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บทคดัย่อ 
 

งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์๒ ประการ คือ  ๑)  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุ
สามเณรต่อการเรียนพระปริยติัธรรมแผนกธรรม-บาลี ในจงัหวดัอุบลราชธานี  ๒)  เพื่อศึกษาปัญหา
และอุปสรรคในการจดัการเรียนการสอนพระปริยติัธรรมแผนกธรรม -บาลีในจงัหวดัอุบลราชธานี  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคือ แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง คือ  พระภิกษุสามเณรท่ี
ก าลงัศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษาของมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธานี
โรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกธรรม-บาลี   จ านวน ๔๐๐ รูป  ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจาก
ตาราง เครจซ่ี และมอร์แกน (Krejcie and Morgan.) กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน ๑๕๐ รูป  เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามพระภิกษุสามเณรเรียนพระปริยติัธรรมแผนกธรรม-บาลี 
ในจงัหวดัอุบลราชธานี แบ่งออกเป็น ๓ ตอนคือ ตอนท่ี  ๑  ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัผูต้อบ
แบบสอบถามพระภิกษุสามเณรเรียนพระปริยติัธรรมแผนกธรรม-บาลี ในจงัหวดัอุบลราชธานี ตอน
ท่ี ๒ เป็นการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระ
ปริยติัธรรมแผนกธรรม-บาลี ในจงัหวดัอุบลราชธานี   เป็นแบบสอบถามท่ีมีมาตราส่วนประเมินค่า 
๕ ระดบั ตอนท่ี ๓ เป็นแบบสอบถามปลายเปิดแสดงความคิดเห็น ปัญหาและ อุปสรรค ต่อการเรียน
พระปริยติัธรรมแผนกธรรม-บาลี ในจงัหวดัอุบลราชธานี วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป
เพื่อการวจิยัทางสังคมศา สตร์ สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)  
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ผลการวจัิยพบว่า 
 

๑)  ความพึงพอใจของ พระภิกษุสามเณรเรียนพระปริยติัธรรมแผนกธรรม-บาลี ใน
จงัหวดัอุบลราชธานี โดยรวมทั้ง ๓ ดา้น อยูใ่นระดบันอ้ย แต่เม่ือแยกเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นการบริหารจดัการของส านกัเรียน 

๒) ความพึงพอใจของ พระภิกษุสามเณรเรียนพระปริยติัธรรมแผนกธรรม-บาลี ใน
จงัหวดัอุบลราชธานี ไดเ้สนอแนะเก่ียวกบั ปัญหา  และอุปสรรค ต่อการเรียนพระปริยติัธรรมแผนก
ธรรม-บาลี ในจงัหวดัอุบลราชธานี  สามารถแยกออกเป็นรายขอ้ไดด้งัน้ี ๑)  อยากใหโ้รงเรียนปริยติั
ธรรมทุกส านกัเรียนไดมี้การสอนบาลี และอยากมีครูสอนบาลีดว้ย   ๒) เสริมการเรียนการสอนนอก
สถานท่ีใหเ้ตม็ท่ี มากกวา่เดิมยิง่ข้ึนไป  ๓) อยากจะใหมี้ส่ือการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคโนโลย ีโดย
ใชโ้ปรแกรมเก่ียวกบัการเรียนการสอนภาษาบาลี เพื่อความเขา้ใจในการท่องจ า พระภิกษุ สามเณร 
ผูเ้รียน ๔)  การจดัการเรียนการสอนส าหรับครูคฤหสัถ ์ท่ีสอนตามโรงเรียนปริยติัธรรมควรปฏิบติั
ตนต่อพระภิกษุสามเณร เช่น ไม่ควรตีตวัเสมอท่าน และไม่ควรแสดงกิริยาต่าง ๆ ท่ีไม่เหมาะสม
ออกมา ใหรู้้จกัเคารพต่อเพศ พระภิกษุ และสามเณร ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ แห่งพระพุทธศาสนา 
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ABSTRACT 
  

The objectives of this research are 1) to study opinions of monks and novices towards 
studying  Dharma in Pali in Ubonratchathani Province 2) to study problems and obstacles of 
teaching and learning Dharma in Pali in the province. The methodology used in this research is 
the questionnaire gathering information from sampling groups including 400 monks and novices 
studying at Mahachulalongkornrajavidyalaya  University, Ubonratchathani Campus and the 
Dharma in Pali Schools. The sampling group of 150 is specified by Krejcie and Morgan table. 
The tools used for collecting data are the questionnaires for monks and novices studying Dharma 
in Pali  in the province which is divided into 3 sections : Section I. General Information of 
Respondents; Section II. Opinion of Respondents on studying Dharma in Pali in the province. 
This section is designed in weighting scale of 5 levels; Section III. Open-Ended Questionnaire on 
opinions of respondents on problems and obstacles in studying Dharma in Pali in the province. 
The data is analyzed by software packaged program for social science research. Statistics used on 
data analysis are frequency distribution in percentage, mean, and standard deviation 
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Research Findings 
 

1) Satisfaction level of monks and novices studying Dharma in Pali in all 3 areas of 
sections 2 of the research is averagely low. However, if each section is taken to consideration, the 
highest score is in the area of school management 

2)  Monks and novices studying Dharma in Pali in the province have expressed 
problems, obstacles and needs of their study as the following : 1) Pali teaching and Pali teachers  
are necessary in all Dharma schools;   2) Supplementary Pali teaching outside classroom should 
be promoted; 3) More information technology, media and program on teaching Pali for 
understanding and reciting  should be provided to learners specially monks and novices; 4) 
Laymen as Pali teachers should properly behave and respect monks and novices as symbols of 
Buddhism 
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กติตกิรรมประกาศ 
  

การวจิยัเร่ือง “การศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระปริยตัิ
ธรรม แผนกธรรม-บาล ีในจังหวดัอุบลราชธานี” ในการวจิยัในคร้ังน้ี จะส าเร็จไดก้็เพราะอุปการคุณ
และสนบัสนุนจากพระครูสารกิจโกศล รองอธิการบดีมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขตอุบลราชธานี พระครูสมุห์เฉวยีน กตปุญฺโญ ผูอ้  านวยการ ส านกังานวทิยาเขตอุบลราชธานี  
พระครูธรรมธรศิริวฒัน์  สิริวฑฺฒโน  ดร.  ผูอ้  านวยการส านกัวชิาการ วทิยาเขตอุบลราชธานี พระ
ใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการ และ ขอขอบใจท่าน พระ สฤทธ์ิ สุมโน  ท่ีให้
ความช่วยเหลือในเร่ืองการจดั เก็บแบบสอบถามและช่วยวเิคราะห์ขอ้มูลในการท างาน วจิยัในคร้ังน้ี
ใหเ้ป็นผลส าเร็จ 

ขออนุโมทนาขอบพระคุณ ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัพุทธศาสตร์ ขอขอบพระคุณ
เจา้หนา้ท่ีสถาบนัวจิยัพุทธศาสตร์  และขออนุโมทนาขอบคุณคณะกรรมการผูเ้ช่ียวชาญทั้ง ๓ ท่าน 
ไดแ้ก่ รองศาสตราจารย ์ดร.วชัระ งามจิตรเจริญ ดร.ประมูล สารพนัธ์  เป็นตน้ จากสถาบนัวจิยัพุทธ
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั วดัมหาธาตุยวุราชรังสฤษฏ ์กรุงเทพมหานครท่ีให้
ทุนท าการวจิยัและคอยช่วยเหลือช้ีแนะแหล่งขอ้มูลในการท าวจิยัดว้ยไมตรีจิตอนัดียิง่ 

ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีไดเ้สียสละแรงกายแรงใจ และช่วยสนบัสนุนในการท าวจิยั
เล่มน้ีดว้ยดีตลอดมา ขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญ และไดรั้บแต่คุณงามความดีแห่งการวจิยั
น้ีโดยทัว่กนั 

ประโยชน์และคุณงามความดีแห่งการวจิยัน้ีขอนอ้มไวเ้พื่อเป็นเคร่ืองสักการบูชาคุณของ
พระรัตนตรัย ซ่ึงมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆแ์ละโยมบิดามารดา ครู อุปัชฌายอ์าจารยผ์ู ้
ประสิทธ์ิประสาทสรรพวชิาการความรู้ทั้งมวล 

สุดทา้ย ผูว้จิยัขอกราบระลึกถึงพระคุณคุณพอ่  คุณแม่ ท่ีใหก้ าลงัใจในการท างานวจิยัใน
คร้ังน้ี และขอขอบคุณพี่ ๆ นอ้ง  ๆ และเพื่อน ๆ ทุกคนท่ีคอยห่วงใย และใหก้ าลงัใจตลอดมา  
 

พระมหาบณัฑิต นิสาภยั ดร. 
๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 
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บทที่  ๑ 

 

