบว่า การบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสระบุรีนั้น จะต้องให้ความส าคัญกับทุก ๆ ส่วน
งาน และมีมาตรการในการวางแผนงาน อย่างเป็นระบบ เพ่ือการท างานที่ประสานเข้ากันได้ดี 
ระหว่างคณะท างานด้วยกันเอง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่ตั้งไว้ ซึ่งจะสอดคล้อง



~ ๒๙๔ ~ 
 

กับผลงานของ พระมหาสุทธิชัย ชิดโคกสูง๑๘๗ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการปฏิบัติธรรม
กรรมฐานของวัด เพ่ือความสงบสุขของสังคมในจังหวัดนครราชสีมา” ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติ
ธรรมกรรมฐานที่ดีนั้น ต้องประกอบด้วยปัจจัยในการปฏิบัติ ๔ ประการ คือ  

๑.บุคคลสัปปายะ การปฏิบัติธรรมแต่ละส านักต้องมีอาจารย์ผู้ปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งส าคัญ 
เมื่อมีอาจารย์ผู้ให้กรรมฐานดี มีผู้ปฏิบัติธรรมที่เข้ามาร่วมปฏิบัติ มีผู้สนับสนุนการปฏิบัติธรรมอย่าง
ดียิ่งแล้ว การปฏิบัติธรรมย่อมส าเร็จด้วยดี ๒.อาวาสสัปปายะ สถานที่เป็นสิ่งที่ส าคัญในการปฏิบัติ
ธรรม เพราะถ้าสถานที่มีความพร้อมทั้งทางด้านเสนาสนะดี ด้านห้องน้ า โรงอาหาร สถานที่พัก ถ้ามี
ความพร้อม การปฏิบัติธรรมย่อมด าเนินไปด้วยดี ๓.อาหารสัปปายะ อาหารเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้
ปฏิบัติธรรม เมื่อผู้ปฏิบัติธรรมมีอาหารส าหรับเสริมสร้างร่างกายที่มีคุณภาพ และเพียงพอย่อมส่งผล
ดีต่อการปฏิบัติธรรม และ ๔.ธรรมสัปปายะ ต้องมีหลักธรรมในการปฏิบัติ ถ้ามีอาจารย์ มีสถานที่ มี
อาหารแล้วต้องมีหลักธรรมในการปฏิบัติ เพ่ือเป็นแนวทางหรือทราบแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง
และถูกหลัก 

การวิจัยเรื่องการบริหารส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดสระบุรี พอสรุปได้ ดังนี้ ด้าน
การจัดการ ได้แก่ เจ้าอาวาสหรือเจ้าส านักปฏิบัติธรรมมีการวางแผน มีความสนใจ และเห็น
ความส าคัญของการศึกษาปฏิบัติและเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านวิปัสสนาธุระอย่างแท้จริง  
มีบุคลากร เจ้าหน้าที่เพียงพอในการท าหน้าที่ดูแลด้านที่พัก อาหาร เครื่องดื่ม ห้องน้ า ห้องสุขา และ
การอ านวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติธรรม มีการฝึกอบรมแนะน าให้เป็นไปตามแผน มีการดูแลรักษา
ความปลอดภัยทั้งภายในส านักปฏิบัติธรรมแลบริเวณโดยรอบ มีทัศนคติที่ดี มีทีมงานดี มีวิธีการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน มีทุนสนับสนุนในการบริหารจัดการ และมีความเที่ยงธรรม ด้านวิทยากร ได้แก่ ผ่าน
การอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ สามารถบรรยายให้ผู้ฟังเข้าใจหลักพุทธธรรม และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวันได้ พระภิกษุ สามเณร บุคลากรในส านักมีความประพฤติดี 
ปฏิบัติชอบและสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรู้ความสามารถในการสอนตามหลัก
สติปัฎฐานสูตรเป็นอย่างดี มีวิทยากรจ านวนเพียงพอต่อผู้ปฏิบัติธรรม วิทยากรเข้าใจหลักธรรม
พระพุทธศาสนาอย่างดี และมอบหมายงานให้รับผิดชอบตามความรู้ ความสารถของบุคคล 
(วิทยากร) ด้านสถานที่ ได้แก่ มีความสะอาดร่มรื่น มีอาคารสถานที่ปฏิบัติธรรมที่สามารถให้ผู้ปฏิบัติ
ธรรมนั่งฟังการบรรยายธรรมและฝึกปฏิบัติกรรมฐานได้อย่างเพียงพอ มีการแบ่งแยกประเภทที่พัก
ตามเพศของผู้ใช้ มีโรงฉัน โรงครัวอย่างเพียงพอ มีการจัดสถานที่ให้พร้อมอ านวยความสะดวกอย่าง
เพียงพอ มีเจ้าหน้าที่ร ับผิดชอบพียงพอ เน้นในเรื่อง ความสะอาด ความสงบร่มรื่น และสะดวก
และสัปปายะนั่นเอง ซึ่งสัปปายะนั้นมี ๗ ประการ๑๘๘ คือ สิ่งที่เหมาะ สิ่งที่เกื้อกูล ช่วยสนับสนุนการ
บ าเพ็ญภาวนาให้ได้ผลดี ช่วยให้สมาธิตั้งมั่น ไม่เสื่อมถอย suitable things; things favorable to 
                                                 

๑๘๗พระมหาสุทธิชัย ชิดโคกสูง, “การพัฒนารูปแบบการปฏิบัติธรรมกรรมฐานของวัด เพื่อความสงบ
สุขของสังคมในจังหวัดนครราชสีมา”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,๒๕๕๒). 

๑๘๘ดูรายละเอียดใน วิสุทธิ. ฎีกา.(บาลี) ๑/๑๖๑., วิสุทธิ. ฎีกา.(ไทย) ๑/๑๖๑. 
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mental development ๑. อาวาสสัปปายะ ที่อยู่ซึ่งเหมาะกัน เช่น ไม่พลุกพล่านจอแจsuitable 
abode ๒. โคจารสัปปายะ ที่หาอาหาร ที่เที่ยวบิณฑบาต ที่เหมาะดี เช่น มีหมู่บ้านหรือชุมชนที่มี
อาหารบริบูรณ์อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเกินไป suitableresort ๓. ภัสสสัปปายะ การพูดคุยที่เหมาะกัน เช่น 
พูดคุยเล่าขานกันแต่ในวัตถุกถา ๑๐ และพูดพอประมาณ suitablespeech ๔. บุคคลสัปปายะ 
บุคคลที่ถูกกันเหมาะกัน เช่น มีท่านผู้ทรงคุณธรรม ทรงภูมิปัญญาเป็นที่ปรึกษาเหมาะใจ  
suitableperson ๕. โภชนะสัปปายะ อาหารที่เหมาะกัน เช่น ถูกกับร่างกาย เกื้อกูลต่อสุขภาพ ฉัน
ไม่ยาก suitablefood ๖. อุตุสัปปายะ ดินฟ้าอากาศธรรมชาติแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น ไม่หนาว
เกินไป ไม่ร้อนเกินไป เป็นต้น suitableclimate) ๗. อิริยาบทสัปปายะ อิริยาบทที่เหมาะกัน เช่น 
บางคนถูกกับจงกรม บางคนถูกกับนั่ง ตลอดจนมีการเคลื่อนไวที่พอดี 

 

๘. กิตติกรรมประกาศ 
กกกกกกกกสารนิพนธ์นี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความเมตตานุเคราะห์ของคณะกรรมการที่
ปรึกษาสารนิพนธ์ ประกอบด้วย พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร ดร. อาจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี ที่ได้กรุณา
ให้ความรู้ ให้แนวทาง  ให้ค าปรึกษาแนะน าดูแลเอาใจใส่ ให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงแก้ไขมา
ด้วยดีโดยตลอด กราบขอขอบพระคุณ คณะกรรมตรวจสอบสารนิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์เจ้าคุณ
พระสุธีวีรบัณฑิต ดร., พระปลัดระพิน พุทธิสาโร ดร., เจริญพรขอขอบคุณ ผศ.ดร.วิชชุกร นาคธน 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร กรรมการ, อาจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี กรรมการ  
ที่ได้สละเวลา และให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบสารนิพนธ์ ท าให้งานวิจัยด าเนินไปด้วยความราบรื่น 
 

๙. ข้อเสนอแนะ 
กกกกกกกกควรมีข้อก าหนดและมาตรฐานในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
สระบุรีให้มีความชัดเจนมากขึ้น เพ่ือหาข้อบ่งชี้ที่เหมาะสมแล้วก าหนดเป็นมาตรฐาน และน ามาใช้
กับส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดทั่วประเทศ ควรจัดให้มีการอบรมเจ้าส านักปฏิบัติธรรม และพระ
วิปัสสนาจารย์  เกี่ยวกับนโยบายการจัดตั้งส านักปฏิบัติธรรมและกระบวนการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ และให้ความรู้เกี่ยวกับการเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่ถูกต้องตามค าสอนของพระพุทธ
องค์อย่างถูกต้องเพ่ือการถ่ายทอดที่ถูกต้องและชัดเจนต่อไป  ควรมีการตรวจสอบมาตรฐานของ
ส านักปฏิบัติธรรมและส ารวจการปฏิบัติหน้าที่ของส านักปฏิบัติธรรมเป็นประจ าเพ่ือการพัฒนา
กระบวนการ และวิธีการให้มีความเหมาะสมชัดเจนและสร้างมาตรฐานให้เกิดขึ้นกับส านักปฏิบัติ
ธรรมต่อไป ควรเพ่ิมเติมการบรรยาย หรือวิธีการน าหลักธรรมไปประยุกต์ในชีวิตประจ าวันได้ เมื่อ
กลับไปสู่ครอบครัวหรือที่ท างาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการใช้สื่อต่างๆประกอบการ
บรรยายเพื่อให้เกิดความชัดเจน และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติธรรมมากขึ้น  ควรมีการบรรยาย
เกี่ยวกับกฎระเบียบในการเข้าร่วมปฏิบัติธรรม เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติธรรมให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการบรรยายในที่ประชุม หรือรูปแบบเอกสาร รวมถึงการดูแลผู้ปฏิบัติ
อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ ที่ต้องมีศักยภาพนอกเหนือจากความรู้เรื่องการปฏิบัติธรรมแล้ว 
ควรมีทักษะและวิธีการในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี มีรูปแบบที่ชัดเจน เพ่ือสร้างความ



~ ๒๙๖ ~ 
 

เคารพซึ่งกันและกันของผู้ร่วมปฏิบัติธรรมกันเอง และระหว่าง เจ้าหน้าที่ด้วย ควรมีการจัดสถานที่ให้
เป็นสัดส่วนมากกว่าเดิม ทั้งในส่วนของห้องพักส าหรับผู้ปฏิบัติ ควรมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น 
เพ่ือให้เป็นการรบกวนกันในระหว่างปฏิบัติ และสถานที่ปฏิบัติธรรมกับห้องพัก ก็ควรแยกจากกัน 
ควรมีสถานที่ส าหรับปฏิบัติธรรมในอิริยาบถต่างๆ เพ่ือให้  เหมาะสม และเกิดผลสัมฤทธิ์แก่ผู้ปฏิบัติ
ธรรมด้วย ควรมุ่งเน้นในเด็กและเยาวชนให้มากขึ้นในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ข้อเสนอแนะ
เพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม โดยมุ่งเน้นในด้านต่าง ๆ ให้
มากขึ้นในเด็กและเยาวชน เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการโครงการปฏิบัติธรรมต่อไป 
ควรศึกษาจากกลุ่มประชากร หรือกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่านี้ให้เป็นรูปธรรม เช่น ระดับภาค เป็นต้น 
ในการจัดปฏิบัติธรรมในวันส าคัญๆ เพ่ือศึกษาข้อมูลว่ามีการบริหารจัดการโครงการปฏิบัติธรรม  
มีความเหมือนหรือแตกต่างจากการวิจัยครั้งนี้อย่างไร ควรศึกษาการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม 
เพ่ือพัฒนาวิธีการและรักษารูปแบบการบริหารส านักปฏิบัติธรรม รวมถึงส่งเสริมโครงการปฏิบัติ
ธรรม ให้คงอยู่เป็นโครงการวิจัยและพัฒนาสังคมให้ได้รับความสุขต่อไป ควรศึกษาหลักการและ
วิธีการในการบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรม ของส านักปฏิบัติธรรมที่ประสบความส าเร็จ มีชื่อเสียง 
น าไปพัฒนาส านักปฏิบัติธรรมอ่ืนๆให้เป็นไปในแนวการบริหารเดียวกันต่อไปอย่างยั่งยืน ควรศึกษา
การบริหารจัดการส านักปฏิบัติธรรมของแต่ละสถานที่ที่มีรูปแบบต่างกัน ในด้านต่าง ๆ เพ่ือ
วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสีย แล้วน ามาปรับปรุงงานวิจัยต่อไป โดยมุ่งเน้นไปท่ีเด็กและเยาวชน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) ศึกษาบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของ
พระสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี ๒) เปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี  จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ               
๓) ศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เชิงรุกของพระสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพระสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี จ านวน 
๓๕๗ รูป  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. พระสงฆ์ท่ีตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิง
รุกของพระสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน อันดับแรกคือ ด้านการปาฐกถาธรรม  รองลงมาคือ ด้านการจัดกิจกรรม  
ถัดมาคือ ด้านการสนทนาธรรมและตอบค าถาม  ด้านการเขียนบทความ สุภาษิตต่างๆ อันดับ
สุดท้ายคือ ด้านการเทศนา 
 ๒. ผลการวิ เคราะห์ เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  พบว่า พระสงฆ์
ที่มีอายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม และวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ต่างกัน       
มีความคิดเห็นต่อบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 ๓. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก
ของพระสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี  พบว่า ส่วนใหญ่ขาดผู้มีความรู้ความเข้าใจในการเผยแผ่

                                                 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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พระพุทธศาสนา ขาดงบประมาณในการด าเนินการ และขาดแรงจูใจในการเผยแผ่ ข้อเสนอแนะคือ 
ควรมีการฝึกอบรมพระสงฆ์ท่ีท าหน้าที่ในการเผยแผ่ด้านต่างๆ มีการสนับสนุนในด้านงบประมาณใน
การเผยแผ่ และควรมีการสร้างแรงจูงใจในการเผยแผ่โดยอาจก าหนดในรูปของค่าตอบแทนหรือเงิน
รางวัล 
 

ค าส าคัญ: บทบาท, การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก 
 
 

ABSTRACT  
              The objectives of this research were: 1) to study the role of active 
Buddhism propagation of monks in Chanthaburi province, 2) to compare the 
opinions of the monks to the role of active Buddhism propagation of monks in 
Chanthaburi province, 3) to study the problems, obstacles and suggestions for 
development to roles of active Buddhism propagation of monks in Chanthaburi 
province. 
 This research is the mixed research method. For the quantitative research 
uses the questionnaire as the tool to collection data from 357 monks in 
Chanthaburi province. The researcher had the data analysis through frequency, 
percentage, mean, standard deviation (S.D.) one-way analysis of variance (One-way 
ANOVA) for testing the difference between the averages from three or more groups 
with LSD. (Least Significant Different) and the qualitative research is the in depth 
interview from key informants. The data analysis uses the content analysis 
technique and data synthesis according to research objectives. 
The research findings were as follows :  
 1. The monks answered the questionnaires, had the opinions to the role 
of active Buddhism propagation of monks in Chanthaburi province as a whole was 
at the high level and when considered in each aspect that found that it was the 
high level in all aspect. The first was Dhamma delivery, the second was the activity, 
the third was the Dhamma conversation and answering the questions, the article 
writing and Buddhism proverb,  the last was the sermon. 
 2. The findings from comparison of the opinions to the role of active 
Buddhism propagation of monks in Chanthaburi province, classified by personal 
status, found that the monks who had the differences of sex, ordination year, 
general education, Dhamma education and Pali Education,  had the opinions to the 
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roles of active Buddhism propagation of monks in Chanthaburi province differently. 
It was significantly statistics at 0.05 that it accepted the hypotheses.  
 3. The problems, obstacles and suggestions to the role of active Buddhism 
propagation of monks in Chanthaburi province, found that the majority of monks 
lack of understanding of Buddhism propagation, lack of budget, lack of motivation 
for propagation. Suggestions should have the train to the monks for duties of 
propagation and have the budgetary support for propagation and should create the 
propagation motivation by having the form of reward like salary or money reward. 
 

 Keywords: Role, Active Buddhism Propagation 
 
 

๑. บทน า 
 การเผยแผ่ และถ่ายทอดพระธรรมค าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือเป็น
ภารกิจส าคัญยิ่งที่คณะสงฆ์ต้องปฏิบัติ นอกจากนั้นการปฏิบัติและการด ารงชีวิตของพระภิกษุตาม
พระธรรมวินัย สามารถสร้าง ความศรัทธา ความเลื่อมใส ให้เกิดขึ้นแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป ทั้งยัง
เป็นการสร้างแรงจูงใจให้พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักถึงหน้าที่ของตนในฐานะชาวพุทธอีกด้วย เมื่อ
เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระธรรมวินัย และค าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ก็ 
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางระบบการบริหารจัดการ เพ่ือการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยดีงาม เพราะการปกครองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารกิจการคณะสงฆ์และ
พระศาสนาให้มีความเจริญก้าวหน้า ความตั้งมั่นของพระศาสนาจะเกิดประโยชน์แก่คณะสงฆ์และ
มหาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม๑๘๙ เมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะสังคมความซับซ้อนไปด้วย
ปัญหาต่างๆ ประกอบกับความเจริญทางเทคโนโลยี การสื่อสารสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทเป็นอย่าง
มากท าให้การ  เผยแผ่ธรรมะของพระสงฆ์ไทยในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปด้วยทั้งรูปแบบและ
วิธีการ ตลอดทั้งการประยุกต์เนื้อหาสาระให้เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบัน๑๙๐ 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นการด าเนินการประกาศพระพุทธศาสนาให้ศาสนทายาท
และประชาชนได้รับทราบในทุกๆ วิธีที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีความรู้
ความเข้าใจในหลักธรรมแล้วน้อมน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การเทศนา การปาฐกถาใน
โอกาสและสถานที่ต่างๆทั้งในวัดและนอกวัด การบรรยายธรรมทางวิทยุและโทรทัศน์การเผยแผ่

                                                 

  ๑๘๙พระใบฎีกาณัฏฐพร านวุฑฺโฒ, “บทบาทพระสงฆ์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัด
นครปฐม", วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 
 ๑๙๐พระครูปรีชาธรรมวิจิตร (จิตรกร อภิวโร), “การบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ
สังฆาธิการจังหวัดสมุทรปราการ” วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน  ์, ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) 
พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙. 
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ธรรมด้วยสื่อต่างๆ เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์หรือวีดีทัศน์ ภารกิจด้านนี้ ครอบคลุมถึงการที่วัดหรือ
พระสงฆ์จัดกิจกรรมต่างๆขึ้นในวัดโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการเผยแผ่ธรรมหรือต้องการให้ประชาชน
ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม หรือมุ่งเน้นสืบสานวัฒนธรรมไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากหลักพระพุทธศาสนา 
การด าเนินการใดๆของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่เป็นไปเพื่อการเผยแผ่ธรรมทางพระพุทธศาสนา
ทั้งในวัดและนอกวัด ชื่อว่าภารกิจด้านการเผยแผ่ทั้งสิ้น๑๙๑ ส าหรับเป็นแนวทางขับเคลื่อนงานเผย
แผ่ พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ให้เป็นไปในเชิงรุกมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดความมั่นคงแห่ง 
พระพุทธศาสนาและอ านวยประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน๑๙๒ ปัญหาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
จังหวัดจันทบุรีคือ พระสงฆ์ ไม่มีการประยุกต์หลักธรรมให้เข้ากับสมัยนิยม ไม่มีการประยุกต์
หลักธรรมให้เข้ากับสังคมปัจจุบัน  นอกจากนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบต่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
โดยตรงไม่ได้ มีการประสานความร่วมมือกันอย่างแท้จริง ต่างก็มีลักษณะต่างคนต่างท าที่เกิดส านัก
สงฆ์ต่างๆ มากมาย ปัจจุบันจังหวัดจันทบุรีเองยังมีนักเผยแผ่๑๙๓ ยิ่งโดยเฉพาะการเป็นนักเผยแผ่ที่
เป็นที่ยอมรับของประชาชนยิ่งหายาก เนื่องจากจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติของนักเผยแผ่ที่ดี  
 จากเหตุผลและความส าคัญดังท่ีกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาวิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยในหัวข้อเรื่อง 
บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระสงฆ์ในในจังหวัดจันทบุรี เพ่ือต้องการศึกษาว่าใน
ปัจจุบันนี้ พระสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรีนั้น มีบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกมากน้อย
เพียงไร มีแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกเป็นไปในทิศทางใด เพ่ือเป็นที่ยอมรับจน
กลายเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบทบาทของ
พระสงฆ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดจันทบุรีสืบต่อไป 
 

๒. วัตถุประสงค์การวิจัย 
๒.๑ ศึกษาบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี  
๒.๒ เปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิง

รุกของพระสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี  
๒.๓ ศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบทบาทการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี 
 

๓. ขอบเขตการวิจัย 

                                                 

 ๑๙๑กรมการศาสนา, ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของเจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลาง
ชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐), หน้า ๙. 

    ๑๙๒พระณปวร โทวาท “การพัฒนาต้นแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดในประเทศไทย” วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน  ์, ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับ
พิเศษ) พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๙๓ข้อมูลจากส านักงานเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี, วัดบูรพาพิทยาราม ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๕๙. 
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 การวิจัยเรื่อง “บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี” 
มุ่ งศึกษาเกี่ยวกับบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๑๙๔ ซึ่ งแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่                   
๑) ด้านการเทศนา ๒) ด้านการปาฐกถาธรรม ๓) ด้านการสนทนาธรรมและตอบค าถาม               
๔) ด้านการเขียนบทความ สุภาษิตต่างๆ ๕) ด้านการจัดกิจกรรม 

 

๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ๔.๑ รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี”  
เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม 
(Questionnaire) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant)   
 ๔.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
  ๔.๒.๑ ประชากรในการวิจัย คือ พระสงฆ์ที่จ าพรรษาอยู่วัดในจังหวัดจันทบุรี 
มหานิกาย จ านวน ๑๐ อ าเภอ จ านวน ๓.๓๓๐ รูป๑๙๕  
  ๔.๒.๒ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์มหานิกาย
จังหวัดจันทบุรี จ านวน ๓๕๗ รูป ได้มาจากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ Taro Yamane ซึ่งใช้ระดับ
ความคลาดเคลื่อนที่ ๐.๐๕๑๙๖ 
  ๔.๒.๓ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth 
Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประเด็นการวิจัย 
จ านวน ๑๐ รูป/คน 
 ๔.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
  ๔.๓.๑ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพโดยการหาค่าความเที่ยง (Validity) ของแบบสอบถาม ได้ค่า IOC = ๑.๐๐ และหาความ
เชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha coefficient) ตามวิธีการของ       
ครอนบาค (Cronbach) เท่ากับ ๐.๘๕๖๗  

                                                 

  ๑๙๔พระใบฎีกาณัฏฐพร านวุฑฺโฒ,  “บทบาทพระสงฆ์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัด
นครปฐม”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 
  ๑๙๕ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี, จ านวนวัด/ส านักสงฆ์/จ านวนพระ/จ านวนสามเณร 
รายอ าเภอ ปี พ.ศ.๒๕๕๘, (จันทบุรี : ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี, ๒๕๕๘).  
  

๑๙๖สุรพล สุยะพรหม และสุทธิรัก ศรีจันทร์เพ็ญ,  ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร      
: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๑๐๖-๑๐๗. 



~ ๓๐๒ ~ 
 

  ๔.๓.๒ แบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นเพ่ือน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants)  
 ๔.๔ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
  ๔.๔.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ วิธีวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือ
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ และเลือกใช้ค่าสถิติท่ีตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
  ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง สถิติท่ีใช้ คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อย
ละ (Percentage) 
  ๔.๔.๒ ข้อมูลความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก
ของพระสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)    
  ๔.๔.๓ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สถิติที่ใช้คือ    
การทดสอบค่าเอฟ (F-Test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 
ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี
ผลต่างเป็นส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD.) 
  ๔.๔.๕ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เชิงรุกของพระสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิ เคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context)  
  ๔.๔.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดย
การน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาจ าแนกเป็นประเด็นส าคัญ วิเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key informants) โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis 
Technique) ประกอบบริบท (Context) และท าการสังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและ
น าเสนอในรูปของความเรียง  
 

๕. ผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระสงฆ์ในจังหวัด
จันทบุรีผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 ๕.๑ ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก
ของพระสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี พบว่า พระสงฆ์ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อบทบาทการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน อันดับแรกคือ ด้านการปาฐกถาธรรม 
รองลงมาคือ ด้านการจัดกิจกรรม ถัดมาคือ ด้านการสนทนาธรรมและตอบค าถาม ด้านการเขียน
บทความ สุภาษิตต่างๆ อันดับสุดท้ายคือ ด้านการเทศนา 
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 ๕.๒ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่ มีต่อบทบาทการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี จ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 
  ๕.๒.๑ อายุ  พบว่า พระสงฆ์ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี  แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
  ๕.๒.๒ พรรษา พบว่า พระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
๐.๐๕  
  ๕.๒.๓ วุฒิการศึกษาสามัญ พบว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาสามัญต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  
  ๕.๒.๔ วุฒิการศึกษาทางธรรม พบว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาทางธรรมต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระสงฆ์ในจังหวัดจันทบุ รี  แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  
  ๕.๒.๕ วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม พบว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาทางเปรียญ
ธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระสงฆ์ในจังหวัด
จันทบุรี  แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  
 ๕.๓ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เชิงรุกของพระสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี พบว่า 
  ๕.๓.๑ ด้านการเทศนา ปัญหา อุปสรรคคือ พระสงฆ์ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
ในการใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการเผยแผ่ ขาดการมีส่วนร่วมในการออกไปเผยแผ่ ตามโรงเรียน สถานที่
ราชการและหน่วยงานต่างๆ ขาดการสนับสนุนงบประมาณ ข้อเสนอแนะคือ ควรมีการฝึกอบรม
พระสงฆ์ในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเผยแผ่ด้านการเทศนา มีการจัดตั้งกลุ่มองค์กรเครือข่ายคณะสงฆ์
อย่างเป็นระบบ และมีการสนับสนุนงบประมาณจาก คณะสงฆ์ และหน่วยงานต่างๆ  
  ๕.๓.๒ ด้านการปาฐกถาธรรม ปัญหา อุปสรรคคือ พระสงฆ์ใช้เวลานานเกินไป ท าให้
ผู้ฟังเกิดความเบื่อหน่าย หลักธรรมที่น าเสนอฟังแล้วไม่เข้าใจ ใช้รูปแบบที่ไม่เหมาะกับวัยผู้ฟัง 
ข้อเสนอแนะคือ ควรมีการปาฐกถาเฉพาะประเด็นหลักและใช้เวลาที่เหมาะสม ควรชี้ถึงโทษและ
ประโยชน์ที่เข้าใจง่าย โดยมีตัวอย่างประกอบ และปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับวัย 
  ๕.๓.๓ ด้านการสนทนาธรรมและตอบค าถาม ปัญหา อุปสรรคคือ ขาดอุปกรณ์
ประกอบการบรรยาย และบางรูปขาดความรู้ทางธรรมะท าให้ไม่มีวิธีตอบค าถามที่ดีได้ ข้อเสนอแนะ
คือ ควรมีการเตรียมพร้อมและมีเทคนิคการน าเสนอที่ดึงดูดใจแปลกใหม่แก่ผู้ฟัง มีการชี้ประเด็นให้
เห็นชัดเจน แทรกคติธรรมะและข้อคิดในการใช้ชีวิตประจ าวัน และควรมีการอบรมเรื่องคุณธรรม
ศีลธรรมเพื่อสามารถตอบปัญหาผู้ฟัง น าไปใช้ในชีวิตได้จริง  
  ๕.๓.๔ ด้านการเขียนบทความ สุภาษิตต่างๆ ปัญหา อุปสรรคคือ พระสงฆ์ไมสนใจใน
การเขียนด้านบทความและสุภาษิต ไม่มีการสร้างแรงจูงใจในด้านการเขียนและขาดการคัดสรรข้อมูล
ที่เหมาะสมในการน ามาเผยแผ่ ข้อเสนอแนะคือ ควรมีการส่งเสริมให้พระสงฆ์ที่สนใจในการเขียน
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บทความ สุภาษิต โดยการสร้างแรงจูงใจโดยการจัดให้มีการแข่งขันและมีรางวัลตอบแทน ข้อมูลที่
เป็นบทความและสุภาษิตต่าง ๆ ควรมีการคัดกรองก่อนน ามาเผยแผ่ 
  ๕.๓.๕ ด้านการจัดกิจกรรม  ปัญหา อุปสรรคคือ พระสงฆ์ขาดการจัดกิจกรรมตาม
โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ  เนื่องจากไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขาด
การสนับสนุนงบประมาณจากคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอแนะคือ ควรส่งเสริมให้มี
การจัดกิจกรรมในโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ควรมีการท าความเข้าใจกับหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อขอโอกาสเข้าไปจัดกิจกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
๖. องค์ความรู้จากการวิจัย (Body of Knowledge) 
 จากการวิจัยเรื่อง บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระสงฆ์ในจังหวัด
จันทบุรี ผู้วิจัยสามารถสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ดังแผนภาพที่ ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

การเผยแผ่เชิงรุก 
- พ ร ะ ส ง ฆ์ ใ ช้ สื่ อ
อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต เ ป็ น
ช่องทางในการเผยแผ่
ธรรมเพราะเข้าถึงได้
ทุกที่ ทุกเวลา 
- การเลือกหัวข้อใน
การเทศนาเน้นเรื่องที่
ทั น ส มั ย เ ข้ า กั บ
สภาวการณ์ปัจจุบัน 
และต้องชี้แจงจนเกิด
ความเข้าใจในสิ่ งที่
สอน 

การเผยแผ่เชิงรุก 
- มีการจัดส่งพระสงฆท์ี่
มี ค ว ามรู้ /พระสอน
ศีล ธ ร รมออก ไปจั ด
กิ จ ก ร ร ม ต า ม
ส ถ า น ศึ ก ษ า ห รื อ
หน่วยงานต่างๆ  
- พระสงฆ์หาโอกาส
เข้าไปมีบทบาทส าคัญ
ในการจัดท ากิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา
ร่วมกับชาวบ้าน  
 
 

การเผยแผ่เชิงรุก 
- ผู้ เ ขี ยนสุภ า ษิตหรื อ
บทความจะต้องเป็นผู้ทีมี
ค ว า ม รู้ อ ย่ า ง ถ่ อ ง แ ท้ 
เ ขี ย น เ ข้ า ใ จ ไ ด้ ง่ า ย 
สามารถน าไปปฏิบัติได้ 
- น าเสนอเรื่องราวที่เป็น
ประโยชน์  และมี ก าร
สอดแทรกความรู้ใหม่ๆ 
เข้าไปด้วย 

การเผยแผ่เชิงรุก 
 - พ ร ะ ส ง ฆ์ ต้ อ ง
ประสานความร่วมมือ
กั บสถานศึ กษาจั ด
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
สร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้แก่นิสิตนักศึกษา
และนักเรียน  
- พระสงฆ์ควรมีการให้
ค าปรึกษาแก่ญาติโยม
ด้ วยความเข้ าใจใน
ปัญหาและสามารถ
หาทางออกได้ด้วย 
 

บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี 

การเผยแผ่เชิงรุก 
- ผู้ ปาฐกถาต้ องมี
ความเข้าใจแจ่มแจ้ง
ในเรื่ องที่ จะแสดง 
เมื่ อจบแล้ วควรมี
ข้ อเสนอแนะหรื อ
ข้ อคิ ดเห็ นให้ผู้ ฟั ง   
ได้คิด 
- ต้ อ ง ส ร้ า ง
บรรยากาศที่ ผ่ อน
คลาย มุ่งให้เกิดการ
จรรโลงจิตใจ แต่ต้อง
มีบทสรุปที่จับใจผู้ฟัง 

 



 

 

๙ 

 จากแผนภาพที่ ๑  องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเรื่อง บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เชิงรุกของพระสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี มีดังนี้คือ 
 ๑) ด้านการเทศนา ข้อโดดเด่นของบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของ
พระสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี มากที่สุดคือ พระสงฆ์มีการจัดกิจกรรมการเทศนาสั่งสอนคุณธรรม 
จริยธรรมในโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ รองลงมาคือ มีการจัดกิจกรรมเทศนาสั่งสอนเยาวชนใน
สถานพินิจ และมีการเทศนาผ่านสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่าง ๆ อาทิ ไลน์ เฟสบุค  การเผยแผ่เชิงรุก 
กระท าโดยการใช้สื่ออินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางในการเผยแผ่ธรรมเพราะเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา และ
การเลือกหัวข้อในการเทศนาเน้นเรื่องที่ทันสมัยเข้ากับสภาวการณ์ปัจจุบัน และต้องชี้แจงจนเกิด
ความเข้าใจในสิ่งที่สอน  
 ๒) ด้านการปาฐกถาธรรม ข้อโดดเด่นของบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของ
พระสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี มากที่สุดคือ พระสงฆ์มีการปาฐกถาธรรมในโรงเรียน และองค์กรต่างๆ 
ในวันส าคัญต่างๆ เช่น วันพ่อ รองลงมาคือ มีการสอนศีลธรรม/บรรยายธรรมนอกสถานที่ และมีการ
จัดปาฐกถาธรรมในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การเผยแผ่เชิงรุก ผู้ปาฐกถาต้องมีความเข้าใจแจ่ม
แจ้งในเรื่องที่จะแสดง เมื่อจบแล้วควรมีข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นให้ผู้ฟังได้คิด และต้องมีการสร้าง
บรรยากาศที่ผ่อนคลาย มุ่งให้เกิดการจรรโลงจิตใจ แต่ต้องมีบทสรุปที่จับใจผู้ฟัง  
 ๓) ด้านการสนทนาธรรมและตอบค าถาม ข้อโดดเด่นของบทบาทการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี มากที่สุดคือ มีการชี้แนะแนวทางแก่ผู้ที่
ประสบกับปัญหาชีวิต  รองลงมาคือ มีการสนทนาธรรมและตอบค าถามแก่ผู้สนใจในสถานที่ต่างๆ  
และมีการสนทนาธรรมในวาระส าคัญต่าง ๆ การเผยแผ่เชิงรุก พระสงฆ์ต้องประสานความร่วมมือ
กับสถานศึกษาจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นิสิตนักศึกษาและนักเรียน  
และพระสงฆ์ควรมีการให้ค าปรึกษาแก่ญาติโยมด้วยความเข้าใจในปัญหาและสามารถหาทางออกได้
ด้วย  
 ๔) ด้านการเขียนบทความ สุภาษิตต่างๆ ข้อโดดเด่นของบทบาทการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี มากที่สุดคือ พระสงฆ์มีการเขียนสุภาษิต
ติดตามบริเวณวัดเพื่อเป็นการเตือนสติแก่บุคคลทั่วไป รองลงมาคือ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
พระพุทธศาสนาโดยการจัดนิทรรศการ ป้ายพุทธภาษิต คติธรรม จดหมายข่าว และอ่ืนๆ และมีการ
จัดพิมพ์บทความต่าง ๆ ของนักปราชญ์มาเผยแผ่ การเผยแผ่เชิงรุก ผู้เขียนสุภาษิตหรือบทความ 
จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้อย่างถ่องแท้ เขียนแบบเข้าใจได้ง่าย สามารถน าไปปฏิบัติได้ และควรมีการ
น าเสนอเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ และมีการสอดแทรกความรู้ใหม่ๆ เข้าไปด้วย  
 ๕) ด้านการจัดกิจกรรม ข้อโดดเด่นของบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของ
พระสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี มากที่สุดคือ พระสงฆ์มีการจัดโครงการเผยแผ่ ศาสนธรรม ส่งเสริม
ศีลธรรมแก่เยาวชน นักเรียน และประชาชนผู้ที่สนใจ  มีการจัดแสดงนิทรรศการในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาตามหน่วยงานต่างๆ  และมีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา/ดูงานในสถานที่ส าคัญทาง



- ๓๐๖   - 

 

พระพุทธศาสนา การเผยแผ่เชิงรุก กระท าโดยการส่งพระสงฆ์ที่มีความรู้/พระสอนศีลธรรมออกไป
จัดกิจกรรมตามสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ  และพระสงฆ์ต้องหาโอกาสเข้าไปมีบทบาทส าคัญ
ในการจัดท ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกับชาวบ้าน 
 

๗. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระสงฆ์ในจังหวัด
จันทบุรี สามารถอภิปรายผลในประเด็นที่น่าสนใจได้ดังนี้ 
 ๑) ด้านการเทศนา 
 จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อบทบาทการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากเป็นที่ประจักษ์
ว่าพระสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรีใช้การเทศนานอกสถานที่ที่เป็นสถานศึกษาต่างๆ ได้แก่ โรงเรียน 
หน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือให้เข้าถึงคนฟังได้อย่างทั่วถึง สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ   พระวีระชาติ 
อคฺคปญฺโญ (ดวงเสนาะ)  ๑๙๗ เรื่อง  “ศึกษาวิธีการและผลการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ           
พระมงคลวุฒ (เครื่อง สุภทฺโท)” ผลการวิจัยพบว่า วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล 
พระพุทธเจ้าทรงเลือกใช้วิธีการเผยแผ่ที่หลากหลายแตกต่างกัน มาประยุกต์ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
ทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นจารีตประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน เพ่ือให้เหมาะสมกับแต่
ละบุคคล โดยมีจุดมุ่งหมายในการสอนคือ มุ่งให้ผู้ฟังได้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่ควรรู้ 
 ๒) ด้านปาฐกถาธรรม 
 จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อบทบาทการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี  โดยภาพรวมมีอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก 
พระสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี มีการออกไปเผยแผ่ในรูปแบบของการปาฐกถาในหน่วยงานต่างๆ เช่น 
สถานศึกษา หน่วยงานราชการและหน่วยงานภาคเอกชน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ              
พระมหาจรูญ าณจารี (จอกสมุทร) ๑๙๘ เรื่อง“บทบาทการเผยแผ่ธรรมะของพระธรรมทัศนาธร  
(ทองสุก สุทสฺโส)” ผลการวิจัยพบว่า พระธรรมทัศนาธร (ทองสุก สุทสฺโส) มีบทบาทในการเผยแผ่
ธรรมะทั้งในวัดและนอกวัด โดยท่านสามารถเผยแผ่ธรรมะในสถานที่ต่างๆ ภายนอกวัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ การสนทนาธรรม เทศนาธรรม บรรยายธรรม และปาฐกถาธรรม ตาม
หน่วยงานราชการ บริษัท ห้างร้าน เอกชนที่นิมนต์มาในโอกาสต่าง ๆ 
 ๓) ด้านการสนทนาธรรมและตอบค าถาม 

                                                 

 ๑๙๗พระวีระชาติ อคฺคปญฺโญ (ดวงเสนาะ), “ศึกษาวิธีการและผลการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ
มงคลวุฒ (เครื่อง สุภทฺโท)”, สารนิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
 ๑๙๘พระมหาจรูญ  าณจารี  (จอกสมุทร), “บทบาทการเผยแผ่ธรรมะของพระธรรมทัศนาธร                   
(ทองสุก สุทสฺโส)”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 



- ๓๐๗   - 

 

 จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อบทบาทการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้เนื่องจาก
จังหวัดจันทบุรีเป็นสังคมชนบทอยู่ส่วนมาก ดังนั้น เมื่อมีเวลาว่างพุทธศาสนิกชนมักจะมาพูดคุย
ปรึกษาหารือเรื่องต่างๆ ทั้งเรื่องครอบครัว การประกอบสัมมาอาชีพ ปัญหาโรคภัย  ไข้เจ็บ ปัญหา
ในชุมชน จึงท าให้พระสงฆ์ต้องเป็นผู้ให้ค าปรึกษาแนะน าและแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านที่มาปรึกษา
เป็นประจ า สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พระมหาจิตติภัทร  อจลธมฺโม๑๙๙เรื่อง “บทบาทของพระ
อานนท์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” พบว่า ท่านมีบทบาทในการเผยแผ่ในลักษณะการให้
ค าแนะน าให้ค าปรึกษา สนทนาตอบปัญหาข้อข้องใจและแสดงธรรม  
 ๔) ด้านการเขียนบทความ สุภาษิตต่างๆ 
 จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อบทบาทการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พระมหาจรูญ าณจารี      
(จอกสมุทร)  ๒๐๐ เรื่อง“บทบาทการเผยแผ่ธรรมะของพระธรรมทัศนาธร (ทองสุก สุทสฺโส) ” 
ผลการวิจัยพบว่า (๑) วิธีที่ทรงใช้ในการเผยแผ่ของพระพุทธเจ้ามีหลายวิธีด้วยกัน โดยพระพุทธองค์
ทรงเลือกใช้ตามความเหมาะสม ตามสถานการณ์ ตามเหตุปัจจัย ตามกาลังสติปัญญา ตามความ
พร้อมของผู้ฟัง (๒) บทบาทการเผยแผ่ธรรมะของพระธรรมทัศนาธร (ทองสุก สุทสฺโส) มี ๒ ด้าน คือ 
๑) การเผยแผ่ในวัด โดยมีประเพณีเป็นสื่อกลาง ในการแสดงธรรมแก่ประชาชนของท่านใน
วันธัมมัสสวนะ  วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา และ ๒) การเผยแผ่นอกวัด สามารถเผยแผ่ธรรมะใน
สถานที่ต่างๆ ภายนอกวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ไปสนทนาธรรม เทศนาธรรม บรรยายธรรม 
และปาฐกถาธรรม ตามหน่วยงานราชการ บริษัท ห้างร้าน เอกชนที่นิมนต์มาในโอกาสต่าง ๆ 
นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้พระภิกษุสงฆ์ภายในวัดให้เป็นพระนักเผยแผ่อีกด้วย (๓) รูปแบบในการเผย
แผ่ธรรมะ ใช้รูปแบบในการเผยแผ่การศึกษารูปแบบการใช้สื่อในการเผยแผ่ธรรมะ โดยการใช้สื่อใน
การเผยแผ่ธรรมะ ๒ วิธีการ คือ ๑) สื่อบุคคล ได้แก่ พระธรรมเทศนา บรรยายธรรม สัมโมทนียกถา 
การให้โอวาท  ๒) สื่อมวลชน ได้แก่ วิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ บทประพันธ์ บทกวี และบทความ 
 ๕) ด้านการจัดกิจกรรม 
 จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อบทบาทการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก 
พระสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี มีการเผยแผ่ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรม
                                                 

 ๑๙๙พระมหาติภัทร อจลธมฺโม, “บทบาทของพระอานนท์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย), ๒๕๕๓.  
 ๒๐๐พระมหาจรูญ าณจารี  (จอกสมุทร), “บทบาทการเผยแผ่ธรรมะของพระธรรมทัศนาธร                   
(ทองสุก สุทสฺโส)”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 



- ๓๐๘   - 

 

เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ภายนอกวัด มีการจัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเด็กและ
เยาวชน มีการฝึกอบรมต่างๆ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พระครูวรพัชรวิสุทธิ์ (สมควร แสงดี) ๒๐๑ 
เรื่อง “บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระราชพัชราภรณ์ (สุรินทร์ ชุตินฺธโร)” ผลการวิจัย
พบว่า รูปแบบของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระราชพัชราภรณ์ ท าให้เกิดการพัฒนาให้มีความ
น่าสนใจยิ่งขึ้น เนื้อหาธรรมสาระที่เหมาะสม การน าเสนอ รูปแบบการปฏิบัติ โครงการฝึกอบรม
ธรรม  
 

๘. กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์เล่มนี้ เรื่อง บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระสงฆ์ในจังหวัด
จันทบุรี ส าเร็จได้ด้วยดี ก็โดยได้รับเมตตานุเคราะห์จากบุคคลหลายฝ่าย ผู้วิจัยขอขอบคุณ            
รศ.ดร. สุรพล สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา อาจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณีต  
ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  อาจารย์ ดร.อนุวัต กระสังข์ ประธานคณะกรรมการ
ควบคุมสารนิพนธ์ อาจารย์ ดร.บุษกร วัฒนบุตร คณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ และอาจารย์ทุกๆ 
ท่านที่ได้ช่วยให้ค าแนะน าแก่ผู้วิจัยมาตลอดตั้งแต่ต้น จนสารนิพนธ์นี้จบบริบูรณ์ 
 
๙. ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาเรื่อง  บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกของพระสงฆ์ในจังหวัด
จันทบุรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๙.๑ ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
  ๙.๑.๑ ด้านการเทศนา เนื่องจากพระสงฆ์ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นสื่อในการเผยแผ่ ดังนั้นจึงควรมีการจัดอบรมเพ่ือเสริมความรู้ในด้านการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นสื่อในการเผยแผ่ ควรมีสร้างเครือข่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และ
คณะสงฆ์ควรมีการสนับสนุนงบประมาณแก่พระสงฆ์ผู้ออกไปเผยแผ่ 
  ๙.๑.๒ ด้านการปาฐกถาธรรม เนื่องจากขาดบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถในการ
ปาฐกถาธรรม ดังนั้นจึงควรมีการฝึกอบรมองค์แสดงปาฐกถาเพ่ือให้สามารถปาฐกถาได้ตรงประเด็น
มีการใช้หลักธรรมและน าเสนอเนื้อหาให้สอดคล้องเหมาะสมกับวัยของผู้ฟัง  
  ๙.๑.๓ ด้านการสนทนาธรรมและตอบค าถาม เนื่องจากขาดสื่อหรืออุปกรณ์ในการ
สนทนาและตอบค าถาม ดังนั้นพระสงฆ์ต้องมีการเตรียมพร้อมและน าเสนอสิ่งใหม่ๆ ที่เหมาะสมและ
มีการแทรกธรรมะและข้อคิดในการใช้ชีวิตประจ าวันแก่ผู้ฟัง  

                                                 

 ๒๐๑พระครูวรพัชรวิสุทธ์ิ (สมควร แสงดี), “บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระราชพัชราภรณ์ 
(สุรินทร์ ชุตินฺธโร)”, สารนิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



- ๓๐๙   - 

 

  ๙.๑.๔ ด้านการเขียนบทความ สุภาษิตต่างๆ เนื่องจากพระสงฆ์ไม่ค่อยมีความสนใจใน
การเขียนบทความหรือสุภาษิต จึงควรมีการก าหนดสิ่งจูงใจโดยการจัดให้มีการแข่งขันหรือมีรางวัล
ตอบแทน เพ่ือเป็นสิ่งจูงใจให้พระสงฆ์หันมาสนใจการเขียนบทความและสุภาษิตต่างๆ  
  ๙.๑.๕ ด้านการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมไม่ได้มีการก าหนดอย่างเป็นรูปธรรม ท าให้
ไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขาดงบประมาณในการท างาน ดังนั้นจึงควรมี
การก าหนดการจัดกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม มีการส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง และควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อีกด้วย 
 ๙.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
  ๙.๒.๑ ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบที่เหมาะสมในการเผยแผ่เชิงรุกของพระสงฆ์ใน
จังหวัดจันทบุรี 
  ๙.๒.๒ ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการเผยแผ่เชิงรุกของพระสงฆ์ใน
จังหวัดจันทบุรี 
 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 
 (๑) หนังสือ: 
กรมการศาสนา. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของเจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลาง

ชุมชน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐. 
สุรพล สุยะพรหม และสุทธิรัก ศรีจันทร์เพ็ญ.  ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 
 (๒) วารสาร: 
พระครูปรีชาธรรมวิจิตร (จิตรกร อภิวโร) , “การบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ 
 พระสังฆาธิการจังหวัดสมุทรปราการ” วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน ์, ปีที่ ๕ 
 ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙. 
พระณปวร โทวาท “การพัฒนาต้นแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา
 ประจ าจังหวัดในประเทศไทย” วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน ์, ที่ ๕ ฉบับที่ ๒ 
 (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙. 
 (๓) วิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย: 
พระใบฎีกาณัฏฐพร านวุฑฺโฒ. “บทบาทพระสงฆ์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัด

นครปฐม”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต . สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

พระวีระชาติ อคฺคปญฺโญ (ดวงเสนาะ), “ศึกษาวิธีการและผลการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ
มงคลวุฒ (เครื่อง สุภทฺโท)”, สารนิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
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พระครูวรพัชรวิสุทธิ์ (สมควร แสงดี), “บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระราชพัชราภรณ์ 
(สุรินทร์ ชุตินฺธโร)”, สารนิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

พระมหาจรูญ  าณจารี (จอกสมุทร), “บทบาทการเผยแผ่ธรรมะของพระธรรมทัศนาธร                   
(ทองสุก สุทสฺโส)”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการจัดการ      
เชิงพุทธ บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 
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บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในจังหวัดสระบุรี 
The Roles Towards Buddhism Propagation  

of Buddhist Missionary Monks  
in Saraburi Province 

 

พระปลัดบัญชา  อุปคุตฺโต 
พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย) 

รัฐพล  เย็นใจมา 
 

บทคัดย่อ 
 บทความการวิจัยนี้ มุ่งศึกษาบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตใน
จังหวัดสระบุรี เปรียบเทียบบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในจังหวัดสระบุรี
และศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต
ในจังหวัดสระบุรี เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี โดยใช้ระเบียบวิธีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้วิธีการวิจัย
เชิงส ารวจจากพระสงฆ์ในจังหวัดสระบุรี จ านวน ๓๖๑ รูป ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพ่ือหา
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าเอฟ ด้วยวิธีการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว  ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างเป็นส าคัญน้อย
ที่สุด   โดยมีนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๕ การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด วิเคราะห์โดย
ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

ผลการวิจัยพบว่า 
๑. ระดับความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตใน

จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
๒. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่ มีต่ อบทบาทการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในจังหวัดสระบุรี  พบว่า อายุ ต าแหน่ง วุฒิการศึกษาสามัญ  
วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม ไม่ท าให้เกิดความคิดเห็นที่แตกต่าง ซึ่งเป็นการปฏิเสธสมมติฐานการ

                                                 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
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วิจัย ส่วนพรรษา วุฒิการศึกษาทางธรรม เกิดความคิดเห็นที่แตกต่าง ซึ่งเป็นการยอมรับสมมติฐานการ
วิจัย 

๓. การศึกษาปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ
ธรรมทูตในจังหวัดสระบุรี พบว่า พระธรรมทูตมีการประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมไม่ทั่วถึง
เยาวชนไม่ค่อยให้ความสนใจกับการจัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม เพราะไม่มีการประยุกต์ให้
เข้ากับกลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วม มีการจัดนิทรรศการประกอบน้อย รวมไปถึงในการจัดกิจกรรมในด้าน
ประเพณีวัฒนธรรมไม่ต่อเนื่อง ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงโดยแจ้งให้ผู้น าหมู่บ้านทราบ
เพ่ือที่จะได้แจ้งข่าวสารต่อ ในการจัดอบรมควรมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายโดยตรงและสอดแทรกเนื้อหา
ในกิจกรรมให้มากและจัดนิทรรศการประกอบในวันส าคัญนั้นๆ ประสานงานกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในประเพณีนั้นๆ มาช่วยในการบรรยาย ส่วนเรื่องการสงเคราะห์น่าจะมีการด าเนินการเป็นประจ า
และมีการติดตามผลการด าเนินงานในแต่ละครั้งด้วย รวมไปถึงการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นเพ่ือน ามาถ่ายทอดให้กับอนุชนรุ่นหลังได้รับทราบ 

 

ค าส าคัญ: บทบาท, การเผยแผ่, พระธรรมทูต 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were: To study the roles towards Buddhism 

propagation of Buddhist missionary monks in Saraburi province, To study the 
comparison the roles towards Buddhism propagation of Buddhist missionary monks in 
Saraburi province, To study problems, obstacles and suggestions to roles towards 
Buddhism propagation of Buddhist missionary monks in Saraburi province. The 
researcher used the mixed method research as the quantitative research and survey 
research that that collected  the data from the field study from 361 monks in Saraburi 
province that it was collected the data through questionnaire and data analysis though 
the ready programme of social sciences. The researcher had the data analysis through 
frequencies, percentage, average, standard deviation (S.D) for describing data from 
variables or personal characteristics. The analysis was also done through t-test for 
analysis the hypotheses in order to test the average difference between the two 
groups and f- test by one-way analysis of variance (One-way ANOVA) for testing the 
difference between the averages from three or more groups with LSD. by having the 
significantly statistic at 0.05. The data analysis used the open ended question and the 
content data analysis technique and the qualitative research used the in-depth 
interview from the key informants and the content data analysis technique. 
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The findings of this research as following : 
  1. The monks had the opinions to the roles towards Buddhism propagation of 
Buddhist missionary monks in Saraburi province in overall, was at good level with an 
average  
 2. The comparison the opinions of monks to roles towards Buddhism 
propagation of Buddhist missionary monks in Saraburi province, classified by personal 
data that found the age, position, general education and Pali education differently, had 
the opinions to the roles towards Buddhism propagation of Buddhist missionary monks 
in Saraburi province Indifferently. It rejected the research hypothesis. But the 
differences of ordination year, Dhamma education , it had the opinions to roles 
towards Buddhism propagation of Buddhist missionary monks in Saraburi province 
differently. It accepted the research hypothesis. 
 3. To study the problems, obstacles about the roles towards Buddhism 
propagation of Buddhist missionary monks in Saraburi province, found that the 
Buddhist missionary monks do not have enough advertisement and cannot contact 
the information. At the present , the youths do not give the importance to participate 
the Dhamma training camp. Because, it is not applied for the youths to participate the 
exhibition that it did not have history and no attraction including the traditional and 
cultural activities about way of community people life had  the small cooperation with 
other agencies but the major welfare will sometimes be helped uncontinuously.  
Suggestions about the guideline for development to roles towards Buddhism 
propagation of Buddhist missionary monks in Saraburi province, should have the 
advertisement to all village leaders to inform the news and massage. For the training 
should focus on direct objective and to match the activity contents and to set up the 
exhibition on important days for more information and understanding to the audiences. 
Moreover, the cooperation about cultural specialists to help for the lecture. For the 
welfare, should have regularly and to see the fruits of work procedure in each time. The 
welfares : guideline for development to roles towards Buddhism propagation of Buddhist 
missionary monks in Saraburi province in overall , the advertisement for Buddhist 
missionary monks is very important for activity setting arrangement and in the activity 
should be applied to local culture for transferring to next generation people to know.  
 

Keywords: The Role, Propagation, The missionary Monks 
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๑. บทน า 
บทบาทหรืองานพระธรรมทูตในสมัยพุทธกาล เริ่มต้นขึ้นหลังจากท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรง

ตรัสรู้แล้วนั้น ก็ทรงเริ่มประกาศพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นการเกิดขึ้นแห่งพระธรรมทูตหรือทูตทาง
ธรรมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา การที่พระพุทธศาสนาจะตั้งมั่นอยู่ได้นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการเผยแผ่
พระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งในประเทศไทยการปฏิบัติงานของพระธรรมทูตได้เริ่มครั้งแรก
คือ กรมการศาสนาได้ฟ้ืนฟูจัดให้มีงานพระธรรมทูตขึ้นในปีพ.ศ.๒๕๐๗ ถึงปีพ.ศ.๒๕๐๘ โดยมีความ
มุ่งหมายให้ประชาชนยึดมั่นในพระพุทธศาสนาให้มีศีลธรรมประจ าใจมีความเคารพรักต่อ
ประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มหาเถรสมาคมมีมติให้รับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
รูปแบบของพระธรรมทูตนี้ เป็นกิจกรรมถาวร โดยมีการจัดตั้ งเป็นกองงานพระธรรมทูตขึ้น 
พระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่มุ่งเน้นสอนให้ผู้ประพฤติปฏิบัติตามเป็นคนดี สามารถควบคุมกาย 
วาจา ใจ ได้อย่างดีงาม จะเห็นได้ว่าภารกิจส าคัญของพระภิกษุสงฆ์นอกจากการปฏิบัติธรรมแล้วยัง
จะต้องท าหน้าที่ในการเผยแผ่พระธรรมค าสอนของพระบรมศาสดาให้แก่ชาวโลก เพ่ือให้ชาวโลกได้
พบกับความสุขที่แท้จริง  

การ เผยแผ่พระพุทธศาสนาขึ้ นอยู่ กับพระภิกษุสงฆ์ เป็นส าคัญ การสืบต่อ
พระพุทธศาสนาให้ยืนยาวและเป็นประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ชาวโลกเป็นหน้าที่ของพระภิกษุ 
พระพุทธศาสนาจึงเป็นมรดกสืบมาถึงทุกวันนี้ การปฏิบัติหน้าที่สืบต่อพระพุทธศาสนา จึงมีวิธีการ
ต่างๆที่เหมาะสม โดยไม่ทิ้งหลักการ คือ พระธรรมวินัย ดังนั้นการเผยแผ่จึงเป็นหน้าที่หลักของพระ
ธรรมทูต ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตใน
จังหวัดสระบุรี เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงาน และแนวทางที่ใช้ในการ
เผยแผ่เพ่ือจะได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการท างาน การน าแผนไปปฏิบัติให้เกิดผล
เป็นตัวก าหนดทิศทาง การด าเนินงานของคณะสงฆ์ เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์๒๐๒ ทั้งนี้
เพ่ือจะได้เป็นแนวทางในการท าหน้าที่ของพระธรรมทูตในฐานะที่เป็นผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา โดย
การประสานงานผ่านผู้น าชุมชน และผู้น าชุมชนต้องยึดหลักการบริหารโครงการ และเน้นหลักความ
ถูกต้อง หลักความเหมาะสม หลักความบริสุทธิ์ หลักความยุติธรรม หลักพรหมวิหารธรรม และหลัก
ความเสียสละ ท าให้เกิดบรรยากาศแห่งความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน๒๐๓ ผู้วิจัยจึงมี
แนวความคิดในการศึกษาเรื่อง “บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในจังหวัด
สระบุรี” เพ่ือจะได้น าผลจากการศึกษาท่ีได้มาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเผยแผ่ต่อไป 
  
                                                 

๒๐๒พระครูวาทีธรรมวัฒน์(บุญเลิศ ฐิตวฑฺฒโน), “การพัฒนารูปแบบการจัดการงานบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๕ ฉบับ
ที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙) : ๑๐๓.   

๒๐๓พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี), “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๕, ฉบับที่ ๓, 
(กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๕๓.  
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๒. วัตถุประสงค ์
วัตถุประสงค์ในการวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยมุ่งที่จะศึกษาบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ

พระธรรมทูตในจังหวัดสระบุรี พร้อมทั้งต้องการที่จะเปรียบเทียบบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระธรรมทูตในจังหวัดสระบุรี และอีกประการหนึ่ง คือ ต้องการศึกษาปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่มีต่อบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในจังหวัดสระบุรี 

 

๓. ขอบเขตการวิจัย 
ขอบเขตด้านเนื้อหา 
บทความการวิจัยนี้ มุ่งศึกษาบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตใน

จังหวัดสระบุรี โดยศึกษาตามแนวระเบียบค าสั่งของมหาเถรสมาคมตามกรอบตัวชี้วัดของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ๒๐๔ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๖ ด้านคือ ๑) ด้านการปฏิบัติศาสนกิจทั่วไป ๒) ด้าน
ศาสนกิจการเผยแผ่ธรรมะ ๓) ด้านศาสนกิจวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ๔) ศาสนกิจด้าน
ประเพณี ๕) ศาสนกิจด้านวันส าคัญของชาติ ๖) ศาสนกิจด้านการสงเคราะห์ สถานภาพทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ อายุ พรรษา ต าแหน่ง วุฒิการศึกษาทางสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม  
และวุฒิทางการศึกษาเปรียญธรรม   

ขอบเขตผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาในเรื่องบทบาทการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในจังหวัดสระบุรี ซึ่งแบ่งผู้ให้ข้อมูลส าคัญไว้ ๓ กลุ่ม คือ ๑) กลุ่มพระ
สังฆาธิการ จ านวน ๒ รูป ๒) กลุ่มพระธรรมทูต จ านวน ๓ รูป ๓) กลุ่มข้าราชการและประชาชนที่
เกี่ยวข้อง จ านวน ๒ คน รวมทั้งหมด ๗ รูป/คน 

  

๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
รูปแบบการวิจัย 
ผู้วิจัยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี โดยการวิจัยดังกล่าวใช้ระเบียบวิธีเป็นการวิจัยเชิง

ปริมาณ เป็นวิธีการวิจัยเชิงส ารวจ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม และการวิจัยเชิง
คุณภาพ เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๗ ท่านเพ่ือสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณ 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พระสงฆ์ในจังหวัดสระบุรี จ านวน ๓,๖๖๖ รูป ซึ่งผู้วิจัย

ก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากสูตรการค านวณของ ทาโร่ ยามาเน่๒๐๕ พระสงฆ์ในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี 
จ านวน  ๓๖๑ รูป เพ่ือศึกษาบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในจังหวัดสระบุรี 

                                                 
๒๐๔กองพุทธศาสนศึกษา  ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, รายงาน

การปฏิบัติงาน พระธรรมทูต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๑, พ.ศ. ๒๕๕๑.   
๒๐๕สุวรีย์   ศิริโภคาภิรมย์, การวิจัยทางการศึกษา, (ลพบุรี : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์, สถาบันราชภัฏเทพ

สตรี, ๒๕๔๖), หน้า ๑๒๙- ๑๓๐. 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาขึ้นตาม

กรอบของบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในจังหวัดสระบุรี  เพ่ือใช้เก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งมีลักษณะการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์การให้
คะแนน๒๐๖   

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง

สังคมศาสตร์ โดยสถิติที่ ใช้ คือ ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิดที่แสดงปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ และการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยจะท าการรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์โดย
ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท น าเสนอเป็นความเรียงประกอบตารางและรายงาน
ผลการวิจัย  
 

๕. ผลการวิจัย 
๕.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพระสงฆ์ที่มีอายุ ๔๑-๕๐ ปี จ านวน ๙๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๕ มี
พรรษา  ๕-๑๐ พรรษา จ านวน ๑๖๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๓ มีต าแหน่งอ่ืนๆ จ านวน ๒๒๕ รูป
คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๓ มีการศึกษาสายสามัญในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน ๑๒๐ รูป คิด
เป็นร้อยละ ๓๓.๒ มีการศึกษาทางธรรมนักธรรมชั้นเอก จ านวน ๒๔๔ รูป คดิเป็นร้อยละ ๖๗.๖และ
ไม่มีวุฒิทางการศึกษาเปรียญธรรมจ านวน ๒๘๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๑ 

๕.๒ บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในจังหวัดสระบุรี พบว่า 
บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในจังหวัดสระบุรีโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๕๗ เมือ่พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก ๔ ด้าน ได้แก่ ๑. ด้านการ
ปฏิบัติศาสนกิจทั่วไป ๒. ศาสนกิจด้านวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ๓. ศาสนกิจด้านประเพณี ๔. 
ศาสนกิจด้านวันส าคัญของชาติ อยู่ในระดับปานกลาง ๒ ด้าน ได้แก่ ๑. ศาสนกิจด้านการเผยแผ่ธรรมะ ๒. 
ศาสนกิจด้านการสงเคราะห์ 

๑. ด้านการปฏิบัติศาสนกิจทั่วไป พบว่า บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรม
ทูตในจังหวัดสระบุรี ด้านการปฏิบัติศาสนกิจทั่วไป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ พระธรรมทูตได้มีการจัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรอย่างสม่ าเสมอ ปัญหา 
อุปสรรค พบว่า การประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมวันท าบุญในวันอ่ืนๆไม่ทั่วถึง ส่วนข้อเสนอแนะ คือ 
ควรมีการประชาสัมพันธ์โดยแจ้งให้ผู้น าหมู่บ้านทราบเพ่ือที่จะได้แจ้งข่าวสารต่อ 

                                                 
๒๐๖ธานินทร์  ศิลป์จารุ, การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS, พิมพ์ครั้งที่ 

๑๕, (นนทบุรี : บริษัท เอส อาร์  พริ้นติ้ง  แมสโปรดักส์ จ ากัด, ๒๕๕๗), หน้า ๑๑๒.   
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๒. ศาสนกิจด้านการเผยแผ่ธรรมะ พบว่า บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรม
ทูตในจังหวัดสระบุรี ด้านศาสนกิจการเผยแผ่ธรรมะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ พระธรรมทูตมีการน าเสนอเนื้อหาในการอบรมนักเรียนและเยาวชนที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค พบว่า ในปัจจุบันเยาวชนไม่ค่อยให้ความสนใจกับการจัด
กิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม  เพราะการจัดในการกิจกรรมแต่ละครั้งไม่มีการประยุกต์ให้เข้ากับกลุ่ม
เยาวชนที่เข้าร่วม ส่วนข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายโดยตรงการจัด
กิจกรรมควรเสริมและสอดแทรกเนื้อหาในกิจกรรมให้มาก 

๓. ศาสนกิจด้านวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  พบว่า บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระธรรมทูตในจังหวัดสระบุรี  ศาสนกิจด้านวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ พระธรรมทูตได้มีการน าพาพุทธศาสนิกชนท าบุญ
ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออก
พรรษา เป็นประจ า ปัญหา อุปสรรค คือ ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนามีการจัดนิทรรศการประกอบน้อย
มาก ท าให้ไม่ทราบถึงประวัติความเป็นมาและไม่ท าให้เกิดสิ่งดึงดูด ส่วนข้อเสนอแนะ คือ ในการจัด
กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาควรมีการจัดนิทรรศการประกอบในวันส าคัญนั้นๆ เพ่ือให้ผู้ที่มา
ร่วมงานได้ศึกษาเพ่ิมเติมและเข้าใจมากขึ้น 

๔. ศาสนกิจด้านประเพณี พบว่า บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตใน
จังหวัดสระบุรี ด้านประเพณี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด คือ พระธรรมทูตมีการจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเป็นประจ าทุกปี ปัญหา อุปสรรค คือ 
การจัดกิจกรรมในด้านประเพณี วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนพระธรรมทูตขาดการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการติดต่อ
ประสานงานให้มากขึ้น  เพ่ือที่ด้านหน่วยงานราชการจะได้ส่งผู้ที่มีความเข้าใจในหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญใน
ประเพณีนั้นๆ  มาช่วยในการบรรยาย 

๕. ศาสนกิจด้านวันส าคัญของชาติ พบว่า บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ
ธรรมทูตในจังหวัดสระบุรี  ศาสนกิจด้านวันส าคัญของชาติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ พระธรรมทูตได้ร่วมเทิดทูนและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ปัญหา อุปสรรค คือ การจัดกิจกรรมส่วนใหญ่หน่วยงานราชการเป็นผู้ด าเนินการจัด  พระ
ธรรมทูตไม่ค่อยมีบทบาทเท่าที่ควร ส่วนข้อเสนอแนะ คือ พระธรรมทูตต้องด าเนินการประสานงานเพ่ือ
ชักชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมอีกทางหนึ่ง 

๖. ศาสนกิจด้านการสงเคราะห์ พบว่า บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต
ในจังหวัดสระบุรี  ศาสนกิจด้านการสงเคราะห์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ พระธรรมทูตมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่องทุกปี ปัญหา อุปสรรค คือ การสงเคราะห์กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนส่วนใหญ่จะช่วยเป็นครั้ง
คราว  ไม่ต่อเนื่องท าให้ประชาชนไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างจริงจัง ส่วนข้อเสนอแนะ คือ การสงเคราะห์
น่าจะมีการด าเนินการเป็นประจ า และมีการติดตามผลการด าเนินงานในแต่ละครั้งด้วย 



- ๓๑๘   - 

 

 

๖. องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 
 

 
 
 
 

  

  
  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  แผนภาพที่  ๔.๑  สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

ด้านการปฏิบัตศิาสนกิจทั่วไป 
๑. การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ต้องท าให้ท่ัวถึง 
๒. มีการจัดตารางการรับกิจ
นิมนต์ให้เป็นระบบ   
๓. การจัดกิจกรรมการท าบุญ
ควรมีรูปแบบเดียวกัน 
 
 

ด้านการปฏิบัตศิาสนกิจทั่วไป 
๑. การสงเคราะหต์้องด าเนินการท า
เป็นประจ า และมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานในแต่ละครั้ง 
๒. มีการกระจายงานของพระ
ธรรมทูตให้ท่ัวถึงมีการสอบถาม
ข้อมูลที่ชัดเจน  
๓. มีการร่วมมือกันของบ้าน วัด 
โรงเรียน ในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เจริญขึ้น 

ด้านศาสนกิจการเผยแผ่ธรรมะ 
๑. การจัดกจิกรรมควรมุ่งเน้น
กลุ่มเป้าหมายโดยตรง 
๒. มีการจัดท าเนื้อหาก าหนดขอบเขต
การบรรยาย 
๓. ต้องปรับปรุงและประยุกต์
แนวทางในการเผยแผ่ธรรมะให้เข้า
กับสถานการณ์และเทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน   

ศาสนกิจวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

๑. มีการสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดกิจกรรม 

๒. การจัดกิจกรรม 
พระธรรมทูตควรให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการ 

๓. พระธรรมทูตด าเนินการ
ประสานงานเพื่อชักชวน
พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมอีก
ทางหน่ึง 

ศาสนกิจวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

๑. มีการจัดนิทรรศการประกอบใน
วันส าคัญน้ันๆ 

๒. มีการจัดกิจกรรมอย่างอ่ืน เช่น 
การปฏิบัติธรรม การเจริญพระ
พุทธมนต์ในตอนเย็น  

๓. มีการสอดแทรกเน้ือหาธรรมะ
เกี่ยวกับวันส าคัญที่จัด 

ด้านศาสนกิจการเผยแผ่ธรรมะ 
๑.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการ
สนับสนุนงบประมาณในการจัด
กิจกรรม 
๒. การจัดตั้งกลุ่มงานเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีแต่ละท้องถิ่น 
๓. มีการติดต่อประสานงาน
หน่วยงานราชการและส่งผู้ที่มีความ
เข้าใจในหรือผู้ที่มีความเช่ียวชาญใน
ประเพณีมาช่วยในการบรรยาย 

บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในจังหวัดสระบุรี 
อันดับแรก ศาสนกิจด้านวนัส าคัญของชาต ิโดยพระธรรมทูตร่วมเทิดทูน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกจิกรรม 
อันดับสอง ศาสนกิจด้านวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา พระธรรมทูตน าพาท าบุญตักบาตร เวียนเทียนและสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
อันดับสาม ด้านการปฏิบัติศาสนกจิทัว่ไป พระธรรมทูตมกีารจัดกิจกรรม แสดงธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี 

แนวทางการพัฒนาบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในจังหวัดสระบรุี 
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จากการศึกษารวบรวมข้อมูล พบว่า บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรม
ทูตในจังหวัดสระบุรี 

๑. ด้านการปฏิบัติศาสนกิจทั่วไป พระธรรมทูตมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารไม่ทั่วถึง
มีการจัดตารางการรับกิจนิมนต์ให้เป็นระบบและการจัดกิจกรรมการท าบุญควรมีรูปแบบเดียวกัน 

๒. ด้านศาสนกิจการเผยแผ่ธรรมะ การจัดกิจกรรมควรมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายโดยตรง
มีการจัดท าเนื้อหาก าหนดขอบเขตการบรรยายและต้องปรับปรุงและประยุกต์แนวทางในการเผยแผ่
ธรรมะให้เข้ากับสถานการณ์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

๓. ด้านศาสนกิจวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา มีการจัดนิทรรศการประกอบในวัน
ส าคัญนั้นๆ  มีการจัดกิจกรรมอย่างอ่ืน เช่น การปฏิบัติธรรม การเจริญพระพุทธมนต์ในตอนเย็น
เป็นต้น 

๔. ศาสนกิจด้านประเพณี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มงานเพ่ือเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีแต่
ละท้องถิ่น 

๕. ศาสนกิจด้านวันส าคัญของชาติ  ให้มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัด
กิจกรรม  และในการจัดกิจกรรมพระธรรมทูตควรให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ 

๖. ศาสนกิจด้านการสงเคราะห์การสงเคราะห์ต้องด าเนินการท าเป็นประจ าและมี
การติดตามผลการด าเนินงานในแต่ละครั้ง ควรมีการกระจายงานของพระธรรมทูตให้ทั่วถึงมีการ
สอบถามข้อมูลที่ชัดเจน 

 

๗. อภิปรายผล 
จากการวิจัยผู้วิจัยมีประเด็นน ามาอภิปราย พบว่า ผลการวิจัย “บทบาทการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในจังหวัดสระบุรี”  
ด้านการปฏิบัติศาสนกิจทั่วไป โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณารายละเอียด พบว่า พระธรรมทูตมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในการท าบุญตักบาตรอย่าง
สม่ าเสมอ มีการแสดงพระธรรมเทศนาในการจัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรและการท าบุญอ่ืนๆอย่าง
สม่ าเสมอ เป็นแบบอย่างและตัวอย่างในการรักษาเวลาและตรงต่อเวลาเสมอ การมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมและมีการวางแผนการจัดกิจกรรมรวมไปถึงการรักษากรอบเวลาตามที่ก าหนดเป็นการ
สร้างความพึงพอใจและสร้างความสุขให้กับผู้ที่มาท าบุญได้  ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับที่ 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา๒๐๗ กล่าวไว้ว่า จากการส ารวจความ
พึงพอใจในการร่วมกิจกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม พบว่าความพึงพอใจในขั้นตอนในการจัดกิจกรรม
มีความเหมาะสมมากที่สุด ความกระตือรือร้นและความเอาใจใส่ในการให้บริการ ตามล าดับ 
รองลงมาคือความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนในการเข้าร่วมกิจกรรม กริยา
                                                 

๒๐๗ส านักศิลปะและวัฒนธรรม, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, โครงการส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ, ๒๕ กุมภาพันธ ์๒๕๕๖.  



- ๓๒๐   - 

 

มารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ความพร้อมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม การประชาสัมพันธ์
กิจกรรม  

ด้านศาสนกิจการเผยแผ่ธรรมะ ผลการวิจัย “บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระธรรมทูตในจังหวัดสระบุรี”ด้านศาสนกิจการเผยแผ่ธรรมะ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า พระธรรมทูตมีการน าเสนอเนื้อหาในการอบรม
นักเรียนและเยาวชนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีการจัดกิจกรรมธรรมสัญจรไปตามสถานที่
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับศาสนาด้วยทุกครั้งที่มีการจัดอบรม การจัด
แสดงนิทรรศการทางพระพุทธศาสนาต่างๆ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นกระบวนการประชาสัมพันธ์ชักชวน
ให้ประชาชนหันมาเข้าวัด๒๐๘ จะเห็นได้ว่า ในการจัดอบรมสื่อที่ใช้ถือว่ามีส่วนในการสร้างแรงจูงใจ
ให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมได้ พระธรรมทูตจึงควรน าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาสื่อการ
อบรมและบรรยายให้เข้ากับกลุ่มที่อบรม สอดคล้องกับที่ พระปลัดกฤษฎา  จนฺทสุวณฺโณ๒๐๙  ได้
วิจัยเรื่อง“บทบาทของพระสงฆ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอ าเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐” จากผล
การศึกษาพบว่า แนวทางการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโรงเรียนที่ตรงกับความต้องการของ
นักเรียน โดยแยกบทบาทของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ในด้านการปฏิบัติตน นักเรียนมีความต้องการ
ให้จัดตารางสอนหลังจากนักเรียนพักทานอาหารกลางวันแล้ว และพึงสละเวลาที่ซับซ้อนกันกับการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา ในด้านการปฏิบัติงาน นักเรียนมีความต้องการให้พระสงฆ์จัดหาสื่อการสอน
ที่ทันสมัย เพ่ือสร้างความสนใจแก่ผู้เรียน 

ด้านศาสนกิจวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ผลการวิจัย“บทบาทการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในจังหวัดสระบุรี”ด้านศาสนกิจวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา โดย
ภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า พระธรรมทูตได้มีการน าพา
พุทธศาสนิกชนท าบุญและเวียนเทียนและปฏิบัติธรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วัน
มาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา เป็นประจ า การผลการวิจัยนี้จะ
เห็นได้ว่า พระธรรมทูตเป็นผู้น าในการเป็นผู้น าศรัทธาของพุทธศาสนิกชน เพราะในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนานั้น พระธรรมทูตมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท าบุญ แสดงธรรม อีกทั้งยังเป็นผู้น าใน

                                                 
๒๐๘พระครูปรีชาธรรมวิจิตร (จิตรกร อภิวโร), “การบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ   

สังฆาธิการ จังหวัดสมุทรปราการ”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) (พฤษภาคม-
สิงหาคม ๒๕๕๙)  : ๑๓๙.  

๒๐๙พระปลัดกฤษฎา  จนฺทสุวณฺโณ (รัตนประทีป) , “บทบาทของพระสงฆ์ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๐”, สารนิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ บัณฑิต
วิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๑๔๗. 



- ๓๒๑   - 

 

การปฏิบัติธรรมและเวียนเทียน สอดคล้องกับที่ รองศาสตราจารย์เสาวภา ไพทยวัฒนและคณะ๒๑๐   
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงในชีวิตของสังคมเมืองกับการ สร้างรูปแบบศรัทธา การมีส่วนร่วม
ในการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาและการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย : กรณีศึกษาวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนา
ราม” จากการศึกษาการศึกษาพบว่า  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อการปรั บ
รูปแบบ การท าบุญเพ่ือสร้างพลังความศรัทธาและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม วัดได้ปรับการจัด
กิจกรรมในวัดโดยเฉพาะพิธีกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มาท าบุญและผู้เข้าชมวัด ซึ่ง
กลุ่มผู้มาท าบุญจัดเป็นพุทธศาสนิกชน ส าหรับกลุ่มผู้มาชม ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ นับตั้งแต่
การใช้ทุนทรัพย์ของวัดท าการจัดการให้คงความสวยงาม และเป็นต้นแบบด้านศิลปกรรมไทย วัดและ
ประชาชนได้ให้ความส าคัญในด้านการบูชาพระรัตนตรัยอันประกอบด้วย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 
โดยให้ความส าคัญในการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาและมิให้ระบบทุนนิยมเข้ามามีอิทธิพลในการน าคน
เข้าวัด การท าบุญในวันส าคัญทางศาสนาซึ่งจุดเด่นที่วัดแห่งนี้ได้รับความนิยมสูงในด้านการท าบุญเวียน
เทียนในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา อาทิ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา ซึ่งพระสงฆ์จะ
น าเวียนเทียน  

ศาสนกิจด้านประเพณี ผลการวิจัย “บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ
ธรรมทูตในจังหวัดสระบุรี”ด้านศาสนกิจวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  โดยภาพรวมมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า พระธรรมทูตมีการจัดโครงการบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อนเป็นประจ าทุกปี มีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณี เช่น วันสงกรานต์ เป็น
อย่างดี เป็นตัวอย่างในการน าพาพุทธศาสนิกชนทอดกฐิน ผ้าป่าและปลูกฝังให้มีการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทย พระธรรมทูตจะเป็นผู้ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมให้กับเด็ก เยาวชน 
ทั้งด้านการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาและการสืบทอดประเพณีของชุมชน สอดคล้องกับที่  
พระสมุทรวชริโสภณ (โสภณ ธมฺมโสภโณ)๒๑๑ ได้วิจัยเรื่อง“การพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
ของคณะสงฆ์” จากการศึกษา พบว่า การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นหน้าที่ของทุกคนในชาติที่
ต้องร่วมมือกันในการรักษาไว้ให้คงอยู่คู่ความเป็นชาติไทย เราสามารถที่จะรับเอาวัฒนธรรม
ตะวันตกมาใช้ได้ แต่เราต้องไม่ลืมความเป็นรากเง้าของเราเอง บทบาทของพระสงฆ์ไม่ได้จ ากัดเพียง
การปฏิบัติตนตามกิจของสงฆ์เท่านั้น ปัจจุบันพระสงฆ์ได้มีบทบาทในการจัดการเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ 
โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย และให้การศึกษาแก่ประชาชนการ
อนุรักษ์และได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ผ่านการบรรยาย

                                                 
๒๑๐รองศาสตราจารย์เสาวภา ไพทยวัฒนและคณะ, “การเปลี่ยนแปลงในชีวิตของสังคมเมืองกับการ 

สร้างรูปแบบศรัทธาการมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาและการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย : กรณีศึกษาวัด
เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม”, รายงานการวิจัย, (สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรมภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๕๓), หน้า ๙๔. 

๒๑๑พระสมุทรวชิรโสภณ (โสภณ ธมฺมโสภโณ), “การพัฒนาการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของคณะสงฆ์
จังหวัดสมุทรสงคราม”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ บัณฑิตวิทยาลัย :  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



- ๓๒๒   - 

 

ธรรมของพระสงฆ์ให้กับประชาชน ท าให้ได้เห็นถึงประโยชน์ของการอนุรักษ์โบราณวัตถุสถาน 
นอกจากนี้ พระสงฆ์ยังเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติเพ่ือการเป็นต้นแบบของการบ ารุงรักษา
ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 

ศาสนกิจด้านวันส าคัญของชาติ ผลการวิจัย “บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระธรรมทูตในจังหวัดสระบุรี”ศาสนกิจด้านวันส าคัญของชาติ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า พระธรรมทูตได้ร่วมเทิดทูนและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ มีการปลูกฝัง สร้างจิตส านึกและส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่
แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ การจัดโครงการเก่ียวกับการเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์เพ่ือปลูกฝังให้พุทธศาสนิกชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี สอดคล้องกับที่  
พระครูปลัดกุ้ยไฮ้ ชุตินฺธโร(แซ่ลิ้ม)๒๑๒ ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์ในด้านการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแก่นักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ” จากการศึกษา 
พบว่า การศึกษาจึงต้องมุ่งเสริมสร้างและปลูกฝังความรู้และความเข้าใจตลอดจน ความซาบซึ้งใน
วัฒนธรรมและอารยธรรมของตนอย่างแน่นแฟ้นด้วย อีกประการหนึ่งที่จะต้องเน้นเป็นพิเศษคือการ
รู้จักท างานร่วมกับคนอ่ืน เช่น การรู้จักเสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน รู้จักการผ่อนหนักผ่อนเบา 
และรู้สึกละอายต่อการหลีกเลี่ยงจากหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ความจริงนั้นในสภาพแห่งสังคมปัจจุบัน
การร่วมมือกันท างานเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โรงเรียนจ าเป็นจะต้องหาวิธีปลูกฝังความสามารถในเรื่อง
นี้ให้เป็นผลส าเร็จด้วย ความยึดมั่นในความรักชาติ ความรู้สึกในเรื่องชาตินิยม ยึดมั่นในอุดมการณ์
แห่งชาติ และมีความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ 

ศาสนกิจด้านการสงเคราะห์ ผลการวิจัย “บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ
ธรรมทูตในจังหวัดสระบุรี”ศาสนกิจด้านการสงเคราะห์ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า พระธรรมทูตมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและผู้ด้อยโอกาส
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี มีการด าเนินการออกเยี่ยมเยียนประชาชนตามหมู่บ้าน มีการจัดท า
โครงการและบูรณาการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยต่างๆ การสงเคราะห์
ส่วนหนึ่งนั้นมาจากด้านคณะสงฆ์ ทั้งมีการมอบทุนการศึกษา การออกเยี่ยมเยียนประชาชนและจัดท า
โครงการในการให้ความช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
ที่ พระครูประภัทร์สิทธิคุณ (ประสิทธิ์ ปภสฺสโร)๒๑๓ ได้วิจัยเรื่อง บทบาทของพระสงฆ์ด้านการสา
ธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จากการศึกษาพบว่า  พระสงฆ์
คือบุคคลที่เป็นผู้ใกล้ชิดชุมชน  วัดและพระสงฆ์เป็นสถาบันทางสังคมที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย 
                                                 

๒๑๒พระครูปลัดกุ้ยไฮ้ ชุตินฺธโร(แซ่ลิ้ม), “บทบาทของพระสงฆ์ในด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่
นักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 

๒๑๓พระครูประภัทร์สิทธิคุณ (ประสิทธิ์  ปภสฺสโร), “บทบาทของพระสงฆ์ด้านการสาธารณสงเคราะห์
ของคณะสงฆ์อ าเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๙๙. 
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และเป็นที่ไว้วางใจแก่ทุกคน ดังนั้นจึงเป็นการง่ายต่อการประสานงานในการพัฒนาชุมชน  ซึ่งทรง
มุ่งหวังให้พระสงฆ์เขา้ไปช่วยเหลือสงเคราะห์สังคมเท่าที่พระสงฆ์จะท าได้  วัดในปัจจุบันนี้ไม่ใช่สถานที่
แบ่งแยกสภาวะของวัดกับบ้านออกจากกันอย่างสิ้นเชิง  ยังมีความสัมพันธ์เกื้อกูลซึ่งกันและกันอยู่เสมอ 
พระสงฆ์จ าเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์กับฆราวาสเพ่ือช่วยเหลือสงเคราะห์ตามสมควรแก่สถานะ   
 

๘. กิตติกรรมประกาศ  
สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จเรียบร้อยได้ด้วยดี ด้วยความเมตตาอนุเคราะห์จาก รศ.ดร.สุรพล สุ

ยะพรหม และคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ 
อันประกอบด้วย พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร อาจารย์ ดร.รัฐพล เย็นใจมา ที่ได้ให้ค าแนะน าตรวจแก้ไขปรับปรุง
ด้วยดีตลอดมา พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร,ดร พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท,ดร พระมหากฤษดา กิตฺติโสภโณ,ดร 
อาจารย์ ดร.อนุวัต กระสังข์ อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือ คณะกรรมการ
ตรวจสอบสารนิพนธ์ทุกท่านที่กรุณาให้ค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
ขอขอบพระคุณ พระวิสิฐคณาภรณ์, พระวิสุทธิโสภณ, พระครูประโชติกิจจาภิวัฒน์, พระมหาสมชาย 
ทิฏฺฐธมฺโม, พระครูวิมลธรรมานุรักษ์, นายเดชา ก่อเกิด ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
สระบุรี, นางสาวชุลีภรณ์ พงษ์รุ่งเรือง ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ที่ได้
เมตตาให้สัมภาษณ์เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการท าสารนิพนธ์ 

สารนิพนธ์เล่มนี้ หากจะพึงมีคุณค่าและประโยชน์ใดๆ ผู้วิจัยขอน้อมถวายคุณพระรัตนตรัย 
และมอบเป็นกตเวทิตาคุณแด่ มารดาบิดา พระอุปัชฌาย์อาจารย์ และญาติโยมทุกๆ ท่านผู้มีอุปการคุณให้
การอุปถัมภ์และคอยช่วยเหลือในการท าสารนิพนธ์เล่มนี้จนเป็นผลส าเร็จ 
 

๙. ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑. มีนโยบายในการส่งเสริมพระธรรมทูตให้มีความรู้เพ่ิมเติมด้านศาสนพิธี ด้านการ

เจริญวิปัสสนาและหลักการอบรม 
๒. ส่งเสริมให้มีการวางแผนสร้างความรู้ด้านประเพณีของวิถีชุมชนและด้านวันส าคัญ

ทางพระพุทธศาสนาให้กับพระธรรมทูตอย่างจริงจัง 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
๑. พระธรรมทูตฝ่ายบริหารควรมีการติดตามการปฏิบัติงานของพระธรรมทูตฝ่าย

ปฏิบัติการและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
๒. ควรมีการศึกษาข้อมูลในส่วนงานทุกภาคส่วนว่ามีบทบาทในการช่วยเหลือกลุ่มงาน

พระธรรมทูตหรือไม่  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติงานของพระธรรมทูตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ควรมีการปรับปรุงกลยุทธ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ทั่วถึงและเข้ากับกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
ชัดเจนและเพ่ิมบทบาทผู้ที่มาท าบุญให้มีส่วนร่วมในการประกอบพิธีกรรมนั้นๆ ด้วย 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
๑. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อ

ประชาชนหรือผู้ที่ได้รับผลโดยตรงจากการเผยแผ่ของพระธรรมทูต 
๒. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเรื่องกลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ

พระธรรมทูตที่มีผลงานโดดเด่น  เพ่ือที่จะได้น ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพระธรรมทูตในยุคปัจจุบัน 
 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 
 (๑) หนังสือ: 
สุวรีย์   ศิริโภคาภิรมย์. การวิจัยทางการศึกษา. ลพบุรี : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์. สถาบันราชภัฏเทพสตรี, 

๒๕๔๖. 
ธานินทร์  ศิลป์จารุ. การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS. พิมพ์ครั้งที่ ๑๕. 

นนทบุรี : บริษัท เอส อาร์  พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์ จ ากัด, ๒๕๕๗. 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. โครงการส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ , ๒๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖. 

   (๒) วารสาร: 
พระครูวาทีธรรมวัฒน์(บุญเลิศ ฐิตวฑฺฒโน). “การพัฒนารูปแบบการจัดการงานบรรพชาสามเณรภาคฤดู

ร้อน ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 
๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙). 

พระครูปรีชาธรรมวิจิตร (จิตรกร อภิวโร). “การบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ
จังหวัดสมุทรปราการ”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับ
พิเศษ) (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙). 

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี). “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, 
ปีที่ ๕  ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙). 

 (๓)วิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย: 
พระปลัดกฤษฎา  จนฺทสุวณฺโณ (รัตนประทีป). “บทบาทของพระสงฆ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา ในอ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐”. สารนิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. (สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

รองศาสตราจารย์เสาวภา ไพทยวัฒนและคณะ. “การเปลี่ยนแปลงในชีวิตของสังคมเมืองกับการสร้าง
รูปแบบศรัทธาการมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาและการอนุรักษ์วัฒนธรรม
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ไทย : กรณีศึกษาวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม”. รายงานการวิจัย. (สาขาวิชาการจัดการ
ทางวัฒนธรรมภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๕๓). 

พระสมุทรวชิรโสภณ (โสภณ ธมฺมโสภโณ). “การพัฒนาการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของคณะสงฆ์จังหวัด
สมุทรสงคราม”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

 (๔) เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์: 
กองพุทธศาสนศึกษา  ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. รายงานการ

ปฏิบัติงาน พระธรรมทูต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๑, พ.ศ. ๒๕๕๑.   
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การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ 
ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

The Management to Buddhism Propagation of Sangha 
Administrators in Talingchan District, Bangkok Province 

                    

พระกิตติทัศ วร าโณ (กัลปดี) 
  ประเสริฐ ธิลาว 

ธิติวุฒิ หมั่นมี 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพ่ือศึกษาการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ

พระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ๒) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการบริหาร
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล และ ๓) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการบริหารการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร วิธีด าเนินการวิจัยใช้วิธีวิจัย
แบบผสานวิธี การวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพระสงฆ์จ านวน ๒๕๑ รูป 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่    
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที ค่าเอฟ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว และทดสอบด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด และการวิจัยเชิงคุณภาพ  ด้วยการสัมภาษณ์ 
จ านวน ๑๐ รูป เครื่องมือเก็บข้อมูลได้แก่แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์
เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา  

๑. พระสงฆ์ที่ ตอบแบบสอบถามมีความคิด เห็นต่อการบริหารการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

๒. พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษาทางธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนพระสงฆ์ที่มีอายุ พรรษา วุฒิการศึกษา

                                                 

 


 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 


 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 


 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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สามัญ วุฒิการศึกษาบาลี และสถานภาพต่างกัน มีความคิดเ ห็นต่อการบริหารการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

๓. ปัญหา อุปสรรคในการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการใน
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครโดยรวมมีดังนี้คือ พระสงฆ์ทั่วไปไม่มีโอกาสเสนอแนวคิดในการเผยแผ่ 
เนื่องจากไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม พระสังฆาธิการสนใจงานปกครองมากกว่างานด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา มีระบบอุปถัมภ์ จ านวนผู้ท างานด้านการเผยแผ่มีไม่เพียงพอ ควรมีการก าหนด
สมณศักดิ์ใหม่และให้ความส าคัญกับงานของคณะสงฆ์ทุกด้าน ขาดงบประมาณสนับสนุนวิถีชีวิตของ
ประชาชนเปลี่ยนแปลงไป ท าให้การเผยแผ่แบบเก่าไม่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ มีการบริหารแบบ
แนวดิ่งอิงตามระบบมากเกินไป ข้อเสนอแนะคือ ควรมีการวางแผนร่วมกันระหว่างพระสังฆาธิการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการก าหนดระบบสมณศักดิ์ใหม่และให้ความส าคัญกับงานของคณะ
สงฆ์ทุกด้าน ควรมีการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาพระสงฆ์ในการเผยแผ่ควรมีการปรับวิธีการในการเผยแผ่
ให้มีความทันสมัยมากขึ้น สามารถเข้าถึงประชาชนได้โดยง่าย การบริหารคณะสงฆ์ในทุกระดับ ควร
เป็นไปในแนวราบพระสงฆ์ต้องท างานเผยแผ่ในเชิงรุกให้มากขึ้น แนวทางในการพัฒนาการบริหาร
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยรวมคือ ควรมี
การจัดประชุมเพ่ือปรึกษาหารือเรื่องการจัดอบรมและคัดสรรบุคลากร ควรใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ใน
การท างาน แต่มีการสั่งการอย่างเป็นระบบ ควรมีการวางแผนการท างานไว้ล่วงหน้าเพ่ือให้สามารถ
ควบคุมให้เป็นไปตามแผนได้ นอกจากนี้ควรมีการรณรงค์ให้บุคลากรผู้เผยแผ่มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ 
 

ความส าคัญ : การบริหาร, การเผยแผ่, พระสังฆาธิการ 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were: 1) to study the management to 
Buddhism propagation of Sangha administrators in Talingchan district, Bangkok,      2) to 
compare the opinions towards management to Buddhism propagation of Sangha 
administrators in Talingchan district, Bangkok, and 3) to study the problems, obstacles 
and guidelines for management to Buddhism propagation of Sangha administrators in 
Talingchan district, Bangkok. 
 This research was the mixed method research through survey research from the 
field of 251 monks in Talingchan district, Bangkok by using the questionnaires as opened 
and closed questionnaires. The researcher collected the data through frequency, 
percentage, mean, standard deviation (S.D) one-way analysis of variance (One-way ANOVA) 
for testing the difference between the averages from three or more groups with LSD (Least 
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Significant Different), but data analysis from opened questionnaires was used through the 
content data analysis technique and the qualitative research had the in-depth interview 
from 10 key informants by using content data analysis technique and data synthesis 
followed as the research objectives. 
The findings of this research as following: 
 1. The monks answered the questionnaires, had the opinions to management 
to Buddhism propagation of Sangha administrators in Talingchan district, Bangkok in overall 
and found that it was at good level  
 2. The monks who had the educational qualification differently had the 
opinions to management to Buddhism propagation of Sangha administrators in Talingchan 
district, Bangkok differently. It was statistically significance at 0.01. It accepted the 
hypothesis. But the monks who had the differences of age, ordination year, general 
education qualification, Pali qualification and status, had the opinions to management to 
Buddhism propagation of Sangha administrators in Talingchan district, Bangkok indifferently. 
It rejected the hypothesis. 
 3. The problem and obstacles towards management to Buddhism propagation 
of Sangha administrators in Talingchan district, Bangkok in overall as follows, the monks in 
the general do not have the opportunity to express the opinions about propagation due to 
do not have a chance to attain the meeting. The Sangha administrators are interested in 
the administration more than the propagation, have the patronage system, insufficient staff 
for propagation, should set up the new method to rank promotion to all kinds of Sangha 
administrators tasks, lack of budgetary support, the way of people life is changed, old 
method for Buddhism propagation cannot keep in touch with the people, have the too 
much traditional management. 
 The suggestions: should have the co-planning between the Sangha 
administrators and related agencies, should set up the new method to Sangha’s rank 
promotion to all kinds of Sangha administrators tasks, should train the monks for Sangha 
administrators development, should improve the way to propagate to more modern that 
can reach the people easily, the Sangha administration in all levels, should let the monks 
work more in the positive approach. 
 The guidelines to develop the management to Buddhism propagation of 
Sangha administrators in Talingchan district, Bangkok in overall are, should have the 
meeting for advising about the training setting and recruitment, should use the principle of 
human ralations for working. But the command would be systematic, should plan the 
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propagation in advance for ability of controlling. Moreover, should campaign the working 
staff for propagation to have more responsibility for the tasks. 
  