บทน า 
 

๑.  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 

ในคร้ังพุทธกาล การศึกษาหรือธุระท่ีส าคญัของภิกษุสงฆส์าวก เป็นไปในลกัษณะ ๒ 
ประการดว้ยกนั กล่าวคือ  คนัถธุระ ๑ วปัิสสนาธุระ ๑   ภายหลงัเม่ือพระพุทธเจา้เสด็จดบัขนัธปริ
นิพพานแลว้ บรรดาพระมหาสาวกซ่ึงมีพระมหากสัสปะเป็นประธาน ไดท้  าการสังคายนาพระธรรม
วนิยัไวเ้ป็นหมวดหมู่ รวมเรียกวา่  “พระไตรปิฎก”  นั้น   ในคร้ังแรกยงัคงทรงจ าสืบต่อกนัมาดว้ยวธีิ  
“มุขปาฐะ” จนถึง การสังคายนาคร้ังท่ี ๕ จึงมีการจารึกลงในใบลานไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ยภาษาบาลี 
หรือภาษามคธ ทั้งน้ี ดว้ยเล็งเห็นวา่กาลภายหนา้ บุคคลจะทรงจ าพระไตรปิฎกไวไ้ม่ไดท้ั้งหมด  และ
จากการท่ีพระไตรปิฎกไดถู้กจารึกไวด้ว้ยภาษาบาลีน่ีเอง  ภิกษุสงฆโ์ดยเฉพาะอยา่งยิง่ ฝ่ายเถรวาท จึง
หนัมาศึกษาภาษาบาลีใหเ้ป็นความรู้พื้นฐานก่อน จากนั้นจึงศึกษาพระไตรปิฎกต่อไป  ทั้งน้ี เพื่อ
รักษาพระธรรมวนิยัดั้งเดิมของพระพุทธองค ์ไม่ใหค้ลาดเคล่ือน หรือวปิลาสไปตามยคุสมยั  ต่อมา
เม่ือพระพุทธศาสนาไดเ้จริญแพร่หลายไปยงันานาประเทศ จึงมีการคดัลอกพระไตรปิฎกไวเ้ป็น
ภาษาของตน  ทั้งน้ี เพื่อเรียนรู้ไดง่้ายข้ึน และสามารถถ่ายทอดค าสอนนัน่ออกมาอยา่งถูกตอ้งตรง
ตามพุทธประสงค ์ 

การศึกษาพระปริยติัธรรมของคณะสงฆไ์ทยเรานั้น อาจจะกล่าวไดว้า่มีมานานนบัตั้งแต่
ภายหลงัการสังคายนา คร้ังท่ี ๓ ซ่ึงพระเจา้อโศกมหาราชจดัส่งภิกษุสงฆไ์ปประกาศ
พระพุทธศาสนาในนานาประเทศ รวมทั้งประเทศไทยดว้ย  ซ่ึงวธีิการสอน และต าราประกอบการ
เรียนการสอนก็แตกต่างกนัไปในแต่ละยคุสมยั  แต่ส่วนใหญ่การเรียนการสอนคงจะไม่ใช่การน าเอา
พระไตรปิฎกทั้งหมดมาศึกษา  แต่อาจจะเอาเน้ือหาตอนหน่ึงในพระไตรปิฎกมาศึกษาบา้ง  หรือ
น าเอาคมัภีร์ชั้นอรรถกถาท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระไตรปิฎกมาศึกษาบา้ง ผลจากการเล็งเห็นการณ์ไกลของ
พระมหาเถระในอดีต นบัตั้งแต่การสังคายนา คร้ังท่ี ๑ จนถึงปัจจุบนัน้ี  ซ่ึงไดมี้การศึกษาภาษาบาลี  
อนัเป็นภาษาท่ีจารึกค าสอนของพระพุทธองคน์ั้น  จึงท าใหพ้ระพุทธศาสนายงัคงด ารงมัน่ และเจริญ
แพร่หลายมาตราบเท่าทุกวนัน้ี  
                                                           

๑ http://www.oknation.net/blog/print.php?id=๓๙๕๘๗๕. สืบคน้วนัท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓. 

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=������.%20���


 
 

การจดัตั้งส านกัเรียนพระปริยติัธรรมแผนกบาลี  ในกรณีท่ีวดัใดวดัหน่ึงท่ีมีความ
ประสงคจ์ะจดัการเรียนการสอนโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นพระปริยติัธรรมแผนกบาลี  ก็สามารถ
ด าเนินการไดต้ามความเหมาะสม  โดยเบ้ืองตน้การบริหารจดัการในดา้นการจดัการเรียนการสอน 
วดัจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการเองหมด เช่น  ๑. ตอ้งมีสถานศึกษาหรือสถานท่ีท่ีจะใชท้  าการเรียนการ
สอน  ซ่ึงอาจจะไม่จ  าเป็นตอ้งสร้างอาคารเรียนหรือโรงเรียนก็ได ้ อาจจะใชศ้าสนสถานภายในวดั 
เช่น ศาลาการเปรียญ  หรือศาลาบ าเพญ็บุญ อยา่งใดอยา่งหน่ึง เพื่อใชจ้ดัการเรียนการสอนก็ได้  ๒. 
ตอ้งมีครู  และนกัเรียนพอสมควร ๓. ตอ้งเตรียมวสัดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน  เช่น  กระดาน  โตะ๊  
เกา้อ้ี  คอมพิวเตอร์  พร้ินเตอร์  เคร่ืองถ่ายเอกสาร  กระดาษพิมพ ์ เป็นตน้  ซ่ึงในปีแรกของการเปิด
การเรียนการสอนตอ้งลงทุนในการน้ีพอสมควร แต่ปีถดัไปอุปกรณ์บางอยา่งก็ไม่ตอ้งจดัหาอีก  ๔.
ตอ้งอ านวยวสัดุการเรียนแก่นกัเรียน  เช่น  ต าราเรียน  สมุด  ปากกา เป็นตน้ ๕.ตอ้งมีงบประมาณ
ด าเนินการ เช่น  นิตยภตัครู  จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์  รางวลั  หรือทุนทางการศึกษา  เป็นตน้ 
 

การเปิดสอนในปีแรกอาจจะจดัใหมี้การเรียนการสอนในบางชั้น เช่น  บาลีไวยากรณ์ 
ประโยค ๑-๒ หรือประโยค ป.ธ.๓ ก็ได ้โดยใชค้  าวา่ “ส านกัศาสนศึกษา ”  น าหนา้ช่ือวดันั้น ๆก่อน  
หลงัจากนั้นเม่ือมีการด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองอยา่งนอ้ยเป็นเวลา ๓-๕ ปี ข้ึนไปและมีจ านวน
นกัเรียนสมคัรเรียน  สมคัรสอบ  และสอบไดติ้ดต่อเป็นจ านวนท่ีพอควรอาจจะท าเร่ืองขออนุมติัให้
จดัตั้งเป็น “ส านกัเรียน ” หรือ “โรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกบาลีประจ าจงัหวดั ” ได ้ โดยอาจจะ
อาศยั “ระเบียบมหาเถรสมาคมวา่ดว้ยการจดัตั้งโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกบาลีประจ าจงัหวดั 
พ.ศ.๒๕๔๑” เพื่อน าเสนอเร่ืองตามล าดบัชั้นเพื่อขออนุมติัต่อไป ซ่ึงมีกรอบแนวคิดหรือเง่ือนไขท่ี
ส านกัศาสนศึกษานั้นๆจะตอ้งด าเนินการโดย สังเขป ดงัน้ี คือ  ๑.เป็นส านกัศาสนสถานศึกษา ท่ีมี
การเรียนการสอนพระปริยติัธรรมแผนกบาลี-นกัธรรมไปพร้อม ๆ กนั  มีนกัเรียนส่งเขา้สอบและ
สอบไดป้ระโยคบาลีสนามหลวงติดต่อกนั ๓ พ.ศ. ข้ึนไป ๒. เป็นส านกัศาสนศึกษาท่ีมีการเรียนการ
สอนพระปริยติัธรรมแผนกบาลี  ตั้งแต่ชั้นบาลีไวยากรณ์ ถึงชั้นเปรียญธรรม ๔ ประโยค  ๓.มีครู – 
อาจารย ์ ผูด้  าเนินการสอนครบทุกชั้นทุกประโยค     ๔. มีนกัเรียนเขา้สอบประโยคบาลีสนามหลวง
ตั้งแต่ชั้นประโยค ๑-๒ ถึงชั้นเปรียญธรรม ๔ ประโยค ไม่นอ้ยกวา่ ๒๐ รูป มีผลการสอบไดข้อง
นกัเรียนมากพอสมควร   ๕. มีอาคารเรียนสัปปายะ  และมีบุคลากรทางการศึกษา คือ ผูจ้ดัการ  
อาจารยใ์หญ่  ครู  นกัเรียน  

ในปัจจุบนัจากการส ารวจสถิติจ านวนส านกัเรียน ท่ีจดัการเรียนการสอนพระปริยติั
ธรรมแผนกบาลี-แผนกบาลี และส่งนกัเรียนเขา้สอบความรู้ประโยคบาลีสนามหลวง แบ่งออกเป็น 
๓ กลุ่ม คือ  

๒ 



   