Keywords : Management, Propagation, Sangha 
 
 

๑. บทน า 
การบริหารเป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานขององค์การ เพราะเป็น

เครื่องมือส าคัญที่จะชี้ให้เห็นความส าเร็จ หรือความล้มเหลว ความมีประสิทธิภาพหรือความไร้
ประสิทธิภาพของหน่วยงาน การบริหารเป็นเครื่องบ่งชี้ให้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้าของสังคม 
ความก้าวหน้าของวิทยาการต่างๆ การบริหารเป็นหนทางที่ส าคัญจะน าไปสู่ความก้าวหน้า การ
บริหารเป็นลักษณะการท างานร่วมกันของกลุ่มบุคคลในองค์การซึ่งมีการวินิจฉัยสั่งการ นักบริหาร
จะต้องค านึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ การวินิจฉัยสั่งการเป็นเครื่องแสดงให้ทราบถึงความสามารถ
ของนักบริหาร และความเจริญเติบโตของการบริหารชีวิตประจ าวันของมนุษย์ไม่ว่าในครอบครัวหรือ
องค์การใดย่อมเกี่ยวข้องกับการบริหารอยู่เสมอ๒๑๔ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ การท าให้
หลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแพร่หลายออกไป ท าให้มีผู้เคารพเลื่อมใสในพระรัตนตรัย น้อม
น าเอาหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติเพ่ือก่อให้เกิดการศึกษาและพัฒนาตนเองไปมี
การปฏิบัติตนและท างานด้วยความถูกต้องและตามกฏ ระเบียบวินัยขององค์กรเอง และมีคุณธรรม 
คือ มีความรับผิดชอบมีความสามัคคี มีความเอ้ือ เฟ้ือเผื่อแผ่ต่อสมาชิกภายในองค์กรเอง๒๑๕

 การเผย
แผ่พระพุทธค าสั่งสอน ถือว่าเป็นหน้าที่โดยตรงของพระสงฆ์เพ่ือปลูกฝังอบรมให้พุทธศาสนิกชนเป็น
คนดีมีศีลธรรมและประพฤติดีปฏิบัติชอบนั้น อบรมสั่งสอนให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา 
การพัฒนาศักยภาพของคณะสงฆ์เพ่ือให้องค์กรคณะสงฆ์ เข้มแข็งมีประสิทธิภาพในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการโดยยึดแนวทางการปฏิบัติที่
เรียกว่าทางสายกลาง๒๑๖ โดยยึดหลักวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) ทิฎฐธรรมมิกกัตถประโยชน์ 
คือ ประโยชน์ในชาติ ๒) สัมปรายิกกัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์ในชาติหน้า และ๓) ปรมัตถ
ประโยชน์ คือประโยชน์อย่างยิ่ง คือ พระนิพพานอย่างไรก็ตาม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการเผยแผ่พุทธ
ศาสนาของพระภิกษุสงฆ์ มีลักษณะต่างคนต่างท า พระสงฆ์ที่มีศิลปะในการถ่ายทอดมีน้อย ไม่

                                                 

 ๒๑๔พระมหาเอกมร  ตปญฺโ (คงตางาม) , “ความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม
ของ อบต.ดอนมดแดง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต,(สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 

๒๑๕ ภาส ภาสสัทธา, “การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการด้านความโปร่งใสของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม 
๒๕๕๘): ๕๙  

๒๑๖ อภิษฎาข์ ศรีเครือดง. “การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ เพื่อการบริหารของผู้น า”. วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีท่ี ๓ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗), : ๑๒๐. 



- ๓๓๑   - 

 

เพียงพอกับความต้องการ ขาดการส่งเสริมด้านงบประมาณ และขาดรูปแบบการบริหารจั ดการ
องค์กรที่ทันสมัย จึงท าให้มีปัญหาในการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 

๒. วัตถุประสงค์การวิจัย 
๒.๑ เพ่ือศึกษาการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในเขตตลิ่ง

ชัน กรุงเทพมหานคร  
๒.๒ เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ

พระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
๒.๓ เ พ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการบริหารการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

๓. ขอบเขตการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในเขตตลิ่ง

ชัน กรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตเนื้อหาโดยสังเคราะห์จากแนวคิดเกี่ยวกับหลักการ
บริหารจัดการ๒๑๗ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการวางแผนการเผยแผ่ ๒) ด้านการจัด
องค์การเผยแผ่ ๓) ด้านการบริหารบุคคลการเผยแผ่ ๔) ด้านการอ านวยการเผยแผ่ ๕) ด้านการ
ก ากับดูแลการเผยแผ่ โดยมีประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะเขต รอง
เจ้าคณะเขต เจ้าคณะแขวง รองเจ้าคณะแขวง เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และ
พระภิกษุสงฆ์ในพ้ืนที่ ซึ่งมี ๒๕๑ รูป 

 

๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
๔.๑ รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน 

กรุงเทพมหานคร ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้เป็นแบบสอบถาม 
จ านวน ๒๕๑ ชุด ผสมกับการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๑๐ รูป 

๔.๒ ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย พระสงฆ์ ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร จ านวน ๒๕๑ รูป 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยการเปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของ
เครจซี่ และมอร์แกน ๒) พระสงฆ์ กลุ่มตัวอย่าง ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร จ านวน ๒๕๑ รูป 
ได้ค านวณจากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ เพ่ือศึกษาหลักการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการวางแผนการเผยแผ่ ๒) ด้านการจัดองค์การการเผยแผ่ ๓) ด้านการ
บริหารบุคคลการเผยแผ่ ๔) ด้านการอ านวยการเผยแผ่ ๕) ด้านการก ากับการดูแลเผยแผ่ 

๔.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

                                                 

  ๒๑๗พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตโต), พุทธวิธีการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๔,  (กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๓-๕. 



- ๓๓๒   - 

 

       เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๒๕๑ ชุด ส่วน
การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๐รูป  

๔.๔ วิเคราะห์ข้อมูล 
       ๑) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
       ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จ เพ่ือการ
วิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพรรณนา ส าหรับอธิบายลักษณะ
ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและพรรณนาถึง“การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ
ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตเนื้อหาโดยสังเคราะห์จากแนวคิดเกี่ยวกับ
หลักการบริหารจัดการ๒๑๘ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการวางแผนการเผยแผ่ ๒) ด้าน
การจัดองค์การเผยแผ่ ๓) ด้านการบริหารบุคคลการเผยแผ่ ๔) ด้านการอ านวยการเผยแผ่ ๕) ด้าน
การก ากับดูแลการเผยแผ่ โดยใช้สถิติ ดังนี้ ๑) สถานภาพส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย
สถานภาพในคณะสงฆ์ อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรมและ วุฒิการศึกษา
เปรียญธรรม วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ ๒) ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มี
ต่อบทบาทการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสั งฆาธิการ ในเขตตลิ่ งชัน 
กรุงเทพมหานครวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๓) น าข้อมูลที่ได้จากการ
รวบรวมมาวิเคราะห์และสังเคราะห์สรุปผล และน าเสนอเขียนเป็นความเรียง ตารางหรือแผนภูมิ 

๒) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
       ผู้วิจัยด าเนินการสังเคราะห์เอกสาร เกี่ยวกับบทบาทการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ทั้ง ๕ ด้าน รวมทั้งการลงเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ด้วย
ตัวเอง ตามระเบียบวิธีวิจัย และตามประเด็นโจทย์วิจัยวิธีด าเนินงานวิจัย และการเก็บรวบรวมข้อมูล
เชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ์เชิงลึก น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา การสังเคราะห์เนื้อหา ข้อมูลที่
สอดคล้องกัน เพ่ือแสวงหาความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในบางประการ ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในเขตตลิ่ง
ชัน กรุงเทพมหานครและน าเสนอเขียนเป็นความเรียง ตารางหรือแผนภูมิ ซึ่งด าเนินการตามขั้นตอน 
ดังนี้ ๑) จัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เป็นแฟ้มข้อมูล ๒) อ่าน ท าความเข้าใจ บันทึก 
เขียนข้อสังเกตและตั้งประเด็นพรรณนา จัดหมวดหมู่ หาความเหมือน ความต่าง และความเชื่อมโยง
กับบริบท ๓) สรุปผลการวิจัย น าเสนอข้อมูลเป็นเรียงความ และรายงานผลการวิจัย 
 

๕. ผลการวิจัย 
๕.๑ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

                                                 

  ๒๑๘พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตโต), พุทธวิธีการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๓-๕. 
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พระสงฆ์ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นพระภิกษุทั่วไป จ านวน ๑๖๙ รูป คิดเป็นร้อย
ละ ๖๗.๓๓ มีอายุ ๒๐-๒๙ ปี จ านวน  ๘๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๔๗ มีจ านวนพรรษา ๑-๑๐ พรรษา 
จ านวน  ๗๓ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๐๘ มีวุฒิการศึกษาสามัญระดับปริญญาตรีขึ้นไป จ านวน ๑๓๐ รูป 
คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๗๙ มีวุฒิการศึกษาทางธรรมระดับนักธรรมชั้นเอก จ านวน  ๑๔๒ รูป คิดเป็น
ร้อยละ ๕๖.๕๗ และไม่มีวุฒิการศึกษาบาลีจ านวน ๑๖๙รูป คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๘๙ 

๕.๒ ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

พระสงฆ์ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่เท่ากับ
๓.๕๕ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ดังนี้ 

๑)ด้านการวางแผน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในเขตตลิ่ งชัน 
กรุงเทพมหานคร อยู่ ในอันดับที่สูงที่สุด คือ พระสังฆาธิการมีการวางแผนในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ส่วนปัญหา อุปสรรค พบว่า ในการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ
สังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครมีดังนี้คือพระสังฆาธิการไม่ค่อยมีการวางแผนร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ท าให้การวางแผนเป็นไปในลักษณะของงานใครงานมัน และพระสงฆ์
ทั่วไปไม่มีโอกาสในการเสนอแนวคิดในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องจากไม่มีโอกาสเข้าร่วม
ประชุมและเสนอแนวทางในการเผยแผ่ ส่วนข้อเสนอแนะ คือ ในการบริหารการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีดังนี้คือ ควรมีการวางแผน
ร่วมกันระหว่างพระสังฆาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีการบูรณาการแผนของแต่ละ
หน่วยงานเข้าด้วยกัน  

๒) ด้านการจัดองค์กร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๕๔ 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ
สังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร อยู่ในอันดับที่สูงที่สุดคือพระสังฆาธิการมีการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่วนปัญหา อุปสรรค พบว่า ในการบริหารการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครมีดังนี้คือ ระบบสมณะศักดิ์ของ
คณะสงฆ์มีปัญหา เพราะพระสังฆาธิการสนใจงานด้านปกครองมากกว่างานเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
และการมีระบบอุปถัมภ์หรือการยึดติดกับต าแหน่งและลาภสักการะของพระสังฆาธิการ ท าให้งาน
ด้านการบริหารการเผยแผ่ไม่เป็นที่ปรากฏชัด ส่วนข้อเสนอแนะในการบริหารการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครมีดังนี้คือ ควรมีการก าหนด
ระบบสมณะศักดิ์ใหม่  

๓) ด้านการบริหารบุคคล พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๓.๕๑ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร อยู่ในอันดับที่สูงที่สุดคือ พระสังฆาธิการและ
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คณะท างานมีความรู้ความสามารถในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่วนปัญหา อุปสรรค พบว่า ในการ
บริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครดังนี้คือ คณะ
สงฆ์มีการก าหนดอายุการท างานของพระสังฆาธิการนานเกินไป ท าให้พระสงฆ์รุ่นใหม่ไม่มีโอกาสใน
การเผยแผ่ และจ านวนของพระสงฆ์ผู้ท างานด้านการเผยแผ่มีจ านวนไม่เพียงพอ ส่วนข้อเสนอแนะ
ในการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครมี
ดังนี้คือ ควรมีการเกษียณอายุพระสังฆาธิการเมื่ออายุ ๗๐ ปี เพ่ือเปิดโอกาสให้พระสงฆ์รุ่นใหม่ได้มี
โอกาสในการเผยแผ่มากข้ึน และควรมีการพัฒนาพระสงฆ์ในการเผยแผ่โดยการจัดอบรม  

๔)ด้านการอ านวยการ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๕๑ 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ
สังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร อยู่ในอันดับที่สูงที่สุดคือ พระสังฆาธิการมีการก าหนด
บทบาทภาระหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน ส่วนปัญหา อุปสรรค พบว่า ในการ
บริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครดังนี้คือ คณะ
สงฆ์มีการก าหนดอายุการท างานของพระสังฆาธิการนานเกินไป ท าให้พระสงฆ์รุ่นใหม่ไม่มีโอกาสใน
การเผยแผ่ และจ านวนของพระสงฆ์ผู้ท างานด้านการเผยแผ่มีจ านวนไม่เพียงพอ ส่วนข้อเสนอแนะ
ในการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครมี
ดังนี้คือ ควรมีการเกษียณอายุพระสังฆาธิการเมื่ออายุ ๗๐ ปี เพ่ือเปิดโอกาสให้พระสงฆ์รุ่นใหม่ได้มี
โอกาสในการเผยแผ่มากข้ึน และควรมีการพัฒนาพระสงฆ์ในการเผยแผ่โดยการจัดอบรม  

๕) ด้านการควบคุม พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๖
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ
สังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร อยู่ในอันดับที่สูงที่สุดคือ พระสังฆาธิการมีการควบคุมให้
การปฏิบัติงานในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นไปตามขอบเขตและภาระหน้าที่ๆ ก าหนดไว้  ส่วน
ปัญหา อุปสรรค พบว่า ในการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานครมีดังนี้คือ ขาดงบประมาณสนับสนุนพระสังฆาธิการหรือพระสงฆ์ท่ีท าหน้าที่ในการเผยแผ่
และวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ท าให้มีเวลาและโอกาสเข้าวัดท าบุญ
น้อย การเผยแผ่แบบเก่าไม่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ ส่วนข้อเสนอแนะในการบริหารการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครมีดังนี้คือ ควรมีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือ
ใช้ในการเผยแผ่ให้ชัดเจน โดยอาจจะแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนที่เป็นพระสงฆ์หรือฆราวาสก็ได้  
และควรมีการปรับกระบวนการ วิธีการ ในการเผยแผ่พุทธศาสนาให้มีความทันสมัยมากขึ้น  
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๖. องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

จากแผนภาพที่ ๑ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเรื่อง การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ของพระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ได้ดังนี้คือ 

 ๔.๑ด้านการวางแผน พระสังฆาธิการร่วมกันวางแผนก าหนดนโยบายในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาและ พระสังฆาธิการมีการร่วมมือกันกับพระสงฆ์ในเขตปกครองเพ่ือวางแผนในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาและพระสังฆาธิการมีการวางแผนการปฏิบัติงานในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

แผนภาพที่ ๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ด้านการวางแผน 
๑. พระสังฆาธิการร่วมกันวางแผนก าหนดนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
๒. มีการร่วมมือกันระหว่างพระสงฆ์ในเขตปกครองเพื่อวางแผนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
๓. พระสังฆาธิการมีการวางแผนการปฏิบัติงานในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
แนวทางการพฒันา  ๑. หากจะให้ได้ผลดีควรมีการประชุมวางแผนกันอย่างเป็นรูปธรรม 
                          ๒. ควรมีการจัดฝึกอบรมทุกปี เพื่อเป็นการสรรหาบุคลากรและสร้างศักยภาพ 

 

ด้านการควบคุม 
๑. มีการควบคุมให้การปฏิบัติงานในการเผยแผเป็นไปตามขอบเขตและภาระหน้าท่ีๆ ก าหนดไว้ 
๒. มีการควบคุมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นไปตามวัตถุประและเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
๓. มีการควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหายในการปฏิบัติงานในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
แนวทางการพฒันา   ๑. ควรมีวางแผนการท างาน โดยการก าหนดเป็นนโยบายอย่างชัดเจน 
                          ๒. ควรมีการรณรงค์ให้ผู้เผยแผ่มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติ 
 

ด้านการอ านวยการ 
๑. มีการก าหนดบทบาท ภาระหน้าท่ีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน 
๒. มีการอ านวยความสะดวกเรื่องสถานท่ีและอื่นๆ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
๓. มีการก าหนดวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
แนวทางการพฒันา  ๑. ควรยึดหลักมนุษยสัมพันธ์ในการสั่งการ 
                         ๒. ควรมีการสั่งงานอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม 

ด้านการจัดองคก์าร 
๑. มีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
๒. มีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างเหมาะสม 
๓. พระสังฆาธิการและคณะท างานสามารถรับภาระหน้าท่ีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
แนวทางการพฒันา  ๑. ควรมีการวางโครงสร้างการเผยแผ่อย่างเป็นระบบ 
                          ๒. ควรมีการจัดท าเป็นโครงการและมีหัวหน้ารับผิดชอบโดยตรง 
 

ด้านการบริหารบุคคล 
๑. พระสังฆาธิการและคณะท างานเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
๒.พระสังฆาธิการมีการประชุมบุคลากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
๓. พระสังฆาธิการมีการคัดเลือกบุคลากรท่ีเหมาะสมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
แนวทางการพัฒนา  ควรมีการจัดฝึกอบรมพระภิกษุ สามเณรและประชาชนท่ัวไปเพื่อใช้ในการเผยแผ่ 
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 ๔.๒ ด้านการจัดองค์การ พระสังฆาธิการและคณะท างานเป็นผู้มีความรู้ความสามารถใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพระสังฆาธิการมีการประชุมบุคลากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและ
พระสังฆาธิการมีการคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 ๔.๓ ด้านการบริหารบุคคล พระสังฆาธิการและคณะท างานเป็นผู้มีความรู้ความสามารถใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การมีการประชุมบุคลากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพระสังฆาธิการมี
การคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 ๔.๔ ด้านการอ านวยการ พระสังฆาธิการมีการก าหนดบทบาท ภาระหน้าที่ในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาอย่างชัดเจนและพระสังฆาธิการมีการอ านวยความสะดวกเรื่องสถานที่ในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา มีการก าหนดวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและมีการอ านวยความ
สะดวกในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 ๔.๕ ด้านการควบคุม พระสังฆาธิการมีการควบคุมให้การปฏิบัติงานในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเป็นไปตามขอบเขตและภาระหน้าที่ๆ ก าหนดไว้และการมีการควบคุมการปฏิบัติงานใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นไปตามวัตถุประและเป้าหมายที่ก าหนดไว้และมีการควบคุมไม่ให้เกิด
ความเสียหายในการปฏิบัติงานในการเผยแผ่ 
 

๗. อภิปรายผล 
ผลการวิจัยเรื่อง การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน 

กรุงเทพมหานคร มีประเด็นการอภิปรายผลดังนี้ 
๑) ด้านการวางแผน จากผลการวิจัยพบว่า การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ

สังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร คือ ควรมีการวางแผนร่วมกันระหว่างพระสังฆาธิการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการบูรณาการแผนของแต่ละหน่วยงานเข้าด้วยกัน และควรมีการเปิด
โอกาสให้พระสงฆ์ได้เสนอแนวคิดในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยการจัดให้มีการประชุมร่วมกันเพ่ือ
ก าหนดแนวทางในการเผยแผ่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พระมหาฤทัย สิริคุตฺโต (เสาวรักษ์)๒๑๙เรื่อง 
“การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทัศนะของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา” 
ผลการวิจัยพบว่าพระสังฆาธิการควรมีการวางแผนนโยบายในการท างานและควรสร้างความน่าเลื่อมใส
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่เสมอ 
 ๒) ด้านการจัดองค์การ จากผลการวิจัยพบว่า การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร คือ ควรมีการก าหนดระบบสมณะศักดิ์ใหม่ และให้
ความส าคัญกับงานของคณะสงฆ์ทุกด้าน จะท าให้พระสงฆ์สนใจการเผยแผ่มากขึ้นการ สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ พระมหานงค์ อับไพ๒๒๐เรื่อง“การบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของ

                                                 

  ๒๑๙พระมหาฤทัย สิริคุตฺโต (เสาวรักษ์), “การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทัศนะของพระสังฆาธิการใน
เขตอ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา”, สารนิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต,(สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
 ๒๒๐เรื่องเดียวกัน. 



- ๓๓๗   - 

 

มหาเถรสมาคม” ผลการวิจัยพบว่า ควรสร้างระบบเครือข่ายองค์กรด้านการเผยแผ่พุทธศาสนาให้มากขึ้น 
ควรปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้องทันสมัยกับการบริหารสมัยใหม่ เน้นให้พระสงฆ์ท างานด้านการเผย
แผ่ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการด ารงมั่นของพุทธศาสนา 
 ๓) ด้านการบริหารบุคคล จากผลการวิจัยพบว่า การการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครคือ ควรมีการพัฒนาพระสงฆ์ในการเผยแผ่โดยการจัด
อบรม เพ่ือให้มีพระสงฆ์ผู้ท างานด้านเผยแผ่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นสอดคล้องกับผลงานวิจัยของพระพงษ์
ชัย ชยว โส (พุทธวชิรกุล)๒๒๑ เรื่อง “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักงานบริหารโครงการพระธรรม
จาริกส่วนภูมิภาค” ผลการวิจัยพบว่ามีการด าเนินการประชาสัมพันธ์มากขึ้นจัดการศึกษาและส่งเสริมให้
บุคลากรได้ศึกษาในระดับที่สูงและเพ่ิมค่าตอบแทนและสวัสดิการด้านต่างๆ 
 ๔) ด้านการอ านวยการ จากผลการวิจัยพบว่า การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครคือ ควรมีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการเผยแผ่ให้ชัดเจน 
และควรมีการปรับกระบวนการ วิธีการ ในการเผยแผ่พุทธศาสนาให้มีความทันสมัยมากขึ้น สามารถ
เข้าถึงประชาชนที่ปัจจุบันมีวิถีชีวิตแตกต่างไปจากเดิมมาก และสามารถตอบสนองต่อวิถีชีวิตของคนยุค
สมัยใหม่ได้สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พระวุฒิภัทร อาทโร (สระทองแพ)๒๒๒เรื่อง“บทบาทของ
พระสงฆ์ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอ าเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัยพบว่า ข้อเสนอแนะ
คือ ควรมีการพัฒนารูปแบบการเผยแผ่ให้ทันสมัยเพ่ือไม่ให้เกิดความน่าเบื่อหน่าย มีการจัดหาทรัพยากร
ที่ส าคัญในการเผยแผ่ให้เพียงพอและด้านการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา มีการสนับสนุนการเผยแผ่
พระพุทธศาสนามากกว่านี้ 
  ๕) ด้านการควบคุม จากผลการวิจัยพบว่า การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครคือ การบริหารคณะสงฆ์ในทุกระดับ ควรเป็นไป
ในแนวราบ ไม่ใช่แนวดิ่ง พระสงฆ์ต้องท างานเผยแผ่ในเชิงรุกให้มากขึ้น และควรหาวิธีการกอบกู้
ภาพลักษณ์และความศรัทธาจากประชาชน รวมทั้งมีมาตรการ ในการควบคุมพระสงฆ์มิให้มีการ
แสดงออกท่ีไม่เหมาะสมทั้งในเรื่องส่วนตัวและการเมือง 

 

๘. กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  ด้วยความเมตตาอนุเคราะห์ของคณะกรรมการที่

ปรึกษาสารนิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ ดร. ประเสริฐ  ธิลาว และอาจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี ที่ได้ให้
ความกรุณาแนะน า ให้ค าปรึกษา และเอาใจใส่มาโดยตลอด ขอขอบพระคุณ พระอุดมสิทธินายก, ดร., 
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร., พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร., อาจารย์ ดร. รัฐพล เย็นใจมา และอาจารย์ 
ดร. บุษกร วัฒนบุตร ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย พร้อม

                                                 

 ๒๒๑พระพงษ์ชัย ชยว โส (พุทธวชิรกุล) , “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักงานบริหารโครงการ
พระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค”, สารนิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต,(สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
 ๒๒๒เรื่องเดียวกัน. 



- ๓๓๘   - 

 

ทั้งให้ค าแนะน าแก้ไขให้สมบูรณ์จนสามารถน าไปใช้เก็บข้อมูลการวิจัยได้ และขอขอบคุณ อาจารย์
วารีญา  ม่วงเกลี้ยง ที่ช่วยให้ค าแนะน าเกี่ยวกับขั้นตอนการวิจัยที่ผู้วิจัยมีข้อติดขัดจนสามารถท างานได้
เป็นผลส าเร็จ 

 ขอขอบพระคุณ พระเทพวิมลโมลี  พระราชวิสุทธิญาณ พระครูโอภาสสุวรรณรัตน์         
พระมหาธวัช โพธิเสวี พระครูสิทธิวัฒนคุณ พระครูปลัดมานิตย์ สุทธิญาโณ พระครูกาญจนกิจจา       
พระวัชรา ญาณวชิโร พระใบฎีการุ่งศักดิ์ ปภาโส พระมหาทวี ฐานธมฺโม และพระสงฆ์ทุกรูปที่กรุณาให้
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี และขอขอบพระคุณพระสังฆาธิการทุกรูปที่กรุณาให้
ข้อมูลเพ่ือใช้ในการวิจัย ท าให้ผู้วิจัยสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วน 

 ขอขอบคุณ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ดร. ยุทธนา ประณีต คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
และคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการต่างๆ ให้ความเมตตาเอ้ือเฟ้ือ ถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจ และเป็นก าลังใจให้ผู้วิจัยมาโดยตลอด จนท าให้สารนิพนธ์ส าเร็จลุล่วงได้อย่างราบรื่น รวมถึง
เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่กรุณาอ านวยความสะดวกแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด 

 สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณเพ่ือนสหธรรมิกหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ      
เชิงพุทธทุกรูปที่คอยช่วยเหลือให้ค าแนะน าปรึกษาและให้ก าลังใจแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด คุณค่าและ
ประโยชน์ใด ๆ อันพึงบังเกิดจากสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตเวทิตาคุณแด่ครูอุปัชฌาย์
อาจารย์โยมมารดาบิดา ญาติสนิท มิตรสหาย รวมทั้งพุทธบริษัทผู้มีอุปการคุณทุก ๆ ท่าน  
 

๙. ข้อเสนอแนะ 
๑. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
๑) ด้านวางแผน คณะสงฆ์ควรมีการวางแผนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกับ

หน่วยงานต่างๆ ทั้งในส่วนของหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเผยแผ่ เช่น ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ รวมถึงเป้าหมายในการเผยแผ่ ได้แก่ 
สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  

๒) ด้านการจัดองค์กร คณะสงฆ์ควรมีการประสานงานด้านการเผยแผ่ทั้งในส่วนของ
คณะสงฆ์ด้วยกัน หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การเผยแผ่ได้ผลดี  นอกจากนี้ควรมีการ
ก าหนดโครงสร้างองค์กรใหม่ โดยก าหนดให้พระสงฆ์ที่มีความสามารถด้านการเผยแผ่เข้าร่วมด้วย 
เพ่ือช่วยให้การเผยแผ่เชิงรุกท่ีจัดท าขึ้นบริเวณนอกวัดสะดวกมากยิ่งขึ้น 

๓) ด้านการบริหารบุคคล คณะสงฆ์ควรมีการจัดหาบุคลากรด้านการเผยแผ่ และน ามา
พัฒนาเพื่อให้มีบุคลากรด้านนี้อย่างเพียงพอ 

๔) ด้านการอ านวยการ คณะสงฆ์ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการเผยแผ่
อย่างชัดเจน และเพียงพอ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเผยแผ่ 

๕) ด้านการควบคุม คณะสงฆ์ควรมีการควบคุมความประพฤติของพระสงฆ์อย่างเคร่งครัด 
ควรมีการลงโทษอย่างชัดเจน เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายในการในการปฏิบัติงานด้านการเผยแผ่ 

๒.ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 



- ๓๓๙   - 

 

๑) ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงลึก เพ่ือที่จะได้น าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มี
ประสิทธิภาพแระสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

๒) ควรมีการศึกษาการบริหารจัดการงานด้านอ่ืนๆ อาทิ งานด้านการสาธารณ
สงเคราะห์ งานด้านศึกษาสงเคราะห์ ของคณะสงฆ์ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการก าหนด
นโยบายการปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

บรรณานุกรม 
      (๑) หนังสือ : 
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตโต), พุทธวิธีการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๔,  (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๓-๕. 
 (๓) วิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย: 

พระพงษ์ชัย ชยว โส (พุทธวชิรกุล) , “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักงานบริหารโครงการพระ
ธรรมจาริกส่วนภูมิภาค”, สารนิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต,(สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๗). 

พระมหาฤทัย สิริคุตฺโต (เสาวรักษ์), “การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทัศนะของพระสังฆาธิการในเขต
อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา”, สารนิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ,
(สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
(๓) วารสาร : 

ไพศาล เครือแสง, “รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้นาองค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนล่าง”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, 
ปีที ่๔ ฉบับที ่๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๘): ๒๐๕. 

ภาส ภาสสัทธา, “การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการด้านความโปร่งใสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓ 
กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘): ๕๙  

อภิษฎาข์ ศรีเครือดง. “การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ เพ่ือการบริหารของผู้น า”. วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗), : ๑๒๐. 
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การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ 
ในอ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

The Buddhism Dissemination Management of Sangha  
Administrators in Banmi District, Lopburi Province 

 

พระปลัดอรรถพร กตปุญฺโ (ศรีสว่าง)* 
พระอุดมสิทธินายก** 

ธิติวุฒิ หมั่นมี*** 
 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) ศึกษาการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ

พระสังฆาธิการในอ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ๒) ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่
ต่อการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในอ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 
จ าแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล และ๓) ศึกษาข้อเสนอแนะที่มีต่อการบริหารการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในอ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ใช้ระเบียบวิธีแบบผสานวิธี โดย
เก็บข้อมูลจากพระสงฆ์ จ านวน ๑๘๘ รูป เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามทั้งปลายปิดและปลายเปิด ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ โดย
หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดย การทดสอบค่าเอฟ 
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเก็บข้อมูล
ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก  

๑. พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ
ในอ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( ̅ = ๔.๐๒, S.D. = ๐.๖๐๕) และ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

๒. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในอ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ได้แก่ สถานภาพ อายุ จ านวนพรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรมและวุฒิการศึกษา
เปรียญธรรม ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

๓. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการใน
อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ในด้านบุคลากร พบว่า ควรพัฒนาพระสงฆ์ในทักษะทางด้านความรู้ 
การเทศน์ การปาฐกถาธรรม การบรรยายธรรม อย่างต่อเนื่อง ด้านงบประมาณ พบว่า  
ควรสนับสนุนงบประมาณให้แก่วัด ส านักปฏิบัติธรรม หรือองค์การที่เกี่ยวข้องในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาอย่างเพียงพอ ด้านวัสดุอุปกรณ์ พบว่า ควรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นใน 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่พระนักเผยแผ่อย่างเพียงพอและเหมาะสม ด้านการบริหารจัดการ 
ควรจัดท าแผนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาระยะสั้น และระยะยาว  
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แนวทางการพัฒนา พบว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด ารง
พระพุทธศาสนาไว้ให้ยาวนาน การที่พระสงฆ์สามารถบริหารจัดการระบบองค์กร บุคคล 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ รวมถึงระบบบริหารจัดการที่ดีได้นั้น จะช่วยให้การบริหารจัดการการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เจริญรุดหน้าไปได้ 
 

ค าส าคัญ : การบริหาร, การเผยแผ่, พระสังฆาธิการ 
 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were: 1)to study the Buddhism 

propagation management of Sangha administrators in Banmee district, Lopburi 
province, 2) to compare the opinions of the people to Buddhism propagation 
management of Sangha administrators in Banmee district, Lopburi province, 3) to 
study the suggestions to the Buddhism propagation management of Sangha 
administrators in Banmee district, Lopburi province.This research is the mixed 
research method by using the survey research that collected the data from 188 
monks. The research tool used as data collection, is used by the questionnaire with 
open ended questions. The researcher had the data analysis through frequency, 
percentage, mean, standard deviation (S.D) one-way analysis of variance (One-way 
ANOVA) for testing the difference between the averages from three or more groups 
with LSD. (Least Significant Different). and the qualitative research had the in-depth 
interview from 9key informants to the supporting. 
The findings of this research as following: 

1. The monks had the opinions to the Buddhism propagation management 
of Sangha administrators in Banmee district, Lopburi province in overall, was at 
good level (X= 4.02, S.D.= 0.605). When considered in each side, found that it was 
at good level for all aspects. 

2. The comparison of the opinions of the monks to the Buddhism 
propagation management of Sangha administrators in Banmee district, Lopburi 
province, classified by personal factors in overall, found that the monks who had 
the difference of status, age, ordination year, general education certificate, Dhamma 
education and Pali education, had the opinions to the Buddhism propagation 
management of Sangha administrators in Banmee district, Lopburi province 
indifferently. It rejected the hypothesis. 
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3. The suggestions about the Buddhism propagation management of 
Sangha administrators in Banmee district, Lopburi province. For the staff : should 
develop the monks to have the knowledge skill, sermon, Dhamma delivery, 
Dhamma lecture countinously. The budget, found that should support the 
sufficient budget to the temples, meditation practicing center or organizations 
towards Buddhism propagation. The materials; found that should support the 
neccesary materials for Buddhism propagation to Buddhist monks sufficiently and 
suitably. The management, should make the plan for Buddhism propagation in the 
short term and long term plans 

The guideline for development, found that the Buddhism propagation 
should give the importance to maintain the long term Buddhism. For the monks 
can manage the organization, staff, budget, and materials including good 
administration, it will help to manage the Buddhism propagation of Sangha 
organization in Banmee District, Lopburi province progressively. 
 

Keyword : Promotion, Tourism, Sangha 
 
๑. บทน า 

ปัจจุบันพระพุทธศาสนา มีหลักศาสนธรรมที่สามารถน้อมน าไปปฏิบัติมีศาสนสถานไว้
ส าหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและมีศาสนบุคคล คือ พระสงฆ์เป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์ปฏิบัติ
ตามค าสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเผยแผ่พุทธธรรมในสังคมไทยให้ความส าคัญกับพระสงฆ์ เนื่องจาก
เห็นว่าเหตุการณ์ต่างๆ ข้างต้นได้น าไปสู่ความพยายามแก้ไขปัญหาจนเกิดความปรองดองขึ้น   
เพ่ือมุ่งหวังที่จะก้าวผ่านวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นจนสามารถเรียกได้ว่าสามารถน าไปสู่สังคมที่มีสันติภาพ 
ประชาชนอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ  สังคมไทยในช่วงที่ผ่านมาเป็นยุคแห่งความหวาดกลัว 
และหวาดระแวงที่ประชาชนไม่สามารถพูดคุยเรื่องความคิดเห็นทางการเมืองเป็นการทั่วไป 
แม้กระท่ังการพูดคุยกับญาติหรือเพ่ือสนิทในหลายชุมชนมีกลุ่มคนที่มีความคิดแตกต่างทางการเมือง
กันอย่างชัดเจน เกิดการ บ่มเพาะความเกลียดชังกัน๒๒๓ แนวความคิดของต่างประเทศที่ใช้เพ่ือสังคม
ความปรองดอง คือ ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน ซึ่งเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนผ่านจากสังคมที่

                                                 
๒๒๓ พระครูอุทัยกิจจารักษ์, “หลักศีล ๕ : การประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลใน

สังคม”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙): 
๔๒๙ 
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มีความขัดแย้งไปสู่ สันติภาพและความเป็นประชาธิปไตย๒๒๔ เป็นบุคคลที่มีฐานะพิเศษทางสังคม
ได้รับการยอมรับนับถือสังคมไทยให้ความเอ้ือเฟ้ือและแสดงความเคารพนอบน้อมต่อพระสงฆ์เมื่อได้
พบเห็นยิ่งพระสงฆ์ท่ีมีวัตรปฏิบัติเคร่งครัดตามพระธรรมวินัยด้วยแล้ว มักจะได้รับการยอมรับนับถือ
จากพุทธศาสนิกชนอย่างมากเมื่อพระสงฆ์เป็นแบบอย่างที่ดีของพุทธศาสนิกชนยิ่งท าให้พระศาสนา
เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปหากพระสงฆ์ประพฤติในทางเสียหายก็จะท าให้ศาสนามีความเศร้าหมอง 
และประชาชนเสื่อมความศรัทธาเมื่อพระสงฆ์ประพฤติดีปฏิบัติชอบคุณประโยชน์ก็จะเกิดแก่สังคม
สงฆ์นั้น๒๒๕ การที่พระสงฆ์ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับประชาชนมากขึ้นก็ยิ่งควรต้องตระหนักในสมณ
ภาวะและภาระหน้าที่เกื้อกูลต่อพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองโดยมีการศึกษาปฏิบัติตามพระธรรม
วินัยอย่างถูกต้องไม่สร้างความเสื่อมทรามหรือสิ่งที่ไม่ดีงามแก่พระพุทธศาสนา 

วัดเป็นศูนย์กลางในชีวิตทางศาสนาและสังคม เป็นแหล่งการสมาคม เป็นที่มาของแหล่ง
วัฒนธรรม เป็นศูนย์กลางการด ารงชีวิตประจ าวัน และเป็นสถานที่แก้ปัญหาต่างๆ ของครอบครัว
ไทยในชนบทบทบาทของเจ้าอาวาสในอดีตและปัจจุบันที่ได้รับความเชื่อถือ และเป็นที่ชื่นชมของ
พุทธศาสนิกชนทั่วไป โดยเฉพาะการเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีส่วนช่วย
กล่อมเกลาจิตใจและลักษณะนิสัย ของคนไทยให้โอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กับบทบาทที่มีต่อการ
พัฒนาสังคมไทยในด้านต่างๆ รวมทั้งยังรับเป็นภาระในการแก้ไขปัญหาทางสังคม เนื่องจากพระสงฆ์
เป็นบุคคลในท้องถิ่นที่ใกล้ชิดปัญหาจึงรู้ซึ่งถึงปัญหาต่างๆ สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้เป็นอย่าง
ดีปัจจุบันมหาเถรสมาคมให้ความสนใจสนับสนุนการปฏิบัติธรรมโดยออกระเบียบส่งเสริมการจัดตั้ง
ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดขึ้นเป็นระเบียบควบคุมเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิปัสสนาธุระหรือ
การปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฏฐานให้เป็นไปตามหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรเพ่ือ
รองรับประชาชนพุทธบริษัทที่สนใจใคร่ปฏิบัติธรรมด้วยการฝึกสมาธิเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน๒๒๖ 
คณะสงฆ์อ าเภอบ้านหมี่ เป็นหนึ่งในเขตปกครองของคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี ได้ตระหนักถึงความ
จ าเป็นในการจะให้วัดเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่ชุมชนอย่างเช่นในอดีต จึงจ าเป็นต้องพัฒนาวัดใน
ทุกๆด้าน โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมด้านการเผยแผ่เพ่ือประโยชน์แก่ชุมชนพุทธศาสนิกชนนั้น พระ
สังฆาธิการมีบทบาทส าคัญท่ีสุดเพราะถือกันว่าวัด สถาบันสงฆ์เป็นสถาบันทางจริยธรรม เป็นสถาบัน
ของผู้น าทางด้านจิตใจของสังคม 

 

๒. วัตถุประสงค์การวิจัย 

                                                 
๒๒๔พระณปวร โทวาท , “การพัฒนาต้นแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่

พระพุทธศาสนา ประจ าจังหวัดในประเทศไทย”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒  
(ฉบับพิเศษ) (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙): ๖๗ 

๒๒๕พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), เมืองไทยจะวิกฤติถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต, กรุงเทพมหานคร : 
มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๗), หน้า ๓๓. 