ก. ส านกัเรียนส่วนกลาง  หมายถึง ส านกัเรียนพระปริยติัธรรมแผนกบาลี ท่ีตั้งอยูใ่นเขต
กรุงเทพมหานคร มีจ  านวนทั้งส้ิน ๘๖ ส านกัเรียน 

ข. ส านกัเรียนส่วนภูมิภาค   หมายถึง ส านกัเรียนคณะจงัหวดัทั้งในส่วนของมหานิกาย
และธรรมยติุ (ธ)  ท่ีมีการจดัการเรียนการสอนพระปริยติัธรรมแผนกบาลี  ท่ีตั้งอยูใ่นเขตต่างจงัหวดั
ทั้งหมด ซ่ึงในส านกัเรียนคณะจงัหวดัแต่ละแห่งอาจจะประกอบดว้ยส านกัศาสนศึกษาและส านกั
เรียนโรงเรียนประจ าจงัหวดัอ่ืนๆอีกหลายส านกัฯก็ได้  แต่เวลาส่งรายช่ือของนกัเรียนผูข้อสมคัรเขา้
สอบความรู้ประโยคบาลีสนามหลวง  จะตอ้งส่งในนามส านกัเรียนคณะจงัหวดันั้นๆเพียงอยา่งเดียว   
ปัจจุบนัมีจ านวนส านกัเรียนคณะจงัหวดัทั้งส้ิน ๑๑๗ ส านกัเรียน 

ค. ส านกัเรียนโรงเรียนประจ าจงัหวดั  หมายถึง ส านกัศาสนศึกษาท่ีผา่นเกณฑพ์ิจารณา
แต่งตั้งใหเ้ป็นโรงเรียนพระปริยติัธรรม  ตามระเบียบมหาเถรสมาคมวา่ดว้ยการจดัตั้งโรงเรียนพระ
ปริยติัธรรมแผนกบาลีประจ าจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๑  ซ่ึงปัจจุบนัมีทั้งส้ิน ๓๑ แห่ง  

การจดัการเรียนการสอนพระปริยติัธรรม แผนกบาลี ใหด้ าเนินไปบรรลุผลตาม
เป้าหมายท่ีไดว้างไวน้ั้น ตอ้งอาศยัทรัพยากร (Resource) ส าคญัใน ๔ ดา้น หรือ ๔ M คือ  

๑.   คน (Man)  หมายถึงบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีส่วนร่วมในการบริหาร และการ
จดัการเรียนการสอน มีดงัน้ี  

๑.๑ เจา้ส านกัเรียน   คือ ผูท่ี้เป็นเจา้อาวาสวดันั้น หรือ ผูจ้ดัการ คือ พระ ภิกษุท่ีเจา้
อาวาสมอบหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ท าหนา้ท่ีเป็นประธานในการบริหารการศึกษา  

๑.๒ ครูใหญ่ หรือ อาจารยใ์หญ่   พระภิกษุผูเ้ป็นหวัหนา้ท่ีจะน านโยบายไปปฏิบติั
ใหเ้กิดผลในการบริหารในการจดัการเรียนการสอน  

๑.๓ ครู/อาจารยป์ระจ าชั้น หรือ ครู/อาจารยป์ระจ าวชิา  คือ พระภิกษุหรือสามเณร 
ซ่ึงท าหนา้ท่ีในการสอนภายในส านกัเรียนแต่ละแห่ง  อาจจะเป็นครู/อาจารย ์ภายในส านกัเรียนก็ได ้ 
หรือจะนิมนตม์าจากภายนอกส านกัเรียนก็ได ้ ซ่ึงครูสอนดงักล่าวมี ๒ ลกัษณะ คือ  

๑.๓.๑  ครูไม่เป็นทางการ ไดแ้ก่พระภิกษุสามเณร ผูไ้ดรั้บมอบหมายจากเจา้
ส านกัเรียน/ผูจ้ดัการ/อาจารยใ์หญ่ ใหท้  าหนา้ท่ีเป็นครูสอนอยา่งใดอยา่งหน่ึง โดยยงัไม่ไดรั้บตราตั้ง
ใหเ้ป็นครูสอนอยา่งเป็นทางการ  

๑.๓.๒ ครูอยา่งเป็นทางการ  ไดแ้ก่พระภิกษุสามเณร ผูไ้ดรั้บมอบหมายจาก
เจา้ส านกัเรียน ผูจ้ดัการ อาจารยใ์หญ่ ใหท้  าหนา้ท่ีเป็นครูสอนอยา่งใดอยา่งหน่ึงโดย ไดรั้บตราตั้งให้
เป็นครูสอนอยา่งเป็นทางการจากเจา้ส านกัเรียน เจา้ส านกัเรียนคณะจงัหวดั  ในบางกรณีหากครู
อาจารยภ์ายในส านกัเรียนไม่พอ หรือไม่สามารถนิมนตห์าครูอาจารยจ์ากส านกัเรียนอ่ืนมาช่วยสอน

๓ 



   

ได ้ ก็อาจจะเชิญฆราวาส ผูเ้ป็นอดีตมหาเปรียญ ซ่ึงมีความรู้ความช านาญในดา้นภาษาบาลีมาช่วย
สอนก็ได ้ 

การคดัเลือกครูอาจารย ์เพื่อจะท าหนา้ท่ีเป็นครูสอนชั้นไหน/วชิาอะไร  เจา้ส านกัเรียน
หรืออาจารยใ์หญ่ผูใ้ดผูห้น่ึง หรืออาจจะพิจารณาร่วมกนั โดยคดัเลือกจากพระภิกษุสามเณรภายใน
ส านกัเรียนผูท้รงคุณวฒิุและวยัวฒิุเป็นเกณฑ ์ และครู อาจารยรู์ปนั้น อาจจะสอนรูปละวชิาก็ได ้ รูป
ละชั้นสอนทั้งสองวชิาก็ได ้  หรือชั้นน้ีสอนวชิาหน่ึงแลว้สอนอีกชั้นหน่ึงวชิาหน่ึงก็ได ้ ทั้งน้ี ข้ึนอยู่
กบันโยบายของแต่ละส านกัเรียน และความพร้อมของครู อาจารยผ์ูท้  าหนา้ท่ีสอนก็ได ้ 

๒.  เงิน (Money)  เป็นงบประมาณในการบริหารงานดา้นการจดัการเรียนการสอนต่างๆ  
ถือไดว้า่เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัมาก เพราะตอ้งใชเ้ป็นทุนในการอ านวยความสะดวกในหลายๆ
ดา้น เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่านิตยภตัถวายผูส้อน  ค่าทุนการศึกษา  ค่าจดักิจกรรมทางการศึกษา เช่น 
การสอบสนามวดั  การจดัอบรมบาลีก่อนสอบ เป็นตน้  ซ่ึงงบประมาณน้ีมาจาก ๓ ส่วน คือ  

        ๒.๑  เงินอุดหนุนจากภาครัฐ ผา่นทางส านกัพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
        ๒.๒  เงินทุนนิธิ  เงินผาติกรรม  เป็นตน้  ภายในวดั  
        ๒.๓  เงินบริจาคจากพุทธบริษทัโดยทัว่ ๆ ไป  
๓.  วสัดุ (Materials)  เป็นวสัดุอุปกรณ์ท่ีส านกัเรียนจะตอ้งจดัหาใหก้บันกัเรียนและ

คณะครู เช่น ต าราเรียน สมุด ดินสอ ปากกา คอมพิวเตอร์ ปร๊ินเตอร์ เคร่ืองถ่ายเอกสาร เทปเสียง 
เคร่ืองเทป  เป็นตน้  ซ่ึงต าราเรียนอาจจะใชร้ะบบการยมืสืบต่อจากนกัเรียนรุ่นพี่สู่รุ่นนอ้งก็ได ้ถา้ไม่
ช ารุดหรือเสียหายมากเกินไป  

๔.  การจัดการ (Management)  เป็นการน าเอาทรัพยากรทั้ง ๓ ประการ มาบูรณาการ 
และจดัการอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ใหไ้ดผ้ลคุม้ค่า ส้ินเปลืองนอ้ยแต่เกิดประโยชน์สูงสุด โดยอาศยั
รูปแบบและโครงสร้างการบริหารในรูปของคณะกรรมการ  