๒๒๖กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัด
ดีเด่น ๒๕๕๓, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๓), หน้า ๒. 
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บทความวิจัยนี้เพ่ือศึกษาการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการใน
อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่ต่อการบริหารการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในอ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะที่มีต่อการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการใน
อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

 

๓. ขอบเขตการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการใน

อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี มุ่งศึกษาเฉพาะ การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิ
การ ในอ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ใน ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านบุคลากร ๒) ด้านงบประมาณ  
๓) ด้านวัสดุอุปกรณ์ และ๔) ด้านการบริหารจัดการ โดยมีประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  
พระสังฆาธิการ เจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล รองเจ้าคณะต าบล เจ้าอาวาส 
รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และพระภิกษุสงฆ์ รวมทั้งหมด ๓๕๖ รูป 

 

๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
๔.๑รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยวิจัยเรื่อง “การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในอ าเภอ

บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี” ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถาม
ข้อมูลจากพระสงฆ์ จ านวน ๑๘๘ รูป ผสมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก  
ผู้ให้สัมภาษณ์ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๗ รูป/คน ด้วยกัน 

๔.๒ ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ๑) พระสงฆ์อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จ านวนทั้งสิ้น ๓๕๖ 

รูป ๒) พระสงฆ์ กลุ่มตัวอย่าง ในอ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จ านวน ๑๘๘ รูป ได้ค านวณจากสูตร
ของ ทาโร่ ยามาเน่ เพ่ือศึกษาการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในอ าเภอ
บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ใน ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านบุคลากร ๒) ด้านงบประมาณ ๓) ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
และ ๔) ด้านการบริหารจัดการ 

๔.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๑๘๘ ชุด ส่วน

การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๗ รูป/คน  

๔.๔ วิเคราะห์ข้อมูล 
๑) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ   ผู้วิจัย

ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จ เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพรรณนา ส าหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
และพรรณนาถึงการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในอ าเภอบ้านหมี่ จังหวัด
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ลพบุรี ใน ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านบุคลากร ๒) ด้านงบประมาณ ๓) ด้านวัสดุอุปกรณ์ และ ๔) ด้านการ
บริหารจัดการ โดยใช้สถิติ ดังนี้ ๑) สถานภาพส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยด้าน
สถานภาพ อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม 
วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ ๒) ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหาร
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในอ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี วิเคราะห์โดยใช้
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๓) น าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์สรุปผล และน าเสนอเขียนเป็นความเรียง ตารางหรือแผนภูมิ 

๒) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  ผู้วิจัยด าเนินการสังเคราะห์เอกสาร เกี่ยวกับการ
บริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในอ าเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี ทั้ง ๔ ด้าน 
รวมทั้งการลงเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ด้วยตัวเอง ตามระเบียบวิธีวิจัย และตามประเด็นโจทย์วิจัยวิธี
ด าเนินงานวิจัย และการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ์เชิงลึก น าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา การสังเคราะห์เนื้อหา ข้อมูลที่สอดคล้ องกัน เพ่ือแสวงหาความคิดเห็นที่
สอดคล้องกันในบางประการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในอ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีและน าเสนอเขียนเป็นความเรียง 

ตารางหรือแผนภูมิ ซ่ึงด าเนนิการตามข้ันตอน ดังนี ้๑) จัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
เป็นแฟ้มข้อมูล ๒) อ่าน ท าความเข้าใจ บันทึก เขียนข้อสังเกตและตั้งประเด็นพรรณนา แยกแยะลด
ส่วนข้อมูล และให้รหัส และตีความข้อมูล จัดหมวดหมู่ หาความเหมือน ความต่าง และความ
เชื่อมโยงกับบริบท ๓) สรุปผลการวิจัย น าเสนอข้อมูลเป็นเรียงความ และรายงานผลการวิจัย 

 

๕. ผลการวิจัย 
๕.๑ การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในอ าเภอบ้านหม่ี 

จังหวัดลพบุรี 
๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ด้านสถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพระภิกษุ จ านวน ๑๗๙ รูป 

คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒ รองลงมาเป็นพระสังฆาธิการ จ านวน ๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔.๘ ตามล าดับ 
ด้านอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๒๐ – ๓๐ ปี จ านวน 

๑๐๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐ รองลงมามีอายุระหว่าง ๓๑ – ๔๐ ปี จ านวน ๕๔ รูป คิดเป็นร้อย
ละ ๒๘.๗ ถัดมามีอายุ ๕๑ ปีขึ้นไป จ านวน ๑๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๙.๖ สุดท้ายมีอายุระหว่าง ๔๑ – 
๕๐ ปี จ านวน ๗ รูป คิดเปน็ร้อยละ ๓.๗ ตามล าดับ 

ด้านจ านวนพรรษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพรรษา ๖ – ๑๐ พรรษา 
จ านวน ๘๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๑ รองลงมามีพรรษา ๑ – ๕ พรรษา จ านวน ๗๒ รูป คิดเป็น
ร้อยละ ๓๘.๓ สุดท้ายมีพรรษา ๑๑ พรรษาขึ้นไป จ านวน ๓๕ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๖ ตามล าดับ 

ด้านวุฒิการศึกษาสามัญ  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ ากว่า
ปริญญาตรี จ านวน ๑๐๓ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๘ รองลงมามีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 
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จ านวน ๔๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๔ สุดท้ายมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๔๑ รูป คิด
เป็นร้อยละ ๒๑.๘ ตามล าดับ 

ด้านวุฒิการศึกษาทางธรรม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษา
ระดับนักธรรมชั้นเอก จ านวน ๙๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๑ รองลงมามีวุฒิการศึกษาระดับนักธรรม
ชั้นตรี จ านวน ๓๓ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖ ถัดมามีระดับวุฒิการศึกษาระดับนักธรรมชั้นโท จ านวน 
๓๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๐ สุดท้ายไม่มีวุฒิการศึกษาทางธรรม จ านวน ๒๕ รูป คิดเป็นร้อยละ 
๑๓.๓ ตามล าดับ 

ด้านวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีวุฒิ
การศึกษาทางเปรียญธรรม จ านวน ๑๒๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๖ รองลงมามีวุฒิการศึกษาเปรียญ
ธรรม ๔-๖ จ านวน ๔๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๓ ถัดมามีวุฒิการศึกษาระดับเปรียญธรรม ๑-๓ 
จ านวน ๑๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๘.๕ สุดท้ายมีวุฒิการศึกษาระดับเปรียญธรรม ๗-๙ จ านวน ๕ รูป 
คิดเป็นร้อยละ ๒.๗ ตามล าดับ 

๒) ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสังฆาธิการ ในอ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี 

 พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ
สังฆาธิการในอ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๔.๐๒, S.D. = 
๐.๖๐๕) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

 ๑) พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ
สังฆาธิการในอ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ในด้านบุคลากรอยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๔.๐๗, S.D. = 
๐.๖๗๔) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

 ๒) พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ
สังฆาธิการในอ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ในด้านงบประมาณอยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๓.๙๘, S.D. = 
๐.๖๗๒) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

 ๓) พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ
สังฆาธิการในอ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ในด้านวัสดุอุปกรณ์ อยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๔.๐๑, S.D. 
= ๐.๖๖๑) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

 ๔) พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ
สังฆาธิการในอ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ในด้านการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๔.๐๓, 
S.D. = ๐.๗๓๒) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
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๖. สรุปองค์ความรู้จากการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการใน

อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี”สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ดังนี้ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ ๒ องค์ความรู้จากการวิจัย 

จากแผนภาพที่ ๒ พบว่า ด้านบุคลากรมีการจัดตั้งโครงการพัฒนาพระสงฆ์นักเผยแผ่ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเพียงพอและเหมาะสมแต่งตั้งพระสงฆ์นัก
เผยแผ่ และสนับสนุนให้มีการเผยแผ่อย่างต่อเนื่องแนวทางในการพัฒนาควรพัฒนาพระสงฆ์ใน
ทักษะทางด้านความรู้ การเทศน์ การปาฐกถาธรรม การบรรยายธรรม อย่างต่อเนื่องด้าน
งบประมาณมีการจัดท าแผนงบประมาณในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีการรายงานผลการ
ด าเนินงาน การบริหารจัดการงบประมาณ ที่สามารถตรวจสอบได้ มีความคุ้มค่า และเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลแนวทางในการพัฒนา ควรสนับสนุนงบประมาณให้แก่วัด ส านักปฏิบัติธรรม หรือ
องค์การที่เกี่ยวข้องในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเพียงพอด้านวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนให้มีการ
จัดตั้งศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาภายในวัด อย่างน้อยต าบลละ ๑ วัดการก ากับและติดตามผลการ
ใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ และมีการปรับปรุงการใช้งานอย่างต่อเนื่องแนวทางในการพัฒนา ควรสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่พระนักเผยแผ่อย่างเพียงพอและเหมาะสม
ด้านการบริหารมีการน าผลหรือข้อเสนอมาปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการองค์การอย่างต่อเนื่องมี
การด าเนินการตามแผนหรือโครงการที่วางไว้อย่างต่อเนื่องแนวทางในการพัฒนา ควรพัฒนากลไกใน
การประเมินคุณภาพการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของอ าเภอและน าเสนออย่างเป็น
รูปธรรม 

 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
มีการสนับสนุนให้มีการจัดต้ัง
ศูนย์ เผยแผ่พระพุทธศาสนา
ภายในวัด อย่างน้อยต าบลละ ๑ 
วัดการก ากับและติดตามผลการ
ใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ และมีการ
ปรับปรุงการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 

แนวทางในการพัฒนา 
ควรสนับสนุนวัส ดุอุปกรณ์ที่
จ า เ ป็ น ใ น ก า ร เ ผ ย แ ผ่
พระพุทธศาสนาแก่พระนักเผย
แผ่อย่างเพียงพอและเหมาะสม 

 

ด้านการบริหาร 
มีการน าผลหรือข้อเสนอมา
ปรับปรุงแก้ไขการบริหาร
จั ด ก า ร อ ง ค์ ก า ร อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง 
มีการด าเนินการตามแผน
หรือโครงการที่วางไว้อย่าง
ต่อเนื่อง 

แนวทางในการพัฒนา 
ควรพัฒนากลไกในการ
ประเมินคุณภาพการบริหาร
จัดการการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของอ าเภอ
และน าเสนออย่างเป็น
รูปธรรม 

ด้านบุคลากร 
มีการจัดต้ังโครงการพัฒนา
พระสงฆ์นักเผยแผ่ เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการ เผยแผ่
พระพุทธศาสนาอย่างเพียงพอ
และเหมาะสมแต่งต้ังพระสงฆ์
นักเผยแผ่ และสนับสนุนให้มี
การเผยแผ่อย่างต่อเนื่อง 

แนวทางในการพัฒนา 
ควรพัฒนาพระสงฆ์ในทักษะ
ทางด้านความรู้ การเทศน์ การ
ปาฐกถาธรรม การบรรยาย
ธรรม อย่างต่อเนื่อง 

การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในอ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุร ี

ด้านงบประมาณ 
มีการจัดท าแผนงบประมาณใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
มีการรายงานผลการด าเนินงาน 
การบริหารจัดการงบประมาณ 
ที่สามารถตรวจสอบได้ มีความ
คุ้มค่า และเป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล 

แนวทางในการพัฒนา 
ควรสนับสนุนงบประมาณให้แก่
วัด ส านักปฏิบั ติธรรม หรือ
องค์การที่เกี่ยวข้องในการเผย
แผ่ พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า อย่ า ง
เพียงพอ 
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๗. อภิปรายผล 
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึงการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ

พระสังฆาธิการ ในอ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญและน่าสนใจ
และน ามาอภิปรายดังนี้ 

พระสงฆ์ทั่วไปมีความคิดเห็นต่อการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ 
พระสังฆาธิการ ในอ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังนี้แสดงให้เห็นว่าพระสังฆาธิการให้ความส าคัญกับการ
บริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  พระสมุห์ศิริชัย  
านุตฺตโร   (เพ็ชรรัตน์) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคาดหวังของครูและผู้ปกครองต่อบทบาทด้าน

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโรงเรียนสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบุรี เขต ๑” ผลการวิจัยพบว่า  
ครูและผู้ปกครอง มีความคาดหวังว่า พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนควรแสดงบทบาทในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๔ และมีความคิดเห็นต่อบทบาทที่เป็นจริงว่า พระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียนได้แสดงบทบาทโดยภาพรวม อยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๔ ผลการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง ที่มีต่อบทบาทที่คาดหวังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในโรงเรียนสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า 
สถานภาพ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และรายได้ มีผลท าให้ความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง ที่มีต่อ
บทบาทท่ีคาดหวังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโรงเรียนสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ 
ไม่แตกต่างกัน จึงเป็นการปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้๒๒๗และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
พระครูสาธกธรรมวิจิตร (อนันต์ ฉนฺทกาโม)ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาการเทศน์มหาชาติในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาวิธีการเทศน์มหาชาติในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พบว่า ๑. ด้านสถานที่ควรมีสิ่งอ านวยความสะดวก มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมีการจัด
และติดตั้งระบบเครื่องเสียงที่ดีมีพ้ืนที่เหมาะสมแก่การจัดเทศน์มหาชาติมีการจัดต าแหน่งของพระ
เทศน์และผู้ร่วมฟังเทศน์อย่างเหมาะสม ๒.ด้านพระนักเทศน์ควรมีลีลาในการเทศน์ ท่วงท านอง  
มีการใช้ภาษาและการออกเสียงที่ชัดเจน มีความเข้าใจ และแม่นย าในเนื้อหาที่เทศน์เป็นอย่างดีมี
การสอดแทรกประยุกต์เนื้อหาเปรียบเทียบกับปัจจุบันมีบุคลิกภาพน่าเลื่อมใสศรัทธาสมควรแก่  
สมณสารูป ๓.ด้านระยะเวลา ควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเทศน์มหาชาติ มีระยะเวลาใน
การเทศน์มหาชาติแต่ละกัณฑ์มีพระนักเทศน์มีการบริหารเวลาที่เหมาะสมในการเทศน์มีเวลา
โดยรวมในการเทศน์มหาชาติไม่น้อยและไม่มากจนเกินไป ๔.ด้านบรรยากาศทั่วไปควรมีภายใน
สถานที่จัดเทศน์มหาชาติ มีผู้ร่วมฟังเทศน์มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีให้แก่กันและกันมีคณะผู้จัดการเทศน์

                                                 
๒๒๗พระสมุห์ศิริชัย ฐานุตฺตโร (เพ็ชรรัตน์), “ความคาดหวังของครูและผู้ปกครองต่อบทบาทด้านการศา

สนสมบัติของวัด  ในโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต ๑”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔. 
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มหาชาติ มีการจัดบรรยากาศให้เข้ากับการเทศน์มหาชาติ สร้างบรรยากาศให้สงบ และสบายใจการ
พัฒนาวิธีการเทศน์มหาชาติควรเลือกวันจัดเทศน์มหาชาติได้เหมาะสม๒๒๘ 

 

๘. กิตติกรรมประกาศ 
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระอุดมสิทธิ นายก, ดร. ประธาน

กรรมการควบคุมสารนิพนธ์ ขอเจริญพรขอบคุณ อาจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี, กรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ขอกราบ
ขอบพระคุณ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร., ขอเจริญพรขอบคุณ อาจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณีต 
อาจารย์ ดร.บุษกร วัฒนบุตร อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว และอาจารย์ ดร.รัฐพล เย็นใจมา 
คณะกรรมการทุกท่านและที่ได้กรุณาเป็นผู้ เชี่ยวชาญในการตรวจสอบแบบสอบถามและให้
ค าปรึกษา แนะน าในการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้สมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเจ้า
คณะพระสังฆาธิการ เจ้าอาวาส ในเขตปกครองคณะสงฆ์บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีที่ได้ให้ความ
อนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัยเป็นอย่างดี และส าเร็จลงเพราะได้รับความอนุเคราะห์และ
ก าลังใจจากทุกท่านดังกล่าวและขอขอบพระคุณพระอาจารย์ทุกรูป คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ทุก
ท่าน เจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ได้ให้ความรู้ ประสิทธิ์ประสาทวิทยาการ และประสบการณ์ เพ่ือนร่วมชั้น
เรียน ที่เป็นก าลังใจ และให้การช่วยเหลือผู้วิจัยตลอดมา ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความเอ้ือเฟ้ือเป็นอย่าง
ยิ่ง สิ่งดีงาม และประโยชน์ใดๆ อันพึงมีจากสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบบูชาเป็นพุทธบูชา ธรรม
บูชา สังฆบูชา กตเวทิตาคุณแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ บิดามารดา ญาติสนิทมิตรสหาย และผู้มี
พระคุณทุกท่าน 
 

๙. ข้อเสนอแนะ 
ผลการวิจัยเรื่อง “การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ ใน

อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี” ผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 
๙.๑ ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
๑) ควรพัฒนาพระสงฆ์ในทักษะทางด้านความรู้ การเทศน์ การปาฐกถาธรรม การ

บรรยายธรรม อย่างต่อเนื่อง ๒) ควรสนับสนุนงบประมาณให้แก่วัด ส านักปฏิบัติธรรม หรือองค์การ
ที่เก่ียวข้องในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเพียงพอ ๓) ควรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่พระนักเผยแผ่อย่างเพียงพอและเหมาะสม และ๔) ควรพัฒนากลไกในการ
ประเมินคุณภาพการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของอ าเภอและน าเสนออย่างเป็น
รูปธรรม 

๙.๒ ข้อเสนอเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

                                                 
๒๒๘พระครูสาธกธรรมวิจิตร (อนันต์ ฉนฺทกาโม), “การพัฒนาการเทศน์มหาชาติในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ,บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗).  
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ผลการวิจัยเรื่อง “การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ ใน
อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี” ผู้วิจัยขอเสนอแนะในส่วนที่สามารถต่อยอดจากงานวิจัยฉบับนี้ดังนี้ 

๑) ควรศึกษาวิ จั ยด้ านประสิทธิภาพ ประสิทธิ ผลการบริหารการ เผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ ๒) ควรศึกษาวิจัยด้านกลยุทธ์การบริหารการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ 

 

 
บรรณานกุรม 

 

๑. ภาษาไทย 
 (๑) หนังสือ: 
กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดดีเด่น 

๒๕๕๓. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๓. 
พระธรรมปิฎก ป.อ.ปยุตฺโต.เมืองไทยจะวิกฤติถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ

พุทธธรรม, ๒๕๓๗. 
(๒)วารสาร: 

พระครูอุทัยกิจจารักษ์. “หลักศีล ๕ : การประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลในสังคม”. 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ ฉบับพิเศษ พฤษภาคม-
สิงหาคม, ๒๕๕๙. 

พระณปวร โทวาท. “การพัฒนาต้นแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ประจ าจังหวัดในประเทศไทย”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ 
ฉบับพิเศษ พฤษภาคม-สิงหาคม, ๒๕๕๙. 

(๓) วิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย: 
พระสมุห์ศิริชัย ฐานุตฺตโร เพ็ชรรัตน์. “ความคาดหวังของครูและผู้ปกครองต่อบทบาทด้านการศาสน

สมบัติของวัด ในโรงเรียนสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบุรี เขต ๑”.วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๔. 

พระครูสาธกธรรมวิจิตร อนันต์  ฉนฺทกาโม . “การพัฒนาการเทศน์ มหาชาติ ในจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา”.วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต.สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ.บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.  
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การจัดการสาธารณูปการเพื่อการรักษาอุโบสถศีลของวัดบางสระเก้าต าบลบางสระเก้า 
อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 

Public Assistant Management for Uposathasila Observing 
Of Watbangsrakao Bangsrakao Subdistrict, 
Laemsing District, Chanthaburi Province 

 
พระปลัดสาธิต สุจิณฺโณ 

พระปลัดระพินพุทฺธิสาโร 

ธิติวุฒิ  หมั่นมี 
บทคัดย่อภาษาไทย 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของการจัดการงานด้าน
สาธารณูปการเพ่ือการรักษาอุโบสถศีลของวัดบางสระเก้า ต าบลบางสระเก้า อ าเภอแหลมสิงห์ 
จังหวัดจันทบุรี ๒) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดการสาธารณูปการเพ่ือการ
รักษาอุโบสถศีลของวัดบางสระเก้า ต าบลบางสระเก้า อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี  
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research)  
โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)
จากแบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) เพ่ือสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณ โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
คือ ผู้ที่เข้ามารักษาอุโบสถศีลในวัดบางสระเก้า อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบง่าย จากการหาด้วยวิธีการของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie& Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน ๒๕๐ คน ประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป ใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการอธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไป เพ่ือทดสอบสมมติฐานระหว่างตัวแปร
ที่ท าการศึกษาว่า มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ โดยการใช้การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธี
ผลต่างเป็นส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
๐.๐๕ 
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 

                                                 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย      


 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 


 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๑๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๘             
มีสถานภาพสมรส จ านวน ๑๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๖ มีอายุมากกว่า ๕๐ ปีขึ้นไป จ านวน 
๒๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖ มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน ๒๒๐ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๘๘.๐ ประกอบอาชีพเกษตรกร จ านวน ๑๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๒ และมีรายได้/เดือน 
๔,๐๐๐-๗,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๕๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๘ 
 การจัดการสาธารณูปการเพ่ือการรักษาอุโบสถศีลของวัดบางสระเก้า ต าบลบางสระเก้า 
อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 
 ๑) ด้านสภาพแวดล้อม ปัญหาและอุปสรรค ห้องน้ า มีลักษณะเก่า ผู้สูงอายุไม่สะดวกใน
การใช้งาน ขาดงบประมาณในการพัฒนาให้มีความพร้อม ความเหมาะสม และเพียงพอต่อการใช้
งาน ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงห้องน้ า ใช้สุขภัณฑ์ที่อ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ จัดหางบประมาณ
สนับสนุนทั้งจากภาครัฐ และภาคประชาชน 
 ๒) ด้านรูปแบบพิธีการ ปัญหาและอุปสรรค ผู้น าในการประกอบพิธีทางศาสนามีจ านวน
น้อย ผู้น าในการประกอบพิธีทางศาสนายังขาดความรู้ที่ถูกต้องตามหลักประเพณีแบบโบราณ ท าให้
วัฒนธรรมประเพณีแบบโบราณค่อย ๆ หายไป ผู้รักษาอุโบสถศีลมีจ านวนน้อยลง ขาดพระอาจารย์  
ที่จะมาสอนวิปัสสนากรรมฐาน และแนะน าวิธีการสวดมนต์ ข้อเสนอแนะ ควรปลูกฝั่งให้เยาวชนรู้จัก
การรักษาอุโบสถศีลและเพ่ิมกระบวนการเรียนรู้ในการประกอบพิธีทางศาสนาแบบโบราณ ร่วมมือ
กับหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความส าคัญของการรักษาอุโบสถ
ศีล เพ่ือสร้างแรงจูงใจต่อไป 
 ๓) ด้านความต้องการ ปัญหาและอุปสรรค ขาดงบประมาณในการบูรณะ พัฒนา และ
สร้างสภาพแวดล้อมของอุโบสถศีลให้มีความเหมาะสม และเพียงพอ ข้อเสนอแนะ จัดหา
งบประมาณสนับสนุนทั้งจากภาครัฐ และภาคประชาชน 
 

ความส าคัญ : สาธารณูปการ 
 Abstract 

 The objectives of this research were: 1) to study  the construction 
management for eight precepts keeping of Wat Bangsrakao, Bangsrakao district, 
Laemsing district, Chanthaburi province,   2) to study the problems , obstacles and 
suggestions for development  to the construction management for eight precepts 
keeping of Wat Bangsrakao, Bangsrakao district, Laemsing district, Chanthaburi 
province. 
 This research is the mixed research method. For the quantitative 
research is the survey research from the questionnaire and quanlitative research is 
the in depth interview from key informants. For the support the quantitative data , 
the population for this research is the eight precepts keepers whom come to keep 
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the precepts at Wat Bangsrakao, Bangsrakao district, Laemsing district, Chanthaburi 
province by the simple sampling group from Krejcie and Morgan formula. The 250 
people as the sampling population.The data analysis is also used by the ready 
programme for research of social sciences. The researcher had the data analysis 
through  frequency, percentage, mean, standard deviation(S.D) one-way analysis of 
variance (One-way ANOVA) for testing the difference between the averages from 
three or more groups with LSD (Least Significant Different) at significantly statistics at 
0.05. 
The research findings were as follows:  
 The majority of correspondents was the female for 182 persons or 72.8 
percent, having the marital status for 144 persons or 57.6 percent , having the age 
more than 50 years old for 224 persond or 89.6 percent , having the education 
from primary school for 220 persons or 88 percent , having the career as farmers as 
133 persons or 53.2 percent and having the income per month 4000 – 7000 Baht 
for 157 persons or 62.8 percent. 
The construction management for eight precepts keeping of Wat Bangsrakao, 
Bangsrakao district, Laemsing district, Chanthaburi province 
 1. The environment : The problem and obstacle like the toilet is old 
and the elderly are not convenient to use it, lack of budget to develop the 
readiness , suitability, sufficiency for using.  Suggestions : should improve the toilet 
for the elderly to use easily, should allocate the budget from the public sector and 
private sector. 
 2. The form of ritual ceremony : The problem and obstacle are the 
small numbers of ritual ceremony masters , the triual ceremony masters lack of 
knowledge according to traditional ceremony that makes the traditional ceremony 
fades away,  the small numbers of precept keepers, lack of Vappassana monks or 
meditation masters to teach the meditation and introducing the way to chant.  
Suggestions : should cultivate the youths to know the eight precepts keeping and 
to increase the learning process of traditional ceremony , cooperate with other 
agencies or related organizations for campaigning the people to see the importance 
of the eight precepts keeping for motivation creation. 
 3. The demand : The problem and obstacle lack of budget for 
reconstruction, development and create the environment of chanting hall properly 
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and sufficiently. Suggestion :  should allocate the budget that support by the public 
sector and private sector. 
 

Keywords : Public Assistant 
 
๑. บทน า 
 วัดทางพระพุทธศาสนาเป็นสถานที่มีความส าคัญต่อพุทธศาสนิกชนทั่วไป เป็นศูนย์กลางในการ
ถ่ายทอด ศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ ไปสู่ชุมชน หรือจะเรียกได้ว่า วัดเป็นศูนย์กลาง
ของชุมชน จากอดีตวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน และเป็นสถานที่ที่พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ใช้ เป็นสถานศึกษา
อบรมให้มีความรู้ด้านวิชาชีพ ต าราแพทย์แผนไทยและศิลปกรรมแขนงต่าง  ๆวัดจึงเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งเป็น
สถานที่บ าเพ็ญบุญ บ าเพ็ญกุศล ตั้งแต่เกิดจนถึงตายและเป็นสถานที่สงเคราะห์ทางจิตใจให้แก่ประชาชน๒๒๙ 
ซึ่งหลักส าคัญของพระพุทธศาสนาที่สะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของพระพุทธศาสนาในด้านความสัมพันธ์
ทางสังคมได้ชัดเจนมากที่สุด ได้แก่ค าสอนและหลักปฏิบัติในชั้นศีล เพราะศีลเป็นระบบการควบคุมชีวิตด้าน
นอกเกี่ยวกับการแสดงออกทางวาจา เป็นระเบียบว่าด้วยความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของหมู่ชน การจัดสภาพความเป็นอยู่และ
สิ่งแวดล้อมให้เรียบร้อย และเกื้อกูลแก่การด ารงอยู่ด้วยดีของหมู่ชนนั้น หรือเพ่ือเข้าถึงประโยชน์ความดีงาม
สูงสุด 
 อุโบสถศีลนั้น มีผู้ปฏิบัติกันมาก่อนพุทธกาล และเป็นชื่อของวันที่เจ้าลัทธิทั้งหลายก าหนดไว้ 
เพ่ือความสะดวกในการท ากิจกรรมตามลัทธิของตนมีการงดอาหารเป็นต้น ต่อเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จ
อุบัติขึ้นในโลก จึงทรงบัญญัติอุโบสถศีลอันประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ พร้อมทั้งไตรสรณคมน์ เพราะฉะนั้น 
อุโบสถศีลจึงมี ๒ อย่าง คือ ๑. อุโบสถศีลนอกพุทธกาล ได้แก่การเข้าจ าด้วยการงดอาหารตั้งแต่เที่ยงวันไปใน
วันที่ก าหนดไว้ ดั่งที่พระอรรถกถาจารย์กล่าวไว้ในอรรถกถาคังคมาลชาดกอัฐกนิบาตว่า บุตรและภรรยาก็ดี 
บริวารชนก็ดี ของเศรษฐีนั้น โดยที่สุดแม้คนเลี้ยงโคในเรือนนั้น ทั้งหมดล้วนเข้าจ าอุโบสถศีลเดือนละ ๖ วัน 
๒. อุโบสถศีลในสมัยพุทธกาล ได้แก่ อุโบสถศีลที่เป็นพุทธบัญญัติ อันประกอบด้วยไตรสรณคมน์ และองค์ ๘ 
ประการมีปาณาติบาตเป็นต้น๒๓๐ 
 ในอดีตที่ผ่านมาก่อนที่ชาวบ้านจะเข้ามาลงรากสร้างฐานวัดบางสระเก้า อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัด
จันทบุรีพ้ืนที่นี้เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีลักษณะเป็นที่เนินและที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่แถบชายทะเล มีล าคลองไหล
ผ่านเป็นการแบ่งแยกพ้ืนที่ระหว่างป่าไม้เบญจพรรณ ซึ่งมีหลักฐานอ้างอิงจากการบอกเล่าและพบเห็นของ
ชาวบ้านในรุ่นปู่,ย่า ที่เล่าสืบต่อกันมาและหลักฐานอ้างอิงที่ท าให้เชื่อได้ว่าเป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งหากิน
ของช้างป่า ก็คือ แอ่งดินที่ช้างป่ามานอนรวมกันและเกลือกกลิ้งเมื่อมีฝนตกก็จะมีน้ าขังในแอ่งดิน ช้างได้
อาศัยน้ าที่ขังอยู่ส าหรับกินและนอนเล่นจนมีขนาดกว้างและลึกมากขึ้นมีปรากฏทั่วไปในพ้ืนที่จ านวน ๙ แห่ง 
                                                 

 ๒๒๙สุภาพ สุปัญจนันท์, “โครงการเมรุปลอดมลพิษ”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๔), หน้า ๓๐. 
 ๒๓๐วิ.ม.อ. (ไทย) ๔/๓๗๗/๔๓๓. 
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ชาวบ้านเรียกว่า “สระ” ต่อมาชาวบ้านได้ใช้จ านวนสระมาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านว่า“บ้านบางสระเก้า” และมีชื่อ
เรียกสระเหล่านี้ตามสถานที่และตามชื่อของชาวบ้านที่มีท่ีอยู่อาศัยใกล้เคียงกับสระในขณะนั้น ซึ่งในเขตพ้ืนที่
ต าบลลางสระเก้า มีทีต่ั้งอาณาเขต รวม ๕ หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ ๑ บ้านเนิน หมู่ที่ ๒ บ้านกลาง หมู่ที่ 
๓ บ้านเนินกลาง หมู่ที่ ๔ บ้านล่างหมู่ที่ ๕ บ้านแถวนา มีวัดเป็นจุดศูนย์กลางของต าบล ท าให้ชุมชนในเขต
พ้ืนที่มีจ านวนประชากรมากเพราะว่าในต าบลบางสระเก้านั้นมีวัดเพียงแห่งเดียว จึงท าให้พุทธศาสนิกชนให้
ความส าคัญกับวัดสระเก้าและเข้ามาถืออุโบสถศีลและปฏิบัติธรรมกันเป็นจ านวนมาก๒๓๑และในปัจจุบันวัด
บางสระเก้าเป็นส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดจันทบุรี แห่งที่ ๑๖๒๓๒ที่มีผู้เข้าร่วมรักษาอุโบสถศีล
เป็นจ านวนมาก 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของการจัดการงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดการ

สาธารณูปการเพ่ือการรักษาอุโบสถศีลของวัดบางสระเก้า ต าบลบางสระเก้า อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัด
จันทบุรี 
ขอบเขตการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาโดยมีผู้ที่เข้ามารักษาอุโบสถศีลในวัดบางสระเก้า อ าเภอแหลมสิงห์ 
จังหวัดจันทบุรี เป็นประชากรในการศึกษา จ านวน ๒๕๐ คน  และผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้
ข้อมูลส าคัญจ านวน ๗ ท่านได้แก่  ๑) เจ้าอาวาสวัด ๒) ไวยาวัจกรวัด ๓) กรรมการวัด ๔) ผู้รักษา
อุโบสถศีล  ๕) ผู้รักษาอุโบสถศีล  ๖) ประชาชน  ๗) ประชาชน 
 

๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัย“การจัดการสาธารณูปการเพ่ือการรักษาอุโบสถศีลของวัดบางสระเก้า 

ต าบลบางสระเก้าอ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี”เป็นการศึกษาโดยการใช้ระเบียบวิธีวิจัย ผู้วิจัย
ได้ก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัยตามล าดับ ๕ ขั้นตอน ดังนี้ 

๑ รูปแบบการวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Method Research) 
ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) โดยเป็นการวิเคราะห์เอกสาร 
(Documentary Analysis) 

๒ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ  ผู้ที่เข้ามารักษาอุโบสถศีลในวัดบางสระเก้า อ าเภอ
แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเข้ามารักษาอุโบสถศีลในระหว่างวัน จ านวน ๒๕๐ คนผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ คือพระภิกษุผู้บริหารวัดและพุทธศาสนิกชนผู้มาร่วมรักษาอุโบสถศีล จ านวน ๗ รูป/คน 

                                                 

 ๒๓๑องค์การบริหารส่วนต าบลบางสระเก้า, “ข้อมูลพ้ืนฐาน”, เข้าถึงข้อมูลเมื่อ [๒๗ มี.ค. ๒๕๕๙]. 
http://www.bangsrakao.go.th/default.php?modules=fckeditor&fck_id=5&view_id=56&orderby=1 
 ๒๓๒ท าเนียบส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดจันทบุรี ๒๕๕๙ 
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๓ เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามแบ่งเป็น ๒ 
ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษาอาชีพรายได้/ต่อเดือน โดยใช้แบบสอบถามชนิดแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) 
  ตอนที่  ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้รักษาอุโบสถศีลที่มีต่อการ
จัดการสาธารณูปการเพ่ือการรักษาอุโบสถศีลของวัดบางสระเก้า ต าบลบางสระเก้า อ าเภอแหลม
สิงห์ จังหวัดจันทบุรี ๓ ด้าน คือ ๑) ด้านสภาพแวดล้อม ๒) ด้านรูปแบบพิธีการ ๓) ด้านความ
ต้องการมีจ านวน ๒๑ ข้อ  

๔ การเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นตอนดังนี้ 
  ๑) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการรวบรวมจากหนังสืออ้างอิงทาง
พระพุทธศาสนาต่างๆ จากฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ ๒๕๓๙ 
 ๒) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการรวบรวมจากหนังสือ วารสาร
บทความงานวิจัยเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีตลอดจนข้อมูลทางสถิติที่รวบรวมโดยหน่วยงาน
ราชการหรือสถาบันการศึกษาและแหล่งข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ 
 ๕)  การวิเคราะห์ข้อมูล  
   การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ           
และ ๒. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ดังนี้ 
  ๑) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่
ได้จากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอรรถาธิบายและพรรณนาความ 
วิเคราะห์ลักษณะปัญหาจากเอกสาร จากการสัมภาษณ์ และจากงานวิจัยที่เกี่ยวกับประกอบด้วย   
๑) รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ๒) จัดล าดับข้อมูล ๓) จากการสัมภาษณ์ ๔) น าข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์เนื้อหาตามประเด็น ๕) สรุปผลการวิจัย 
  ๒) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณหลังจากได้รับแบบสอบถามแล้วผู้วิจัยจะได้น า
ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดไปท าการตรวจสอบความถูกต้อง การลงรหัส และประมวลผลข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือท าการค านวณค่าสถิติต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์การน าเสนอและสรุป
ผลการวิจัย 
 

๔. ผลการวิจัย 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๑๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๘ มี
สถานภาพสมรส จ านวน ๑๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๖ มีอายุมากกว่า ๕๐ ปีขึ้นไป จ านวน ๒๒๔ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖ มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน ๒๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ 
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๘๘.๐ ประกอบอาชีพเกษตรกร จ านวน ๑๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๒ และมีรายได้/เดือน 
๔,๐๐๐-๗,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๕๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๘ 
 การจัดการสาธารณูปการเพ่ือการรักษาอุโบสถศีลของวัดบางสระเก้า ต าบลบางสระเก้า 
อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 
 ๑) ด้านสภาพแวดล้อม ปัญหาและอุปสรรค ห้องน้ า มีลักษณะเก่า ผู้สูงอายุไม่สะดวกใน
การใช้งาน ขาดงบประมาณในการพัฒนาให้มีความพร้อม ความเหมาะสม และเพียงพอต่อการใช้
งาน ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงห้องน้ า ใช้สุขภัณฑ์ที่อ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ จัดหางบประมาณ
สนับสนุนทั้งจากภาครัฐ และภาคประชาชน 
 ๒) ด้านรูปแบบพิธีการ ปัญหาและอุปสรรค ผู้น าในการประกอบพิธีทางศาสนามีจ านวน
น้อย ผู้น าในการประกอบพิธีทางศาสนายังขาดความรู้ที่ถูกต้องตามหลักประเพณีแบบโบราณ ท าให้
วัฒนธรรมประเพณีแบบโบราณค่อย ๆ หายไป ผู้รักษาอุโบสถศีลมีจ านวนน้อยลง ขาดพระอาจารย์ 
ที่จะมาสอนวิปัสสนากรรมฐาน และแนะน าวิธีการสวดมนต์ ข้อเสนอแนะ ควรปลูกฝั่งให้เยาวชนรู้จัก
การรักษาอุโบสถศีลและเพ่ิมกระบวนการเรียนรู้ในการประกอบพิธีทางศาสนาแบบโบราณ ร่วมมือ
กับหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความส าคัญของการรักษาอุโบสถ
ศีล เพื่อสร้างแรงจูงใจต่อไป 
 ๓) ด้านความต้องการ ปัญหาและอุปสรรค ขาดงบประมาณในการบูรณะ พัฒนา และ
สร้างสภาพแวดล้อมของอุโบสถศีลให้มีความเหมาะสม และเพียงพอ ข้อเสนอแนะ จัดหา
งบประมาณสนับสนุนทั้งจากภาครัฐ และภาคประชาชน 
 ๔) สรุปองค์ความรู้จากการวิจัย (Body of Knowledge) จากการวิจัยเรื่อง การจัดการ
สาธารณูปการเพ่ือการรักษาอุโบสถศีลของวัดบางสระเก้า ต าบลบางสระเก้าอ าเภอแหลมสิงห์ 
จังหวัดจันทบุรี ผู้วิจัยสามารถสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย  ดังแผนภาพ 
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๕. อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่อง การจัดการสาธารณูปการเพ่ือการรักษาอุโบสถศีลของวัดบางสระเก้า 
ต าบลบางสระเก้าอ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี  จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล มีข้อค้นพบจาก
การวิจัยสามารถอภิปรายได้ดังนี้ 
 ๑) จากการศึกษาพบว่า ผู้รักษาอุโบสถศีลมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการ
สาธารณูปการเพ่ือการรักษาอุโบสถศีลของวัดบางสระเก้า ต าบลบางสระเก้าอ าเภอแหลมสิงห์ 
จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน ทั้งนี้ เนื่องจาก สิทธิและหน้าที่ภายในอุโบสถศีล ทั้งเพศชายและเพศ
หญิงการจัดการสาธารณูปการเพ่ือมุ่งหวังความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูสมุห์อนุกูล 
อนุวฑโน (ปานประดิษฐ์)๒๓๓ ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการน าหลักพรหมวิหาร
ธรรม ๔ ไปใช้ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงงาม อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา” 
ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการน าหลักพรหมวิหารธรรม ๔ 

                                                 
๒๓๓พระครูสมุห์อนุกูลอนุวฑโน (ปานประดิษฐ์), “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการน าหลักพรหม

วิหารธรรม๔ไปใช้ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงงามอ าเภอสิงหนครจังหวัดสงขลา”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสนามหาบัณฑิต, (สาขาวิชาพระพุทธศาสนาบัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖) 

ด้านสภาพแวดล้อม 
๑. จัดการสาธารณูปการให้พร้อมใช้งาน มีความเหมาะสม 
๒. การจัดสร้างควรค านึงถึงประโยชน์การใช้สอยเป็นส าคัญ 
๓. ประชาชน ผู้รักษาอุโบสถศีล หมั่นช่วยกันดูแลรักษา 

สาธารณูปการเพื่อการ
รักษาอุโบสถศลีของวัด
บางสระเก้า ต าบลบาง
สระเก้าอ าเภอแหลม
สิงห์ จังหวัดจันทบุร ี

ด้านรูปแบบพิธีการ 
๔. ปลูกฝังเยาวชนให้รู้จักการ

รักษาอุโบสถศลี 

๕. เพิ่มกระบวนการเรยีนรู้ใน
การประกอบพิธี ช่วยกัน
รณรงค์ให้มารักษาอุโบสถ
ศรีมากข้ึน 

๖. ปรับปรุงพิธีรับศลีเพื่อให้
ผู้คนตระหนักว่าศลีมีคณุค่า
ต่อชีวิตและสังคมอย่างไร 

ด้านความต้องการ 
๑. สถานท่ีอุโบสถ ศาลา ให้มี

ความเหมาะสม สะอาด 
สะดวกส าหรบัประชาชน
และผูม้าปฏิบตั ิ

๒. สถานปฏิบัติธรรมท่ีไมม่ี
เสียงรบกวน อากาศไม่ร้อน 
ห้องน้ าสะอาด ท่ีพักสบาย 

๓. มีการจัดอบรมฝึกสอน
วิปัสสนา กรรมฐาน 
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ไปใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงงาม อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา พบว่า
ประชาชนที่มี เพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการน าหลักพรหมวิหารธรรม ๔ ไปใช้ในการบริหารงาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๐๑ 
 ๒) จากการศึกษาพบว่า ผู้รักษาอุโบสถศีลที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการ
สาธารณูปการเพ่ือการรักษาอุโบสถศีลของวัดบางสระเก้า ต าบลบางสระเก้า อ าเภอแหลมสิงห์ 
จังหวัดจันทบุรี ไม่แตกต่างกันซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้รักษาอุโบสถศีลจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกัน ก็ไม่ได้
ส่งผลต่อความคิดเห็นต่อการจัดการสาธารณูปการเพ่ือการรักษาอุโบสถศีลของวัด สอดคล้องกัน เพ็ญ
ศิริ สุขอ้วน๒๓๔ ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานระดับ
หน่วยงานของบุคลากรในโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของโรงพยาบาลจิตเวช
ขอนแก่นราชนครินทร์ พบว่า บุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานระดับ
หน่วยงานของโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ไม่แตกต่างกัน 
 ๓) จากการศึกษาพบว่า ผู้รักษาอุโบสถศีลที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การจัดการสาธารณูปการเพ่ือการรักษาอุโบสถศีลของวัดบางสระเก้า ต าบลบางสระเก้า อ าเภอ
แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกัน พระธนดล นาคสุวณโณ (นาคพิพัฒน์)๒๓๕ได้
ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า พระสังฆาธิการที่มีวุฒิการศึกษา
สามัญแตกต่างกันมีบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 ๔) จากการศึกษาพบว่า ผู้รักษาอุโบสถศีลที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการ
สาธารณูปการเพ่ือการรักษาอุโบสถศีลของวัดบางสระเก้า ต าบลบางสระเก้า อ าเภอแหลมสิงห์ 
จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 ๕) จากการศึกษาพบว่า ผู้รักษาอุโบสถศีลที่มีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการ
สาธารณูปการเพ่ือการรักษาอุโบสถศีลของวัดบางสระเก้า ต าบลบางสระเก้า อ าเภอแหลมสิงห์ 
จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ โกสิน พูล
วัน๒๓๖ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “แบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนตามทรรศนะของผู้บริหารและครู
เทศบาลในเขตการศึกษา ๑๐” ผลการวิจัยพบว่า แบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนตามทรรศนะ
ของผู้บริหารโรงเรียนและครูเทศบาลในเขตการศึกษา ๑๐ มีแบบภาวะผู้น าที่ยึดการประสาน

                                                 
๒๓๔เพ็ญศิริสุขอ้วน, “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานระดับหน่วยงานของบุคลากร

ในโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์”, วิทยานิพนธ์ 
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น), ๒๕๕๐. 
 ๓พระธนดล นาคสุวณโณ (นาคพิพัฒน์), “การบริหารกิจการคณะสงฆ์จงัหวัดบุรีรมัย์”, วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสนตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๙๑. 

๒๓๖โกสิน พูลวัน, “แบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนตามทรรศนะของผู้บริหารและครูเทศบาลในเขต
การศึกษา ๑๐”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, 
๒๕๔๕) 
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ประโยชน์เป็นหลักอยู่ในระดับมาก รองลงมาอยู่ในระดับปานกลางคือ แบบภาวะผู้น าที่ยึดบุคคลเป็น
หลักและแบบภาวะผู้น าที่ยึดสถาบันเป็นหลัก เปรียบเทียบแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน
ระหว่างทรรศนะของผู้บริหารโรงเรียนและครูเทศบาลในเขตการศึกษา ๑๐ พบว่า ผู้บริหารโรงเรียน
และครูเทศบาลมีทรรศนะต่อแบบภาวะผู้น าที่ยึดบุคคลเป็นหลักและแบบภาวะผู้น าที่ยึดสถาบันเป็น
หลักไม่แตกต่างกัน แต่ผู้บริหารโรงเรียนและครูเทศบาลมีทรรศนะต่อแบบภาวะผู้น าที่ยึดการ
ประสานประโยชน์เป็นหลักแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 
 ๖) ด้านสภาพแวดล้อม ยังขาดงบประมาณในการน ามาบูรณะ พัฒนา สถานที่และอุโบสถ
ศีล เพ่ือให้มีความเหมาะสม และเพียงพอต่อผู้มารักษาอุโบสถศีลสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติพร 
สะสม๒๓๗ ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษาระบบและการจัดการวัดในพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาวัดพระธาตุ
แช่แห้ง อ าเภอภูเวียง จังหวัดน่าน”ผลวิจัยพบว่า การก่อสร้างการบูรณะ ปฏิสังขรณ์ ถาวรวัตถุ และ
การพัฒนาพื้นที่ดินอันเป็นที่ตั้งของวัดรวมทั้งการปลูกต้นไม้ตามความเหมาะสมและตามความจ าเป็น 
ก็พึงท าตามก าลังทรัพยากร คือ ก าลังเงิน และก าลังบุคลากรที่มี วัดได้จัดให้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์
และพัฒนาเสนาสนะ อาคารสถานที่และบริเวณภายในวัด ให้มั่นคงแข็งแรงและสง่างามอยู่
ตลอดเวลาการที่วัดจะมีกิจกรรมการก่อสร้างขึ้นนั้น จะต้องมีการวางระบบไว้ล่วงหน้า เพ่ือไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ แก่วัด โดย เจ้าอาวาสเป็นผู้มอบหมายให้ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฝ่าย
สาธารณูปการเป็นผู้ดูแลและประสานงาน กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายฆราวาส ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ศาสนการของ
วัดคอยดูแล ระบบไฟฟ้า ระบบน้ าประปา งานภูมิทัศน์นอกจากนี้งานสาธารณูปการยังเกี่ยวข้องกับ
งานด้านการบูรณะเสนาสนะของวัดด้วย ซึ่งงานบูรณะเสนาสนะของวัดนั้นเจ้าอาวาสจะได้
มอบหมายให้ไวยาวัจกรฝ่ายสาธารณูปการ เป็นผู้ดูแลและประสานงาน งบประมาณที่ใช้ในด้านการ
บูรณะเสนาสนะนั้นส่วนใหญ่เป็นงบประมาณของวัด นอกจากนี้ยังได้รับงบประมาณจากผู้มีจิต
ศรัทธา และงบประมาณที่เกิดจากงบประมาณของรัฐเมื่อมีงบประมาณในการด าเนินงานแล้วจะมี
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวัด เพ่ือรับทราบการด าเนินงานโดยอยู่ภายใต้การจัดการแผนการ
พัฒนาวัด จัดตั้งคณะกรรมการฝ่ายงานประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคกรณีมี
เจ้าภาพให้แจ้งเจ้าภาพก่อนการด าเนินงาน แต่งตั้งคณะกรรมการประมูลโครงงาน (ประกวดราคา) 
ตรวจสอบโครงสร้าง การเงินบัญชี และผู้มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ มาเป็ นที่
ปรึกษา 
 ๗) ด้านรูปแบบพิธีการ ยังขาดผู้น าพิธีการทั้งทางด้านจ านวน และความเหมาะสมสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สมคิดเพ็งอุดม๒๓๘ได้ท าการศึกษาวิจัย “เรื่องบทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อการพัฒนาชุมชนตาม
                                                 

๒๓๗ฐิติพรสะสม, “ศึกษาระบบและการจัดการวัดในพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาวัดพระธาตุแช่แห้ง 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดน่าน”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๕๓), หน้า ๗๖. 