การจดัการเรียนพระปริยติัธรรมแผนกธรรมและบาลีในเขตจงัหวดัอุบลราชธานีใน
ปัจจุบนัน้ี ถือไดว้า่ เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนสอบผา่นเพียงอยา่งเดียว ใน
ขณะเดียวกนัการศึกษาต่อแผนกธรรมและบาลี ถือวา่ เป็นขบวนการศึกษาขั้นตน้ จึงเขา้ใจวา่ ยงัไม่
ถึงท่ีสุดของการบวชเรียน จึงเรียนควบคู่ไปกบัการศึกษาสายสามญั เพราะส่วนหน่ึงมีความเขา้ใจวา่ 
การศึกษาภาษาบาลีเพียงอยา่งเดียว ยอ่มไม่สามารถด ารงชีพหรือน าไปประกอบอาชีพหาเล้ียง
ครอบครัวได ้จึงท าใหบ้ทบาทในการจดัการเรียนการสอนทั้งสองแผนกค่อนขา้งจะล าบาก ครูผูส้อน
ไม่มี รวมถึงปัจจยัท่ีเอ้ืออ านวยการต่อการเรียนการสอนไม่พร้อม จึงท าใหข้าดแรงจูงใจในการเรียน 
เม่ือนกัเรียนเกิดความเบ่ือหน่ายต าราเรียน ครูผูส้อน จึงหนัไปเรียนปริยติัสามญัแทน เช่น เรียนระดบั
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ในสาขาวชิาท่ีไม่เก่ียวขอ้งเป็นจ านวนมาก เพราะเขา้ใจวา่ 
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วชิาการหรือศาสตร์ทางโลกยอ่มเป็นหนทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได ้เม่ือไม่มีผูเ้รียนการ
จดัการเรียนการสอนทั้งสองแผนกเร่ิมกระท่อนกระแท่น มาเรียนบา้ง ไม่มาเรียนบา้ง หลบไปเล่น
เกมส์ออนไลดบ์า้ง ถึงแมน้จะมีการวางมาตรการในการบงัคบัใชก้บัพระภิกษุสามเณรภายในวดั แต่
ไม่สามารถระงบัยบัย ั้งได ้ประเด็นส าคญัคือ ความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ เขา้มามี
บทบาทในการจดัการเรียนการสอน เกมส์ออนไลดจึ์งเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไป รวมไปถึงการเขา้ไป
ท าลายระบบการจดัการศึกษาปริยติัธรรม เม่ือนบัจ านวนส านกัเรียนในเขตจงัหวดัอุบลราชธานีแลว้
นั้น มีเพียงประมาณ ๔-๕ ส านกัเท่านั้น ท่ียงัคงรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้เฉพาะการศึกษา
ทางดา้นพระปริยติัธรรมแผนกธรรมและบาลีเอาไวอ้ยา่งเหนียวแน่น 

ดงันั้น ถึงแมน้จะมีการเรียนการสอนเขม้งวดมากเพียงใด ยอ่มเป็นจุดบอดท่ีท าให้
พระภิกษุสามเณรหนัหลงัใหก้บัการศึกษาทางดา้นพระปริยติัธรรม ถึงแมน้จะมีส านกัเรียนท่ีมีความ
เขม้งวดในการสอน ถึงแมน้จะวางเงินอดัฉีดส าหรับผูท่ี้สอบไดจ้  านวนมากเพียงใดก็ตาม การ
ด าเนินการยกระดบัคุณภาพผูส้อนในโรงเรียนพระปริยติัธรรม ไม่วา่จะเป็น  เงินเดือน หรือ
สวสัดิการต่างๆ แต่ส่ิงส าคญัท่ีผูส้อนในโรงเรียนพระปริยติัธรรม-บาลี  ก าลงัประสบปัญหา คือ 
ทิศทางในการสอนไม่เป็นไปในแนวเดียวกนั  เพราะปัจจุบนัแต่ละส านกัก็สอนไปตามแนวทางของ
ตนเอง ผูว้จิยัมีความคิดเห็นวา่ ควรมีการจดัท าหลกัสูตรการสอนใหเ้หมือนกนัและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั ไม่ใช่ส านกัไหนจะสอนอะไรก็ไดใ้หแ้ก่ผูเ้รียนของตน ซ่ึงเกรงวา่  การเรียนการสอนพระ
ปริยติัธรรมจะไม่มีมาตรฐาน  รวมทั้งควรอบรมการเรียนการสอนใหแ้ก่ครูในโรงเรียนพระปริยติั
ธรรมอยา่งต่อเน่ืองดว้ย  เม่ือเกิดความเบ่ือหน่ายต่อการเรียนการสอนแลว้ ยอ่มท าใหพ้ระภิกษุ
สามเณรท่ีจะเขา้มาเป็นศาสนทายาทนบัวนัยิง่ลดลง  โดยเฉพาะในเขตพื้นท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี 
จะตอ้งน าสามเณรจากต่างจงัหวดัเขา้มาบวชเรียนแทน  เพราะเด็กเขา้ไปเรียนในโรงเรียนทัว่ไปหมด 
นอกจากน้ี พระสงฆจ์ะมีลดลง ดงันั้น  ทางวดัทัว่ประเทศจะตอ้งเตรียมพร้อมรับมือกบัปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในอนาคต  

อยา่งไรก็ดี แมว้า่ จะมีการจดัการสอนดา้นปริยติัธรรมแผนกธรรม-บาลี เขม้งวดอยา่งไร 
ก็ไม่สามารถลดจ านวนพระภิกษุสามเณรท่ีเลือกตดัสินใจท่ีจะศึกษาต่อในโรงเรียนปริยติัธรรม
แผนกสามญัลงได ้เพราะถา้หากยงัไม่มีการปรับเปล่ียนรูปแบบหรือทิศทางในการจดัการเรียนการ
สอนใหต้รงตามความตอ้งการของผูเ้รียนได ้นบัวนัผูเ้รียนจะยิง่จะลดลงจนไม่มีผูสื้บทอด
เจตนารมณ์หลกัภาษาท่ีเป็นรากเหงา้ท่ีก่อใหเ้กิดศาสนา ดงันั้น ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
งานวจิยัเร่ือง “การศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระปริยติัธรรมแผนก
ธรรม-บาลี ในจงัหวดัอุบลราชธานี” 
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๒. วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 
 

ในการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาดงัน้ี 
 ๒.๑  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระปริยติัธรรมแผนก

ธรรม-บาลี  
 ๒.๒ เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจดัการเรียนการสอนพระปริยติัธรรมแผนก

ธรรม-บาลี 
 
 ๓. นิยามศัพท์ทีใ่ช้ในงานวจัิย 
  

 ๓.๑  การศึกษา หมายถึง การพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาพระปริยติัธรรมแผนก
ธรรม-บาลี ในจงัหวดัอุบลราชธานี 

๓.๒  ความคิดเห็น  หมายถึง  การแสดงความคิดของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระ
ปริยติัธรรมแผนกธรรม-บาลีในจงัหวดัอุบลราชธานี   

๓.๓  พระภิกษุ  หมายถึง  พระภิกษุท่ีก าลงัศึกษาโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกธรรม-
บาลี ในจงัหวดัอุบลราชธานี 

๓.๔  สามเณร   หมายถึง เหล่ากอของสมณะ ท่ีก าลงัศึกษาโรงเรียนพระปริยติัธรรม
แผนกธรรม-บาลีในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี 

๓.๕  การศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกธรรม   หมายถึง  การศึกษาพระธรรมวนิยั ค  าสั่ง
สอนของพระพุทธเจา้ ท่ีรวบรวมเป็นอตัตประวติั ประวติัของพระสาวกหลกัธรรมค าสั่งสอนท่ีแยก
แยกยอ่ยออกเป็นหมวดหมู่รวมไปถึงพระวนิยับญัญติั  ท่ีสมควรแก่การประพฤติปฏิบติัใหมี้ความรู้
ความเขา้ใจอยา่งท่ีถูกตอ้งจนสามารถแนะน าสั่งสอนอบรมคนเองและผูอ่ื้นใหเ้กิดความเขา้ใจและ
น าไปปฏิบติัอยา่งถูกตอ้ง 

๓.๖  การศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกบาลี  หมายถึง  การศึกษาภาษาบาลีท่ีพระพุทธเจา้
ทรงแสดงธรรมแก่เหล่าสาวกพระขีณาสพโดยออกประกาศศาสนาแก่หมู่มหาชนจ านวนมาก แก่
สรรพสัตวท์ั้งหลาย เพื่อการประกาศพระศาสนาในคร้ังพุทธกาล ซ่ึงเป็นภาษาท่ีมีถ่ินก าเนิดมาจาก
ประเทศอินเดีย เรียกวา่ภาษามคธ หรือ มคธี 
 
 
 

๖ 



   

๔.  ขอบเขตของการวจัิย 
 

ในการวจิยัคร้ังน้ีมีขอบเขตการวจิยัดงัต่อไปน้ี 
 ๔. ๑ ขอบเขตทางด้านพืน้ที ่ 

พื้นท่ีในการศึกษาไดแ้ก่ โรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกธรรมบาลี ในเขตจงัหวดั
อุบลราชธานีและมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธานี  
 ๔. ๒ ขอบเขตทางด้านเนือ้หา 

ศึกษาลกัษณะของการจดัการเรียนการสอน ความคิดเห็นของการเรียนพระปริยติัธรรม
แผนกธรรม-บาลี และปัญหาและอุปสรรคของการจดัการเรียนการสอนแผนกธรรม-บาลี ในจงัหวดั
อุบลราชธานี 
 