๒๓๘สมคิดเพ็งอุดม, “บทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อการพัฒนาชุมชนตามทรรศนะของพระสงฆ์และ
เจ้าหน้าที่กระทรวงหลักระดับต าบลในจังหวัดสมุทรสงคราม”, วิทยานิพนธ์ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ๒๕๓๕) 
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ทรรศนะของพระสงฆ์และเจ้าหน้าที่กระทรวงหลักระดับต าบลในจังหวัดสมุทรสงคราม” ผลการวิจัยพบว่า 
มีพระสงฆ์ที่พัฒนาหลายรูปได้ปรับเปลี่ยนความเชื่อและค่านิยมของชาวบ้านในด้านสังคมและวัฒนธรรม
ได้แก่การอบรมสั่งสอนแนะน าชาวบ้านว่าการท าความสะอาดบ้านเรือนหรือชุมชนไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลง
แม่น้ าล าคลองก็คือการท าบุญอย่างหนึ่ง 
 ๘) ด้านความต้องการ ต้องการงบประมาณการพัฒนาวัดเป็นการปรับปรุงสภาพวัดและการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆของวัดเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้วัดมี ความเจริญรุ่งเรืองและเป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชนเน้นการปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องในวัดรวมทั้งส่งเสริมกระบวนการด าเนินงานกิจการพระ
ศาสนาในวัดให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสมบูรณ์การพัฒนาวัดมุ่งเน้นให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน
และเป็นแหล่งอารยธรรม อันเจริญรุ่งเรืองมีศาสนวัตถุศาสนสถานอันเป็นเครื่องหมายแห่งศิลปวัฒนธรรม
อันดีงามมีการส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างหลากหลายทั้งในด้านศาสนพิธีการให้การศึกษาการเผย
แผ่และการสาธารณสงเคราะห์เพ่ือให้พระศาสนาสร้างความสงบสุขแก่สังคมไทยได้อย่างแท้จริง 

 

๖. กิตติกรรมประกาศ  
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเพราะได้รับความเมตตากรุณาอย่างยิ่งจากพระปลัด

ระพินพุทฺธิสาโร, ดร. ประธานกรรมการควบคุมสารนิพนธ์, และ อาจารย์ดร.ธิฐิวุฒิหมั่นมีกรรมการ
ควบคุมสารนิพนธ์ที่ช่วยให้แนวคิดแนะน าและให้คาปรึกษาแก่ผู้วิจัยจนได้เนื้อหาสารนิพนธ์ที่ครบ
สมบูรณ์ 

 ขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุธิปริยัตยาภรณ์เจ้าคณะอ าเภอแหลมสิงห์  
ที่กรุณาเป็นผู้ เชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถามพร้อมให้ค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไข
แบบสอบถามให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

 สุดท้ายนี้คุณค่าและประโยชน์ใดๆอันจะพึงมีจากสารนิพนธ์เล่มนี้ผู้วิจัยหวังว่างานวิจัย
ฉบับนี้จะมีประโยชน์อยู่ไม่น้อยจึงขอมอบส่วนดีทั้งหมดนี้ขอน้อมถวายบูชาคุณพระศรีรัตนตรัยและ
มอบเป็นกตเวทิตาคุณแก่บิดามารดาอุปัชฌาย์อาจารย์และญาติโยมทุกท่านที่ถวายปัจจัยสี่ตลอด
ท่านผู้มีอุปการะคุณทุกๆท่านที่มีส่วนช่วยเหลือในการท าสารนิพนธ์ในครั้งนี้สาหรับข้อบกพร่องต่างๆ
ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นผู้วิจัยขอน้อมรับผิดเพียงผู้เดียวและยินดีที่จะรับฟังคาแนะน าจากทุกท่านที่ได้เข้า
มาศึกษาเพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป 

 

๗. ข้อเสนอแนะ 
 ๑) ควรน าผลการวิจัยที่ได้ไปพัฒนาและประยุกต์ใช้จริงในการจัดการสาธารณูปการทุก
ระดับ เพ่ือความมั่นคง ยั่งยืนของพระพุทธศาสนาสืบไป 
 ๒) ควรท าการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการสาธารณูปการที่เฉพาะด้าน เช่น ด้านสภาพแวดล้อม 
ด้านรูปแบบพิธีการ เป็นต้น 
 ๓) ควรน าผลการวิจัยที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนางานด้านสาธารณูปการให้สมบูรณ์ถูกต้อง 
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การมีส่วนร่วมของพระสังฆาธิการในการพัฒนาชุมชน 
ในอ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

The Participation of Sangha Administrators Towards 
Community Development in Makham District,  

Chanthaburi Province 
 

พระครูพัชรธรรมาภรณ์ (เพ็ชร วชิรธมฺโม) 
พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท 

บุษกร วัฒนบุตร 

 

บทคัดย่อ 
 

 บทความวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) ศึกษาสภาพทั่วไปของการมีส่วนร่วมของ 
พระสังฆาธิการในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ๒) เพ่ือเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการมีส่วนร่วมของพระสังฆาธิการในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอมะขาม 
จังหวัดจันทบุรี จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล และ ๓) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสังฆาธิการในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอมะขาม 
จังหวัดจันทบุรี เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์มหานิกายอ าเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุรี จ านวน ๑๘๐ รูป ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรม
การวิ จั ยทางสั งคมศาสตร์  สถิติ ที่ ใช้ ในการวิ เ คราะห์ข้ อมู ลประกอบด้ วย  ค่ าความถี่  
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟการ  
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา ประกอบ
บริบท และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
 ๑. พระสงฆ์ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสังฆาธิการในการ
พัฒนาชุมชนในอ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า พระสังฆาธิการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากทุกด้าน อันดับแรกได้แก่ การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน อันดับสุดท้ายคือ การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล 

                                                 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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 ๒. พระสงฆ์ที่มีอายุ การศึกษาทางธรรม และวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรมต่างกัน  
มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสังฆาธิการในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอมะขาม  
จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ส่วนพระสงฆ์ที่มีพรรษาและ 
วุฒิการศึกษาสามัญต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสังฆาธิการในการพัฒนาชุมชน
ในอ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ไม่แตกต่างกัน 
 ๓. ปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสังฆาธิการในการพัฒนาชุมชนใน
อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี คือ พระสังฆาธิการไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมในการ
พัฒนาชุมชนเพราะไม่มีความรู้ความเข้าใจ มีข้อจ ากัดในเรื่องของเวลาในการเข้าร่วมประชุม 
โครงการหรือกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ไม่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหรือภายในวัดท าให้  
พระสังฆาธิการไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ และหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และ
ประชาชนในชุมชนไม่ให้ความส าคัญกับพระสังฆาธิการ ข้อเสนอแนะคือ ควรมีแหล่งให้ความรู้  
หรือข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนแก่พระสังฆาธิการ มีการจัดประชุมใน
เวลาที่เหมาะสมกับพระสังฆาธิการ แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสังฆาธิการใน  
การพัฒนาชุมชนในอ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจถึงแม้ 
พระสังฆาธิการจะมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนเป็นส่วนน้อย 
แต่ก็มักจะเป็นผู้เสนอปัญหาของชุมชนหรือเป็นผู้ก าหนดกิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับงานบุญ
ประเพณีต่างๆ ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ถึงแม้พระสังฆาธิการจะไม่สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมการพัฒนาชุมชนได้ทุกโครงการหรือทุกกิจกรรมแต่ในบางเรื่องพระสังฆาธิการก็มีส่วนเข้าไป
ด าเนินงานด้วยตนเอง เช่น กรณีของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ โครงการหมู่บ้านศีล ๕ โครงการปฏิบัติ
ธรรม โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชน เป็นต้นด้านการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ชุมชนได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาชุมชน พระสังฆาธิการก็จะได้รับประโยชน์ไป
โดยปริยาย และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลพระสังฆาธิการมักจะได้รับเชิญให้ไปเป็น
คณะกรรมการในโครงการต่างๆ ที่สามารถท าได้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาชุมชนในอันที่จะส่งผลต่อ
การพัฒนาชุมชนในอ าเภอมะขามอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน คือ  
พระสังฆาธิการควรเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนมากขึ้น 
 

ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วม, พระสังฆาธิการ, การพัฒนาชุมชน 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were: 1) tostudy the general state of 
participation of Sangha administrators towards community development in 
Makhamdistrict, Chanthaburi province, 2) to compare the opinions of the monks to the 
participation of Sangha administrators towards community development in 
Makhamdistrict, Chanthaburi province, 3) to study the problems, obstacles and 
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suggestions in the development to theparticipation of Sangha administrators towards 
community development in Makhamdistrict, Chanthaburi province. 
 This research is the mixed research method. For the quantitative research by 
using the survey research is collected the data from the sampling group of 180 monks 
who live in the administration area in Chanthaburi province as Mahayana Sect monks 
towards participation of Sangha administrators towards community development in 
Makhamdistrict, Chanthaburi province. The data analysis is used by the ready program for 
research of social sciences through frequency, percentage, mean, standard deviation S.D. 
one-way analysis of variance (One-way ANOVA) for testing the difference between the 
averages from three or more groups with LSD.and the qualitative research had the  
in-depth interview from key informants by using the content analysis technique and data 
analysis according to research analysis. 
The findings of this research as following: 
 1. The monks who responded the questionnaires and had the opinions to the 
participation of Sangha administrators towards community development in Makham 
district, Chanthaburi province in overall, was at good level. When considered in each 
side, found that the Sangha administrators had the participation at good level in all 
aspects as the first was the participation for getting the benefits, the second was the 
participation for work proceeding and the last was the participation for evaluation. 
 2. The monks who have the difference of age, Dhamma education, Pali study, 
had the opinions to participation of Sangha administrators towards community 
development in Makham district, Chanthaburi province differently. While the monks who 
have the difference of ordination year and general education, had the opinions to 
participation of Sangha administrators towards community development in 
Makhamdistrict, Chanthaburi province indifferently. 
 3. The problems and obstacles for participation of Sangha administrators 
towards community development in Makham district, Chanthaburi provinceas 
follows:Sanghaadministrators do not dare express the opinion and participate for 
community development because of no knowledge and understanding,limted time for 
meeting, projects and or activities are not related to Buddhism or within the temple that 
the monks cannot participate with government and private agencies and community. 
Suggestions: should have the source of knowledge and information data about the 
participation of Sangha administrators towards community development, should have 
the meeting in the proper time for Sangha administrators and more importance is the 
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government and private agencies including the people in the community should give the 
importance to Sangha administrators for project participation or community 
development activity of Sangha administrators as the spiritual leaders. 
 The guidelines to develop the participation of Sangha administrators towards 
community development in Makham district, Chanthaburi province, found that the 
decision making participation ,even though Sangha administrators will have the rare 
chance to participate the decision making about community development but be the 
problem presenters of community or to determine the suitable activity with traditional 
merit making ceremony. For the participation of work proceeding, even though the 
Sangha administrators cannot participate in every community development project or 
activity but the Sangha administrators participated totally by themselves in some projects 
such as saving project, five precepts project, meditation practice activity, moral and 
ethical project etc. For the participation for getting the benefits, the community get the 
benefits from community development, Sangha administrators get advantage by themselves. 
Forthe participation in the evaluation, Sangha administrators will get the invitation to be 
the committee in many projects and can doit.Suggestions about the community 
development, will have the effect on community developmentinMakhamdistrict 
,Chanthaburi province as tangible object and having the maximum benefit to community 
is the Sangha administrators.  
 

Keywords: The Participation, Sangha, Community Development 
 
 
๑. บทน า 
 จากสภาพปัญหาทางสังคมที่สะสมเพ่ิมพูนขึ้นอย่างเงียบๆ มาโดยตลอด ต่อเมื่อย่างเข้าปี 
๒๕๓๙ - ๒๕๔๑ ซึ่งเป็นวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  
และสังคมไทยอย่างกว้างขวางรุนแรง เริ่มตั้ งแต่ปัญหาการเงิน การคลัง การเลิกจ้างงานใน
ภาคอุตสาหกรรมและการบริการ การว่างงาน การอพยพโยกย้ายถิ่นเดิม ความสูญเสียทางเศรษฐกิจใน
ด้านเศรษฐศาสตร์ในการเพ่ิมทุนมนุษย์และการลงทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจ๒๓๙ ในการที่จะกระตุ้น
สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพัฒนาอาชีพแบบพ่ึงพาตนเองได้แบบใช้ปัญญา ปัจจุบันการมี
ส่วนร่วมจึงเป็นเรื่องส าคัญมากและเป็นหัวใจส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนา ตลอดจนกระบวน 
การวางแผนของการพัฒนาซึ่งเป็นการรวมกันของประชาชนในชุมชน ให้สามารถช่วยเหลือตนเอง
                                                 

๒๓๙อนุวัต กระสังข์, “ผู้น าในยุคโลกาภิวัฒน์,” วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์,ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ 
(พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗) : ๑๙๔. 
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และพ่ึงพาอาศัยกันเพือ่แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนได้จากความมุ่งหมายหลักในการพัฒนาให้ประชาชน
สามารถช่วยให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและอยู่รวมกันได้อย่างมีความสุข  
 ด้วยชนชาติไทยได้นับถือและสืบทอดต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาช้านาน ในด้าน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมมาจากพุทธศาสนา องค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขของชาติทุกๆ พระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะ ทรงด ารงอยู่ในฐานะเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก 
ทรงยกย่องเชิดชูพระพุทธศาสนาตลอดมา ตั้งแต่อดีตอันยาวนานจนถึงปัจจุบัน พระสงฆ์จึงมีบทบาท
เป็นอย่างมากส าหรับชุมชนแบบชนบท พระสังฆาธิการของคณะสงฆ์อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
มีการออกไปเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย และผู้ด้อยโอกาสร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน พระสังฆาธิการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและอีกบทบาทหนึ่งเป็นบทบาทที่  
พระสังฆาธิการที่เน้นการพัฒนาพฤติกรรมทางกายและวาจาจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านศีล
ก่อให้เกิด ทักษะ สมาธิหรือการพัฒนาจิตใจ๒๔๐ ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นพระสงฆ์ระดับพระสังฆาธิการ
รูปหนึ่งจึงสนใจที่จะศึกษาว่าพระสังฆาธิการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอมะขาม  
จังหวัดจันทบุรี เพ่ือความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์การวิจัย 

๒.๑ ศึกษาสภาพทั่วไปของการมีส่วนร่วมของพระสังฆาธิการในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุรี  

๒.๒ เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการมีส่วนร่วมของพระสังฆาธิการ
ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล  

๒.๓ เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ 
พระสังฆาธิการในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
 

๓. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของพระสังฆาธิการในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอมะขาม 
จังหวัดจันทบุรี” มุ่งศึกษา ตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของโคเฮนและอัพฮอฟ (Cohen and Uphoff)๒๔๑ 
ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ๒) ด้านการมีส่วนร่วมใน 
การด าเนินงาน ๓) ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ๔) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 
 

                                                 
๒๔๐วิชาภา  เมธีวรฉัตร, “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภาคเหนือตอนล่าง,” วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ,ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๘).
พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

๒๔๑J.M., Cohen, and N.T., Uphoff, (1980). “Participation’s Place in Rural 
Development   Seeking Clarity though Specificity”, World Development. 8(3), p. 223. 
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๔. วิธีด าเนินการวิจยั 
๔.๑ รูปแบบการวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง“การมีส่วนร่วมของพระสังฆาธิการในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอมะขาม จังหวัด

จันทบุรี”เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้เป็นแบบสอบถาม จ านวน ๓๒๕ 
รูป ผสมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๑๒ รูป/คน 

๔.๒ ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยพระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์มหานิกายอ าเภอมะขาม  

จังหวัดจันทบุรี จ านวน ๕ ต าบล ซึ่งมีจ านวน ๑๘๐ รูป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยก าหนดขนาด 
กลุ่มตัวอย่าง โดยการเปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่ และมอร์แกน ๒) พระสงฆ์กลุ่มตัวอย่าง 
ในเขตปกครองคณะสงฆ์มหานิกายอ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จ านวน ๑๘๐ รูป ได้ค านวณจากสูตร
ของ ทาโร่ ยามาเน่ เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของพระสังฆาธิการในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอมะขาม 
จังหวัดจันทบุรี ใน ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ๒) ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน ๓) ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ๔) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

๔.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
       เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๒๕ ชุด  
ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๒ รูป/คน 

๔.๔ วิเคราะห์ข้อมูล 
       ๑) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
       ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จ เพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพรรณนา ส าหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่างและพรรณนาถึงเพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของพระสังฆาธิการในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอมะขาม 
จังหวัดจันทบุรี ใน ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ๒) ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน ๓) ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ๔) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล  
โดยใช้สถิติ ดังนี้ ๑) สถานภาพส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย อายุ จ านวนพรรษา วุฒิ
การศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม และวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ 
และค่าร้อยละ ๒) ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการมีส่วนร่วมของพระสังฆาธิการในการ
พัฒนาชุมชนในอ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรีวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ  
๓) น าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาวิเคราะห์สรุปผล และน าเสนอเขียนเป็นความเรียง ตารางหรือแผนภูมิ 

๒) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ผู้วิจัยด าเนินการสังเคราะห์เอกสาร เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสังฆาธิการในการ

พัฒนาชุมชนในอ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ทั้ง ๔ ด้าน รวมทั้งการลงเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ด้วยตัวเอง 
ตามระเบียบวิธีวิจัย และตามประเด็นโจทย์วิจัยวิธีด าเนินงานวิจัย และการเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิง
คุณภาพ โดยสัมภาษณ์เชิงลึก น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา การสังเคราะห์เนื้อหา ข้อมูลที่



- ๓๗๓   - 

 

สอดคล้องกัน เพ่ือแสวงหาความคิดเห็นที่ สอดคล้องกันในบางประการ ปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของพระสังฆาธิการในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
และน าเสนอเขียนเป็นความเรียง ตารางหรือแผนภูมิ ซึ่งด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ ๑) จัดหมวดหมู่ของ
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ๒) อ่าน ท าความเข้าใจเขียนและตั้งประเด็นพรรณนาจัดหมวดหมู่  
หาความเหมือนความต่าง และ ๓) สรุปผลการวิจัย น าเสนอข้อมูลเป็นเรียงความ และรายงานผลการวิจัย 

 

๕. ผลการวิจัย 
 ๕.๑ ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการมีส่วนร่วมของพระสังฆาธิการในการพัฒนา
ชุมชนในอ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรีพบว่าพระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของ 
พระสังฆาธิการในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน อันดับแรกได้แก่ การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ 
 ๕.๒ ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นที่มีต่อการมีส่วนร่วมของพระสังฆาธิการใน
การพัฒนาชุมชนในอ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลพบว่าพระสงฆ์ที่มี
อายุและวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสังฆาธิการในการ
พัฒนาชุมชนในอ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ส่วน
พระสงฆ์ที่มีพรรษาวุฒิการศึกษาสามัญ และวุฒิการศึกษาทางธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วน
ร่วมของพระสังฆาธิการในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ไม่แตกต่างกัน  
 ๕.๓ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสังฆาธิการใน
การพัฒนาชุมชนในอ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี พบว่า  
  ๑) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจปัญหา อุปสรรคคือพระสังฆาธิการไม่ทราบ
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรม และมีข้อจ ากัดในเรื่องของเวลา ข้อเสนอแนะคือควรมี
แหล่งข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่จ ากัดเวลา และการก าหนดเวลาในการประชุมให้
เหมาะสมเพื่อที่พระสังฆาธิการได้มีโอกาสเข้าร่วมในการประชุม 
  ๒) ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานปัญหา อุปสรรคคือพระสังฆาธิการส่วนใหญ่
ขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นของตนเอง เนื่องจากไม่ทราบข้อมูล และมีข้อจ ากัดใน
การด าเนินงาน ข้อเสนอแนะคือควรมีการอบรมให้ความรู้แก่พระสังฆาธิการ เพ่ือให้สามารถเข้าร่วมใน
โครงการหรือกิจกรรมเหล่านั้น  
  ๓) ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ปัญหา อุปสรรคคือโครงการ/
กิจกรรมบางอย่าง พระสังฆาธิการมีส่วนได้รับประโยชน์น้อยมาก หากไม่ใช่โครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา/กิจกรรมที่ไม่ได้ท าภายในวัดข้อเสนอแนะได้แก่ ควรมีการจัดท าโครงการ
หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัดหรือพระพุทธศาสนา และโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาชุมชนในส่วน
ของวัดบ้าง เช่น กิจกรรมการบูรณะซ่อมแซมศาสนาสถานหรือศาสนวัตถุ  



- ๓๗๔   - 

 

ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสังฆาธิการในการพัฒนาชุมชนฯ 
- ควรส่งเสริมให้พระสังฆาธิการศึกษาหาความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อจะได้น าความรู้น้ันมาประยุกต์ใช้ในการมีส่วนร่วมกับชุมชน ท้ังน้ีเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจด้านศึกษา
สงเคราะห์และสาธารณสงเคราะห์ เข้าถึงชุมชนได้ง่ายข้ึน  
- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการพัฒนาในวัดหรือกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาบ้าง เพื่อให้พระสงฆ์ได้รับโอกาสมสี่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนร่วมกับหน่วยงาน
และประชาชนในชุมชน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุข 
- ควรมีการส่งเสริมให้พระสังฆาธิการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้มากขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจด้านการสาธารณสงเคราะห์และการศึกษาสงเคราะห์มีความสะดวกและ
บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

๒. การเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อการมีส่วนร่วมของพระสังฆาธิการ ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
พระสงฆ์ท่ีมีอายุ การศึกษาทางธรรม และวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสังฆาธิการในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
แตกต่างกัน 
พระสงฆ์ท่ีมพีรรษาและวุฒิการศึกษาสามัญต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสังฆาธิการในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ไม่แตกต่างกัน   

 
๓. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของพระสังฆาธิการในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

 
ด้านการมีส่วนร่วม 

ในการตัดสินใจ 
- พระสังฆาธิการขาดความเข้าใจใน
เรื่องของการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชน 
- มีข้อจ ากัดในเรื่องของเวลา เพราะวิถี
ชีวิตท่ีแตกต่างกัน 

ด้านการมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินงาน 

- มักเป็นโครงการท่ีไม่เกี่ยวกัพระพุทธ
ศาสนาหรือไม่ได้กระท าภายในวัด 
- หน่วยงานและประชาชนในชุมชน ไม่
เห็นความส าคัญของพระสังฆาธิการ 

 

ด้านการมีส่วนร่วมในการรับ
ประโยชน์ 

- พระสังฆาธิการได้รับประโยชน์โดย
อ้อม เพราะส่วนใหญ่เป็นการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและการฝึกอาชีพเพื่อ
สร้างรายได้ในชุมชน 

 
 

ด้านการมีส่วนร่วม 
ในการประเมินผล 

- หน่วยงานต่างๆ ไม่เห็นความส าคัญ
ของพระสังฆาธิการ จึงไม่ส่งเสริมให้เข้า
มามีส่วนร่วม 

 

๑. สภาพท่ัวไปของการมีส่วนร่วมของพระสังฆาธิการในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
พระสงฆ์มีความคิดเห็นมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสังฆาธิการในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
         อันดับแรก ด้านการมีส่วนร่วมในการรบัประโยชน์โดยพระสังฆาธิการเป็นผู้ให้ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ เน่ืองจากเป็นผู้รู้บริบทในชุมชนเป็นอย่างดี และเป็นผู้ให้
ค าปรึกษาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการพัฒนาชุมชน 
         อันดับท่ี ๒ ด้านการมีสว่นร่วมในการด าเนินงาน พระสังฆาธิการเป็นผู้น าในการเชิญชวนให้คนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม และเป็นผู้ประสานระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของ
รัฐ ในเรื่องของการพัฒนา รวมท้ังช่วยเหลือในด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์  แรงงาน และอื่นๆ 
อันดับท่ี ๓ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสนิใจ พระสังฆาธิการและประชาชนมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ท าให้ได้รับความร่วมมือกันเป็นอย่างดี และพระสังฆาธกิารมีความภาคภูมิใจท่ีท า
ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน 
อันดับท่ี ๔ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลพระสังฆาธิการเป็นผู้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการพัฒนา และเป็นผู้ประสานความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ เพื่อให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและและข้อมูลท่ีสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาชุมชนครั้งต่อไป 

  ๔) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลปัญหา อุปสรรคคือพระสังฆาธิการส่วน
ใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจท าให้มีโอกาสในการเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมประชาชนน้อย
มาก ทั้งหน่วยงานต่างๆ และประชาชนไม่ค่อยให้ความส าคัญกับพระสังฆาธิการ ข้อเสนอแนะคือ ควรมี
การให้ความรู้ในเรื่องของแนวทางและวิธีการต่างๆ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน หน่วยงาน
และประชาชนในชุมชนควรให้ความส าคัญแก่พระสังฆาธิการในฐานะผู้น าทางจิตใจในชุมชน 

 

๖. สรุปองค์ความรู้จากการวิจัย  
การวิจัยเรื่อง“การมีส่วนร่วมของพระสังฆาธิการในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอมะขาม 

จังหวัดจันทบุรี” ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้จากการวิจัย ดังนี้ 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากแผนภูมิที่ ๑ สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของพระสังฆาธิการในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอมะขาม 
จังหวัดจันทบุรีใน ๔ ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 



- ๓๗๕   - 

 

๑) ด้านการมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์  โดยพระสังฆาธิการเป็นผู้ให้ข้อมูลเพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจ เนื่องจากเป็นผู้รู้บริบทในชุมชนเป็นอย่างดี และเป็นผู้ให้ค าปรึกษาเพ่ือไม่ให้เกิด
ปัญหาในการพัฒนาชุมชน 

๒) ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน พระสังฆาธิการเป็นผู้น าในการเชิญชวนให้คน
ในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม และเป็นผู้ประสานระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ ในเรื่องของการ
พัฒนา รวมทั้งช่วยเหลือในด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์  แรงงาน และอ่ืนๆ 

๓) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พระสังฆาธิการและประชาชนมีความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน ท าให้ได้รับความร่วมมือกันเป็นอย่างดี และพระสังฆาธิการมีความภาคภูมิใจที่ท าให้เกิดประโยชน์
แก่ชุมชน 

๔) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล พระสังฆาธิการเป็นผู้ให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา และเป็นผู้ประสานความร่วมมือกับองค์กรอ่ืนๆ เพ่ือให้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการประเมินผลเพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและและข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ในการ
พัฒนาชุมชนครั้งต่อไป 

 

๗. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของพระสังฆาธิการในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุรีสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 ๗.๑ ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการมีส่วนร่วมของพระสังฆาธิการในการพัฒนาชุมชน
ในอ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
 พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสังฆาธิการในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากพระสังฆาธิการ เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของพระครูโสภณสาโรภาส (อภิวัฒน์ ฐิตสาโร)๒๔๒ เรื่อง “การมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ต่อกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัยพบว่า พระสงฆ์
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ต่อกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนา อ าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน  
 ๗.๒ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางในการมีส่วนร่วมของพระสังฆาธิการ
ในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี  
  ๑) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจปัญหา อุปสรรคคือ (๑) พระสงฆ์ไม่กล้าที่จะ
แสดงความคิดเห็นหรือร่วมตัดสินใจเพราะขาดความรู้ความเข้าใจ และมีข้อจ ากัดในเรื่องของเวลา 

                                                 

 ๒๔๒พระครูโสภณสาโรภาส (อภิวัฒน์ ตสาโร), “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ต่อกิจกรรมในทาง
พระพุทธศาสนา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการบริหาร
จัดการคณะสงฆ์, บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 



- ๓๗๖   - 

 

สอดคล้องกับงานวิจัยของพระวีระ นาถกโร (เดชาละมัย)๒๔๓เรื่อง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนใน
อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พบว่า ปัญหา อุปสรรค ได้แก่ พระสงฆ์ขาดการปรึกษาหารือกับผู้น าชุมชน
หรือชาวบ้าน ขาดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาชุมชน ขาดการวางแผนในการพัฒนาท าให้ไม่ได้รับการ
ยอมรับในชุมชนข้อเสนอแนะคือควรมีแหล่งข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่จ ากัดเวลา และ
การก าหนดเวลาในการประชุม ควรหลีกเลี่ยงการจัดในเวลาที่พระสงฆ์ต้องกระท าภารกิจ   

๒) ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานปัญหา อุปสรรคคือพระสงฆ์ส่วนใหญ่ขาด
ความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนรวมกับประชาชนและหน่วยงานต่างๆ 
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องไม่ให้การสนับสนุนท างานของพระสงฆ์ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ            
พระครูปลัดปรีชา โชติธมฺโม (ก ากระโทก)๒๔๔ เรื่อง “บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เยาวชน ในอ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี” พบว่าปัญหาอุปสรรค คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ให้การ
สนับสนุนท างานของพระสงฆ์ ขาดงบประมาณในการด าเนินการ พระสงฆ์บางรูปไม่มีความรู้ความ
เข้าใจและไม่สนใจข้อเสนอแนะ คือควรมีการอบรมให้ความรู้แก่พระสงฆ์ พระสงฆ์ควรมีการศึกษา
หาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการด าเนินงานของโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาชุมชนเพ่ือให้สามารถเข้า
ร่วมในโครงการหรือกิจกรรมเหล่านั้น   
  ๓) ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ปัญหา อุปสรรคคือโครงการต่างๆ  
ผลที่ได้รับส่วนใหญ่จะเป็นของประชาชนพระสงฆ์มีส่วนได้รับประโยชน์เหล่านั้นน้อยมาก ข้อเสนอแนะ
คือควรมีการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัดหรือพระพุทธศาสนา เพ่ือที่พระสงฆ์จะได้มี
ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ที่เกิดจากโครงการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระจตุรงค์ สนฺตจิตโต๒๔๕ 
เรื่อง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่า
ข้อเสนอแนะ ได้แก่ ควรให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมกับชุมชน ควรมีการสนับสนุนบุคลากรและ
งบประมาณแก่พระสงฆ์เพ่ือร่วมกันพัฒนาสังคมให้มีศักยภาพ เน้นสร้างพระสงฆ์และคนในชุมชนให้มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม และควรท างานในลักษณะเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ และ
ด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน 
  

                                                 

  ๒๔๓พระวีระ นาถกโร (เดชาละมัย), “การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี”, สารนิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
 ๒๔๔พระครูปลัดปรีชา โชติธมฺโม (ก ากระโทก),  “บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน 
ในอ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี”,  สารนิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
  ๒๔๕พระจตุรงค์ สนฺตจิตโต, “การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ อ าเภอท่าเรือ  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, สารนิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, บัณฑิตวิทยาลัย             
: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



- ๓๗๗   - 

 

  ๔) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลปัญหา อุปสรรคคือพระสงฆ์ส่วนใหญ่ขาด
ความรู้ความเข้าใจ ท าให้ได้รับโอกาสในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับประชาชนน้อยมาก นอกจากนี้หน่วยงาน 
และประชาชนไม่ให้ความส าคัญของพระสงฆ์ ท าให้ไม่มีการสนับสนุนส่งเสริมให้พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วม
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูพิธานพิพัฒนคุณ พระครูวิมลศิลปะกิจ และนายประสิทธิ์ สมวัน๒๔๖

เรื่อง “การเสริมสร้างพลังชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในภารกิจการพัฒนาเทศบาลต าบล
เวียงเหนือ อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย” ผลการวิจัยพบว่าปัญหาอุปสรรคคือ ผู้น าหมู่บ้านบาง
คนควรเห็นความส าคัญของพระสงฆ์ข้อเสนอแนะ คือควรมีการให้ความรู้ แก่พระสงฆ์เพ่ื อให้เกิด
ความมั่นใจในการปฏิบัติงาน  
 

๘. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของพระสังฆาธิการในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอมะขาม  
จังหวัดจันทบุรีส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความเมตตาของคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ ประกอบด้วย 
พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. และ อาจารย์ ดร.บุษกร วัฒนบุตร ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน าให้การ
ช่วยเหลือในการปรับปรุงแก้ไขมาโดยตลอดขอขอบพระคุณ รศ.ดร. สุรพล สุยะพรหม ดร.ยุทธนา ปราณีต
พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร., พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์กิตฺติปญฺโญ, ดร., พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร.,  
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร., ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์, อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ขอขอบพระคุณ พระครูสุจิตกิตติวัฒน์ พระครูสุนทรธรรมุเทศ พระ
ครูพิศิษฏ์ชัยวัฒน์ พระมหามานะ รามธมฺโม พระครูกัลยาคุณาธาร พระปลัดไพบูลย์ สนฺตจิตโต และผู้ให้
สัมภาษณ์เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการท าสารนิพนธ์ เจ้าคณะพระสังฆาธิการและพระสงฆ์ทุกรูปใน
อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ที่ได้เมตตาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดียิ่ง 
 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ในภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ทุกท่านที่เมตตาชี้แนะ
แนวทางในการศึกษา และขอขอบคุณ อาจารย์วารีญา ม่วงเกลี้ยง ตลอดจนเพ่ือนนิสิตทุกรูปที่ได้ช่วยให้
ค าปรึกษาค าแนะน าในการท าสารนิพนธ์ และเป็นก าลังใจตลอดสารนิพนธ์เล่มนี้ หากจะพึงมีคุณค่าและ
ประโยชน์ใดๆ ผู้วิจัยขอน้อมถวายบูชาคุณพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และมอบเป็น
กตเวทิตาแด่มารดาบิดา พระอุปัชฌาย์อาจารย์ ญาติโยมท่านผู้มีอุปการคุณทุกๆ ท่าน ที่มีส่วนช่วยเหลือ
ในการท าสารนิพนธ์เล่มนี้จนเป็นผลส าเร็จเรียบร้อย 
 

๙. ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของพระสังฆาธิการในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุรี” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

                                                 

 ๒๔๖พระครูพิธานพิพัฒนคุณ พระครูวิมลศิลปะกิจ และนายประสิทธิ์ สมวัน, “การเสริมสร้างพลัง
ชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในภารกิจการพัฒนาเทศบาลต าบลเวียงเหนือ อ าเภอเวียงชัย จังหวัด
เชียงราย”, บทความวิจัย, (เชียงราย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย, ๒๕๕๗), 
หน้า ๒-๓. 
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 ๙.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  ๑) คณะสงฆ์และส านักงานพระพุทธศาสนาควรมีการก าหนดนโยบายหรือแนวทาง
ในการมีส่วนร่วมของพระสังฆาธิการในการพัฒนาชุมชนอย่างชัดเจน  
  ๒) คณะสงฆ์ควรมีการก าหนดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พระสังฆาธิการ
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 ๙.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
  ๑)คณะสงฆ์และส านักงานพระพุทธศาสนาควรให้พระสังฆาธิการได้มีส่วนร่วมใน
การจัดท าโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาชุมชนร่วมกับประชาชนในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 
  ๒)ควรจัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือให้พระสังฆาธิการมีความรู้ความเข้าใจในการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถช่วยพัฒนาประชาชนในชุมชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 ๙.๓ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  ๑) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพระสังฆาธิการกับผู้น าชุมชนในการ
อนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุ 
  ๒) ควรมีการศึกษาบทบาทของพระสังฆาธิการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตามค าสอนในพระพุทธศาสนา 

 
บรรณานุกรม 

๑. ภาษาไทย 
 (๑) วิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย : 
พระครูปลัดปรีชา โชติธมฺโม (ก ากระโทก),“บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน     ในอ าเภอ

ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี”, สารนิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

พระครูโสภณสาโรภาส (อภิวัฒน์ ตสาโร), “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ต่อกิจกรรมในทาง
พระพุทธศาสนา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการบริหารจัดการคณะสงฆ์, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 

พระจตุรงค์ สนฺตจิตโต, “การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ อ าเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา”, สารนิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

พระวีระ นาถกโร (เดชาละมัย), “การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี”, 
สารนิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
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 (๒) วารสาร: 
พระครูพิธานพิพัฒนคุณ พระครูวิมลศิลปะกิจ และนายประสิทธิ์ สมวัน, “การเสริมสร้างพลังชุมชน

โดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในภารกิจการพัฒนาเทศบาลต าบลเวียงเหนือ อ าเภอ
เวียงชัย จังหวัดเชียงราย”, บทความวิจัย, (เชียงราย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย, ๒๕๕๗),  

พลภัทร ช่างสากล, “รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ,” วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์,ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-
เมษายน ๒๕๕๘).พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

วิชาภา  เมธีวรฉัตร, “รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ตอนล่าง,” วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์,ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน 
๒๕๕๘).พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

อนุวัต กระสังข์, “ผู้น าในยุคโลกาภิวัฒน์,” วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์,ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ 
(พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗) : ๑๙๔. 

 

(๓) ภาษาอังกฤษ 
J.M., Cohen, and N.T., Uphoff, (1980). “Participation’s Place in Rural Development   Seeking 
 Clarity though Specificity”, World Development. 8(3), p. 223. 
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บทบาทของพระสงฆ์ในพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ในอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 

The Roles of Monks For People Quality of Life Development In 
Khunhan District, Srisaket Province 

 

พระมหาจ าเริญ อุตฺตโม 
พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) 

บุษกร วัฒนบุตร 
 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

ของพระสงฆ์ในอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนของพระสงฆ์ในอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลเพ่ือ
ศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในอ าเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษด าเนินการวิจัยโดยใช้วิธีวิจัยแบบผสานวิธีหรือประสานวิธีโดยการวิจัยเชิงปริมาณ
เป็นการเก็บข้อมูลภาคสนามจากพระสงฆ์ในอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน ๒๕๒ รูป  
ซึ่งใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ลักษณะของแบบสอบถามเป็นทั้งปลาย
ปิด และปลายเปิด ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ โดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าเอฟ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และโดย
การวิจัยเชิงคุณภาพจากการวิเคราะห์เนื้อหาของเอกสารที่เกี่ยวข้อง มีการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท 

ผลการวิจัยพบว่า 
๑. บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในอ าเภอขุนหาญ 

จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๒ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน คือ 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

๒. ผลการเปรียบเทียบบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ในอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า สถานภาพด้านอายุ 
พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม และต าแหน่งทาง
คณะสงฆ์   มีผลท าให้ความคิดเห็นของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในอ าเภอ
                                                 


 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 


 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๕  ซึ่งเป็นการยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย 

๓. ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในอ าเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พระสงฆ์ควรจัดการศึกษาอบรมและปลูกฝัง
ค่านิยมแก่ประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งสร้างกลยุทธ์แรงจูงใจให้
ประชาชนเข้าถึง ศีล ๕ พร้อมทั้งน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และควรมีการก าหนดควบคุมการเผยแผ่ 
ตามสื่อต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การพัฒนาด้านสังคม ควรสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมในการ
ประสานงานในกิจกรรมต่าง ๆ ควรมีการจัดอบรมหลักสูตรด้านการบริหารกิจการคณะสงฆ์เชิง
ปฏิบัติการ ๓ เดือน และพระสงฆ์พึงปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด เพ่ือ
สร้างศรัทธาแก่ประชาชน การพัฒนาด้านวัฒนธรรม ให้มีการประกาศเกียรติคุณของบุคคลที่
ช่วยเหลือสังคมให้เป็นแบบอย่าง และส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบแหล่งเรียนรู้
ภายในชุมชน มีการจัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกในการรักษาและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ
ของชุมชน การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ควรก าหนดกฎระเบียบในการใช้สาธารณูปโภคร่วมกัน พร้อม
ปรับกิจกรรมชุมชนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างเหมาะสม ปลูกฝังค่านิยม มีป้ายรณรงค์ก าหนด
กฎระเบียบ และจัดอบรม ให้การศึกษาปลูกฝังค่านิยมให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป 

 

ค าส าคัญ: บทบาท, พระสงฆ์, พัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were: 1) to study the roles of monks 
towards life quality development of people in Khunhan district, Srisaket province,   
2) to compare the roles of monks towards life quality development of people in 
Khunhan district, Srisaket province classified by personal factors, 3) to study the 
problems, obstacles and guideline to development to the roles of monks towards 
life quality development of people in Khunhan district, Srisaket province. 
 This research has the mixed research method. For the quantitative 
research is the  survey research that collected the data from the field study from 
252 monks of Khunhan district, Srisaket province that used the open and closed 
end questionnaire to collect the data.  The researcher had the data analysis 
through frequency, percentage, mean, standard deviation (S.D) one-way analysis of 
variance (One-way ANOVA). The qualitative research was the document analysis and 
interview from 7 key informants as the tool of data collection. 
 

The findings of this research as following:  
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 1. The roles of monks towards life quality development of people in 
Khunhan district, Srisaket province as a whole was at the high level with an average 
of 4.02 and when considered in each aspect that found that the economy, society, 
culture, environment were at high level. 
 2. The findings from comparison of the roles of monks towards life 
quality development of people in Khunhan district, Srisaket province, classified by 
personal status, found that the differences of age, ordination year, General 
Education, Dhamma Education, Pali Education and Sangha status, had the opinions 
of people to the roles of monks towards life quality development of people in 
Khunhan district, Srisaket province indifferently at significant statistics at 0.05. It 
rejected the hypotheses.  
 3.The suggestions as the guidelines for development to the roles of 
monks towards life quality development of people in Khunhan district, Srisaket 
province, such as the economic development, the monks should have the training 
and cultivate the value  to the people according the principle of sufficiency of 
economy including to create the strategy of motivation to the people to keep the 
five precepts to use in daily life and should have the propagation controlling in 
other medias properly. The social development , should recruite the properly 
persons to cooperate in activities, should have curriculum training about Sangha 
management into practical for 3 months and the monks should behave according 
to  Dhammavinaya  strictly for faith creation to the people. The cultural 
development, should give the honour to the person to help the society as the 
sample model and support the local culture in the form of community learning 
center. The environmental development should set up the rule and regulation for 
using the co-public domain including adjustment of community activity along with 
proper environment. The value creation should have the labels for campaigning, 
the rule and regulation and the training, should study the value creation to the 
youths and general people. 
 

Keywords: Roles, Monks, Development 
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๑.บทน า 

สถาบันทางพระพุทธศาสนาเป็นสถาบันที่ส าคัญที่สุดสถาบันหนึ่ง ในการให้ความ
ช่วยเหลือต่อสังคมไทยตลอดมา โดยมีส่วนช่วยเหลือในการกล่อมเกลาจิตใจ และลักษณะนินัยของ
คนไทย ตลอดจนการให้บริการตามความจ าเป็น ตามความต้องการของประชาชน อีกทั้งมีส่วนช่วย
ในการแก้ไขปัญหาทางสังคมให้แก่เรามาแล้วเป็นส่วนมากแม้กระทั่งในปัจจุบันความส าคัญใน
ประการดังกล่าวก็ยังคงอยู่ พระภิกษุสงฆ์กับวัดต้องรับภาระหน้าที่ในการช่วยเหลือสังคม และทาง
ราชการของเราอยู่ตลอดไป สถาบันแห่งนี้จึงอ านวยประโยชน์เกื้อกูลต่อการปกครอง และการ
บริหารของไทยอยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประชาชนแถบชนบท ที่รับการบริการจากรัฐบาล
ได้ไม่ทั่วถึงนัก ซึ่งมีจ านวนเกือบ ๙๐ เปอร์เซ็นต์นอกจากนั้นชุมชนในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังมี
ลักษณะเป็นชุมชนเล็กๆ กระจายอยู่ทั่วประเทศประมาณร้อยละ ๙๐ ส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ 
๑๐ เท่านั้นที่อยู่ในเขตเทศบาลหรือสุขาภิบาล ซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่น ในประเทศไทยซึ่งมีชุมชนส่วน
ใหญ่ที่มีหมู่บ้านเป็นหน่วยหลัก และมักจะมีวัดตั้งอยู่ในใจกลางราษฎรในหมู่บ้านจึงมีวัดเป็นแหล่ง
ศูนย์กลางส าหรับการสมาคม หรือการด ารงชีวิตทางสังคมและศูนย์กลางของวัฒนธรรม ชีวิตใน
ชนบทจะอยู่รอบๆวัด เพราะประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง วัดจึงเป็น
สัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาที่อยู่เหนือจิตใจของชาวไทยอยู่มาก และนับได้ว่าเป็นสถาบันที่ส าคัญ
ที่สุดในหมู่บ้านรองจากครอบครัว ความนับถือของประชาชนที่มีต่อสถาบันนี้จะเห็นได้ว่าจากการที่
คนไทยได้อุทิศตนให้กับวัด ทั้งในด้านจิตใจ เวลา แรงงาน และทรัพย์สินจ านวนเงินที่พุทธศาสนิกชน
ใช้ไปในการท าบุญประมาณร้อยละ ๗ ถึงร้อยละ ๘๔ ของรายจ่ายภายในครอบครัว การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ในทางโลกนั้น เป็นเรื่องของการบริหารจัดการคนในองค์กรโดยมุ่งเน้นกิจกรรมเป็น
หลัก เช่น การให้การศึกษา การฝึกอบรม การพัฒนา เป็นต้น ซึ่งได้จากการศึกษาค้นคว้าจากแนวคิด
และทฤษฎีต่างๆมากมายแต่ถ้าองค์กรใดน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการควบคู่ ไปกับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้วองค์กรนั้นจะเกิดประโยชน์ สูงสุดและประสบความส าเร็จอย่าง
แน่นอน ซึ่งในบทความนี้ จะน าเสนอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธเพ่ือบูรณาการหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาประยุกต์กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อันเป็นศาสตร์สมัยใหม่ให้องค์กรหรือ
หน่วยงานที่ประสงค์ความเจริญก้าวหน้าประสบความส าเร็จสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
ถาวร๒๔๗การส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท างานที่ ก่อให้เกิดความพึงพอใจมากขึ้นในการปรับปรุง
ผลลัพธ์ทั้งขององค์การและปัจเจกบุคคล ตามล าดับซึ่งจากความหมายโดยรวมแล้วก็จะเป็น
เป้าหมายส าคัญคือการอยู่ร่วมกันเพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจในงานที่ท า ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิต เป็นการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิต กับการท างานโดยส่วนรวม(the total 
life space) เป็นเรื่องของการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ชีวิตในการท างานและชีวิตส่วนตัวนอก
องค์การอย่างสมดุล นั้นคือต้องไม่ปล่อยให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความกดดันจากการปฏิบัติงานมาก
                                                 

๒๔๗พระมหาก าพล คุณงฺกโร, ดร, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ”, มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์, ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒ (ฉบับพิเศษ), (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙) : ๓๘๘. 
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เกินไป ด้วยการก าหนดชั่วโมงการท างานที่เหมาะสมเพ่ือหลีกเลี่ยง การที่ต้องคร่ าเคร่งอยู่กับงานจน
ไม่มีเวลาพักผ่อน หรือได้ใช้ชีวิตส่วนตัวอย่างเพียงพอ๒๔๘พระพุทธศาสนาจึงเป็นรากฐานของ
วัฒนธรรมไทยและวิถีชีวิตของคนไทยที่มีบทบาทส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาและการจั ด
ระเบียบทางสังคมไทยในด้านต่างๆ ทั้งด้านการปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี จนถึงการ
ด าเนินชีวิตในประจ าวัน โดยมีวัดเป็นหน่วยปฏิบัติการหลักของสถาบันพระพุทธศาสนามีหน้าที่
ถ่ายทอดวิชาการศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ไปสูชุมชน วัดจึงเป็น
ส่วนประกอบที่ส าคัญของชุมชนเป็นอย่างมาก นั่นคือ วัดกับชุมชน มีความสัมพันธ์กับชุมชนเป็นอย่าง
มาก นั่นคือ วัดกับชุมชน มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดลึกซึ้งจนยากที่จะแยกแยะออกจากันได้วิถีชีวิต
ของผู้คนในชุมชนผูกพันกับวัดตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย วัดจึงเปรียบเสมือนชีวิตจิตใจหรือจิตวิญญาณของ
ชุมชน และในขณะเดียวกันชุมชนก็เปรียบเสมือนร่างกาย ที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องอาศัยเกื้อกูลและช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ดังนั้นวัดและชุมชนจะต้องสมานฉันท์ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ และประสานสัมพันธ์อยู่คู่กัน
ตลอดไป๒๔๙ 

จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็พบว่า
ปัญหายาเสพติดได้แพร่ระบาดไปทั่วทั้งจังหวัดเช่นกัน ไม่เว้นแม้แต่อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 
ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น และสภาพเศรษฐกิจของประชาชนในชุมชนประกอบอาชีพ
หลัก คือ เกษตรกรรม ได้แก่ท านา ท าไร่ ไร่มัน และสวนยาง เป็นต้น  

ดังที่กล่าวมาแล้วสรุปได้ว่า ในการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์นั้น พระสงฆ์ได้แสดง
บทบาทในการพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ โดยแสดงออกผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวมา ซึ่งบางอย่าง
เป็นสิ่งที่องค์กรของรัฐท าได้ไม่ดีเท่า ซึ่งสิ่งที่พระสงฆ์กระท านั้นต้องอาศัยการเสียสละทั้งก าลังกาย
และก าลังทรัพย์ นั่นย่อมแสดงให้เห็นว่า พระสงฆ์ย่อมมีบทบาทส าคัญและเป็นความคาดหวังของ
ชุมชนในการพัฒนาหลาย ๆ ด้าน อันจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติสืบต่อไป 

 

๒. วัตถุประสงค์การวิจัย 
๒.๑ เพ่ือศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในอ าเภอ

ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ  
๒.๒ เพ่ือศึกษาผลการเปรียบเทียบบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน ในอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ  
๒.๓ เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน ในอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 

                                                 
๒๔๘ดร.บุษกร วัฒนบุตร, “องค์กรแห่งความสุขกับคุณภาพชีวิต”, มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 

๔ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๘) : ๖๕. 
 

๒๔๙พระมหาประสงค์ พุทธจันทร์, “บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน”
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๒). 
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๓. ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ใน

อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ” ผู้วิจัยมุ่งศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ในอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ๔ ด้าน ได้แก่ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๑, การ
พัฒนาด้านสังคม ๑, การพัฒนาด้านวัฒนธรรม ๑, การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ๑, 

 

๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
๔.๑ รูปแบบการวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในอ าเภอ
ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) โดยเป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) จาก
แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) กับผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) เพ่ือสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณ 

 

๔.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๔.๒.๑ ประชากรในการวิจัย ได้แก่พระสงฆ์ในอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 

พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๖๘๐ รูป๒๕๐ 
๔.๒.๒ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พระสงฆ์ในอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะ

เกษ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๒๕๒ รูป โดยใช้การเปิดตารางการสุ่มตัวอย่าง ของ ทาโร่ ยามาเน่ 
ที่ระดับความเชื่อมั่น ๙๕% ในการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างครั้งนี้ 

๔.๒.๓ ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (in depth interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
ซึ่งมีคุณสมบัติสองคล้องกับประเด็นการวิจัย จ านวน ๗ รูป/คน 

๔.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ เป็นต้น 

๔.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 
๔.๔.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย

ทางสังคมศาสตร์ และเลือกใช้ค่าสถิติท่ีเหมาะสมกับข้อมูลสามารถตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
๑) ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
๒) ข้อมูลระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ สถิติท่ีใช้คือ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
๓) การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน ในอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สถิติที่ใช้คือ การ

                                                 
๒๕๐ส านักงานเลขานุการเจ้าคณะอ าเภอขุนหาญ, เอกสารอัดส าเนา , รายงานการประชุม 

พระสังฆาธิการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘. 
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ทดสอบค่าเอฟ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามกลุ่มขึ้น
ไป เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่าง
เป็นส าคัญน้อยที่สุด 

๔.๕ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน ในอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เนื้อหาประกอบบริบท 

๔.๔.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยการ
น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาจ าแนกเป็นประเด็นส าคัญ วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา
ประกอบบริบทและท าการสังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและน าเสนอในรูปแบบเรียบเรียง 

 

๕. ผลการวิจัย 
๕.๑ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่า อายุพระสงฆ์ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๒๐-๓๐ ปี มีจ านวน 

๑๓๒ รูป  คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๓๘ รองลงมาคือ พระสงฆ์มีอายุระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี มีจ านวน ๔๕ รูป 
คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘๖ และน้อยที่สุด คือ พระสงฆ์มีอายุระหว่าง ๕๑-๖๐ ปี มีจ านวน ๑๓ รูป คิด
เป็นร้อยละ ๕.๑๖ 

๕.๒ บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในอ าเภอขุน
หาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย ๔.๐๒ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 
สามารถเรียงล าดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ได้ดังนี้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม ๔.๑๐ 
รองลงมาคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านวัฒนธรรม ๔.๐๔ และที่อยู่ในระดับสุดท้ายคือ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ ๓.๙๕ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๓.๙๕ เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า มีการชักชวนประชาชนให้รวมพลังเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น อยู่ใน
ระดับสูงสุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๔ รองลงมาคือ มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเป็นผู้ฝึกสอนอาชีพแก่
ประชาชนโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๐ และที่อยู่ในระดับสุดท้ายคือ มีการส่งเสริมให้ชุมชนไปดูงาน
เกี่ยวกับอาชีพขององค์กรอื่น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๘ ซึ่งอยู่ในระดับมาก 

๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสังคมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๑ เมื่อ
จ าแนกเป็นรายข้อพบว่า บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในอ าเภอขุน
หาญจังหวัดศรีสะเกษ มากเป็นล าดับสูงสุดคือ อ านวยความสะดวกสถานที่ภายในวัด ในกิจกรรม
ของชุมชนโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๕ รองลงมาคือ มีการจัดอบรมธรรมะเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันใน
สังคมแก่ประชาชนโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๗ และที่อยู่ในระดับสุดท้ายคือ ให้ความรู้ แนวคิด  
เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตในสังคมโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๘ ซึ่งอยู่ในระดับมาก 



- ๓๘๘   - 

 

๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านวัฒนธรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๐๔เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในอ าเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องมีการจัดกิจกรรมเมื่อถึงวันส าคัญต่างๆ ทาง
ศาสนาโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๕ รองลงมาคือ ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน
โดยมีคาเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๙ และที่อยู่ในระดับสุดท้ายคือ ภายในวัดจัดให้มีที่เก็บโบราณวัตถุหรือ
ศิลปวัตถุด้านวัฒนธรรมโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๔ ซึ่งอยู่ในระดับมาก 

๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๑๐และเม่ือจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในอ าเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องร่วมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๒ รองลงมาคือ ปลูกจิตส านึกให้ชุมชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๑๕ และที่อยู่ในระดับสุดท้ายคือ บริจาคปัจจัยในการอนุรักษ์หรือการจัดการสภาพแวดล้อมให้
สวยงามโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๒ ซึ่งอยู่ในระดับมาก 

๕.๓ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ตามปัจจัยส่วนบุคคล 

อายุ พบว่า พระสงฆ์ที่มีอายุต่างกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์
ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวม แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

พรรษา พบว่า พระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของ
พระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

วุฒิการศึกษา พบว่า พระสงฆ์ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรี
สะเกษ โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

วุฒิทางธรรม พบว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาทางธรรมต่างกัน มีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรี
สะเกษ โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

วุฒิเปรียญธรรม พบว่า พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรมต่างกัน มีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในอ าเภอขุนหาญ จังหวัด
ศรีสะเกษ โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

ต าแหน่งทางคณะสงฆ์ พบว่า พระสงฆ์ที่มีต าแหน่งทางคณะสงฆ์ต่างกัน มีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในอ าเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
  



- ๓๘๙   - 

 

๕.๔ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน ในอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 

๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ 
ปัญหา อุปสรรค ดังนี้คือ ๑) บุคคลในชุมชนมีค่านิยมในด้านวัตถุมากกว่าด้าน

ศีลธรรมที่ดีงาม ๒) บุคคลในชุมชนขาดหลักธรรม (ศีล ๕) ในการใช้ด าเนินชีวิต ๓) การเผยแผ่ธรรมะ
ในปัจจุบัน เป็นการให้ชุมชนบริจาคเงินมากกว่า การให้หลักธรรมค าสอน 

ข้อเสนอแนะดังนี้คือ ๑) ควรมีการจัดอบรมและปลูกฝังค่านิยมให้แก่ประชาชน ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒) ควรมีการสร้างกลยุทธ์และแรงจูงใจ ให้ประชาชนเข้าถึงศีล ๕ ใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน และป้องกันยาเสพติด ๓) ควรมีการก าหนด และควบคุมการเผยแผ่ ตาม
สื่อต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

๒) การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสังคม 
ปัญหา อุปสรรคดังนี้คือ ๑) ขาดบุคลากรในการประสานงานการพัฒนาระหว่างวัดกับ

ชุมชน ๒) พระสงฆ์ขาดความรู้ และทักษะการบริหารงาน ในกิจการวัดกับชุมชน ๓) ชุมชนและ
สังคมขาดความศรัทธาในข้อปฏิบัติของพระสงฆ์ที่ขาดพระวินัย 

ข้อเสนอแนะดังนี้ ๑) ควรสรรหาบุคลากรที่มีความเหมาะสมในการประสานงาน ใน
กิจกรรมต่าง ๆ ๒) จัดการศึกษา อบรมหลักสูตรการบริหารในกิจการคณะสงฆ์ เชิงปฏิบัติการ        
(๓ เดือน) ๓) พระสงฆ์พึงปฏิบัติเป็นแบบอย่างตามพระวินัยอย่างเคร่งครัด เพ่ือสร้างศรัทธาแก่สังคม 

๓) การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านวัฒนธรรม 
ปัญหา อุปสรรคดังนี้คือ ๑) สังคมในชุมชนมีการยอมรับนับถือบุคคลที่มีฐานะร่ ารวย

มากกว่าบุคคลที่มีคุณธรรมความดี ๒) ชุมชนขาดการสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
ด าเนินชีวิต ๓) วิถีชีวิตการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ขาดความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ๔) ไม่มี
การอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายที่เหมาะสม ในเอกลักษณ์ของชุมชน 

ข้อเสนอแนะ ดังนี้คือ ๑) มีการประกาศเกียรติคุณของบุคคลที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบ 
ให้เป็นแบบอย่างในชุมชน ๒) ควรส่งเสริม และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในรูปแบบแหล่งเรียนรู้ 
ภายในชุมชน ๓) จัดกิจกรรมที่สร้างจิตส านึก การให้ทานในเทศกาล และประเพณีต่าง ๆ ในชุมชน 
๔) ผู้น าในชุมชนต้องเป็นแบบอย่างในการแต่งกายและ มีการประชาสัมพันธ์เพ่ือปลูกจิตส านึก 

๔) การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม 
ปัญหา อุปสรรคดังนี้คือ ๑) คนในชุมชนไม่ช่วยกันรักษา และเห็นคุณค่าสิ่ ง

สาธารณูปโภค ในวัดและชุมชน ๒) การสร้างสถานที่ต่าง ๆ มักจะท าลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
๓) คนในชุมชนขาดระเบียบวินัยการรักษาความสะอาด ในที่สาธารณะ ๔) คนในชุมชนส่วนใหญ่ จะ
เห็นจะเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม 

ข้อเสนอแนะ ดังนี้คือ ๑) ควรส่งเสริมชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ๒) มีการปรับกิจกรรมให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างเหมาะสม ๓) ควรปลูกฝังค่านิยม ติด
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ป้ายรณรงค์ ก าหนดกฎระเบียบ ๔) ควรจัดการอบรม ให้การศึกษาปลูกฝังค่านิยมให้แก่เยาวชนและ
บุคคลทั่วไป 

 

๖. องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
จากการศึกษาเกี่ยวกับ “บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ในอ าเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษ” ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา ดังนี้ 
 

 
 

    
  
  
 
   
   
    
 
 
 
 

  

 

แนวทางการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ในอ าเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษ 

การพัฒนาด้านสังคม 
๑. ควรอ านวยความสะดวกสถานที่ภายในวัดใน
การจัดกิจกรรมของชุมชน 
๒. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการด าเนินชีวิต 
๓. มีการจัดอบรมธรรมะเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันใน
สังคมแก่ประชาชน 

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
๑. ร่วมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๒. ควรมีการปลูกจิตส านึกให้ชุมชนอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
๓. ร่วมปกป้องการท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ

การพัฒนาด้านวัฒนธรรม 
๑. ควรมีการส่งเสริมการจัดงานประเพณีในวันส าคัญ ๆ 
เช่นวันวิสาขบูชา ฯลฯ 
๒. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน 
๓. ส่งเสริมให้มีการแสดงธรรมในวันส าคัญ ในทุกเทศกาล 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๑. มีการชักชวนประชาชนให้รวมพลังเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 
๒. ควรมีการเทศนาสอดแทรกหลักธรรมะและส่งเสริมให้
ประชาชนรู้จักการเก็บออม 
๓.มีการเชิญผู้ เ ช่ียวชาญมาเป็นผู้ฝึกสอนอาชีพแก่
ประชาชน 
 

แผนภาพที่ ๑ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
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๗. อภิปรายผล 
จากการวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ใน

อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ” ผู้วิจัยมีประเด็นค้นพบจากการวิจัยที่น่าสนใจซึ่งน ามาอภิปราย 
ดังต่อไปนี้ 

๗.๑ บทบาทของพระสงฆ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในอ าเภอขุน
หาญ จังหวัดศรีสะเกษ 

๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ  ผลจากการวิจัย พบว่า บทบาทของ
พระสงฆ์ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า ควรให้มีการเทศนาสอดแทรกหลักธรรม
และส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักเก็บออมพร้อมทั้งมีการน าเสนอข่าวสารหรือความรู้ด้านส่งเสริมอาชีพ
แก่ประชาชนและมีการชักชวนให้บุคคลเข้ามามีจิตอาสาพัฒนาชุมชนเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูสุวรรณวรการ๒๕๑  ได้วิจัยเรื่อง “บทบาท
ของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน ในจังหวัดปทุมธานี” จากผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษานักธรรมเอก วุฒิเปรียญธรรม ๑ - ๒ – ป.ธ. ๓ วุฒิการศึกษาสามัญระดับ
ปริญญาตรี มีพรรษามากกว่า ๒๐ ปี บทบาทด้านเศรษฐกิจ ด้านสาธารณสุข และด้านสิ่งแวดล้อม 
อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนบาทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน ในจังหวัดปทุมธานี ด้าน
วัฒนธรรมอยู่ในระดับมาก  

๒) การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสังคม ผลจากการวิจัย พบว่า บทบาทของพระสงฆ์ที่
มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่าควรที่จะมีการอ านวยความสะดวกสถานที่ภายในวัดใน
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนรณรงค์ช่วยให้มีการช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาคปัจจัยวัตถุ
สิ่งของหรือสนับสนุนชุมชนในคราวจ าเป็นและสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของชุมชนเอื้อเฟ้ือช่วยเหลือ
ได้มากโอกาสซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูสุจิณธรรมนิวิฐ ได้ท าวิจัยเรื่อง “บทบาทของ
พระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน กรณีศึกษาคณะสงฆ์อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ” ผล
การศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของพระสงฆ์ ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก๒๕๒ 

๓) การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านวัฒนธรรม ผลจากการวิจัย พบว่า บทบาทของ
พระสงฆ์ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาโดยละเอียด พบว่า ควรมีการส่งเสริมการจัดงานประเพณีใน
                                                 

๒๕๑พระครูสุวรรณวรการ, “การศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในจังหวัดปทุมธานี” 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 

๒๕๒พระครูสุจิณธรรมนิวิฐ (สมจิตร อธิปญฺโ ), “บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน : 
กรณีศึกษาคณะสงฆ์อ าเภอลอง จังหวัดแพร่”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต,(สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 
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วันส าคัญ ๆ ถือว่าเป็นวัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตหรือการด าเนินชีวิตของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งหม าย
รวมถึงความเป็นงาน ศิลปะ วรรณคดี ดนตรี ปรัชญา ศีลธรรม จรรยา ภาษา กฎหมาย ความเชื่อ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและสิ่งต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งได้ถ่ายทอดให้กับคนรุ่นต่อ ๆ มา เป็น
เรื่องของการเรียนรู้จากคนกลุ่มหนึ่งไปยังกลุ่มหนึ่ง ทั้งในด้านการปกครอง และในด้านกิริยามารยาท
และความเป็นอยู่จนกลายเป็นธรรมเนียมไทยไป ในสังคมไทยแล้วจะมองเห็นวัฒนธรรมควบคู่กับ
การด ารงชีวิต โดยเฉพาะประเพณีท่ีเกิดข้ึนจากพระพุทธศาสนาโดยตรงหรือทางอ้อมก็ตาม พระสงฆ์
จึงต้องท าหน้าที่ให้สอดคล้องกับหลักธรรมวินัยและสภาพแวดล้อมของชุมชน  

๔) การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม ผลจากการวิจัย พบว่า บทบาทของ
พระสงฆ์ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดย
ภาพรวมอยู่ ในระดับมากเมื่อพิจารณาโดยละเอียด พบว่าควรส่งเสริมชุมชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสร้างป่าชุมชน รักษาป่าและความหลากหลายทางชีวภาพ เป็น
ตัวอย่างของการอยู่แบบเรียบง่าย และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดรู้คุณค่า ช่วยรักษาและสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะทรัพยากรพรรณพืช และมีการจัด
บริเวณวัดให้ร่มรื่นเยือกเย็น สงบให้วัดเป็นที่พ่ึงของประชาชน โดยสร้างบรรยากาศ ให้ประชาชน
เห็นว่า บรรยากาศในวัดให้ความร่มเย็นต่างจากสังคมนอกวัดที่มีแต่ความร้อน ผู้ที่เข้ามาพบเห็นใน
วัดจึงพากันสงบ ความร่มเย็น การดึงคนเข้าวัดในเบื้องต้น ลักษณะการจัดบริเวณดังกล่าวมีการจัด
หลายลักษณะ เช่น การจัดสวนป่า การดัดแปลงตกแต่งบริเวณวัด การปลูกต้นไม้ การจัดป้ายแสดง
ค าสอนต่าง ๆ เพ่ือเตือนใจประชาชนที่เข้าไปบริเวณนั้น ผลดีอีกประการหนึ่งก็คือการที่พ้ืนที่วัด
สามารถครอบคลุมบริเวณป่าได้มากเพียงใดก็เป็นการอนุรักษ์ป่าไม้ได้มากเพียงนั้น 
 

๘. กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบคุณ รศ. ดร.สุรพล สุยะพรหม 

ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พระอุดมสิทธินายก, ดร.,ประธานกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
อาจารย์ ดร.บุษกร วัฒนบุตร, กรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์ อาจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณีต, 
ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และอาจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี, เลขานุการและ
กรรมการตรวจสอบสารนิพนธ์, และ ผศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร, อาจารย์ พล.อ. ดร.รุจ กสิวุฒิ, 
ผู้ทรงคุณวุฒิ, และผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ซึ่งไม่สามารถเอ่ยนามได้ทั้งหมด 

 
๙ ข้อเสนอแนะ 

๙.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
การวิจัยบทบาทของพระสงฆ์ท่ีมีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในอ าเภอขุน

หาญ จังหวัดศรีสะเกษ มีข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ดังนี้ 
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๑) ทางคณะสงฆ์ร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนาประจ าจังหวัดศรีสะเกษควรจัดให้มี
การอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการวัดและชุมชนให้กับพระสงฆ์ในเชิงปฏิบัติการให้มีความรู้ความ
ช านาญอย่างน้อย ๓ เดือน 

๒) จากผลการวิจัย พบว่า ระดับการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ด้านเศรษฐกิจ มี
ค่าเฉลี่ยน้อยกว่าทุกด้าน จากข้อค้นพบนี้ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญกับบทบาทใน
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ควรมีการทบทวนนโยบายของคณะสงฆ์ ในฐานะที่พระสงฆ์ที่อยู่ในท้องถิ่น
จะมีมาตรการใดในการพัฒนาชุมชนได้มากที่สุด เพ่ือช่วยให้สังคมมีความผาสุกตลอดไป 

๙.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
๑) ผลการวิจัยสามารถน าไปต่อยอดศึกษาบทบาทในการพัฒนาสังคมของพระสงฆ์ใน

จังหวัดต่าง ๆ ได้เป็นอย่างด ี
๒) หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรน าผลวิจัยนี้ไปพัฒนาให้สอดคล้องกับองค์กรที่

ตนเองรับผิดชอบได ้
๓) ควรท าเป็นคู่มือประชาสัมพันธ์ถึงการพัฒนาสังคมของพระสงฆ์ที่ถูกต้อง 
๙.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
๑) ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ต่อการส่งเสริ ม

การพัฒนาชุมชนตามแนว พระราชด าริ 
๒) ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาผลกระทบหรือผลสะท้อนที่เกิดจากการไม่

ร่วมมือกันในการพัฒนาระหว่างชุมชนกับองค์กรของพระสงฆ์ในเรื่องการบริหารจัดการ 
๓) ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับองค์กร

ของพระสงฆ์ เกี่ยวกับการพัฒนาหรือการบริหารจัดการองค์กรให้เข้มแข็งต่อไป 
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   บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(๑) หนังสือ: 
ส านักงานเลขานุการเจ้าคณะอ าเภอขุนหาญ. เอกสารอัดส าเนา, รายงานการประชุมพระสังฆาธิการ

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘. 
(๒) วารสาร : 

พระมหาก าพล คุณงฺกโร, ดร. “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ”. มจร สังคมศาสตร์
ปริทรรศน์, ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ). (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙). 

ดร.บุษกร วัฒนบุตร. “องค์กรแห่งความสุขกับคุณภาพชีวิต”. มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๔ 
ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๘). 

(๓) วิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย:  
พระครูสุจิณธรรมนิวิฐ (สมจิตร อธิปญฺโ ).“บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน : 

กรณีศึกษาคณะสงฆ์อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต.  
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

พระครูสุวรรณวรการ (พิมพ์ทรัพย์) พุทฺธ าโณ.“ศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในจังหวัด
ปทุมธานี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 
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บทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในอ าเภอเมอืง จังหวดัจันทบุรี 
Roles of Sangha for Art and Culture  

Conservation Center in Meang District,  
Chanthaburi Province 

 
พระอธิการอรรณพ จรณธมฺโม (รัตนะ) 

พระอุดมสิทธินายก 

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตติป โ  
 
 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือ ๑) ศึกษาบทบาทพระสงฆ์ ในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมในอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  ๒) เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
บทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี และ ๓) ศึกษาปัญหา 
อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในอ าเภอเมือง 
จังหวัดจันทบุรี เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรี พ.ศ.๒๕๕๙ จ านวน ๓๙๘ คน และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๑๐ รูป/คน  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมในอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 ๒. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม     ในอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่มี
เพศ ระดับการศึกษา และสถานภาพ     ในชุมชนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสงฆ์ในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

                                                 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 


 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 


 


 


 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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๐.๐๕ ส่วนประชาชนที่มีอายุและอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมในอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ไม่แตกต่างกัน 
 ๓. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในอ าเภอเมือง 
จังหวัดจันทบุรี (๑) ด้านการดูแลและรักษา พบว่า พระสงฆ์ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ที่ถูกต้องในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น หน่วยงานราชการ องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชา
สังคม ควรมีการจัดตั้งกองทุนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ควรประสานความร่วมมือในการจัดอบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมแก่พระสงฆ์ (๒) ด้านการให้ความรู้และสร้างจิตส านึกให้เห็น
คุณค่า ควรมีการสัมมนาหาสาเหตุและปัญหาของการสร้างจิตส า นึกให้เห็นถึงคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรม (๓) ด้านความร่วมมือในการอนุรักษ์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง วัด และชุมชน 
ควรท าข้อตกลงความร่วมมือกันในการท ากิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ คณะ
สงฆ์และภาครัฐควรมอบอ านาจในการประสานงานกับหน่วยงานราชการผู้รับผิดชอบได้โดยตรงแก่
พระสงฆ์ผู้ท าหน้าที่ในการอนุรักษ์ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความสะดวกและทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
 แนวทางในการพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในอ าเภอเมือง 
จังหวัดจันทบุรี พบว่า พระสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนควรร่วมมือกันในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม มีการปลูกจิตส านึกของศิลปวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมกิจกรรมเพ่ือให้เห็น
คุณค่าของศิลปกรรม และมีการสร้างเครือข่ายระหว่างบ้าน วัด โรงเรียนในการสร้างองค์ความรู้ละ
เผยแพร่สู่ชุมชน 
 

ค าส าคัญ: บทบาท, การอนุรักษ์, ศิลปวัฒนธรรม 
 

ABSTRACT  
 The objectives of this research Paper were; 1) To study the people’s 
opinion towards the role of the monks involvoing the Conservation Center of Arts 
and Culture 2) To compare the people’ opinion towards the role of the monks 
involvoing the Conservation Center of Arts and Culture classified by their 
personality factors and 3) To study the problems, obstacles and the suggestions 
about the role of the monks involvoing the Conservation Center of Arts and Culture 
in Maeng District,  Chanthaburi Province. The method used in this Mixed Methods 
Research. The research data was collected through questionnaires for its 
instrument. The sam, pling groups were 398 people who had his own right for the 
election in the area of Meang District, Chanthaburi Province, 2016. The data analysis 
were frequency, percentage, mean and standard diviation. The t-test and the F-test 
with ANOVA    The difference was found, the comparison of LSD. and the 
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quantitative research and gathering data by In-depth interview from the crucial 
respondents. The data analysis was done through context analysis technique and 
data synthesis according to the objectives of this research. 
The finding of this research were as followings; 
 1. The respondents’ opinion on the role of the involving the 
Conservation Center of Arts and Culture in Maeng District, Chanthaburi Province, the 
overall in high level. When considering each aspect found that their opinion was in 
high level of giving knowledge and creating consciousness of value (mean = 4.15), 
the second was maintenance (mean = 3.81) and the lowest was the cooperative 
conservation (mean = 3.76) 
 2. The comparison of the respondents’ opinion on the role of the monks 
involving the Conservation Center of Arts and Culture in Maeng District, Chanthaburi 
Province by condition found that respondents with their personal status comprised 
of different positions, including age, level of education, career and community 
status. There were no different opinion towards the role of the monks involving the 
Conservation Center of Arts and Culture in Maeng District, Chanthaburi Province 
 3. The recommendation for the development of the role of the monks 
involving the Conservation Center of Arts and Culture in Maeng District, Chanthaburi 
Province were as following: (1) Maintenance aspect found that most of monks still 
lacked of the right and proper knowledge involving conserving of Arts and Culture. 
Therefore, the official government and the local units should set up the Arts and 
Culture Conservation fund and the involving units with Arts and Culture should 
cooperate with the other units in set up the training of Arts and Culture 
Conservation among the monks’ group (2) For creating the value consciousness, the 
seminar of finding the causes and problems of value consciousness should be done 
and (3) For the cooperative conservation, the cooperation among the involving 
units, temples and communities must be done through the cooperative agreement 
in doing some activities for Arts and Culture Conservation and the monk groups. 
The proper authorities should be given to the monk administers to coordinate with 
the responsible official units directly to be update for the present situation.  
 

Keywords: Roles, Conservation, Arts and Culture 
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๑. บทน า 
ศิลปวัฒนธรรมของแต่ละชาติคือสิ่งที่บรรพชนได้สร้างสมไว้เป็นเครื่องแสดงถึงวิถีชีวิต

ของชนชาตินั้นๆ ชนชาติไทยเป็นชนชาติที่มีศิลปวัฒนธรรมเป็นของตนเองและสืบทอดมาจนถึง
ปัจจุบัน แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติไทย ซึ่งถือได้ว่าเป็นการรวมเอาวิถีการด าเนินชีวิตของชนในชาติ
ไว้ด้วยกัน ถึงแม้ว่าศิลปวัฒนธรรมประจ าชาติจะมีความส าคัญมากเพียงใดก็ตาม ถ้าหากคนในชาติ
มิได้เล็งเห็นคุณค่า เพิกเฉยโยนความรับผิดชอบให้กับหน่วยงานต่างๆ เช่นนี้แล้วไม่ช้าวัฒนธรรม
ต่างชาติจะเข้ามามีบทบาทแทนที่ ลบเลือนของเดิมไปจนหมดสิ้น จนไม่อาจบอกลูกหลานได้ว่าอะไร
คือเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ จัดได้ว่าเป็นศิลปวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์กับวิถีของ
ชุมชนอย่างแน่นแฟ้น กล่าวคือมีบทบาทต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน เช่น การตีกลองยาวบรรเลงใน
ประเพณีพิธีกรรม ตลอดถึงการละเล่นเพลงพ้ืนบ้านทั่วไป๒๕๓ ในปัจจุบันนี้ได้เกิดความสับสนทาง
ศิลปวัฒนธรรมขึ้น ในขณะที่สังคมไทยมีลักษณะวิถีชีวิตชุมชนที่มีความเป็นอยู่แบบพ่ึงพาอาศัย  มี
ความเมตตาและเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน แต่กลับพบว่าวิถีชีวิตชุมชนเปลี่ยนแปลงไปแบบต่างคนต่างอยู่ 
ขาดการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ขาดความร่วมมือร่วมใจในการดาเนินกิจกรรมของกลุ่ม๒๕๔ 
 เพราะศิลปวัฒนธรรมบางส่วนถูกเลือนไปจากความทรงจ าของประชาชน ทั้งนี้เพราะการรับเอา
วัฒนธรรมของต่างชาติเข้ามามีอิทธิพลเหนือตัวเองโดยมิได้รู้จักผสมผสานให้เหมาะสม นอกจากนี้
เรายังทอดทิ้งวัฒนธรรมอันดีงามของไทยโดยมิได้ศึกษาให้ลึกซึ้ง เด็กไทยส่วนใหญ่ต่างพากันละทิ้ง
วัฒนธรรมดั้งเดิมที่เคยประพฤติปฏิบัติมาเสีย ส่วนมากเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าสิ่งที่คนในสังคมตน
เคยปฏิบัติเป็นสิ่งล้าสมัย แสดงถึงความไม่เจริญ เป็นที่น่าห่วงใยว่าศิลปวัฒนธรรมของชาติที่สั่งสมกัน
มาไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ปี จะสูญหายด้วยมือมนุษย์ยุคปัจจุบัน ดังนั้น จึงต้องมีการอนุรักษ์สืบทอด
วัฒนธรรมของคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง เพราะสังคมยิ่งซับซ้อนมากเท่าใดการถ่ายทอดยิ่งท าได้
ยากมากข้ึนเท่านั้น 

วัดและพระสงฆ์ คือสถาบันทางรูปธรรมของพระพุทธศาสนาที่ส าคัญ เป็นศูนย์กลางที่
รวมจิตใจของประชาชน เป็นศูนย์รวมแห่งความเคารพนับถือและเป็นศูนย์รวมในด้านจัดกิจกรรม
ต่างๆ โดยนัยนี้วัดและพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาจึงเป็นหลักที่ส าคัญของประเทศชาติ เป็น
ศูนย์กลางของชุมชนและของสังคมไทยทุกระดับเพราะนอกจากจะท าหน้าที่อบรมสั่งสอนศีลธรรมแก่
ประชาชนแล้ว ยังท าหน้าที่เป็นสถานศึกษาส าหรับชาวบ้านที่ส่งบุตรหลานมาอยู่ รับใช้พระ บวช 
เรียน และศึกษาวิชาการต่าง ๆ เป็นศูนย์กลางการบริหารการปกครองที่ผู้ ใหญ่บ้าน ก านัน 
นายอ าเภอจะเรียกลูกบ้าน ประชาชนมาประชุม รวมทั้งเป็นสถานที่ชาวบ้านมาพบปะสังสรรค์
พักผ่อนหย่อนใจในการบันเทิง มหรสพ กระท ากิจการและกิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนการศึกษาหา
                                                 

                 ๒๕๓ธิดารักษ์ ลือชา, “การจัดทาแนวทางการอนุรักษ์ดนตรีตุ๊บเก่ง จังหวัดเพชรบูรณ์”, วารสาร มจร 
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์,ปีท่ี ๒ ฉบับที ่๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๖): ๑๐๙.  

     ๒๕๔วรรณมาฆะ เกสรดอกไม้ และธนวัฒน์ พิมลจินดา, “การบริหารของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง: 
ปัญหาและความต่อเนื่อง”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม 
๒๕๕๙): ๑๐๗. 
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ความรู้เพิ่มเติม๒๕๕ ด้วยเหตุที่ว่าวัดและพระสงฆ์มีบทบาทหรือภารกิจต่อสังคมและชุมชน ทั้งในอดีต
และปัจจุบันอย่างมากมาย อาทิ เป็นสถานศึกษากลางส าหรับประชาชนทั่วไป เป็นแหล่งรวมศิลปะ
วิทยาการในด้านต่างๆ ที่เป็นความรู้เพ่ือการด ารงรักษาสังคม เป็นศูนย์รวมในการท ากิจกรรมร่วมกัน
ของคนในสังคม และพระสงฆ์มีบทบาทในการปลูกฝังจิตส านึกให้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ อีกด้วยดังที่ พระราชวรมุนี 
(ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึง บทบาทความส าคัญของวัดโดยมีใจความตอนหนึ่งว่า “วัดเป็น
ศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรมที่รวบรวมศิลปกรรมต่างๆ ของชาติ เสมือนพิพิธภัณฑ์”๒๕๖ 
  

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

ในอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทพระสงฆ์
ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และเพ่ือ
ศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ในอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
 

๓. ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “บทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในอ าเภอเมือง จังหวัด

จันทบุรี” มุ่งศึกษาบทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ตาม
แนวคิดในการอนุรักษ์ของ พระครูใบฎีกาสุพจน์ ธีรว โส (มณีจันทร์) และ พระณัฐกิจ ทิมกลับ๒๕๗ ซึ่ง
แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการดูแลรักษา  ๒) การให้ความรู้และสร้างจิตส านึกให้เห็น
คุณค่า และ ๓) ด้านความร่วมมือในการอนุรักษ์  
 

๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
๔.๑ รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “บทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในอ าเภอเมือง จังหวัด

จันทบุรี” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ประกอบด้วยการวิจัยเชิง

                                                 

  ๒๕๕พระครูใบฎีกาสุพจน์  ธีรว โส (มณีจันทร์),  “บทบาทของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุในอ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๕),  

 ๒๕๖พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโต), สถาบันสงฆ์กับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๒๗), หน้า ๒๐๕. 
 ๒๕๗พระณัฐกิจ ทิมกลับ, “บทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์โบราณสถานและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษ์โบราณวัตถุสถาน : กรณีศึกษาชุมชนโบราณบ้านควนลูกปัด อ าเภอคลองท่อม จังหวัด
กระบี่”, วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, (เมษายน – กันยายน ๒๕๕๓), (สงขลา : 
มหาวิทยาลัยทักษิณ, ๒๕๕๓). 
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ปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) จาก
แบบสอบถาม (Questionnaire) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) เพ่ือสนับสนุนข้อมูล
เชิงปริมาณ 

๔.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ๔.๒.๑ ประชากรในการวิจัย คือ ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในพ้ืนที่อ าเภอเมือง 

จังหวัดจันทบุรี พ.ศ.๒๕๕๙ จ านวน ๑๑ ต าบล ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น ๘๔,๖๕๓ คน๒๕๘ 
 ๔.๒.๒ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในพ้ืนที่อ าเภอ

เมือง จังหวัดจันทบุรี พ.ศ.๒๕๕๙ จ านวน ๓๙๘ คน ที่ได้จากการใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro 
Yamane) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน ๐.๐๕ ใช้หลักการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi Random 
Sampling) ๒๕๙ ประกอบด้วย การสุ่มแบบแบ่งชั้นและการสุ่มแบบง่ายด้วยวิธีการจับสลาก 

 ๔.๒.๓ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประเด็นการวิจัย จ านวน ๑๐ รูป/คน  

๔.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบสอบถาม  ซึ่งผู้วิจัยสร้างและ

พัฒนาขึ้น โดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยการหาค่าความเที่ยง (Validity) ได้ค่า IOC = ๑.๐๐ 
และหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือ ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha coefficient) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ ๐.๘๐๒ และแบบ
สัมภาษณ์ ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key informants)  

๔.๔ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
  ๔.๔.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ในกรณีตัวแปรต้นสองกลุ่ม และการทดสอบค่าเอฟ 
ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่สามกลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามี
ความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างเป็นส าคัญน้อย
ที่สุด และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน       ๑๐ 
รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท สังเคราะห์ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย 

                                                 

  ๒๕๘ส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจ าจังหวัดจันทบุรี, สถิติจ านวนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง พ.ศ.
๒๕๕๙, (จันทบุรี : ส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจ าจังหวัดจันทบุรี, ๒๕๕๙). 

 ๒๕๙สุรพล สุยะพรหม และสุทธิรัก ศรีจันทร์เพ็ญ, ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร 
: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๑๐๖-๑๐๙. 
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  ๔.๔.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์
โดยการน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาจ าแนกเป็นประเด็นส าคัญ วิเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์ของ
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท และท าการสังเคราะห์ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยและน าเสนอในรูปของความเรียง  
 

๕. ผลการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง “บทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในอ าเภอเมือง 

จังหวัดจันทบุรี” ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
  ๕.๑ ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมในอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พบว่า ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ต่อบทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  
  ๕.๒ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทพระสงฆ์ใน
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 
  ประชาชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา และสถานภาพในชุมชน ต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อบทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้  
  ประชาชนที่มีอายุ และอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสงฆ์ในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้  จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  
  ๕.๓ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทางการพัฒนาบทบาทพระสงฆ์
ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  
 ผลการวิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทางการพัฒนาบทบาท
พระสงฆ์ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พบว่า  
  ๕.๓.๑ ด้านการดูแลและรักษา พบว่า ปัญหา อุปสรรค มีดังนี้คือ วัดบางวัดไม่มี
กองทุนส าหรับใช้การดูแลและรักษาศิลปวัฒนธรรม  พระสงฆ์ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ที่ถูกต้องในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ส่วนข้อเสนอแนะ ได้แก่ หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงภาคประชาสังคม  
ควรมีการจัดตั้งกองทุนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้กรมศิลปากรและหน่วยงานที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ควรประสานความร่วมมือในการจัดอบรมถวายความรู้
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมแก่พระสงฆ์  
  ๕.๓.๒ ด้านการให้ความรู้และสร้างจิตส านึกให้เห็นคุณค่า พบว่า ปัญหา อุปสรรคมี
ดังนี้คือ พระสงฆ์ยังขาดงบประมานในการให้ความรู้และสร้างจิตส านึก แก่ประชาชนทั่วไป  
ข้อเสนอแนะ ได้แก่ พระสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการสัมมนาหาสาเหตุและปัญหาของ
การสร้างจิตส านึกให้เห็นถึงคุณค่าของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
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  ๕.๓.๓ ด้านความร่วมมือในการอนุรักษ์  พบว่า ปัญหา อุปสรรค มีดังนี้คือ 
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง วัด และชุมชน ขาดการประสานความร่วมมือกันอย่างเป็นทางการ 
รูปแบบของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจึงเป็นลักษณะแบบต่างฝ่ายต่างท า และระบบการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์และระบบราชการเป็นการท างานตามระบบสายบังคับบัญชา จึงก่อให้เกิดความ
ล่าช้า ไม่ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ข้อเสนอแนะ ได้แก่ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง วัด และ
ชุมชน ควรท าข้อตกลงความร่วมมือกันในการท ากิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ 
คณะสงฆ์และภาครัฐ ควรมีการอ านวยความสะดวกแก่พระภิกษุผู้ท าหน้าที่ ในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดข้ึน 
 

๖. องค์ความรู้จากการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมในอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ผู้วิจัยสามารถสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย  
ดังแผนภาพที่ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
  

แผนภาพ ๒ :  องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 

ด้านการดแูลและรกัษา 
- พระสงฆ์มีการสร้างทัศนคติ ความรู้และความ
เข้าใจว่าทุกคนมีหน้าท่ีในการดูแลรักษา
ศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นสมบัติของชาติและมีผล
โดยตรงกับความเป็นอยู่  
- พระสงฆ์มีการรณรงค์ให้ประชาชนและ
ภาคเอกชนตระหนักในความส าคัญของ
ศิลปวัฒนธรรม ร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมการ
ดูแลและรักษาศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่ในสภาพเดิม
มากที่สุด 
- พระสงฆ์มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
เครือข่ายในการดูแลรักษาและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 

แนวทางการพฒันา 
- พระสงฆ์และฆราวาสควรร่วมมือกันในการดูแล
รักษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่ 
- ควรมีการจัดต้ังอาสาสมัครเฝ้าระวังการโจรกรรม
ศิลปวัฒนธรรม 

ด้านการให้ความรู้และสร้างจิตส านกึให้เหน็
คณุค่า 

- พระสงฆ์มีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในเทศกาลต่างๆ ของ
ชุมชน 
- พระสงฆ์มีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในกิจกรรมของ
วันธัมมัสสวนะและวันส าคัญทางศาสนา 
- พระสงฆ์มีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในคราวท่ีได้ไปแสดง
พระธรรมเทศนาในสถานท่ีต่างๆ 

แนวทางการพฒันา 
- พระสงฆ์ควรมีการปลุกจิตส านึกที่ดีและ
ช้ีให้เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและร่วมมือ
กันในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
- พระสงฆ์ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงให้
เห็นถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมอย่างสม่ าเสมอ 

ด้านความร่วมมือในการอนุรกัษ์ 
- พระสงฆ์มีส่วนร่วมกับหน่วยราชการในการจัดกิจกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม 
-  
- พระสงฆ์มีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการในการตัดสินใจลงมติในการด าเนินการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

แนวทางการพฒันา 
- พระสงฆ์ควรมีส่วนร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมข้ึน
ภายในวัด 
- ควรมีการสร้างเครือข่ายระหว่างบ้าน วัด  และหน่วยงานต่าง ๆ ในการสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่สู่ชุมชน 
- ควรมีจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ในวัด โดยพระสงฆ์เป็นผู้น า เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

 

บทบาทพระสงฆ์ใน
การอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมใน
อ าเภอเมือง 

จังหวัดจันทบุร ี
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 จากแผนภาพ ๒ :  องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
บทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในอ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มีดังนี้  
 ๔.๖.๑ ด้านการดูแลและรักษา  ข้อโดดเด่นคือ พระสงฆ์มีการสร้างทัศนคติ ความรู้และ
ความเข้าใจแก่ประชาชนในชุมชนว่า ทุกคนมีหน้าที่ในการดูแลรักษาศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นสมบัติ
ของชาติ และมีผลโดยตรงกับความเป็นอยู่ของตนเอง รองลงมาคือ พระสงฆ์มีการรณรงค์ให้
ประชาชนและภาคเอกชน ตระหนักในความส าคัญของศิลปวัฒนธรรม ร่วมมือกันในการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการดูแลและรักษาศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่ในสภาพเดิมมากที่สุด และมีการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการดูแลรักษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนาคือ พระสงฆ์
และฆราวาสควรร่วมมือกันในการดูและและรักษาศิลปวัฒนธรรม และควรมีการจัดตั้งอาสาสมัคร
เฝ้าระวังการโจรกรรมศิลปวัฒนธรรม 
 ๔.๖.๒ ด้านการให้ความรู้และสร้างจิตส านึกให้เห็นคุณค่า ข้อโดดเด่นคือ พระสงฆ์มี
การสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมโดยการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม 
ในเทศกาลต่างๆ ของชุมชน ได้แก่ การเทศน์มหาชาติ การจัดงานประเพณีสงกรานต์ การจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง เป็นต้น รองลงมาคือ พระสงฆ์มีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมในกิจกรรมของวันธัมมัสสวนะและวันส าคัญทางศาสนา และพระสงฆ์มีการ
สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในคราวที่ได้ไปแสดงพระธรรมเทศนาในสถานที่
ต่างๆ ได้แก่ การเทศน์มหาชาติ เป็นต้น แนวทางการพัฒนาคือ พระสงฆ์ควรมีการปลุกจิตส านึกที่ดี
และชี้ให้เห็นคุณค่าและร่วมมือกันในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม 
 ๔.๖.๓  ด้านความร่วมมือในการอนุรักษ์ ข้อโดดเด่นคือ พระสงฆ์มีส่วนร่วมกับหน่วย
ราชการในการจัดกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม รองลงมาคือ พระสงฆ์มีส่วน
ร่วมกับหน่วยงานในการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตส านึกรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมแก่คนในชุมชน 
และพระสงฆ์มีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการในการตัดสินใจลงมติในการด าเนินการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนาคือ พระสงฆ์ควรมีส่วนร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและการจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมขึ้นภายในวัด ควรมีการสร้างเครือข่าย
ระหว่างบ้าน วัด และหน่วยงานต่างๆ ในการสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่สู่ชุมชน และควรมีการ
จัดตั้ งพิพิธภัณฑ์ขึ้นภายในวัด โดยพระสงฆ์เป็นผู้น า เ พ่ือเป็นแหล่งรวบรวมและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 

๗. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในอ าเภอเมือง 
จังหวัดจันทบุรี” สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
  ๑) ด้านการดูแลและรักษา  
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  พระสงฆ์มีบทบาทส าคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม วัดเป็นศูนย์กลางการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีอยู่แล้ว พระสงฆ์จึงมีความส าคัญในการอนุรักษ์ ปัจจุบันฆราวาสเข้ามามี
ส่วนร่วมกับกิจกรรมในวัดมากขึ้น ศิลปวัฒนธรรมภายในวัดมีความส าคัญ พระสงฆ์และฆราวาสจึง
ควรมีการอนุรักษ์เอาไว้ ควรมีการจัดตั้งอาสาสมัครส าหรับเฝ้าระวังการโจรกรรมศิลปวัฒนธรรมที่
เป็นโบราณวัตถุ นอกจากนี้ ควรมีการรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักในความส าคัญของ
ศิลปวัตถุภายในชุมชน ทั้งนี้เพื่อจะได้ช่วยกันดูแลและรักษาศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบต่อไป 
  ๒) ด้านการให้ความรู้และสร้างจิตส านึกให้เห็นคุณค่า 
  พระสงฆ์เป็นผู้ที่ประชาชนให้ความศรัทธา ประชาชนมักเคารพและปฏิบัติตามอยู่
แล้ว จึงควรมีการส่งเสริมให้ความรู้ด้วยการจัดอบรม แนะน า จัดท ากิจกรรม เพ่ือให้เห็นคุณค่าของ
วัฒนธรรม วัดถือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ พระสงฆ์จึงต้องเป็นผู้ให้ความรู้และสร้างจิตส านึกให้
ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่กับชุมชน  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระครูใบฎีกา สุพจน์ ธีรว โส (มณีจันทร์) ๒๖๐ เรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์ในการ
อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุในอ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ” พบว่า 
พระสงฆ์ควรรณรงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่น ตระหนักถึงความส าคัญของโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
และศิลปวัตถุ ปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์แก่ประชาชน และควรมีกลุ่มเป้าหมายไปที่เยาวชน โดยการ
ปลูกฝังค่านิยมการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ ในฐานมรดกทางวัฒนธรรมของ
ชุมชน และควรจัดอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะด้านการอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุ และ
ศิลปวัตถุ ประจ าท้องถิ่น แล้วคัดเลือกแต่งตั้ง บุคลากรผู้มีความสามารถที่ผ่านการอบรม ให้เป็น
นักวิชาการด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุประจ าชุมชน 
  ๓) ด้านความร่วมมือในการอนุรักษ์ 
  วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน พระสงฆ์จึงควรเป็นผู้น าในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมกับประชาชน นอกจากนี้ยังต้องมีการสร้างเครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน ในการสร้างองค์ความรู้
และเผยแพร่สู่ชุมชน ในด้านของการอนุรักษ์  มีการจัดเก็บ การดูแลรักษาความสะอาดโบราณสถาน
โบราณวัตถุ มีการสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่สู่ชุมชนโดยการจัดท าเป็นพิพิธภัณฑ์ และจัดกิจกรรม
การแสดงศิลปวัฒนธรรมขึ้นภายในวัด 
 
๘. กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความเมตตาอนุเคราะห์ของคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ประกอบด้วย พระอุดมสิทธินายก ดร., พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโ , 

                                                 

  ๒๖๐พระครูใบฎีกาสุพจน ธีรว โส (มณีจันทร), “บทบาทของพระสงฆในการอนุรักษโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุในอ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 
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ดร. ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า ดูแลเอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงแก้ไขมาโดย
ตลอด 
 ขอขอบพระคุณ พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), ดร.,พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร., 
พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ, ดร., อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว, อาจารย์ ดร.บุษกร วัฒนบุตร ที่
กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่า ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และให้ค าแนะน าในการแก้ไขจน
เสร็จสมบูรณ์  

 ขอขอบพระคุณพระสุธีปริยัตยาภรณ์, พระอรรถโมลี, พระครูจารุเขมากร, พระครูพินิจ
ธรรมประภาส, และขอขอบคุณ นายกิจจา นวลสุวรรณ, นายองอาจ บุญการี, นายมนตรี พงษ์เจริญ, 
นายจ าลอง คังตะสี, นางบุญลาภ    ตรีแก้ว และนายสุธี อนันตปรีชา รวมทั้งประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในเขตอ าเภอเมืองจันทบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ให้ความอนุเคราะห์ให้ข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัย  

 ขอขอบคุณ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ดร. ยุทธนา ประณีต คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการต่างๆ และได้รับความเมตตา
อนุเคราะห์จนท าให้สารนิพนธ์ส าเร็จลุล่วงได้อย่างราบรื่น และขอขอบคุณ อาจารย์วารีญา ม่วง
เกลี้ยง ที่คอยแนะน าและให้ค าปรึกษาในการท า สารนิพนธ์ที่ผู้วิจัยมีข้อติดขัด และเป็นก าลังใจให้แก่
ผู้วิจัยมาโดยตลอด 

 สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณเพ่ือนสหธรรมิกหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
เชิงพุทธทุกรูป ที่ได้ให้ค าปรึกษา ให้ความช่วยเหลือ เป็นก าลังใจและให้การสนับสนุนในทุกๆ คุณค่า
และประโยชน์ใดๆ อันพึงมีจากสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบบูชาเป็นกตเวทิตาคุณแด่โยมมารดา
บิดา ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ ญาติสนิทมิตรสหาย รวมทั้งญาติโยมและผู้มีอุปการคุณทุกๆ ท่าน  
 

๙ ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาเรื่อง บทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในอ าเภอเมือง 
จังหวัดจันทบุรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 ถึงแม้พระสงฆ์จะเป็นศูนย์กลางของประชาชนในชุมชน แต่ขาดงบประมาณและบุคลากร 
(พระสงฆ์) ในการจัดกิจกรรม จึงท าได้เพียงสอดแทรกไปในการแสดงธรรมในวันส าคัญต่างๆ และใน
โอกาสต่างๆ จึงควรมีการจัดหาทุนและจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาศิลปวัฒนธรรม
อย่างถูกวิธีแก่พระสงฆ์ ควรมีการประชุมปรึกษาหารือและท าข้อตกลงร่วมกันเพ่ือให้การจัดกิจกรรม
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นระบบและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น และควรมีการมอบอ านาจบาง
ประการแก่พระสงฆ์ผู้ท าหน้าที่ในการดูแลศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้สามารถประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ ได้โดยตรง ไม่ต้องมีการผ่านระบบงานที่หลากหลายขั้นตอน ทั้งนี้เพ่ือให้ทันต่อ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
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 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในพ้ืนที่
ของอ าเภออ่ืนๆ ในจังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์ใน
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และควรมีการศึกษาการมีส่วนร่วมของ
พระสงฆ์ในการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุในจังหวัดจันทบุรี  
 

บรรณานุกรม 
๑. ภาษาไทย 

(๑) หนังสือ: 
พระณัฐกิจ ทิมกลับ. “บทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์โบราณสถานและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการอนุรักษ์โบราณวัตถุสถาน : กรณีศึกษาชุมชนโบราณบ้านควนลูกปัด อ าเภอ
คลองท่อม จังหวัดกระบี่”. บทความวิชาการ. วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ. เมษายน – กันยายน ๒๕๕๓. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 
๒๕๕๓. 

พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโต). สถาบันสงฆ์ กับสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มูลนิธิ
โกมลคีมทอง, ๒๕๒๗. 

สุรพล สุยะพรหม และสุทธิรัก ศรีจันทร์เพ็ญ. ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

ส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจ าจังหวัดจันทบุรี. สถิติจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ.๒๕๕๙. 
จันทบุรี : ส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจ าจังหวัดจันทบุรี, ๒๕๕๙. 

 (๒) วารสาร: 
ธิดารักษ์ ลือชา. “การจัดทาแนวทางการอนุรักษ์ดนตรีตุ๊บเก่ง จังหวัดเพชรบูรณ์”. วารสาร มจร 

สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.ปีที ่๒ ฉบับที ่๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๖:, ๑๐๙. 
วรรณมาฆะ เกสรดอกไม้ และธนวัฒน์ พิมลจินดา. “การบริหารของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง: 

ปัญหาและความต่อเนื่อง”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ 
พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙:, ๑๐๗. 

 (๓) วิทยานิพนธ์/รายงานวิจัย: 
พระครูใบฎีกาสุพจน์ ธีรว โส (มณีจันทร์). “บทบาทของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์โบราณสถาน 

โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุในอ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี”. วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 
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การส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญ ในมิตทิางพระพุทธศาสนา 
ของวัดในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

The Promotion of Tourism Towards Pilgrimage Path  
in The Buddhism Dimension of  Temples  

in Phranakhon Sriayutthaya  District, 
Ayutthaya Province 

พระโอภาส โอภาโส 
พระสุธีวีรบัณฑิต 
รัฐพล เย็นใจมา 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ ๑) เพ่ือศึกษาการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวง
บุญ ในมิติทางพระพุทธศาสนา ของวัดในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒) 
เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญ 
ในมิติทางพระพุทธศาสนา ของวัดในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล๓) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะที่มีต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญ ใน
มิติทางพระพุทธศาสนา ของวัดในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) 
ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research)  โดยเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนที่มาท่องเที่ยวตามวัดในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ านวน ๔๐๐ คน  เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ลักษณะของแบบสอบถามทั้งปลายปิดและปลายเปิด ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ 
โดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดย การทดสอบ
ค่าเอฟ  วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่ง
เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญเพ่ือสนับสนุน 
  

                                                 
 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ผลการวิจัยพบว่า 
๑. ประชาชนทั่วไปมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญ ในมิติ

ทางพระพุทธศาสนา ของวัดในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก  ( ̅ = ๓.๘๕, S.D. = ๐.๓๑๗)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน ดังนี้ด้านการพัฒนาศาสนสถาน( ̅ = ๓.๙๕, S.D. = ๐.๓๕๗) ด้านการพัฒนาบุคคลหรือ
บุคลากรภายในวัด( ̅ = ๓.๘๓, S.D. = ๐.๔๓๗)ด้านการพัฒนากิจกรรมภายในวัด( ̅ = ๓.๘๒, S.D. 
= ๐.๓๓๔)  และด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม( ̅ = ๓.๘๑, S.D. = ๐.๓๑๗) ตามล าดับ 

๒. ประชาชนทั่วไปที่มีเพศ และวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญ ในมิติทางพระพุทธศาสนา ของวัดในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยส่วนประชาชน
ทั่วไปที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญ ในมิติทาง
พระพุทธศาสนา ของวัดในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยภาพรวม 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

๓. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญ ในมิติทาง
พระพุทธศาสนา ของวัดในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ๑) วัดควร
อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ให้คงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ มั่นคง แข็งแรง และสวยงาม อนุรักษ์
ความเป็นไทย รักษาศิลปะ วัฒนธรรม ท้องถิ่น  

แนวทางในการส่งเสริม พบว่า วัดควรมีการวางแผนในการพัฒนาวัด ศาสนสถาน 
ศาสนวัตถุ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและมีแผนปฏิบัติการประจ าปี ควรส่งเสริมให้พระภิกษุ
สามเณรและบุคลากรภายในวัดได้พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน พัฒนา
ความรู้ความสามารถของพระภิกษุสามเณรและบุคลากรภายในวัดให้เพ่ิมมากขึ้น เช่น การแนะน า
ประวัติความเป็นมาและความส าคัญของวัด และโบราณสถาน เป็นต้น  ควรเน้นกิจกรรมการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยเน้นกิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนามากกว่าพุทธพานิชย์เน้นการสร้างศาสน
ทายาทมากกว่าการสร้างศาสนสถานเน้นกิจกรรมที่เสริมปัญญาให้แก่ประชาชนและเน้นกิจกรรมที่มี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชน  ควรเน้นความร่มรื่นและสวยงามภายในวัด เน้นความสะอาด 
เป็นระเบียบเรียบร้อย สงบ พัฒนาห้องน้ าให้ได้มาตรฐาน และมีจ านวนเพียงพอต่อจ านวนของ
นักท่องเที่ยว  ควรมีป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม สถานที่ อย่างชัดเจน 
 

ค าส าคัญ : การส่งเสริม, การท่องเที่ยว, วัด 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were  1) to study the promotion of 

tourism towards pilgrimage path in the Buddhism dimension of temples in 
Phranakhon Sri Ayutthaya district, Ayutthaya Province.; 2) compare the opinions of 
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people to the promotion of tourism towards pilgrimage path in the Buddhism 
dimension of temples in Phranakhon Sri Ayutthaya district, Ayutthaya Province 
classified by individual factors and, 3) study the suggestions to the promotion of 
tourism towards pilgrimage path in the Buddhism dimension of temples in 
Phranakhon Sri Ayutthaya district, Ayutthaya Province. 

This research methodology was the mixed research method between 
the quantitative research method as the survey research through the data 
collecting of 400 people who visited temples in Phranakhon Sri Ayutthaya district, 
Ayutthaya province. The data collecting tools were questionnaire as both opened-
ended and closed-ended questionnaire. The researchers analyzed data obtained by 
frequency, percentage, average, standard deviation and test the hypothesis by Test 
F. One-way analysis of variance and Qualitative Research which collected data on 
in-depth interviews with the key Informants to support. 
The finding of the research as follows :  

1. The general people had the opinions to the promotion of tourism 
towards pilgrimage path in the Buddhism dimension of temples in Phranakhon Sri 
Ayutthaya district, Ayutthaya Province was at high level in overall. ( ̅ = 3.85, S.D. = 
๐.317) and when considered by each side, found that all sides were at high level as 
follows: the development of religious places ( ̅ = 3.95, S.D. = 0.357); the 
development of temple staffs  ( ̅ = 3.83, S.D. = 0.437); the development of temple 
activities ( ̅ = 3.82, S.D. = 0.334) and the development of environment ( ̅ = 3.81, 
S.D. = 0.317) respectively.  

2. The general people who had the difference of  sex and education 
levels,  had the opinions to the promotion of tourism towards pilgrimage path in 
the Buddhism dimension of temples in Phranakhon Sri Ayutthaya district, Ayutthaya 
Province in overall indifferently. It rejected the hypothesis. But the people who had 
the difference of age, had the opinions to the promotion of tourism towards 
pilgrimage path in the Buddhism dimension of temples in Phranakhon Sri Ayutthaya 
district, Ayutthaya Province in overall differently with  statistically significant at the 
0.05 level. So it accepted the hypothesis. 

3. The suggestions about the promotion of tourism towards pilgrimage 
path in the Buddhism dimension of temples in Phranakhon Sri Ayutthaya district, 
Ayutthaya Province are : 1) to have the preservation of historic and ancient places 
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to have the perfect state, stability , strength , and beauty of Thai hood preservation 
and art and local culture keeping. 

The guideline for the promotion: it found that temples should plan to 
develop a religious artifacts in both the short and long term and have an annual 
action plan: The monks, novices and staff should be encourage to develop a good 
understanding of the English language and ASEAN languages; to develop the 
knowledge of the monks and the temple personnel to increase as introducing the 
history and importance of temples and ancient culture conservation activities that 
should focus on the Buddhism religion more commercial; emphasis on religious 
heirs rather than building the religious places , to focus on activities that enhance 
the intelligence of people and the participation of civil society and community, 
should focus on green and beauty of temple , cleanliness , tidiness , good and 
enough restrooms to  the tourists and should have the board for public relations of 
the activities, places clearly. 

 

Keyword : Promotion, Tourism, Temples 
 
๑. บทน า 
 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญ ในมิติทางพระพุทธศาสนา ของวัดในอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถือว่าวัดเป็นสถานที่ท าบุญในโอกาสต่าง ๆ ที่มี
ความส าคัญและเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน เป็นศูนย์รวมจิตใจที่ส าคัญ ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน แม้ว่าบทบาทของวัดและพระสงฆ์จะลดลงไปจากเดิม แต่กระนั้นวัดและพระสงฆ์ก็ยังมีการ
ปรับเปลี่ยนบทบาทให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยบทบาทหลักของวัดก็ยังคงเป็น
สถานที่พ านักของพระสงฆ์สามเณร เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียน ประพฤติปฏิบัติธรรม สืบทอดและ
เผยแผ่หลักธรรม ค าสั่งสอน และยังมีฐานะเป็นสถานที่ที่ประดิษฐานและรวบรวมของมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งท่ีเป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ ตลอดถึงการเป็นศูนย์กลางในการ
ประกอบพิธีทางประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน ดังนั้นวัดในปัจจุบันจึงมีบทบาทในการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวในมิติทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม๒๖๑ 
 ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีมรดกทางโบราณสถานมี
ความงดงามทางสุนทรียภาพในขณะที่สามารถรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และระบบนิเวศของชุมชนให้คงอยู่ร่วมกันตลอดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในมิติทางพระพุทธศาสนาศาสนาควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้มีการพัฒนาจิตใจ โดย
                                                 

๒๖๑ส านักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ,คู่มือการพัฒนาและประเมิน
คุณภาพแหล่งท่องเท่ียว, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว,๒๕๕๐).  
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ผลักดันให้มีการน าทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจ สังคม โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยว การแข่งขันของประเทศบนฐานวัฒนธรรม คือ 
วัด เพ่ือให้สอดรับกับการที่ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเต็มรูปแบบในปี ค.ศ. 
๒๐๑๕ หรือ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และอนาคตของอาเซียน จะกลายเป็นอีกกลุ่มประเทศหนึ่งที่มีพลัง
ต่อรองทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจ ที่มีความมั่นคงและเข้มแข็งทางสังคมและมีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมที่ชาวโลกไม่อาจมองข้ามได้ เนื่องจากอาเซียนรวมกันแล้วมีประชากรราว ๖๐๐ ล้าน
คน เป็น ๑ ใน ๑๐ ของประชากรทั้งโลก และดินแดนแห่งนี้ยังเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ที่ร่มเย็นมา
แต่โบราณกาล โดยเป็นหลักแหล่งของศาสนาส าคัญ ถึง ๓ ศาสนา อันได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนา
คริสต์ และศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะมีพระพุทธศาสนาเป็นที่นับถือของประชาชนในกลุ่มประเทศ
แถบลุ่มแม่น้ าโขงถึง ๕ ประเทศในอาเซียน๒๖๒ คือ ไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา และพม่า ซึ่งมี
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาของโลกที่มีหลักธรรมที่เป็นสากลที่เอ้ือต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยโลกในยุคปัจจุบัน ศาสนาจึงเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมสังคมและวัฒนธรรม 
(ASEAN Socio-CulturalCommunity : ASCC) เป็น ๑ ใน ๓ เสาหลัก ที่ค้ ายันประชาคมอาเซียน
ให้เป็นปึกแผ่นและมีเสถียรภาพ ดังนั้น การใช้ศาสนาสร้างความเจริญทางจิตใจควบคู่ไปกับความ
รุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางการเมือง จะท าให้ความเป็นประชาคมอาเซียนมีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้นกรมการศาสนาจึงได้จัดท า โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในมิติทาง
พระพุทธศาสนา ภายใต้โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การแข่งขัน เพ่ือเป็นเส้นทางท่องเที่ยวแสวงบุญที่เป็นต้นแบบเชื่อมโยงเส้นทางบุญไปทุกภูมิภาคทั่ว
ประเทศ ที่จะส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมท้ังภาครัฐและเอกชน เห็นความส าคัญและมาร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการจัดโครงการนี้ให้มากข้ึน เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความรัก ความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา
ให้รู้จักใช้หลักธรรมมาเป็นรากฐานในการด าเนินชีวิตให้ได้รับความสุขจากการแบ่งปันความรักและ
ความเอ้ืออาทรต่อกัน มีพรหมวิหาร ๔ โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาและจัดระบบการท่องเที่ยว
ภายในวัด ให้เหมาะสมและมีการบริการที่มีประสิทธิภาพสามารถสร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้แก่
นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ 
   
๒. วัตถุประสงค์การวิจัย 

๒.๑ เพ่ือศึกษาการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญ ในมิติทางพระพุทธศาสนา 
ของวัดในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

๒.๒ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เส้นทางแสวงบุญ ในมิติทางพระพุทธศาสนา ของวัดในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

                                                 
๒๖๒กุลธิดา  สามะพุทธิ, “การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : ทางเลือกใหม่ของการเดินทาง”, จุลสารการ

ท่องเท่ียว, (กรกฎาคม – กันยายน, ๒๕๔๔) : ๓๘. 
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๒.๓ เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะที่มีต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญ ในมิติ
ทางพระพุทธศาสนา ของวัดในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

๓. ขอบเขตการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญ ในมิติทาง
พระพุทธศาสนา ของวัดในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยได้ก าหนด
ขอบเขตการศึกษาได้ดังนี้ 
 ๓.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 งานวิจัยฉบับนี้มุ่งศึกษาเนื้อหาเก่ียวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญ ในมิติ
ทางพระพุทธศาสนา ของวัดในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใน ๔ ด้าน คือ 
ด้านการพัฒนาศาสนสถาน ด้านการพัฒนาบุคคลหรือบุคลากรภายในวัด ด้านการพัฒนากิจกรรม
ภายในวัด และด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 ๓.๒ ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ตัวแปรต้น (Independent Variables)  คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา  
 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ความคิดเห็นของพระสงฆ์ และประชาชน ที่
มีต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญ ในมิติทางพระพุทธศาสนา ของวัดในอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใน ๔ ด้าน คือ ด้านการพัฒนาศาสนสถาน  ด้านการ
พัฒนาบุคคลหรือบุคลากรภายในวัด ด้านการพัฒนากิจกรรมภายในวัด และด้านการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
 ๓.๓ ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวตามวัด ในอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน ๔๐๐ คน 
 
๔. วิธีด าเนินการวิจัย 

๔.๑ รูปแบบการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่ อง “การส่ง เสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญ ในมิติทาง

พระพุทธศาสนา ของวัดในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยใช้รูปแบบ
การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) โดยการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนที่มาท่องเที่ยวตามวัดในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเก็บข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview)กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant)เพ่ือสนับสนุน 
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แนวคิดที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญ ในมิติทางพระพุทธศาสนา ของวัดใน
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๔.๒ ประชากร ได้แก่ ผู้วิจัยเลือกประชากรในการวิจัยแบบเจาะจง จากประชาชนที่มา
ท่องเที่ยววัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดใหญ่ชัยมงคล วัดเกาะแก้ว และวัดหน้าพระเมรุฯ อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จ านวนวัดละ ๑๐๐ คน รวมทั้งสิ้น ๔๐๐ คน 

๔.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้นตามกรอบของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญ ในมิติทางพระพุทธศาสนา ของ
วัดในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๔.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล  เป็นหลักโดยการด าเนินการขั้นแรก คือ น าแบบสอบถามที่
เก็บรวบรวมได้ จ านวน ๔๐๐ ชุด น ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบส ารวจ (Editing) แล้ว
ด าเนินการลงรหัสตามคู่มือการลงรหัส (Code Book) หลังจากนั้นได้มีการตรวจสอบแบบส ารวจเพ่ือ
ความถูกต้องอีก ๑ ครั้ง แล้วจึงด าเนินการถ่ายรหัสทั้งหลายลงในแบบฟอร์มถ่ายข้อมูล (Transfer 
Sheet) บรรจุข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ และวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ เพ่ือหาค่าทางสถิติ 

๔.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ โดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดย การทดสอบค่าเอฟ วิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว และการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญเพ่ือ
สนับสนุน 

 
๕. ผลการวิจัย 

๕.๑ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญ ในมิติทางพระพุทธศาสนา ของวัด
ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านเพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน ๒๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๐ มีอายุระหว่าง ๓๑ – ๔๐ ปี จ านวน ๑๔๔ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๓๖.๐ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๒๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๕  

๒) ประชาชนทั่วไปมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญ ในมิติ
ทางพระพุทธศาสนา ของวัดในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก  ( ̅ = ๓.๘๕, S.D. = ๐.๓๑๗)  และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน ดังนี้ด้านการพัฒนาศาสนสถาน( ̅ = ๓.๙๕, S.D. = ๐.๓๕๗) ด้านการพัฒนาบุคคลหรือ
บุคลากรภายในวัด( ̅ = ๓.๘๓, S.D. = ๐.๔๓๗)ด้านการพัฒนากิจกรรมภายในวัด( ̅ = ๓.๘๒, S.D. 
= ๐.๓๓๔)  และด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม( ̅ = ๓.๘๑, S.D. = ๐.๓๑๗) ตามล าดับ ในด้านการ
พัฒนาศาสนสถานอยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๓.๙๕, S.D. = ๐.๓๕๗)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ในด้านการพัฒนาบุคคลหรือบุคลากรภายในวัดอยู่ในระดับมาก( ̅ = 
๓.๘๓, S.D. = ๐.๔๓๗)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ในด้านการ
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พัฒนากิจกรรมภายในวัด อยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๓.๘๒, S.D. = ๐.๓๓๔)  และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ในด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก( ̅ = ๓.๘๑, 
S.D. = ๐.๓๕๖)  และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

๕.๒ เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทาง
แสวงบุญ ในมิติทางพระพุทธศาสนา ของวัดในอ า เภอพระนครศรีอยุธยา จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

๑) ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ t– testแบบข้อมูล ๒ กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกันที่ระดับ
นัยส าคัญ ๐.๐๕ พบว่าประชาชนทั่วไปที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เส้นทางแสวงบุญ ในมิติทางพระพุทธศาสนา ของวัดในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

๒) ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F – test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way ANOVA)ที่ระดับนัยส าคัญ ๐.๐๕พบว่าประชาชนทั่วไปที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญ ในมิติทางพระพุทธศาสนา ของวัดในอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

๓) ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F – test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way ANOVA)ที่ระดับนัยส าคัญ ๐.๐๕พบว่าประชาชนทั่วไปที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญ ในมิติทางพระพุทธศาสนา ของวัดในอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

๕.๓ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญ ในมิติทาง
พระพุทธศาสนา ของวัดในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๑) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญ ในมิติทาง
พระพุทธศาสนา ของวัดในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านการ
พัฒนาศาสนสถาน พบว่า พระสงฆ์และประชาชนทั่วไปมีความคิดเห็นดังนี้  วัดควรอนุรักษ์
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ให้คงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ มั่นคง แข็งแรง และสวยงาม ด้านการพัฒนา
บุคคลหรือบุคลากรภายในวัด  พบว่า ควรส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรและบุคลากรภายในวัดได้
พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน ด้านการพัฒนากิจกรรมภายในวัด  พบว่า 
ควรเน้นกิจกรรมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม พบว่า ควรเน้นความร่ม
รื่นและสวยงามภายในวัด 
 

๖. อภิปรายผล 
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญ ใน

มิติทางพระพุทธศาสนา ของวัดในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้วิจัยจะ
กล่าวถึงประเด็นส าคัญและน่าสนใจและน ามาอภิปรายดังนี้ 
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ประชาชนทั่วไปมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญ ในมิติทาง
พระพุทธศาสนา ของวัดในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ด้านการพัฒนาศาสน
สถาน ด้านการพัฒนาบุคคลหรือบุคลากรภายในวัดด้านการพัฒนากิจกรรมภายในวัด และด้านการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าวัดทุกวัดในอ าเภอพระนครศรีอยุธยาส่วนใหญ่มีความ
พร้อมในการพัฒนาวัดทุกด้าน เพ่ือรองรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญ ในมิติทาง
พระพุทธศาสนา จึงท าให้ประชาชนมีความคิดเห็นในระดับมากเกือบทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ รศ.นิลรัตน์กลิ่นจันทร์ และคณะ๒๖๓  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาศาสนสถานที่ส าคัญ
ต่อการอนุรักษ์การท่องเที่ยวของวัดในกรุงเทพมหานคร”ผลการวิจัยพบว่าศาสนสถานที่ส าคัญของ
วัดที่เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีองค์ประกอบส าคัญคือวัดทั้ง๔๐แห่ง
มีศาสนสถานส าคัญคือพระพุทธรูปพระอุโบสถเจดีย์พระปรางค์พระวิหารหลวงความส าคัญของศา
สนสถานคือเป็นวัตถุธรรมที่แสดงสัญลักษณ์ทางศาสนาและพระรัตนตรัยเช่นพระพุทธรูปแสดง
สัญลักษณ์ถึงพระพุทธเจ้าพระอุโบสถเป็นที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์เจดีย์
พระปรางค์เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริธาตุพระพุทธเจ้าพระวิหารมักเป็นสถาปัตยกรรมและ
ภาพจิตรกรรมอันแสดงถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาความส าคัญของศาสนสถานสิ่งแรกคือเป็น
สิ่งก่อสร้างที่เกิดจากแรงศรัทธาทางพระพุทธศาสนาและเป็นสิ่งที่พระพุทธศาสนิกชนยึดถือทางด้าน
จิตใจและยึดถือเพ่ือประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาข้อเสนอแนะควรจัดรักษาวัดให้สะอาดร่ม
รื่นเป็นที่ร่มเย็นแห่งจิตใจและเป็นที่ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับศาสนสถานและขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของชาติแก่ประชาชนทั่วไปและสิ่งส าคัญควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาศาสนสถานที่ส าคัญและสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูภาวนาวชิรคุณ (วัชรินทร์ วชิรธมฺโม)
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัยพบว่า ๑) พระสงฆ์และประชาชนทั่วไปมีความคิดเห็นต่อรูปแบบ
การพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  ( ̅ = ๓.๘๕, S.D. = ๐.๓๒๔๒๖๔และงานวิจัยของ สุเทพ สารบรรณ วิจัยเรื่องศักยภาพ
ของชุมชนท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตวัดติโลกอาราม อ าเภอเมืองจังหวัด
พะเยา ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวอยู่ในระดับปาน

                                                 
๒๖๓นิลรัตน์ กลิ่นจันทร์ และคณะ, “ศึกษาศาสนสถานท่ีส าคัญต่อการอนุรักษ์การท่องเที่ยวของวัด

ในกรุงเทพมหานคร”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๓. 
๒๖๔พระครูภาวนาวชิรคุณ (วัชรินทร์ วชิรธมฺโม), “รูปแบบการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
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กลาง๒๖๕  และงานวิจัยของพระครูศรีวรพินิจ วิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการแหล่ง
โบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดพะเยา ผลการวิจัยพบว่า การจัดการแหล่งโบราณคดีทาง
พระพุทธศาสนาต้องหเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน๒๖๖ เอ้ือมทิพย์ ศรีทอง วิจัยเรื่องน้ าพุร้อน 
(Onsen) : นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพและบ าบัดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ผลการวิจัยพบว่า แหล่งท่องเที่ยวที่ดีจะต้องสะอาด สะดวก และปลอดภัย๒๖๗ 

 
๗. ข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญ ในมิติทางพระพุทธศาสนา 
ของวัดในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 

๗.๑ ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
๑) วัดควรอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ให้คงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ มั่นคง แข็งแรง 

และสวยงาม อนุรักษ์ความเป็นไทย รักษาศิลปะ วัฒนธรรม ท้องถิ่น 
๒) วัดควรมีการวางแผนในการพัฒนาวัด ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ทั้งในระยะสั้นและ

ระยะยาวและมีแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๓) ควรส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรและบุคลากรภายในวัดได้พัฒนาทักษะทางด้าน

ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน พัฒนาความรู้ความสามารถของพระภิกษุสามเณรและบุคลากร
ภายในวัดให้เพ่ิมมากขึ้น เช่น การแนะน าประวัติความเป็นมาและความส าคัญของวัด และ
โบราณสถาน เป็นต้น 

๔) ควร เน้นกิจกรรมการอนุ รักษ์ศิ ลปวัฒนธรรมไทยเน้นกิจกรรมทางด้ าน
พระพุทธศาสนามากกว่าพุทธพานิชย์เน้นการสร้างศาสนทายาทมากกว่าการสร้างศาสนสถานเน้น
กิจกรรมที่เสริมปัญญาให้แก่ประชาชนและเน้นกิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชน 

๕) ควรเน้นความร่มรื่นและสวยงามภายในวัด เน้นความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 
สงบ พัฒนาห้องน้ าให้ได้มาตรฐาน และมีจ านวนเพียงพอต่อจ านวนของนักท่องเที่ยว  ควรมีป้าย
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม สถานที่ อย่างชัดเจน 

๗.๒ ข้อเสนอเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

                                                 
๒๖๕สุเทพ สารบรรณ, ศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตวัด

ติโลกอาราม อ าเภอเมืองจังหวัดพะเยา, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) 
พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙ : ๔๓. 

๒๖๖พระครูศรีวรพินิจ, การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนา
ในจังหวัดพะเยา, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) พฤษภาคม-สิงหาคม 
๒๕๕๙ : ๑๓๗. 

๒๖๗เอื้อมทิพย์ ศรีทอง, น้ าพุร้อน (Onsen) : นวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและบ าบัด
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒  พฤษภาคม-สิงหาคม 
๒๕๕๙ : ๑๗๙. 
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๑) ควรศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาศาสนสถานที่เอ้ือต่อการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
๒) ควรศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาบุคคลหรือบุคลากรภายในวัดที่เอ้ือต่อการจัดการ

ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
๓) ควรศึกษาวิจัยด้านการพัฒนากิจกรรมภายในวัดที่เอ้ือต่อการจัดการท่องเที่ยวแบบ

ยั่งยืน 
๔) ควรศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
 

บรรณานุกรม 
 (๑) หนังสือ: 
ส านักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา .คู่มือการพัฒนาและประเมิน
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ของพระสังฆาธิการในจังหวัดจันทบุรี (๒) เปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อ
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พระสังฆาธิการในจังหวัดจันทบุรี เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์มหานิกายจังหวัดจันทบุรี จ านวน 
๑๙๔ รูป  
 ผลการวิจัยพบว่า 
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สังฆาธิการในจังหวัดจันทบุรี คือ ขาดงบประมาณ ขาดบุคลากร ขาดเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ ขาด
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ข้อเสนอแนะคือ คณะสงฆ์ควรมีการจัดหางบประมาณในการจัดการงานสาธารณสงเคราะห์อย่าง
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เป็นรูปธรรม ควรมีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือท างานด้านนี้ ควรมีการประสานความร่วมมือกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน เพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกัน และควร
มีการก ากฎเกณฑ์และระเบียบในการใช้สถานที่ พร้อมทั้งมีการจัดท าป้ายประกาศแจ้งให้ทราบ 
แนวทางในการพัฒนาได้แก่  คณะสงฆ์ควรก าหนดเป็นนโยบายและจัดท าแผนเพ่ือให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ควรมีการจัดหางบประมาณในการด าเนินการ มีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือขอรับการสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณ และบุคลากรในการท างาน 
และควรมีการประชุมปรึกษาหารือเพ่ือวางแผนในการท างานอย่างเป็นระบบ มีการก าหนด
แผนปฏิบัติงาน มีการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือท าหน้าที่ต่างๆ 
 

ค าส าคัญ: ประสิทธิผล, การจัดการ, งานสาธารณสงเคราะห์ 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were: 1) to study the effectiveness towards 
public welfare management of Sangha administrators in Chanthaburi province,   2) 
to compare the opinions of the monks to the effectiveness towards public welfare 
management of Sangha administrators in Chanthaburi province, 3) to study the 
problems, obstacles and suggestions in the development to the effectiveness 
towards public welfare management of Sangha administrators in Chanthaburi 
province.    
 This research is the mixed research method. For the quantitative research 
by using the survey research is collected the data from the sampling group of 194 
Sangha Administrators who live in the administration area in Chanthaburi province 
as Mahayana Sect mons towards public welfare management of Sangha 
administrators in Chanthaburi province. The tool for this research is created by own 
research with reliability value at 0.874  and data analysis by using the ready 
program for research of social sciences through frequency, percentage, mean, 
standard deviation (S.D) one-way analysis of variance (One-way ANOVA) for testing 
the difference between the averages from three or more groups with LSD (Least 
Significant Different).and the qualitative research  had the in-depth interview from 
key informants by using the content analysis technique and data analysis according 
to research analysis. 
 The findings of this research as following : 
 1. The Sangha Administrators had the opinions to the effectiveness 
towards public welfare management of Sangha administrators in Chanthaburi 
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province, was at  good level in overall. When considered in each side, found that 
the Sangha administrators had the opinions was at good level in all aspects as the 
first was the activity proceeding for helping, the second was the hospitality to 
others for the public welfare and the last was the place hospitality in the sake of 
public works.   
 2. The Sangha administrators who have the difference of age, ordination 
year, general education, Dhamma education, Pali study and Sangha position, had 
the opinions to the effectiveness towards public welfare management of Sangha 
administrators in Chanthaburi province indifferently. 
 3. The problems and obstacles  for development to effectiveness towards 
public welfare management of Sangha administrators in Chanthaburi province in 
overall as follows : Lacking of continuing and material, lack of educated officers and 
ability to work, lack of co-operation for working. Lack of co-operation with other 
agencies and community people, lack of wealth, lack of equipment and budget. 
Some activities are not suitable to use the temple as the activity place.  The 
suggestion,  Sangha organization should manage the budget for the public welfare 
activity, should develop the personals or officers for public welfare activity 
proceeding , should have the  co-operation  for the temple activity, related 
agencies and community for working  systematically and together very well and 
should have the regulation and order in the place using including having the notice 
board. 
 4. The guidelines to develop the effectiveness towards public welfare 
management of Sangha administrators in Chanthaburi province in overall, are to 
manage to activity to help others, the Sangha organization should determine the 
policy and advise on the same direction for ability to work. For the helping other 
public domain activities, should raise the fund by having supporting the material 
equipment and tools including to co-operate with other agencies for problem 
protection.  For the helping to the place for the public domain, should have the 
public relation to other agencies for demand of place usage. For the helping the 
general people, Sangha organization  should co-operate with government and 
private agencies for begging the cooperation about the budgetary support and 
personals in working and should have the meeting and consult to making the  work 
plan systematically and having the operation plan and having the works committee 
appointment.  
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๑. บทน า 
 การบริหารกิจการคณะสงฆ์ หรือสมัยก่อนนิยมใช้ค าว่า การปกครองคณะสงฆ์ โดยหลัก 
คือ การปกครองตามพระธรรมวินัย และใช้กฎหมายหรืออ านาจรัฐเป็นหลักสนับสนุน คราวใดเมื่อ
เกิดความไม่เรียบร้อยขึ้นในคณะสงฆ์จนเป็นเหตุขัดข้อง และจ าเป็นต้องพ่ึงรัฐจึงได้อาศัยอ านาจรัฐมา
ช่วยจัดการแก้ปัญหา การบริหารกิจการคณะสงฆ์มีความส าคัญในการสร้างความเข้มแข็ง และการ
ด ารงอยู่  อย่างมั่นคงของพระพุทธศาสนา เป็นการปกครองเพ่ือบังคับบัญชา ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้อยู่ในการปกครองให้เรียบร้อยดีงาม ส่วนการบริหารจะเป็นไปเพ่ือการจัดการในการที่จะ
ด าเนินงานนั้น ๆ ให้ส าเร็จ โดยยึดหลักธรรมาธิปไตยเป็นส าคัญ โดยผู้บริหารเองจะต้องประพฤติ
ธรรม และใช้ธรรมเป็นหลักในการบริหาร และต้องค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งโดยพึงสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพ่ือประโยชน์สวนรวม ดังพุทธพจน์ที่ว่า “ถ้าเห็นจะได้ประโยชน์สุขที่ยิ่งใหญ่
เพราะเสียสละประโยชน์สุขเล็กน้อย บุคคลควรสละประโยชน์สุขเล็กน้อย เพ่ือเห็นแก่ประโยชน์สุขที่
ยิ่งใหญ่” ดังนั้น เมื่อกล่าวถึงการปกครองคณะสงฆ์ หรือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ จึงต้องเป็นพระ
ธรรมวินัยเป็นหลัก เพราะพระธรรมวินัยเป็นโครงสร้างและการจัดสภาพสังคมสงฆ์ให้เกิดความ
เรียบร้อย และเป็นการพัฒนาบุคลากรในสังคมด้วย ทุกคนจะรู้จักหน้าที่ของตนเอ๒๖๘ 
 พระสงฆ์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งพระสังฆาธิการระดับต่าง ๆ นั้น ถือว่า มี
ความส าคัญต่อองค์กรพระพุทธศาสนามาก เพราะนอกจากจะต้องปฏิบัติศาสนกิจตามหน้าที่ โดย
ปกติแล้ว ยังต้องรับภาระหน้าที่ในฐานะพระสังฆาธิการที่ได้รับมอบหมายจากทางคณะสงฆ์ เพ่ิมขึ้น
อีกส่วนหนึ่งด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงบทบาทของภิกษุสงฆ์ ในด้านสังคมสงเคราะห์  ทั้งการ
สงเคราะห์บุคคล และสาธารณสงเคราะห์  เนื่องจากวัดเป็นศูนย์กลางของสังคม พระสงฆ์เป็นที่พ่ึง
ทางใจของประชาชน เมื่อประชาชนเดือดร้อน ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ก็เป็นหน้าที่ทางวัด จะต้องจัดการ
สงเคราะห์ ช่วยเหลือ การสาธารณสงเคราะห์ จึงเป็นหน้าที่ของวัดและเจ้าอาวาส จะต้องด าเนินการ
บริหารงานทุกด้าน เกี่ยวกับการสงเคราะห์ประชาชนในขอบเขตที่วัดจะสามารถจัดได้ การสาธารณ
สงเคราะห์ของพระสงฆ์  แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ประกอบด้วย การสาธารณสงเคราะห์ที่ด าเนินการ
เอง ด้านการเก้ือกูลกิจการของผู้อื่น และด้านเก้ือกูลประชาชนและสรรพสัตว์ 
 อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมายังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการ
งานสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดจันทบุรีอย่างจริงจัง ดังนั้น จึงเป็นที่น่าสนใจว่า
พระสังฆาธิการในจังหวัดจันทบุรี มีการจัดการงานสาธารณสงเคราะห์อย่างประสิทธิผลหรือไม่ และ
มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิ
การในจังหวัดจันทบุรี อย่างไรบ้าง ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาประสิทธิผล

                                                 

  ๒๖๘พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๒๒. 
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การจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดจันทบุรี โดยผลการศึกษา  ในครั้งนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการงาน  สาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดจันทบุรีให้มีประสิทธิผลดีมากยิ่งข้ึน 
 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการจัดการงานสาธารณสงเคราะห์
ของพระสังฆาธิการในจังหวัดจันทบุรี เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อ
ประสิทธิผลการจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดจันทบุรี  จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล และเพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการงานสา
ธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดจันทบุรี  
 
๓. ขอบเขตการวิจัย 
 บทความวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการใน
จังหวัดจันทบุรี” ผู้วิจัยมุ่งศึกษาประสิทธิผลการจัดการงานสาธารณะสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการ 
โดยสังเคราะห์จากแนวคิดการสาธารณะสงเคราะห์ของ พระครูโสภณปริยัติสุธี  (ศรีบรรดร  ถิรธมฺโม)๒๖๙ 
ซึ่งแบ่งออกเป็น ๑) ด้านการด าเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล ๒) ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการ
ของผู้อื่นเพ่ือสาธารณประโยชน์ ๓) ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยสถานที่เพ่ือการสาธารณประโยชน์ 
๔) ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไป 
 
๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ๔.๑ รปูแบบการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการใน
จังหวัดจันทบุรี”  เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ประกอบด้วยการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research)  และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
 ๔.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ๑) ประชากร  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์
มหานิกายจังหวัดจันทบุรี จ านวน ๓๒๕ วัด ซึ่งมีจ านวน ๓๗๙ รูป๒๗๐ 
 ๒) กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะ
สงฆ์มหานิกายจังหวัดจันทบุรี จ านวน ๑๙๔ คน ค านวณจากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro 

                                                 

  ๒๖๙พระครูโสภณปริยัติสุธี  (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม),  พุทธศาสนาเชิงรุกด้านการสาธารณสงเคราะห์, 
[ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://www.gotoknow.org/posts/475386. [๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙]. 
  ๒๗๐ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี, จ านวนวัด/ส านักสงฆ์/จ านวนพระ/จ านวนสามเณรราย
อ าเภอ ปี พ.ศ.๒๕๕๙, (จันทบุรี : ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี, ๒๕๕๙). 
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Yamane) ระดับความคลาดเคลื่อนที่ ๐.๐๕๒๗๑ ใช้หลักการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi Random 
Sampling) โดยท าการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) จากนั้นท าการสุ่มแบบ
ง่าย (Simple Random Sampling)  
 ๓) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน   ๑๑ รูป/
คน 
 ๔.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพโดยการหาค่าความเที่ยง (Validity) ของแบบสอบถาม ได้ค่า IOC = ๑.๐๐ และ
หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha coefficient) ตาม
วิธีการของครอนบาค (Cronbach)๒๗๒ เท่ากับ ๐.๙๒๑และแบบสัมภาษณ์ ที่ผู้วิจัยสร้างและ
พัฒนาขึ้นเพื่อน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) 
 ๔.๔ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 ๑) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการ
วิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบค่าที (t-test) ในกรณีตัวแปรสองกลุ่ม และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ในกรณีตัวแปรตั้งแต่สามกลุ่มข้ึนไป เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะ
ท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างเป็นส าคัญน้อยที่สุด  
 ๒) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยการน าข้อมูล
ที่ได้มาจ าแนกเป็นประเด็นส าคัญ วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท และ
สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
 
๖. ผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการใน
จังหวัดจันทบุรี” ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 ๖.๑ ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อประสิทธิผลการจัดการงานสาธารณ
สงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดจันทบุรี  
 พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของพระ
สังฆาธิการในจังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน อันดับแรกคือ การด าเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล รองลงมาคือ การช่วยเหลือ

                                                 

  ๒๗๑สุรพล  สุ ยะพรหม และสุทธิ รั ก  ศรี จั นทร์ เพ็ญ ,   ระเบียบวิ ธี วิจั ยทางการจัดการ , 
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๑๐๖-๑๐๗. 

 ๒๗๒สิน พันธุ์พินิจ, เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท จูนพับลิชช่ิง จ ากัด, 
๒๕๔๗), หน้า ๑๙๑. 
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เกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพ่ือสาธารณประโยชน์ อันดับสุดท้ายคือ การช่วยเหลือเกื้ อกูลด้วยสถานที่
เพ่ือการสาธารณประโยชน์  
 ๖.๒ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อประสิทธิผลการ
จัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดจันทบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล  
 พระสังฆาธิการที่มีอายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม วุฒิ
การศึกษาทางเปรียญธรรม และต าแหน่งในคณะสงฆ์ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการ
จัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดจันทบุรี ไม่แตกต่างกัน  
 ๖.๓ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลการจัดการ
งานสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดจันทบุรี  
 ๑) ด้านการด าเนินกิจการเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล ปัญหาอุปสรรคคือ ขาดความต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม เนื่องจากขาดงบประมาณ ขาดบุคลากร และขาดการประสานความร่วมมือในการ
ท างาน ท าให้การท างานไม่เป็นระบบและไม่สอดคล้องกัน ข้อเสนอแนะ คือ คณะสงฆ์ควรมีการ
จัดหางบประมาณในการด าเนินงาน ควรมีการพัฒนาบุคลากร และควรมีการประสานความร่วมมือ
ในการท างานระหว่างวัด เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกัน 
 ๒) ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพื่อสาธารณประโยชน์ พบว่า ปัญหา 
อุปสรรค คือ ขาดร่วมมือจากหน่วยงานและคนในชุมชน ขาดวัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ 
ข้อเสนอแนะ คือ คณะสงฆ์ควรมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และควรมีการจัดหาทุน
เพ่ือเป็นงบประมาณในการด าเนินงานด้านนี้โดยเฉพาะ 
 ๓) ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยสถานที่เพื่อการสาธารณประโยชน์  ปัญหา อุปสรรค
คือ วัดบางแห่งมีพ้ืนที่และอาคารใช้สอยจ านวนจ ากัด ข้อเสนอแนะคือ ทางวัดและพระสังฆาธิการ
ควรมีการก าหนดกฎเกณฑ์และระเบียบในการใช้สถานที่ พร้อมทั้งมีการจัดท าป้ายประกาศแจ้งให้
ทราบโดยทั่วกัน  
 ๔) ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไป ปัญหา อุปสรรคคือ เมื่อพระสังฆา  ธิการ
มีการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ผู้ที่ด้อยโอกาส ถูกมองว่าเป็นการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย  ข้อเสนอแนะ
คือ ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงภารกิจของพระสังฆาธิการเพ่ือป้องกันความ
เข้าใจผิด ซึ่งอาจส่งผลกระทบในด้านลบแก่พระสังฆาธิการ  
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๗. องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
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ด้านการด าเนินกิจการเพื่อช่วยเหลือเกือ้กูล 
-  พระสังฆาธกิารมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
-  มกีารอุปการะเด็กและเยาวชน มอบอปุกรณ์การศึกษาแก่
โรงเรียนที่ขาดแคลน 
-  การจัดตั้งศูนย์ปฏบิัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจเด็กเยาวชน
และประชาชนทัว่ไป 
 

ด้านการชว่ยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพื่อ
สาธารณประโยชน์ 

-  มกีารอนุเคราะห์ใหย้ืมสิ่งของต่างๆ เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมอันเป็นประโยชน ์
-  มกีารระดมทุนซ้ืออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาล
ต่างๆ 
-  มกีารประสานงานกับหนว่ยราชการหรือองค์กรต่างๆ เพื่อ
หาทุนสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 
 ด้านการชว่ยเหลือเกื้อกูลด้วยสถานที่เพื่อการ

สาธารณประโยชน์ 
-  มกีารเอื้อเฟื้อสถานที่ส าหรับตั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชน 
-  มกีารอ านวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ในการจัด
กิจกรรมของคนในชุมชน 
-  มกีารสร้างศาลาเอนกประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชน 

แนวทางการพัฒนา 
- ควรมีการประชุมเพื่อวางแผนการท างานอยา่ง
เป็นระบบ มีการก าหนดแผนปฏิบัติงาน มีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่
ต่าง ๆ 
- ควรจะมกีารประสานงานกับหนว่ยงานต่าง ๆ 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อขอความร่วมมือ
ทั้งในด้านการสนับสนุนงบประมาณ และ
บุคลากรในการท างาน  
  

แนวทางการพัฒนา 
- ควรมีการประชุมเพื่อวางแนวทางการ
ด าเนินการเพือ่ให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึน้  
- ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นแนวทาง
ส าหรับพระสังฆาธิการรูปอื่นๆ ใช้ในการจัดการ
งานสาธารณสงเคราะห์ให้มีประสิทธิผลเช่นกัน 

 

แนวทางการพัฒนา 
-  พระสังฆาธกิารต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในทุก
รูปแบบเท่าที่สามารถกระท าได้ เพือ่ใหม้ีการ
สงเคราะห์ที่ได้ผล  
-  คณะสงฆ์ต้องมีการประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกีย่วข้องทั้งนี้เพื่อให้การท างาน
เป็นไปด้วยความสะดวก และประสบผลส าเร็จ
ตามที่ก าหนดเปา้หมายไว้   

 แนวทางการพัฒนา 
-  ควรมกีารประชาสัมพันธ์ใหห้น่วยงานต่างๆ 
ที่ต้องการใช้สถานที่ทราบ และต้องมีการ
ก าหนดกฎเกณฑ์การใช้งานที่เหมาะสม  
-  ควรมกีารบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานต่างๆ 
ภายในวัดให้มีสภาพพร้อมส าหรับการใช้งาน 

 
ด้านการชว่ยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไป 

-  มกีารช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาต ิเช่น น้ าท่วม ไฟ
ไหม้อยู่เป็นประจ า 
-  มกีารช่วยเหลือสถานสงเคราะห์ต่างๆ ด้วยอาหารและ
เครื่องดื่ม 
-  มกีารสนับสนุนทุนการศึกษาและที่พกัอาศัยแก่เด็กยากจน 

 

แผนภาพที่ ๔.๑ องค์ความรู้จากการวิจัย 
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๘. อภิปรายผลการวิจัย 
 แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการใน
จังหวัดจันทบุรี อภิปรายผลได้ดังนี้  
 ด้านการด าเนินกิจการเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล พระสังฆาธิการควรมีการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ 
และควรมีการตั้งคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือให้การท างานลุล่วงและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  
 ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพื่อสาธารณประโยชน์ พระสังฆาธิการควร 
มีการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในส่วนของการจัดหางบประมาณ การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือเครื่องใช้ รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือให้การท างานประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้   
 ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยสถานที่เพื่อการสาธารณประโยชน์ พระสังฆาธิการควร
มีการก าหนดกฎระเบียบและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่างๆ ทราบ เพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้นได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูภัทร์ประสิทธิคุณ (ประสิทธิ์ ปภสฺสโร)  ๒๗๓ เรื่อง 
“บทบาทของพระสงฆ์ด้านการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์อ าเภอจตุพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด” พบว่า พระสงฆ์จึงต้องปรับบทบาทในด้านต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไป คณะสงฆ์ควรมีการประชุมปรึกษาหารือเพ่ือวาน
แผนในการท างานอย่างเป็นระบบ มีการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือท าหน้าที่ต่างๆ และพระสงฆ์จะต้อง
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการยอมรับและศรัทธา จึงจะได้รับ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูวิสุทธิ์พัฒนวิธาน (วิชัย อิสฺสโร) 

๒๗๔ เรื่อง “บทบาทของคณะสงฆ์ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านสาธารณสงเคราะห์ ในอ าเภอ
แสวงหา จังหวัดอ่างทอง” พบว่า แนวทางในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านสาธารณสงเคราะห์ คือ 
ควรมีการวางแผนที่ดีในการบริหารจัดการ ควรมีการจัดตั้งกองทุกส ารองและ มีการกระจายงานและ
การประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
  

                                                 

  ๒๗๓พระครูภัทร์ประสิทธิคุณ (ประสิทธ์ิ ปภสฺสโร), “บทบาทของพระสงฆ์ด้านการสาธารณสงเคราะห์
ของคณะสงฆ์อ าเภอจตุพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ,  บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕).  