๕. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  พระภิกษุสามเณรท่ีก าลงัศึกษาต่อ
ระดบัอุดมศึกษาของมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธานีโรงเรียนพระ
ปริยติัธรรมแผนกธรรม-บาลี   จ านวน ๔๐๐ รูป ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากตาราง  เครจซ่ี 
และมอร์แกน  (Krejcie and Morgan. ๑๙๗๐ : ๖๐๘) ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือนท่ี  ๐.๐๕ แลว้หา
สัดส่วนโดยการสุ่มแบบง่าย 

 

๖. ตัวแปรทีศึ่กษา  
 

๖.๑ ตวัแปรอิสระ คือ สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  
๖.๒ ตวัแปรตาม  คือ ความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระปริยติัธรรม

แผนกธรรมบาลี ในดา้นการจดัการเรียนการสอนและรับทราบปัญหาและอุปสรรคดว้ย 
 

๗.  ประโยชน์ทีค่วรคาดว่าจะได้รับ 
 

๗.๑) ท าใหท้ราบความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนการสอนพระปริยติั
ธรรมแผนกธรรม-บาลี ในจงัหวดัอุบลราชธานี 

๗.๒) ท าใหท้ราบปัญหาและอุปสรรคต่อการเรียนการสอนพระปริยติัธรรมแผนก
ธรรม-บาลี ในจงัหวดัอุบลราชธานี 

๗ 



 

บทที่ ๒ 
 

แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

การจดัการศึกษาแนวความคิดของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระปริยติัธรรมแผนก
ธรรม-บาลี ถือวา่เป็นหวัใจสาํคญัในทางพระพุทธศาสนา ผูท่ี้บวชเขา้มาจะตอ้งศึกษาหลกัธรรมคาํ
สอนเพื่อใหเ้ขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นหลกัคาํสอนขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ และนาํไป
ปฏิบติัใหเ้ห็นผลในชีวติจริง และเป็นผูแ้ทนศาสดาในการนาํเอาหลกัคาํสอนในพุทธศาสนานั้นไป
เผยแผแ่ก่มวลมนุษยชาติ จุดมุ่งหมายท่ีสาํคญัคือ  การศึกษาเรียนรู้ใหเ้ขา้ถึงแก่นแทใ้นทาง
พระพุทธศาสนา การศึกษาหลกัธรรมคาํสอนจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ท่ีมีคาํสอนอธิบาย
กระบวนการพฒันาคุณภาพการศึกษาทางดา้นพระปริยติัธรรม ผูว้จิยัจึงศึกษาเร่ืองแนวความคิดของ
พระภิกษุสามเณรต่อการเรียนนกัธรรม-บาลี เพื่อรับทราบแนวทางในการพฒันาการศึกษาภาคปริยติั
ธรรม-บาลี และแกไ้ขปัญหาท่ีพบเห็นในการจดัการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป      
 ในบทน้ี คณะผูว้จิยัจะนาํเสนอแนวความคิดเก่ียวกบัแนวคิดของพระภิกษุสามเณรต่อ
การเรียนพระปริยติัธรรมแผนกธรรม-บาลี ในจงัหวดัอุบลราชธานี จากเอกสารวชิาการต่าง ๆ โดย
แยกออกเป็น ๙  หวัขอ้   อนัประกอบไปดว้ย  
 
        ๑.๑    แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการศึกษาพระปริยติัธรรมของคณะสงฆไ์ทย  
          ๑.๒    ความหมายของความคิดเห็น 
       ๑.๓    ลกัษณะของความคิดเห็น 
       ๑.๔     องคป์ระกอบของความคิดเห็น 
          ๑.๕     การวดัความคิดเห็น 
          ๑.๖    ความสาํคญัของความคิดเห็น  
          ๑.๗   ความคิดเห็นกบัพฤติกรรม  
             ๑.๘   ธรรมชาติของความคิดเห็น  
             ๑.๙   งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

                                                        
 http://www.watyaichaimongkol.net/index.php?mo=๓&art=๑๓๙๙๔๒. สืบคน้วนัท่ี ๑๖ ตุลาคม 

๒๕๕๒. 
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๙ 

 
๒.๑  แนวคิดเกีย่วกบัการจัดการศึกษาพระปริยตัิธรรมของคณะสงฆ์ไทย   
 

การศึกษาพระปริยติัธรรม  คือ การศึกษาเล่าเรียนในพระธรรมพระวนิยั  เป็นส่วนสาํคญั
ของการรักษาพระศาสนาใหด้าํรงสืบต่อไป เน่ืองจากวา่ หากไม่มีผูใ้ดเล่าเรียนในพระธรรมวนิยัแลว้ 
การทาํตามพระธรรมวนิยั ( ปฏิบติั ) และการบรรลุธรรม ( ปฏิเวธ ) ก็ไม่สามารถเกิดข้ึนได้  เร่ืองน้ีมี
ปรากฏในอรรถกถา มชัฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก ์อนุปทวรรค พหุธาตุกสูตร วา่ อนัตรธาน  ๓ เพราะ
ช่ือวา่ อนัตรธานมี ๓ อยา่ง คือ ปริยติัอนัตรธาน ปฏิเวธอนัตรธาน ปฏิบติัอนัตรธาน ในอนัตรธาน ๓ 
นั้น การศึกษาพระไตรปิฎก ๓  เรียกวา่ “ปริยติั” การแทงตลอดสัจจะ เรียกวา่ “ปฏิเวธ” ปฏิปทา 
(เคร่ืองดาํเนิน) เรียกวา่ “ปฏิบติั” 

ใน ๓ อยา่งนั้น ปฏิเวธและปฏิบติัมี อาจจะเกิดขอ้บกพร่องได้  เพราะขาดการศึกษาอยา่ง
ละเอียดตามขั้นตอน พระภิกษุทั้งหลายผูท้รงปฏิเวธ ยอ่มมีมากในเวลาเดียวกนั  และเป็นการช้ีน้ิว
แสดงไดช้ดัเจนวา่ ภิกษุน้ีเป็นปุถุชน  ข้ึนช่ือวา่  ภิกษุผูเ้ป็นปุถุชน ไม่ใช่จะมีไดค้ร้ังเดียวในทวปีหรือ
ประเทศน้ีเท่านั้น  แมผู้บ้าํเพญ็การปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดทั้งหลาย ยงัไม่สามารถนาํไปปฏิบติัจน
ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้อนันาํไปสู่แนวทางสุดทา้ย คือ ปฏิเวธ ไดอ้ยา่งชดัเจน  ดว้ยเหตุน้ี  ปฏิเวธและ
ปฏิบติัจึงช่ือวา่ เป็นเหตุสุดวสิัยท่ีเกิดข้ึนแก่ผูท่ี้ศึกษาบา้ง และไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์หลงัจากผา่น
กระบวนการศึกษามาแลว้  แต่สาํหรับการศึกษาหลกัปริยติันั้น ถือวา่  เป็นส่ิงสาํคญัของการดาํรงอยู่
แห่งพระพุทธศาสนา  

พระผูท่ี้เป็นบณัฑิตไดศึ้กษาพระไตรปิฎกแลว้ ยอ่มบาํเพญ็ปฏิเวธและปฏิบติัใหบ้ริบูรณ์  
พระบรมโพธิสัตวข์องพวกเราทาํอภิญญา ๕ และสมาบติั ๗ ใหเ้กิดในสาํนกัของอาฬารดาบสแลว้
ไถ่ถามถึงบริกรรมเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบติั ท่านอาฬารดาบส บอกวา่ไม่รู้  นบัจากนั้น 
พระองคจึ์งไดเ้สด็จไปยงัสาํนกัของอุทกดาบส  เทียบเคียงคุณพิเศษท่ีไดบ้รรลุแลว้ ไดเ้รียนถามถึง
การบริกรรมเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบติั ท่านดาบสก็บอกใหจ้นหมดส้ินภูมิความรู้ตน  ใน
ลาํดบัแห่งคาํพดูของท่านดาบสนัน่เอง  พระบรมโพธิสัตว ์สามารถทาํเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน
นั้นใหส้าํเร็จฉนัใด  ภิกษุผูมี้ปัญญาก็ฉนันั้นเหมือนกนั ดงันั้น เม่ือผา่นกระบวนการศึกษา ขดัเกลา

                                                        
 พระมหานธันิติ  สุมโน. หลกัการศึกษาพระปริยตัธิรรม. วดัใหญ่ชยัมงคล  สาํนกัปฏิบติัธรรม 

ประจาํจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา. ๒๕๕๓, หนา้ ๒๗. 
 