  ๒๗๔พระครูวิสุทธิ์พัฒนวิธาน (วิชัย อิสฺสโร), “บทบาทของคณะสงฆ์ในการบริหารกิจการคณะสงฆด์า้น
สาธารณสงเคราะห์ ในอ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง”, สารนิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต,  (สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
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๘. กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์ของพระอุดมสิทธินายก, ดร., 
อาจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี ที่ได้อนุเคราะห์ให้ค าปรึกษาแนะน า ตรวจทานและแก้ไขข้อผิดพลาด
ต่างๆ จนการวิจัยเสร็จสมบูรณ์  ขอขอบพระคุณ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตติป โ , ดร.,       
พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร., พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร., อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว และ
อาจารย์  ดร.บุษกร วัฒนบุตร ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
 ขอขอบพระคุณ พระราชจันทโมลี, พระครูสุจิตกิตติวัฒน์, พระครูไพศาลบุญญาภิวัฒน์, 
พระสุธีปริยัติยาภรณ์,  พระมหาชนก เขมกาโม, นายส าเริง  ศรีสิทธิชัย, นายกิจจา นวลสุวรรณ์, 
นายแพทย์วีระ  สุเจตน์จิตต์, นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ, นายรังสรรค์ เจริญวัย, นายวินัย พันธ์อยู่ 
และพระสังฆาธิการในจังหวัดจันทบุรีทุกรูป ที่อนุเคราะห์ให้เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย ขอขอบพระคุณ
ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม, คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณาจารย์ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาท
วิชาการต่าง ๆ  และขอขอบคุณ อาจารย์วารีญา ม่วงเกลี้ยง ที่คอยแนะน าให้ค าปรึกษาในการ
ท างานวิจัยในครั้งจนเป็นที่ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัยทุกท่าน  เพ่ือนสหธรรมิกสาขาการจัดการ    
เชิงพุทธทุกรูป ที่อ านวยความสะดวก ให้ความช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษาและเป็นก าลังใจในการท าสาร
นิพนธ์แก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด คุณค่าและประโยชน์ใด ๆ อันพึงมีจากสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบ
บูชาเป็นกตเวทิตาแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ บิดามารดา ญาติสนิทมิตรสหาย และพุทธศาสนิกชนผู้มี
พระคุณทุกท่าน 
 

๙. ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการ
ในจังหวัดจันทบุรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ๘.๑ ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 คณะสงฆ์ควรด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการในเรื่องของการจัดหาทุน
เพ่ือเป็นงบประมาณในการด าเนินงาน และในการประสานความร่วมมือทั้งในส่วนของงบประมาณ 
และบุคลากร ควรมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้เกิด
ความสะดวกในการท างาน ในแต่ละวัดควรมีการประชุมชี้แจงให้หน่วยงานและประชาชนได้ทราบถึง
หลักเกณฑ์และวิธีการใช้สถานที่ พร้อมทั้งมีการชี้แจงข้อก าหนดต่างๆ เพ่ือให้หน่วยงานและ
ประชาชนได้ทราบและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการสงเคราะห์  
 ๘.๒ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาประสิทธิผลของการจัดการภารกิจด้านอ่ืนๆ ของ
พระสังฆาธิการในจังหวัดจันทบุรี เพ่ือให้ทราบข้อมูลที่ครอบคลุมและหลากหลาย ควรมีการศึกษา
และพัฒนารูปแบบการจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ให้มีประสิทธิผลสูงสุด และควรมีการศึกษา
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บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกโดยใช้การศึกษาสงเคราะห์และการสาธารณสงเคราะห์เป็น
ตัวน า 
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 วิจัย. มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ๕ (๒) ฉบับพิเศษ, (พฤษภาคม – สิงหาคม).
 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙. 
สมจันทร์  ศรีปรัชยานนท์. “การบริหารจัดการเชิงพุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติแนวพุทธ
 ของพระสงฆ์ในจังหวัดล าปาง”. บทความวิจัย. มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ๕(๓),
 (กันยายน-ธันวาคม). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙. 
ปราณี  พูลพิทักษ์ธรรม. ประสิทธิผลการบริหารงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. บทความวิจัย.  มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ๓ (๑),
 (มกราคม-เมษายน). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 
 (๓) วิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย: 
พระครูภัทร์ประสิทธิคุณ (ประสิทธิ์ ปภสฺสโร). “บทบาทของพระสงฆ์ด้านการสาธารณสงเคราะห์
 ของคณะสงฆ์อ าเภอจตุพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
 มหาบัณฑิต. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ,  บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง 
 กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 
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พระครูวิสุทธิ์พัฒนวิธาน (วิชัย อิสฺสโร). “บทบาทของคณะสงฆ์ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์
 ด้านสาธารณสงเคราะห์ในอ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง”. สารนิพนธ์พุทธศาสตร
 มหาบัณฑิต. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง 
 กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 
 (๔) สื่ออิเล็กทรอนิกส์: 
พระครูโสภณปริยัติสุธี (มหาศรีบรรดร ไชยะวุฑฒิกุล). พุทธศาสนาเชิงรุกด้านการสาธารณ
 สงเคราะห.์ [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://www.gotoknow. org/posts /475386.  
 [๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙]. 
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ประสิทธิผลการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมของคณะสงฆ์ 
ในอ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

The Effectiveness of Education Management in 
Phrapariyattidhamma School of Sangha  

in Bang Pa-In District, Ayutthaya Province 

พระอธิการนพดล คุณธมฺโม (เจริญสุข) 
พระมหากังวาล ธีรธมฺโม 

บุษกร วัฒนบุตร 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมของคณะ

สงฆ์ ในอ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ๑) เพื่อศึกษา
ประสิทธิผลการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมของคณะสงฆ์ ในอ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ๒) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
ของคณะสงฆ์ ในอ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓) เพ่ือศึกษา ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมของคณะสงฆ์ ในอ าเภอบาง
ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การศึกษานี้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Method Research) 
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยวิธีการส ารวจ (Survey 
Research)  และใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พระสงฆ์ในอ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน ๑๘๓ รูป 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

ผลการวิจัย พบว่า 
๑. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก

ธรรมของคณะสงฆ์ ในอ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย ๓.๙๖ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
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๒. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นประสิทธิผลการจัดการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรมของคณะสงฆ์ ในอ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคล พบว่า อายุที่ต่างกัน พรรษาที่ต่างกัน วุฒิการศึกษาสายสามัญที่ต่างกัน วุฒิ
การศึกษาทางธรรมที่ต่างกัน วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรมที่ต่างกัน มีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมของคณะสงฆ์ ในอ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ของพระสงฆ์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ซึ่งเป็นการ
ปฏิเสธข้อสมมติฐาน  การวิจัยทุกข้อที่ตั้งไว้  

๓. เพ่ือศึกษา ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนกธรรมของคณะสงฆ์ ในอ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ๑) ด้าน
หลักสูตรการสอน ได้แก่พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีเนื้อหาที่กระชับ และเข้าใจง่าย เน้น
หลักสูตรภาคปฏิบัติ ควบคู่กับภาคทฤษฎี เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ จัดท าต าราหรือคู่มือที่ใช้ในการ
อธิบายค าศัพท์ที่ยาก หรือเป็นภาษาบาลี เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายของศัพท์นั้นๆ อย่างลึกซึ้ง 
๒) ด้านจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ควรเพ่ิมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาให้มาก
ขึ้นกว่าเดิม ควรมีการส่งเสริมพระภิกษุสามเณรที่มีความรู้ความสามารถในการสอน  ควรเลือก
สถานที่เรียนที่เหมาะสมกับนักเรียน และมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอน 
ประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการเพ่ิมมากขึ้น  ๓) ด้านสื่อการเรียนการสอน 
ได้แก่เพ่ิมเติมสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย อบรมพระภิกษุสามเณรหรือครูผู้สอนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ พัฒนาต าราเรียนให้ทันสมัย และจัดพิมพ์ให้เพียงพอต่อความต้องการ เชิญผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการเรียนการสอนมาพัฒนารูปแบบ และวิธีการสอน  ๔) ด้านการวัดผลและประเมินผล ได้แก่
พัฒนารูปแบบวิธีการวัดผลและประเมินผลที่ทันสมัย และเข้ากับยุคสังคมปัจจุบัน ควรมีมาตรฐานใน
การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน เพ่ือเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน พัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในการวัดผล และประเมินผล สอบวัดผลหลายครั้ง เพ่ือให้นักเรียนได้
เข้าสอบเมื่อมีความพร้อม 

 

ค าส าคัญ : ประสิทธิผล, การจัดการศึกษา, พระปริยัติธรรม 
 

ABSTRACT 
           The objectives of this research were: 1) To study the problems state The 
Effectiveness of Education Management in Phrapariyattidhamma School of Sangha 
in Bang Pa-In District, Ayutthaya Province 2) To compare the problems state of The 
Effectiveness of Education Management in Phrapariyattidhamma School of Sangha 
in Bang Pa-In District, Ayutthaya Province. 3) To study problems and Suggestions for 
the problems state of The Effectiveness of Education Management in 
Phrapariyattidhamma School of Sangha in Bang Pa-In District, Ayutthaya Province. 
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The research used the mixed research method that both quantitative research 
method by survey research and qualitative research method. The samples consist 
of monks in Bang Pa-In District, Ayutthaya Province total 183 persons and In-depth 
Interview. 
The research findings were as follows 

1. The overall of opinion level for the problems state of The 
Effectiveness of Education Management in Phrapariyattidhamma School of Sangha 
in Bang Pa-In District, Ayutthaya Province was found in high that mean has 3.96 Each 
aspects as overall  Every all aspects have high that every topic.  

2. The results to compare the problems state of The Effectiveness of 
Education Management in Phrapariyattidhamma School of Sangha in Bang Pa-In 
District, Ayutthaya Province by personal factors found that different age, year of 
ordination, general education and Dhamma education effect for opinion about the 
problems state of The Effectiveness of Education Management in 
Phrapariyattidhamma School of Sangha in Bang Pa-In District, Ayutthaya Province 
had significant 0.05 that rejected all the hypotheses. 

3. The suggestions for the problems state of The Effectiveness of 
Education Management in Phrapariyattidhamma School of Sangha in Bang Pa-In 
District, Ayutthaya Province as following 1) Course syllabus should be developed for 
easy to understand and emphasize for both of practice and theory of learning 
content and set manual for learning that contained words to use for education. 2) 
The education management should be potential developed for teachers and set 
environment to provide learning 3) Instructional Media should be updated training 
for monks and teachers support sufficient specialist for development about model 
and how to instruct. 4) Measurement should be developed for appraisal update 
model and set standard for that in the same standard, human resource 
development would be made make specialist in measurement and set test for 
students who are readiness prepare test. 
Keyword: Effectiveness, Education Management, Phrapariyattidhamma  
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สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสิทธิผลการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมของคณะสงฆ์  
ในอ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

   ด้านหลักสูตร    
การสอน 
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จัดเรียงเนื้อหา
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๒.มีการอธิบาย
เนื้อหาวิชาก่อน
เข้าสู่บทเรียน 
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  ด้านสื่อการเรียน
การสอน 
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การสอนเหมาะสม
กับวิธีการสอนแต่
ละอย่าง 

๒.สื่อการเรียนการ
สอนมีความ
น่าสนใจ 

 

    ด้านการวัดผล
และประเมินผล 

  ๑.ความเหมาะสม
ของรูปแบบข้อสอบ
วัดผล 

๒.น าผลที่ได้จากการ
ประเมินผล มาใช้
ในการปรับปรุงการ
เรียนการสอนเสมอ 
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การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ 
ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

The Management to Buddhissm Propagation of Sangha 
Administrators in Talingchan District, Bangkok Province 

                    

พระกิตติทัศ วร าโณ (กัลปดี) 
  ประเสริฐ ธิลาว 

ธิติวุฒิ หมั่นมี 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพ่ือศึกษาการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ

พระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ๒) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการบริหาร
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล และ ๓) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการบริหารการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร วิธีด าเนินการวิจัยใช้วิธีวิจัย
แบบผสานวิธี การวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพระสงฆ์จ านวน ๒๕๑ รูป 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่    
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที ค่าเอฟ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว และทดสอบด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด และการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์ 
จ านวน ๑๐ รูป เครื่องมือเก็บข้อมูลได้แก่แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์
เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา  

๑. พระสงฆ์ที่ ตอบแบบสอบถามมีความคิด เห็นต่อ การบริหารการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

๒. พระสงฆ์ท่ีมวีุฒิการศึกษาทางธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนพระสงฆ์ที่มีอายุ พรรษา วุฒิการศึกษา
                                                 

 


 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 


 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 


 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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สามัญ วุฒิการศึกษาบาลี และสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

๓. ปัญหา อุปสรรคในการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการใน
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครโดยรวมมีดังนี้คือ พระสงฆ์ทั่วไปไม่มีโอกาสเสนอแนวคิดในการเผยแผ่ 
เนื่องจากไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม พระสังฆาธิการสนใจงานปกครองมากกว่างานด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา มีระบบอุปถัมภ์ จ านวนผู้ท างานด้านการเผยแผ่มีไม่เพียงพอ ควรมีการก าหนด
สมณศักดิ์ใหม่และให้ความส าคัญกับงานของคณะสงฆ์ทุกด้าน ขาดงบประมาณสนับสนุนวิถีชีวิตของ
ประชาชนเปลี่ยนแปลงไป ท าให้การเผยแผ่แบบเก่าไม่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ มีการบริหารแบบ
แนวดิ่งอิงตามระบบมากเกินไป ข้อเสนอแนะคือ ควรมีการวางแผนร่วมกันระหว่างพระสังฆาธิการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการก าหนดระบบสมณศักดิ์ใหม่และให้ความส าคัญกับงานของคณะ
สงฆ์ทุกด้าน ควรมีการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาพระสงฆ์ในการเผยแผ่ควรมีการปรับวิธีการในการเผยแผ่
ให้มีความทันสมัยมากขึ้น สามารถเข้าถึงประชาชนได้โดยง่าย การบริหารคณะสงฆ์ในทุกระดับ ควร
เป็นไปในแนวราบพระสงฆ์ต้องท างานเผยแผ่ในเชิงรุกให้มากขึ้น แนวทางในการพัฒนาการบริหาร
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยรวมคือ ควรมี
การจัดประชุมเพ่ือปรึกษาหารือเรื่องการจัดอบรมและคัดสรรบุคลากร ควรใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ใน
การท างาน แต่มีการสั่งการอย่างเป็นระบบ ควรมีการวางแผนการท างานไว้ล่วงหน้าเพ่ือให้สามารถ
ควบคุมให้เป็นไปตามแผนได้ นอกจากนี้ควรมีการรณรงค์ให้บุคลากรผู้เผยแผ่มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ 
 

ความส าคัญ : การบริหาร, การเผยแผ่, พระสังฆาธิการ 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were: 1) to study the management to 
Buddhism propagation of Sangha administrators in Talingchan district, Bangkok,      2) to 
compare the opinions towards management to Buddhism propagation of Sangha 
administrators in Talingchan district, Bangkok, and 3) to study the problems, obstacles 
and guidelines for management to Buddhism propagation of Sangha administrators in 
Talingchan district, Bangkok. 
 This research was the mixed method research through survey research from the 
field of 251 monks in Talingchan district, Bangkok by using the questionnaires as opened 
and closed questionnaires. The researcher collected the data through frequency, 
percentage, mean, standard deviation (S.D) one-way analysis of variance (One-way ANOVA) 
for testing the difference between the averages from three or more groups with LSD (Least 
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Significant Different), but data analysis from opened questionnaires was used through the 
content data analysis technique and the qualitative research had the in-depth interview 
from 10 key informants by using content data analysis technique and data synthesis 
followed as the research objectives. 
The findings of this research as following: 
 1. The monks answered the questionnaires, had the opinions to management 
to Buddhism propagation of Sangha administrators in Talingchan district, Bangkok in overall 
and found that it was at good level  
 2. The monks who had the educational qualification differently had the 
opinions to management to Buddhism propagation of Sangha administrators in Talingchan 
district, Bangkok differently. It was statistically significance at 0.01. It accepted the 
hypothesis. But the monks who had the differences of age, ordination year, general 
education qualification, Pali qualification and status, had the opinions to management to 
Buddhism propagation of Sangha administrators in Talingchan district, Bangkok indifferently. 
It rejected the hypothesis. 
 3. The problem and obstacles towards management to Buddhism propagation 
of Sangha administrators in Talingchan district, Bangkok in overall as follows, the monks in 
the general do not have the opportunity to express the opinions about propagation due to 
do not have a chance to attain the meeting. The Sangha administrators are interested in 
the administration more than the propagation, have the patronage system, insufficient staff 
for propagation, should set up the new method to rank promotion to all kinds of Sangha 
administrators tasks, lack of budgetary support, the way of people life is changed, old 
method for Buddhism propagation cannot keep in touch with the people, have the too 
much traditional management. 
 The suggestions: should have the co-planning between the Sangha 
administrators and related agencies, should set up the new method to Sangha’s rank 
promotion to all kinds of Sangha administrators tasks, should train the monks for Sangha 
administrators development, should improve the way to propagate to more modern that 
can reach the people easily, the Sangha administration in all levels, should let the monks 
work more in the positive approach. 
 The guidelines to develop the management to Buddhism propagation of 
Sangha administrators in Talingchan district, Bangkok in overall are, should have the 
meeting for advising about the training setting and recruitment, should use the principle of 
human ralations for working. But the command would be systematic, should plan the 
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propagation in advance for ability of controlling. Moreover, should campaign the working 
staff for propagation to have more responsibility for the tasks. 
  

Keywords : Management, Propagation, Sangha 
 
 

๑. บทน า 
การบริหารเป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานขององค์การ เพราะเป็น

เครื่องมือส าคัญที่จะชี้ให้เห็นความส าเร็จ หรือความล้มเหลว ความมีประสิทธิภาพหรือความไร้
ประสิทธิภาพของหน่วยงาน การบริหารเป็นเครื่องบ่งชี้ให้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้าของสังคม 
ความก้าวหน้าของวิทยาการต่างๆ การบริหารเป็นหนทางที่ส าคัญจะน าไปสู่ความก้าวหน้า การ
บริหารเป็นลักษณะการท างานร่วมกันของกลุ่มบุคคลในองค์การซึ่งมีการวินิจฉัยสั่งการ นักบริหาร
จะต้องค านึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ การวินิจฉัยสั่งการเป็นเครื่องแสดงให้ทราบถึงความสามารถ
ของนักบริหาร และความเจริญเติบโตของการบริหารชีวิตประจ าวันของมนุษย์ไม่ว่าในครอบครัวหรือ
องค์การใดย่อมเกี่ยวข้องกับการบริหารอยู่เสมอ๒๗๕ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ การท าให้
หลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแพร่หลายออกไป ท าให้มีผู้เคารพเลื่อมใสในพระรัตนตรัย น้อม
น าเอาหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติเพ่ือก่อให้เกิดการศึกษาและพัฒนาตนเองไป มี
การปฏิบัติตนและท างานด้วยความถูกต้องและตามกฏ ระเบียบวินัยขององค์กรเอง และมีคุณธรรม 
คือ มีความรับผิดชอบมีความสามัคคี มีความเอ้ือ เฟ้ือเผื่อแผ่ต่อสมาชิกภายในองค์กรเอง๒๗๖

 การเผย
แผ่พระพุทธค าสั่งสอน ถือว่าเป็นหน้าที่โดยตรงของพระสงฆ์เพ่ือปลูกฝังอบรมให้พุทธศาสนิกชนเป็น
คนดีมีศีลธรรมและประพฤติดีปฏิบัติชอบนั้น อบรมสั่งสอนให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา 
การพัฒนาศักยภาพของคณะสงฆ์เพ่ือให้องค์กรคณะสงฆ์ เข้มแข็งมีประสิทธิภาพในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการโดยยึดแนวทางการปฏิบัติที่ 
 
  

                                                 

 ๒๗๕พระมหาเอกมร  ตปญฺโ (คงตางาม) , “ความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม
ของ อบต.ดอนมดแดง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต,(สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 

๒๗๖ ภาส ภาสสัทธา, “การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการด้านความโปร่งใสของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม 
๒๕๕๘): ๕๙  
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เรียกว่าทางสายกลาง๒๗๗ โดยยึดหลักวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) ทิฎฐธรรมมิกกัตถประโยชน์ 
คือ ประโยชน์ในชาติ ๒) สัมปรายิกกัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์ในชาติหน้า และ๓) ปรมัตถ
ประโยชน์ คือประโยชน์อย่างยิ่ง คือ พระนิพพานอย่างไรก็ตาม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการเผยแผ่พุทธ
ศาสนาของพระภิกษุสงฆ์ มีลักษณะต่างคนต่างท า พระสงฆ์ที่มีศิลปะในการถ่ายทอดมีน้อย ไม่
เพียงพอกับความต้องการ ขาดการส่งเสริมด้านงบประมาณ และขาดรูปแบบการบริหารจัดการ
องค์กรที่ทันสมัย จึงท าให้มีปัญหาในการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 

๒. วัตถุประสงค์การวิจัย 
๒.๑ เพ่ือศึกษาการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในเขตตลิ่ง

ชัน กรุงเทพมหานคร  
๒.๒ เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ

พระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
๒.๓ เ พ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อ เสนอแนะในการบริหารการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

๓. ขอบเขตการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในเขตตลิ่ง

ชัน กรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตเนื้อหาโดยสังเคราะห์จากแนวคิดเกี่ยวกับหลักการ
บริหารจัดการ๒๗๘ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการวางแผนการเผยแผ่ ๒) ด้านการจัด
องค์การเผยแผ่ ๓) ด้านการบริหารบุคคลการเผยแผ่ ๔) ด้านการอ านวยการเผยแผ่ ๕) ด้านการ
ก ากับดูแลการเผยแผ่ โดยมีประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะเขต รอง
เจ้าคณะเขต เจ้าคณะแขวง รองเจ้าคณะแขวง เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และ
พระภิกษุสงฆ์ในพ้ืนที่ ซึ่งม ี๒๕๑ รูป 

 

๔. วิธีด าเนินการวิจัย 
๔.๑ รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน 

กรุงเทพมหานคร ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้เป็นแบบสอบถาม 
จ านวน ๒๕๑ ชุด ผสมกับการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๑๐ รูป 

๔.๒ ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

                                                 
๒๗๗ อภิษฎาข์ ศรีเครือดง. “การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ เพื่อการบริหารของผู้น า”. วารสาร มจร 

สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีท่ี ๓ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗), : ๑๒๐. 
  ๒๗๘พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตโต), พุทธวิธีการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๔,  (กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๓-๕. 
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ประชากรที่ใช้ในการวิจัย พระสงฆ์ ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร จ านวน ๒๕๑ รูป 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยการเปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของ
เครจซี่ และมอร์แกน ๒) พระสงฆ์ กลุ่มตัวอย่าง ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร จ านวน ๒๕๑ รูป 
ได้ค านวณจากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ เพ่ือศึกษาหลักการบริหารจัดการของพระสังฆาธิการ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการวางแผนการเผยแผ่ ๒) ด้านการจัดองค์การการเผยแผ่ ๓) ด้านการ
บริหารบุคคลการเผยแผ่ ๔) ด้านการอ านวยการเผยแผ่ ๕) ด้านการก ากับการดูแลเผยแผ่ 

๔.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
       เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๒๕๑ ชุด ส่วน
การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๐รูป  

๔.๔ วิเคราะห์ข้อมูล 
       ๑) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
       ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จ เพ่ือการ
วิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพรรณนา ส าหรับอธิบายลักษณะ
ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและพรรณนาถึง“การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ
ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตเนื้อหาโดยสังเคราะห์จากแนวคิดเกี่ยวกับ
หลักการบริหารจัดการ๒๗๙ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการวางแผนการเผยแผ่ ๒) ด้าน
การจัดองค์การเผยแผ่ ๓) ด้านการบริหารบุคคลการเผยแผ่ ๔) ด้านการอ านวยการเผยแผ่ ๕) ด้าน
การก ากับดูแลการเผยแผ่ โดยใช้สถิติ ดังนี้ ๑) สถานภาพส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย
สถานภาพในคณะสงฆ์ อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรมและ วุฒิการศึกษา
เปรียญธรรม วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ ๒) ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มี
ต่อบทบาทการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสั งฆาธิการ ในเขตตลิ่ งชัน 
กรุงเทพมหานครวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๓) น าข้อมูลที่ได้จากการ
รวบรวมมาวิเคราะห์และสังเคราะห์สรุปผล และน าเสนอเขียนเป็นความเรียง ตารางหรือแผนภูมิ 

๒) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
       ผู้วิจัยด าเนินการสังเคราะห์เอกสาร เกี่ยวกับบทบาทการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ทั้ง ๕ ด้าน รวมทั้งการลงเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ด้วย
ตัวเอง ตามระเบียบวิธีวิจัย และตามประเด็นโจทย์วิจัยวิธีด าเนินงานวิจัย และการเก็บรวบรวมข้อมูล
เชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ์เชิงลึก น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา การสังเคราะห์เนื้อหา ข้อมูลที่
สอดคล้องกัน เพ่ือแสวงหาความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในบางประการ ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในเขตตลิ่ง

                                                 

  ๒๗๙พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตโต), พุทธวิธีการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๓-๕. 
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ชัน กรุงเทพมหานครและน าเสนอเขียนเป็นความเรียง ตารางหรือแผนภูมิ ซึ่งด าเนินการตามขั้นตอน 
ดังนี้ ๑) จัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เป็นแฟ้มข้อมูล ๒) อ่าน ท าความเข้าใจ บันทึก 
เขียนข้อสังเกตและตั้งประเด็นพรรณนา จัดหมวดหมู่ หาความเหมือน ความต่าง และความเชื่อมโยง
กับบริบท ๓) สรุปผลการวิจัย น าเสนอข้อมูลเป็นเรียงความ และรายงานผลการวิจัย 
 

๕. ผลการวิจัย 
๕.๑ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พระสงฆ์ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นพระภิกษุทั่วไป จ านวน ๑๖๙ รูป คิดเป็นร้อย
ละ ๖๗.๓๓ มีอายุ ๒๐-๒๙ ปี จ านวน  ๘๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๔๗ มีจ านวนพรรษา ๑-๑๐ พรรษา 
จ านวน  ๗๓ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๐๘ มีวุฒิการศึกษาสามัญระดับปริญญาตรีขึ้นไป จ านวน ๑๓๐ รูป 
คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๗๙ มีวุฒิการศึกษาทางธรรมระดับนักธรรมชั้นเอก จ านวน  ๑๔๒ รูป คิดเป็น
ร้อยละ ๕๖.๕๗ และไม่มีวุฒิการศึกษาบาลีจ านวน ๑๖๙รูป คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๘๙ 

๕.๒ ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

พระสงฆ์ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่เท่ากับ
๓.๕๕ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ดังนี้ 

๑)ด้านการวางแผน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร อยู่ ในอันดับที่สูงที่สุด คือ พระสังฆาธิการมีการวางแผนในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ส่วนปัญหา อุปสรรค พบว่า ในการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ
สังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครมีดังนี้คือพระสังฆาธิการไม่ค่อยมีการวางแผนร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ท าให้การวางแผนเป็นไปในลักษณะของงานใครงานมัน และพระสงฆ์
ทั่วไปไม่มีโอกาสในการเสนอแนวคิดในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องจากไม่มีโอกาสเข้าร่วม
ประชุมและเสนอแนวทางในการเผยแผ่  ส่วนข้อเสนอแนะ คือ ในการบริหารการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีดังนี้คือ ควรมีการวางแผน
ร่วมกันระหว่างพระสังฆาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีการบูรณาการแผนของแต่ละ
หน่วยงานเข้าด้วยกัน  

๒) ด้านการจัดองค์กร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๕๔ 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ
สังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร อยู่ในอันดับที่สูงที่สุดคือพระสังฆาธิการมีการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่วนปัญหา อุปสรรค พบว่า ในการบริหารการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครมีดังนี้คือ ระบบสมณะศักดิ์ของ
คณะสงฆ์มีปัญหา เพราะพระสังฆาธิการสนใจงานด้านปกครองมากกว่างานเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
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และการมีระบบอุปถัมภ์หรือการยึดติดกับต าแหน่งและลาภสักการะของพระสังฆาธิการ ท าให้ งาน
ด้านการบริหารการเผยแผ่ไม่เป็นที่ปรากฏชัด  ส่วนข้อเสนอแนะในการบริหารการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครมีดังนี้คือ ควรมีการก าหนด
ระบบสมณะศักดิ์ใหม่  

๓) ด้านการบริหารบุคคล พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๓.๕๑ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร อยู่ในอันดับที่สูงที่สุดคือ พระสังฆาธิการและ
คณะท างานมีความรู้ความสามารถในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่วนปัญหา อุปสรรค พบว่า ในการ
บริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครดังนี้คือ คณะ
สงฆ์มีการก าหนดอายุการท างานของพระสังฆาธิการนานเกินไป ท าให้พระสงฆ์รุ่นใหม่ไม่มีโอกาสใน
การเผยแผ่ และจ านวนของพระสงฆ์ผู้ท างานด้านการเผยแผ่มีจ านวนไม่เพียงพอ ส่วนข้อเสนอแนะ
ในการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มี
ดังนี้คือ ควรมีการเกษียณอายุพระสังฆาธิการเมื่ออายุ ๗๐ ปี เพ่ือเปิดโอกาสให้พระสงฆ์รุ่นใหม่ได้มี
โอกาสในการเผยแผ่มากข้ึน และควรมีการพัฒนาพระสงฆ์ในการเผยแผ่โดยการจัดอบรม  

๔)ด้านการอ านวยการ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๕๑ 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ
สังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร อยู่ในอันดับที่สูงที่สุดคือ พระสังฆาธิการมีการก าหนด
บทบาทภาระหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน ส่วนปัญหา อุปสรรค พบว่า ในการ
บริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครดังนี้คือ คณะ
สงฆ์มีการก าหนดอายุการท างานของพระสังฆาธิการนานเกินไป ท าให้พระสงฆ์รุ่นใหม่ไม่มีโอกาสใน
การเผยแผ่ และจ านวนของพระสงฆ์ผู้ท างานด้านการเผยแผ่มีจ านวนไม่เพียงพอ ส่วนข้อเสนอแนะ
ในการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มี
ดังนี้คือ ควรมีการเกษียณอายุพระสังฆาธิการเมื่ออายุ ๗๐ ปี เพ่ือเปิดโอกาสให้พระสงฆ์รุ่นใหม่ได้มี
โอกาสในการเผยแผ่มากข้ึน และควรมีการพัฒนาพระสงฆ์ในการเผยแผ่โดยการจัดอบรม  

๕) ด้านการควบคุม พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๖
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ
สังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร อยู่ในอันดับที่สูงที่สุดคือ พระสังฆาธิการมีการควบคุมให้
การปฏิบัติงานในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นไปตามขอบเขตและภาระหน้าที่ๆ ก าหนดไว้  ส่วน
ปัญหา อุปสรรค พบว่า ในการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานครมีดังนี้คือ ขาดงบประมาณสนับสนุนพระสังฆาธิการหรือพระสงฆ์ท่ีท าหน้าที่ในการเผยแผ่
และวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ท าให้มีเวลาและโอกาสเข้าวัดท าบุญ
น้อย การเผยแผ่แบบเก่าไม่สามารถเข้าถึงประชาชนได้  ส่วนข้อเสนอแนะในการบริหารการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครมีดังนี้คือ ควรมีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือ
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ใช้ในการเผยแผ่ให้ชัดเจน โดยอาจจะแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนที่เป็นพระสงฆ์หรือฆราวาสก็ได้ 
และควรมีการปรับกระบวนการ วิธีการ ในการเผยแผ่พุทธศาสนาให้มีความทันสมัยมากขึ้น  

 

๖. องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
จากแผนภาพที่ ๑ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเรื่อง การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ของพระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ได้ดังนี้คือ 

แผนภาพที่ ๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ด้านการวางแผน 
๑. พระสังฆาธิการร่วมกันวางแผนก าหนดนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
๒. มีการร่วมมือกันระหว่างพระสงฆ์ในเขตปกครองเพื่อวางแผนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
๓. พระสังฆาธิการมีการวางแผนการปฏิบัติงานในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
แนวทางการพฒันา  ๑. หากจะให้ได้ผลดีควรมีการประชุมวางแผนกันอย่างเป็นรูปธรรม 
                          ๒. ควรมีการจัดฝึกอบรมทุกปี เพื่อเป็นการสรรหาบุคลากรและสร้างศักยภาพ 

 

ด้านการควบคุม 
๑. มีการควบคุมให้การปฏิบัติงานในการเผยแผเป็นไปตามขอบเขตและภาระหน้าท่ีๆ ก าหนดไว้ 
๒. มีการควบคุมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นไปตามวัตถุประและเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
๓. มีการควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหายในการปฏิบัติงานในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
แนวทางการพฒันา   ๑. ควรมีวางแผนการท างาน โดยการก าหนดเป็นนโยบายอย่างชัดเจน 
                          ๒. ควรมีการรณรงค์ให้ผู้เผยแผ่มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติ 
 

ด้านการอ านวยการ 
๑. มีการก าหนดบทบาท ภาระหน้าท่ีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน 
๒. มีการอ านวยความสะดวกเรื่องสถานท่ีและอื่นๆ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
๓. มีการก าหนดวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
แนวทางการพฒันา  ๑. ควรยึดหลักมนุษยสัมพันธ์ในการสั่งการ 
                         ๒. ควรมีการสั่งงานอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม 

ด้านการจัดองคก์าร 
๑. มีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
๒. มีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างเหมาะสม 
๓. พระสังฆาธิการและคณะท างานสามารถรับภาระหน้าท่ีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
แนวทางการพฒันา  ๑. ควรมีการวางโครงสร้างการเผยแผ่อย่างเป็นระบบ 
                          ๒. ควรมีการจัดท าเป็นโครงการและมีหัวหน้ารับผิดชอบโดยตรง 
 

ด้านการบริหารบุคคล 
๑. พระสังฆาธิการและคณะท างานเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
๒.พระสังฆาธิการมีการประชุมบุคลากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
๓. พระสังฆาธิการมีการคัดเลือกบุคลากรท่ีเหมาะสมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
แนวทางการพัฒนา  ควรมีการจัดฝึกอบรมพระภิกษุ สามเณรและประชาชนท่ัวไปเพื่อใช้ในการเผยแผ่ 
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 ๔.๑ด้านการวางแผน พระสังฆาธิการร่วมกันวางแผนก าหนดนโยบายในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาและ พระสังฆาธิการมีการร่วมมือกันกับพระสงฆ์ในเขตปกครองเพ่ือวางแผนในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาและพระสังฆาธิการมีการวางแผนการปฏิบัติงานในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 ๔.๒ ด้านการจัดองค์การ พระสังฆาธิการและคณะท างานเป็นผู้มีความรู้ความสามารถใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพระสังฆาธิการมีการประชุมบุคลากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและ
พระสังฆาธิการมีการคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 ๔.๓ ด้านการบริหารบุคคล พระสังฆาธิการและคณะท างานเป็นผู้มีความรู้ความสามารถใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การมีการประชุมบุคลากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพระสังฆาธิการมี
การคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 ๔.๔ ด้านการอ านวยการ พระสังฆาธิการมีการก าหนดบทบาท ภาระหน้าที่ในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาอย่างชัดเจนและพระสังฆาธิการมีการอ านวยความสะดวกเรื่องสถานที่ในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา มีการก าหนดวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและมีการอ านวยความ
สะดวกในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 ๔.๕ ด้านการควบคุม พระสังฆาธิการมีการควบคุมให้การปฏิบัติงานในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเป็นไปตามขอบเขตและภาระหน้าที่ๆ ก าหนดไว้และการมีการควบคุมการปฏิบัติงานใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นไปตามวัตถุประและเป้าหมายที่ก าหนดไว้และมีการควบคุมไม่ให้เกิด
ความเสียหายในการปฏิบัติงานในการเผยแผ่ 
 

๗. อภิปรายผล 
ผลการวิจัยเรื่อง การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน 

กรุงเทพมหานคร มีประเด็นการอภิปรายผลดังนี้ 
๑) ด้านการวางแผน จากผลการวิจัยพบว่า การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ

สังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร คือ ควรมีการวางแผนร่วมกันระหว่างพระสังฆาธิการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการบูรณาการแผนของแต่ละหน่วยงานเข้าด้วยกัน และควรมีการเปิด
โอกาสให้พระสงฆ์ได้เสนอแนวคิดในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยการจัดให้มีการประชุมร่วมกันเพ่ือ
ก าหนดแนวทางในการเผยแผ่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พระมหาฤทัย สิริคุตฺโต (เสาวรักษ์)๒๘๐เรื่อง 
“การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทัศนะของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา” 
ผลการวิจัยพบว่าพระสังฆาธิการควรมีการวางแผนนโยบายในการท างานและควรสร้างความน่าเลื่อมใส
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่เสมอ 
 ๒) ด้านการจัดองค์การ จากผลการวิจัยพบว่า การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร คือ ควรมีการก าหนดระบบสมณะศักดิ์ใหม่ และให้
                                                 

  ๒๘๐พระมหาฤทัย สิริคุตฺโต (เสาวรักษ์), “การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทัศนะของพระสังฆาธิการใน
เขตอ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา”, สารนิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต,(สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
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ความส าคัญกับงานของคณะสงฆ์ทุกด้าน จะท าให้พระสงฆ์สนใจการเผยแผ่มากขึ้นการ สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ พระมหานงค์ อับไพ๒๘๑เรื่อง“การบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของ
มหาเถรสมาคม” ผลการวิจัยพบว่า ควรสร้างระบบเครือข่ายองค์กรด้านการเผยแผ่พุทธศาสนาให้มากขึ้น 
ควรปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้องทันสมัยกับการบริหารสมัยใหม่ เน้นให้พระสงฆ์ท างานด้านการเผย
แผ่ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการด ารงมั่นของพุทธศาสนา 
 ๓) ด้านการบริหารบุคคล จากผลการวิจัยพบว่า การการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครคือ ควรมีการพัฒนาพระสงฆ์ในการเผยแผ่โดยการจัด
อบรม เพ่ือให้มีพระสงฆ์ผู้ท างานด้านเผยแผ่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นสอดคล้องกับผลงานวิจัยของพระพงษ์
ชัย ชยว โส (พุทธวชิรกุล)๒๘๒ เรื่อง “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักงานบริหารโครงการพระธรรม
จาริกส่วนภูมิภาค” ผลการวิจัยพบว่ามีการด าเนินการประชาสัมพันธ์มากขึ้นจัดการศึกษาและส่งเสริมให้
บุคลากรได้ศึกษาในระดับที่สูงและเพ่ิมค่าตอบแทนและสวัสดิการด้านต่างๆ 
 ๔) ด้านการอ านวยการ จากผลการวิจัยพบว่า การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครคือ ควรมีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการเผยแผ่ให้ชัดเจน 
และควรมีการปรับกระบวนการ วิธีการ ในการเผยแผ่พุทธศาสนาให้มีความทันสมัยมากขึ้น สามารถ
เข้าถึงประชาชนที่ปัจจุบันมีวิถีชีวิตแตกต่างไปจากเดิมมาก และสามารถตอบสนองต่อวิถีชีวิตของคนยุค
สมัยใหม่ได้สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พระวุฒิภัทร อาทโร (สระทองแพ)๒๘๓เรื่อง“บทบาทของ
พระสงฆด้์านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอ าเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัยพบว่า ข้อเสนอแนะ
คือ ควรมีการพัฒนารูปแบบการเผยแผ่ให้ทันสมัยเพ่ือไม่ให้เกิดความน่าเบื่อหน่าย มีการจัดหาทรัพยากร
ที่ส าคัญในการเผยแผ่ให้เพียงพอและด้านการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา มีการสนับสนุนการเผยแผ่
พระพุทธศาสนามากกว่านี้ 
  ๕) ด้านการควบคุม จากผลการวิจัยพบว่า การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสังฆาธิการในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครคือ การบริหารคณะสงฆ์ในทุกระดับ ควรเป็นไป
ในแนวราบ ไม่ใช่แนวดิ่ง พระสงฆ์ต้องท างานเผยแผ่ในเชิงรุกให้มากขึ้น และควรหาวิธีการกอบกู้
ภาพลักษณ์และความศรัทธาจากประชาชน รวมทั้งมีมาตรการ ในการควบคุมพระสงฆ์มิให้มีการ
แสดงออกท่ีไม่เหมาะสมทั้งในเรื่องส่วนตัวและการเมือง 

 

๘. กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  ด้วยความเมตตาอนุเคราะห์ของคณะกรรมการที่

ปรึกษาสารนิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ ดร. ประเสริฐ  ธิลาว และอาจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี ที่ได้ให้

                                                 

 ๒๘๑เรื่องเดียวกัน. 
 ๒๘๒พระพงษ์ชัย ชยว โส (พุทธวชิรกุล) , “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักงานบริหารโครงการ
พระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค”, สารนิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต,(สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
 ๒๘๓เรื่องเดียวกัน. 
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ความกรุณาแนะน า ให้ค าปรึกษา และเอาใจใส่มาโดยตลอด ขอขอบพระคุณ พระอุดมสิทธินายก, ดร., 
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร., พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร., อาจารย์ ดร. รัฐพล เย็นใจมา และอาจารย์ 
ดร. บุษกร วัฒนบุตร ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย พร้อม
ทั้งให้ค าแนะน าแก้ไขให้สมบูรณ์จนสามารถน าไปใช้เก็บข้อมูลการวิจัยได้ และขอขอบคุณ อาจารย์
วารีญา  ม่วงเกลี้ยง ที่ช่วยให้ค าแนะน าเกี่ยวกับขั้นตอนการวิจัยที่ผู้วิจัยมีข้อติดขัดจนสามารถท างานได้
เป็นผลส าเร็จ 

 ขอขอบพระคุณ พระเทพวิมลโมลี  พระราชวิสุทธิญาณ พระครูโอภาสสุวรรณรัตน์         
พระมหาธวัช โพธิเสวี พระครูสิทธิวัฒนคุณ พระครูปลัดมานิตย์ สุทธิญาโณ พระครูกาญจนกิจจา       
พระวัชรา ญาณวชิโร พระใบฎีการุ่งศักดิ์ ปภาโส พระมหาทวี ฐานธมฺโม และพระสงฆ์ทุกรูปที่กรุณาให้
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี และขอขอบพระคุณพระสังฆาธิการทุกรูปที่กรุณาให้
ข้อมูลเพ่ือใช้ในการวิจัย ท าให้ผู้วิจัยสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วน 

 ขอขอบคุณ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ดร. ยุทธนา ประณีต คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
และคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการต่างๆ ให้ความเมตตาเอ้ือเฟ้ือ ถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจ และเป็นก าลังใจให้ผู้วิจัยมาโดยตลอด จนท าให้สารนิพนธ์ส าเร็จลุล่วงได้อย่างราบรื่น รวมถึง
เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่กรุณาอ านวยความสะดวกแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด 

 สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณเพ่ือนสหธรรมิกหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ      
เชิงพุทธทุกรูปที่คอยช่วยเหลือให้ค าแนะน าปรึกษาและให้ก าลังใจแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด คุณค่าและ
ประโยชน์ใด ๆ อันพึงบังเกิดจากสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตเวทิตาคุณแด่ครูอุปัชฌาย์
อาจารย์โยมมารดาบิดา ญาติสนิท มิตรสหาย รวมทั้งพุทธบริษัทผู้มีอุปการคุณทุก ๆ ท่าน  
 

๙. ข้อเสนอแนะ 
๑. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
๑) ด้านวางแผน คณะสงฆ์ควรมีการวางแผนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกับ

หน่วยงานต่างๆ ทั้งในส่วนของหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเผยแผ่ เช่น ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ รวมถึงเป้าหมายในการเผยแผ่ ได้แก่ 
สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  

๒) ด้านการจัดองค์กร คณะสงฆ์ควรมีการประสานงานด้านการเผยแผ่ทั้งในส่วนของ
คณะสงฆ์ด้วยกัน หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การเผยแผ่ได้ผลดี  นอกจากนี้ควรมีการ
ก าหนดโครงสร้างองค์กรใหม่ โดยก าหนดให้พระสงฆ์ที่มีความสามารถด้านการเผยแผ่เข้าร่วมด้วย 
เพ่ือช่วยให้การเผยแผ่เชิงรุกท่ีจัดท าขึ้นบริเวณนอกวัดสะดวกมากยิ่งขึ้น 

๓) ด้านการบริหารบุคคล คณะสงฆ์ควรมีการจัดหาบุคลากรด้านการเผยแผ่ และน ามา
พัฒนาเพื่อให้มีบุคลากรด้านนี้อย่างเพียงพอ 

๔) ด้านการอ านวยการ คณะสงฆ์ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการเผยแผ่
อย่างชัดเจน และเพียงพอ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเผยแผ่ 
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๕) ด้านการควบคุม คณะสงฆ์ควรมีการควบคุมความประพฤติของพระสงฆ์อย่างเคร่งครัด 
ควรมีการลงโทษอย่างชัดเจน เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายในการในการปฏิบัติงานด้านการเผยแผ่ 

๒.ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

๑) ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงลึก เพ่ือที่จะได้น าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มี
ประสิทธิภาพแระสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

๒) ควรมีการศึกษาการบริหารจัดการงานด้านอ่ืนๆ อาทิ งานด้านการสาธารณ
สงเคราะห์ งานด้านศึกษาสงเคราะห์ ของคณะสงฆ์ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการก าหนด
นโยบายการปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

บรรณานุกรม 
      (๑) หนังสือ : 
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตโต), พุทธวิธีการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๔,  (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๓-๕. 
 (๓) วิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย: 

พระพงษ์ชัย ชยว โส (พุทธวชิรกุล) , “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักงานบริหารโครงการพระ
ธรรมจาริกส่วนภูมิภาค”, สารนิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต,(สาขาวิชารัฐประศาสน
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อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา”, สารนิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ,
(สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
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ไพศาล เครือแสง, “รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้นาองค์กร
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