๑๐ 

การศึกษาปริยติัแลว้ ยอ่มสามารถกระทาํปฏิเวธและปฏิบติัทั้งสองประการใหบ้ริบูรณ์ได ้ประเด็น
สาํคญัคือ เม่ือปริยติัยงัดาํรงอยู ่พระศาสนายอ่มเป็นอนัตั้งอยูสื่บต่อไป 

เม่ือใดปริยติันั้นอนัตรธานหายไป เม่ือนั้นพระอภิธรรมจกัเส่ือมก่อน  ในพระอภิธรรม
นั้น คมัภีร์ปัฏฐานจะอนัตรธานก่อนกวา่ทุกคมัภีร์  คมัภีร์ธรรมสังคหะอนัตรธานหายไปภายหลงั 
โดยลาํดบั  เม่ือพระอภิธรรมปิฎกอนัตรธานหายไปแลว้ แมปิ้ฎกทั้งสองยงัคงดาํรงอยู่  พระศาสนา
ยอ่มเป็นอนัตั้งอยูไ่ด ้ในปิฎกเหล่านั้น เม่ือพระสุตตนัตปิฎกจะอนัตรธานหายไป องัคุตตรนิกายยอ่ม
อนัตรธานหายไปก่อน  เร่ิมแต่เอกาทสกนิบาตจนถึงเอกกนิบาต ต่อจากนั้น สังยตุตนิกายยอ่ม
อนัตรธานหายไป  เร่ิมแต่จกักเปยยาลสูตรจนถึงโอฆตรณสูตร ต่อจากนั้น มชัฌิมนิกายยอ่ม
อนัตรธานหายไป  เร่ิมแต่อินทริยภาวนาสูตรจนถึงมูลปริยายสูตร ต่อจากนั้น ทีฆนิกายยอ่ม
อนัตรธานหายไป เร่ิมแต่ทสุตตรสูตรจนถึงพรหมชาลสูตร ปุจฉาคาถา (คือคาถาท่ีเป็นคาํถาม)  คาถา
เดียวบา้ง สองคาถาบา้ง ยงัอยูไ่ปเป็นระยะเวลานาน แต่ไม่อาจทรงพระศาสนาไวไ้ดเ้หมือน สัพพิย
ปุจฉา ๑ และอาฬวกปุจฉา เป็นตน้ 
 

โย โว อานนฺท มยา ธมฺโม จ วนิโย จ  
เทสิโต ปญฺญตฺโต โส โว มมจฺจเยน สตฺถา  

“อานนท ์! ธรรมและวนิยัใดท่ีเราแสดงแลว้ บญัญติัแลว้แก่ท่านทั้งหลาย  
โดยการล่วงไปแห่งเรา ธรรมและวนิยันั้น ยอ่มเป็นศาสดาของท่านทั้งหลาย ” 

 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจาํชาติมาตั้งแต่คร้ังโบราณ
กาล ประชาชนชาวไทย  มากกวา่ร้อยละ ๙๕ นบัถือพระพุทธศาสนา โดยมีพระมหากษตัริยทุ์ก
พระองคท์รงเป็นพุทธมามกะ ตามโบราณราชประเพณี พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานชีวติจิตใจ  และ
เป็นแกนกลางของวฒันธรรมไทยทุกสาขา ชายไทยทุกคนมีมีนิสัยรักถ่ินกาํเนิดของตนและสืบทอด
ประเพณีอนัดีงาม และคร้ังหน่ึงในชีวติของผูช้ายท่ีจะตอ้งออกบวชศึกษาพระธรรมคาํสอนในทาง
พระพุทธศาสนา  คือ ควรไดรั้บการบรรพชา-อุปสมบท บวชเรียนก่อนมีครอบครัว  การบวชเรียนมี
ความหมายอยูใ่นตวัเอง แลว้วา่  เป็นการเขา้ถือเพศเป็นบรรพชิตตามแนวทางและหลกัความเช่ือ
ในทางพระพุทธศาสนา และศึกษาพระธรรมวนิยัของพระสัมมาสัมพุทธเจา้  โดยศึกษาจาก
พระไตรปิฎก อนัเป็นหวัใจสาํคญัของศาสนา ประกอบไปดว้ยพระวนิยั พระสูตร และพระอภิธรรม 

                                                        
 ท.ี มหา. (ไทย)  ๑๐/๑๔๑/๑๗๘.  

 



๑๑ 

ซ่ึงเรียกวา่ศึกษาพระปริยติัธรรม เราจะพบอยูเ่สมอวา่ ผูท่ี้มีความรู้ในพระพุทธศาสนาเป็นอยา่งดี  จะ
ไดรั้บการยกยอ่งเคารพนบัถือจากมหาชนทัว่ไปวา่ เป็นผูแ้ตกฉานในพระไตรปิฎก  ซ่ึงไม่จาํเป็นวา่
เป็นพระภิกษุเท่านั้น  แมแ้ต่สามเณรจาํนวนไม่นอ้ยท่ีไดรั้บเกียรติอนัน้ีมาแต่โบราณกาล   ดงัเช่น  
สามเณรแกว้ ในเร่ืองขนุชา้งขนุแผน เป็นตน้ 

 พระภิกษุ สามเณรท่ีบวชเขา้มาในพระพุทธศาสนานั้น จะตอ้งรักษาและสืบเจตนารมณ์
ในการครองเพศสมณะ อนัไดแ้ก่ การรักษาระเบียบวนิยัสงฆอ์ยา่งเคร่งครัด การศึกษาหลกัธรรมคาํ
สอนของพระพุทธองค ์การปฏิบติัธรรมตามสมควรแก่โอกาส และการเผยแผห่ลกัธรรมคาํสอนให้
เป็นท่ีประจกัษแ์ก่ชาวพุทธทัว่โลก มีภาระหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งศึกษาพระไตรปิฎก   เพื่อใหมี้ความรู้ความ
เขา้ใจในการประพฤติปฏิบติัตนใหถู้กตอ้งตามกรอบของพระธรรมวนิยั  เพื่อใหม้องเห็นคุณค่าและ
ประโยชน์ท่ีเป็นหน่ึงในพุทธบริษทัส่ี  อนัประกอบดว้ย ภิกษุ   ภิกษุณี อุบาสก   อุบาสิกา โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ ในฐานะท่ีเป็นบรรพชิต  ยอ่มมีภารกิจท่ีแตกต่างจากสามญัชนธรรมดา   ดงันั้น ศาสนกิจท่ี
สาํคญัของบรรพชิตซ่ึงจะตอ้งมีความเสียสละ ทาํลายทิฐิหรือความคิดเห็นส่วนตวัท่ีขดัแยง้ต่อ
หลกัธรรมคาํสอนออกไป พยายามอุทิศตนใหแ้ก่พระศาสนาอยา่งถูกตอ้ง ตามความเป็นจริง โดย
เตม็ความสามารถ เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายปลายทางของพระพุทธศาสนา คือ  พระนิพพาน ไดแ้ก่ ความ
ส้ินสุดแห่งทุกข์  และเพื่อใหมี้ความรู้ความสามารถ ในระดบัท่ีมีคุณภาพ สามารถใหก้ารอบรมสั่ง
สอนแนะนาํใหผู้อ่ื้นไดรู้้ในส่ิงท่ีตนรู้แลว้ ใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจในหลกัธรรมคาํสั่งสอนของ
พระพุทธเจา้ได ้ จะตอ้งกระทาํดว้ยความเช่ือมัน่ตามหลกัศรัทธา ๔ เพื่อธาํรงไวซ่ึ้งพระพุทธศาสนา 
ใหม้ัน่คงสถาพรยิง่ ๆ ข้ึนไป อนัจะเป็นประโยชน์อนัยิง่ใหญ่แก่มวลมนุษยชาติในโลกยคุใหม่ 

การศึกษาพระปริยติัธรรมท่ีเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่  คนัถธุระ  เป็นหนา้ท่ีของ  พระอุปัชฌาย์
อาจารยจ์ะตอ้งสั่งสอนแก่สัทธิวหิาริก และอนัเตวาสิกของตน  พระมหากษตัริยผ์ูเ้ป็นประมุขของ
ชาติ ทรงใหอุ้ปถมัภก์ารศึกษาของคณะสงฆ ์โดยจดัใหมี้การสอบไล่ความรู้ทางพระปริยติัธรรม ของ
พระภิกษุและสามเณร  ยกยอ่งผูมี้ความรู้ ความสามารถ ใหป้รากฏดว้ยการพระราชทานวทิยฐานะ 
สมณศกัด์ิ ตลอดจนใหก้ารถวายความอุปถมัภท์างดา้นจตุปัจจยั ทุนการศึกษา เพื่อใหก้ารสนบัสนุน
พระภิกษุ สามเณร ผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ ตามเกณฑท่ี์กาํหนด ใหด้าํรงคงอยูใ่นพระพุทธศาสนา
ดว้ยดี เพื่อสืบทอดอายกุาลของศาสนาต่อไปอยา่งถูกตอ้ง และมีคุณภาพตามหลกัพระธรรมวนิยั 
 

๒.๑.๑  การศึกษาพระปริยตัิธรรมในคร้ังพุทธกาล 
สมเด็จพระอรหนัตสัมมาสัมพทุธเจา้ไดท้รงวางระบบศึกษาไวเ้ป็นสามขั้นตอนดว้ยกนัคือ 
๑. ขั้นปริยติั  
๒. ขั้นปฏิบติั และ 



๑๒ 

๓. ขั้นปฏิเวธ  
ขั้นปริยติั   เป็นการศึกษาพระธรรมวนิยั ใหมี้ความรู้ในพระธรรมคาํสั่งสอนของ

พระพุทธเจา้ รวมทั้งพระวนิยั คือขอ้บญัญติัต่าง ๆ ท่ีจะตอ้งประพฤติ  ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจอยา่ง
ถูกตอ้งถ่องแท้  เพื่อจะไดน้าํมาประพฤติปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งตรงทาง  และยงัสามารถแนะนาํสั่ง
สอนผูอ่ื้น ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ ในพระพุทธศาสนาท่ีถูกตอ้ง 

ขั้นปฏิบติั  เป็นการนาํเอาพระธรรมวนิยัท่ีไดศึ้กษามาจนรอบรู้  และเขา้ใจถ่องแทดี้แลว้ 
มาประพฤติปฏิบติัดว้ยกาย วาจา และใจ   ในสองขอ้แรก  ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปในกรอบของพระ
วนิยั คือศีลนัน่เอง  ส่วนขอ้ท่ีสามเป็นการเจริญภาวนา อนัไดแ้ก่การฝึกสัมมาสมาธิ  ซ่ึงเป็นสมาธิใน
พระพุทธศาสนา มิใช่สมาธิโดยทัว่ไป  รายละเอียดในการนาํไปสู่สัมมาสมาธิมีอยูพ่ร้อมมูล และ
ชดัเจนแลว้ในพระไตรปิฎก  เม่ือไดส้ัมมาสมาธิในระดบัท่ีจะนาํไปใชป้ฏิบติัวปัิสสนาได้  จึงนอ้ม
นาํไปสู่การทาํวปัิสสนาอนัเป็นอุบายใหเ้กิดปัญญา ท่ีไดรู้้เห็นความเป็นไปต่าง ๆ  ของโลกตามความ
เป็นจริง 

ขั้นปฏิเวธ  เป็นขั้นท่ีแสดงผลลพัธ์ของการประพฤติปฏิบติัตามพระธรรมวนิยัในระดบัต่าง ๆ ในเร่ือง
ต่าง  ๆตามลาํดบั จนถึงขั้นทาํท่ีสุดแห่งทุกข์  อนัเป็นจุดหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา 

ในสมยัพุทธกาล  พระพุทธเจา้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาแก่พระสงฆส์าวกเป็นประจาํ
ทุกวนั นอกจากนั้น พุทธกิจประจาํวนัอีกประการหน่ึงคือ ทรงสอดส่องดูเวไนยสัตวท่ี์พระองคค์วร
ไปแสดงธรรม  เพื่อใหผู้น้ั้นไดส้าํเร็จมรรคผล ตามควรแก่อุปนิสัยของเวไนยสัตวน์ั้น ๆ  นอกจาก
พระภิกษุสงฆแ์ลว้ บรรดาพุทธศาสนิกชนก็พากนัไปฟังธรรมจากพระพุทธองค์ โดยตรงในตอนเยน็
เป็นประจาํทุกวนั  พระภิกษุรูปใดหรือหมู่คณะใดฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจา้  ซ่ึงบางคร้ัง
ทรงแสดงแต่โดยยอ่ ทาํใหย้งัเขา้ใจไม่แจ่มแจง้  ไดช้กัชวนหมู่คณะไปไต่ถามพระเถระผูท้รงคุณวฒิุ
ใหอ้ธิบายโดยพิสดารใหฟั้ง  พระเถระดงักล่าวมีพระสารีบุตร พระมหากจัจานะ และพระมหากสัส
ปะ เป็นตน้ แลว้ทรงจาํไว้  เม่ือมีโอกาสก็กราบทูลถามพระพุทธเจา้วา่   พระธรรมเทศนาเร่ืองนั้น ๆ  
พระมหาเถระองคน์ั้น ๆ ไดอ้ธิบายโดยพิสดารเป็นอยา่งนั้น ๆ  พระพุทธองคก์็ทรงรับรองวา่
คาํอธิบายนั้นถูกตอ้ง แมพ้ระองคจ์ะทรงอธิบาย  ก็จะอธิบายอยา่งนั้น การศึกษาคาํสอนของ
พระพุทธเจา้น้ีเรียกวา่ การศึกษาพระปริยติัธรรม นัน่เอง 

คาํสอนของพระพุทธเจา้มีองค ์๙ ประการ เรียกวา่ “นวงัคสัตถุศาสน์”  ไดแ้ก่ สุตตะ   เคย
ยะ  เวยยากรณะ   คาถา  อุทาน  อิติวตุตกะ   ชาดก  อพัภูตธรรม   และเวทลัละ การศึกษาพระปริยติั
ธรรมก็เพื่อรักษาพุทธวจนะ ใหด้าํรงอยู ่พระพุทธเจา้ใช้  ภาษามคธ หรือเรียกกนัโดยทัว่ไปวา่  ภาษา
บาลี ในการแสดงพระธรรมเทศนา เน่ืองจากเป็นภาษาท่ีคนทัว่ไปในมชัฌิมประเทศ  ใชก้นัอยูอ่ยา่ง
แพร่หลาย ดงันั้น  แมว้า่จะมีการแปลพระธรรมวนิยัออกเป็นภาษาต่าง ๆ  ในระยะเวลาต่อมา แต่ตอ้ง



๑๓ 

ไม่ละทิ้งพุทธวจนะเดิมท่ีเป็นภาษาบาลี เพื่อการจดัเก็บรักษาไวเ้ป็นหลกัฐาน  ในการตรวจสอบ
ความหมายท่ีแทจ้ริง ป้องกนัความวปิลาสคลาดเคล่ือนจากการแปลความหมายไปสู่ภาษาต่าง ๆ 
 

๒.๑.๒  การศึกษาพระปริยตัิธรรมหลงัพุทธกาล 
หลงัจากท่ีพระพุทธเจา้เสด็จดบัขนัธปรินิพพานแลว้   บรรดาพระสงฆ ์จึงใชว้ธีิท่องจาํ

พระธรรมวนิยัดว้ยปาก เรียกวา่ มุขปาฐะ สืบทอดกนัต่อมา โดยการท่องจาํเป็นหมู่คณะ เป็นการแบ่ง
กนัทรงจาํ   ผูท่ี้มีความชาํนาญทางพระวนิยัก็ศึกษาพระวนิยั เรียกวา่  พระวนิยัธร  ผูช้าํนาญทางพระ
สูตร ก็ศึกษาพระสุตตนัตปิฎก เรียกวา่  พระสุตตนัติกะ  ผูท่ี้ชาํนาญทางพระอภิธรรมก็ศึกษาพระ
อภิธรรม เรียกวา่ พระอภิธมัมิกะ 

พระภิกษุสามเณรท่ีมีความตั้งใจศึกษาอยา่งจริงจงั ยอ่มสามารถใชภ้าษาบาลีไดท้ั้งส้ิน  
ท่านเหล่านั้นตอ้งมีความรู้ในภาษาบาลีเป็นอยา่งดี  ต่อมาในสมยัพระเจา้อโศกมหาราช ท่ีอยูใ่นราว
พุทธศตวรรษท่ี ๓   ไดท้รงจดัใหมี้การสังคายนาพระธรรมวนิยั คร้ังท่ี ๓   เม่ือทาํเสร็จแลว้ไดส่้ง
พระสงฆท่ี์เป็นพระอรหนัตไ์ปเผยแพร่พระพุทธศาสนาในแวน่แคว้นต่าง  ๆ รวม  ๙ คณะ  คณะของ
พระโสณะ และพระอุตตระ  ไดม้ายงัสุวรรณภูมิ  อนัไดแ้ก่ พื้นท่ีในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  มี
ประเทศไทยปัจจุบนัเป็นศูนยก์ลาง  โดยมีนครปฐม เป็นราชธานี เม่ือประมาณปี พ.ศ. ๓๐๓ 
 

๒.๑.๓  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศไทย  
ในยุคแรก  เม่ือปี พ.ศ. ๓๐๓  ดงักล่าวแลว้ เป็นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท 
ยุคทีส่อง  เม่ือปี พ.ศ. ๗๖๐   พุทธศาสนาฝ่ายมหายาน  จากแควน้กสัมิระ ไดเ้ผยแพร่มา

ทางดินแดนทางใตข้องสุวรรณภูมิ คือ   เกาะสุมาตรา ชวา  และกมัพชูา ล่วงมาถึงประมาณปี พ.ศ. 
๑๓๐๐ ก็ไดแ้พร่ขยายข้ึนมาถึงปัตตานี  สุราษฎร์ธานี ท่ีไชยา 

ยุคทีส่าม   เม่ือประมาณปี พ.ศ. ๑๖๐๐   พุทธศาสนาแบบพุกาม  ไดแ้พร่เขา้มาถึง
อาณาจกัรลานนา และอาณาจกัรทวาราวดี 

ยุคทีส่ี่  เม่ือประมาณปี พ.ศ. ๑๙๐๐  พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทไดแ้ผจ่ากประเทศลงักา
เขา้มาทางภาคใตข้องไทย คือ จงัหวดันครศรีธรรมราช เรียกวา่ ลทัธิลงักาวงศ ์

 
๒.๑.๔  การศึกษาประปริยตัิธรรมสมัยสุโขทยั 
พอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช  ไดท้รงฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาข้ึนท่ีกรุงสุโขทยัไดท้รง

อาราธนาพระเถระ ผูเ้ช่ียวชาญและแตกฉานในพระไตรปิฎก ฝ่ายเถรวาทลทัธิลงักาวงศม์าสถิตท่ีกรุง
สุโขทยั  ทรงส่งเสริมใหมี้การศึกษาพระปริยติัธรรมอยา่งกวา้งขวาง  ไดจ้ดัใหมี้การศึกษาเล่าเรียน
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พระปริยติัธรรมแก่พระสงฆใ์นพระราชวงั  ในรัชสมยัพระมหาธรรมราชาลิไท  พระองคไ์ดท้รง
ศึกษาพระปริยติัธรรมจากผูเ้ช่ียวชาญในพระไตรปิฎกหลายท่าน  ทั้งท่ีเป็นบรรพชิตและฆราวาสจน
แตกฉาน จนสามารถรจนาเตภูมิกถา  หรือท่ีเรียกกนัวา่  ไตรภูมิพระร่วง   มีช่ือเสียงตราบจนถึงทุก
วนัน้ี 
 

๒.๑.๕  การศึกษาพระปริยตัิธรรมในสมัยอยุธยา 
พระมหากษตัริยแ์ห่งกรุงศรีอยธุยา ไดท้รงส่งเสริมการศึกษาพระปริยติัธรรม  ดว้ยการ

กล่าวยกยอ่งพระสงฆท่ี์ทรงความรู้ในพระไตรปิฎก ใหมี้สมณศกัด์ิ  ผูท่ี้มีความรู้ภาษามคธดี เคยบวช
เรียนมาแลว้ก็โปรดเกลา้ ฯ  ใหรั้บราชการในตาํแหน่งราชบณัฑิต  มีการบอกหนงัสือพระใน
พระบรมมหาราชวงั  ในสมยัอยธุยา  อาณาจกัรลานนาซ่ึงอยูท่างภาคเหนือของไทย มีเชียงใหม่ 
ลาํพนู และลาํปาง เป็นตน้   ไดมี้การสังคายนาพระไตรปิฎกในสมยัพระเจา้ดิลกราช  แห่งเมือง
เชียงใหม่  เม่ือปี พ.ศ.๒๐๒๐ ตรงกบัรัชสมยัของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ แห่งกรุงศรีอยธุยา  
นบัเป็นการสังคายนาคร้ังแรกในประเทศไทย การศึกษาพระไตรปิฎกในยคุน้ีนบัวา่สูงส่งมาก  มีพระ
เถระหลายรูปของเชียงใหม่และลาํพนู ไดร้จนาคมัภีร์พระพุทธศาสนาหลายคมัภีร์ดว้ยกนั เช่น   พระ
สิริมงัคลาจารย์  ไดร้จนามงัคลทีปนี   พระญาณกิตติ  ไดร้จนาโยชนาพระวนิยั   พระสูตร พระ
อภิธรรม และสัททาวเิสส  และไดจ้ดัใหมี้การสอบไล่พระปริยติัธรรมอยา่งเป็นทางการ  โดยใชว้ธีิ
แปลพระไตรปิฎกดว้ยปากเปล่า ผูท่ี้สอบได้  พระมหากษตัริยท์รงยกยอ่งใหเ้ป็นบาเรียน  และใหมี้
สมณศกัด์ิเป็นพระมหา  นาํหนา้ช่ือ บาเรียนดงักล่าวมีอยูห่ลายขั้นดว้ยกนัคือ  บาเรียนตรี บาเรียนโท  
และบาเรียนเอก โดยผูท่ี้แปลไดพ้ระสูตรตามท่ีกาํหนดเป็น บาเรียนตรี  ผูท่ี้แปลไดพ้ระสูตรและพระ
วนิยัเป็น บาเรียนโท ผูท่ี้แปลไดท้ั้งพระสูตร พระวนิยั และพระปรมตัถ ์เป็นบาเรียนเอก 

การศึกษาพระปริยติัธรรมในสมยัน้ีมีการบอกหนงัสือ ทั้งในวดัและในวงั สาํหรับการไล่
หนงัสือ ก็จดัใหมี้เป็นคร้ังคราว ตามแต่พระมหากษตัริยจ์ะโปรดเกลา้ ฯ ใหมี้การสอบ พระสงฆผ์ูเ้ล่า
เรียนจนมีความรู้ ก็จะเป็นอาจารยบ์อกหนงัสือต่อ ๆ กนัไป โดยไม่จาํเป็นตอ้งมุ่งเขา้ไปสอบ 
 

๒.๑.๖  การศึกษาพระปริยตัิธรรมในสมัยกรุงธนบุรี 
หลงัจากเสียกรุงศรีอยธุยา บา้นเมืองอยูใ่นสภาพบา้นแตกสาแหรกขาด   ผูค้นต่างหนีเอา

ตวัรอด   เม่ือพระเจา้ตากสินมหาราช  ไดร้วบรวมกาํลงักูเ้อกราชของชาติกลบัคืนมาไดจ้นเป็น
ปึกแผน่แลว้  ในปีเดียวกนันั้นคือ ปี พ.ศ. ๒๓๑๐ ก็ไดท้รงมีพระราชดาํริท่ีจะทาํนุบาํรุง
พระพุทธศาสนาใหเ้จริญรุ่งเรืองเป็นปกติสุขเช่นท่ีเคยเป็นมาก่อน จึงไดโ้ปรดเกลา้ ฯ  ใหพ้ระศรีภูริ
ปรีชา ใหสื้บเสาะหาพระเถระผูรู้้อรรถรู้ธรรมใหม้าประชุมกนัท่ีวดับางหวา้ใหญ่   (วดัระฆงัโฆษิตา
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ราม) พระเจา้ตากสิน ฯ  ไดท้รงตั้งพระอาจารยดี์ วดัประดู่กรุงเก่า  ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรู้สูงและมีอายุ
พรรษามากดว้ย ข้ึนเป็นพระสังฆราช  และตั้งพระเถระอ่ืน ๆ ข้ึนเป็นพระราชาคณะฐานานุกรมนอ้ย
ใหญ่ เหมือนคร้ังกรุงศรีอยธุยาใหส้ถิตอยูใ่นพระอารามต่าง ๆ ในกรุงธนบุรี  ใหส้ั่งสอนคนัถธุระ
และวปัิสสนาธุระ แก่ภิกษุสามเณรโดยทัว่ไป  เม่ือคร้ังเสียกรุงศรีอยธุยา นอกจากบา้นเมือง ปราสาท
ราชวงั วดัวาอาราม จะถูกเผาพลาญโดยส้ินเชิงแลว้ บรรดาคมัภีร์พระไตรปิฎกก็พลอยถูกเผาสูญหาย
หมดส้ินไปดว้ย พระองคจึ์งไดโ้ปรดเกลา้ ฯ  ใหสื้บหารวบรวมคมัภีร์พระไตรปิฎกท่ีหลงเหลืออยู่
ตามหวัเมืองต่าง ๆ ตลอดไปจนถึงกรุงกมัพชูา แลว้เอามาคดัลอกสร้างเป็นพระไตรปิฎกฉบบัหลวง
ไว ้แต่ยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ก็ส้ินรัชกาลเสียก่อน 

สรุปวา่ การจดัการศึกษานั้น มีความสาํคญัท่ีทุกคนจะตอ้งช่วยกนัรักษา สืบทอดเอาไว ้
ใหดี้เพราะเม่ือรับทราบความเป็นมาของการจดัการศึกษาทางดา้นพระปริยติัธรรมดีแลว้ จกัมีความ
ตั้งใจและศึกษาใหเ้ขา้ใจอยา่งถ่องแท ้อนัจะเป็นประโยชน์เก้ือกลูแก่การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาใน
อนาคต  เพราะเม่ือเยาวชนหนัหลงัใหก้บัการศึกษาแลว้ แมน้การเรียกตนเองวา่ เป็นชาวพุทธ จกัไม่
สามารถรักษาพระพุทธศาสนาได ้ ฉะนั้น เม่ือเรามองถึงความเปล่ียนแปลงในการศึกษาปริยติัธรรม 
เร่ิมตั้งแต่ยคุสมยัท่ีพระพุทธองคท์รงตรัสสอนแก่พระภิกษุขีณาสพ พระอรหนัต ์เป็นตน้ จกัมองเห็น
คุณค่าในการศึกษาหลกัธรรมคาํสอนเอาไวใ้นกาลต่อไป 

ในการศึกษาเร่ือง "การศึกษาแนวความคิดของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระปริยติั
ธรรมแผนกธรรม-บาลี "  ถือวา่เป็นการศึกษานาํร่องนาํเสนอขอ้มูลและแนวทางในการกาํหนด
นโยบายและขอ้เสนอแนะ ในการจดัการศึกษาพระปริยติัธรรมตามพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยไดรั้บคาํปรึกษาหารือและคาํแนะนาํจากพระเถรานุเถระในเขตปกครอง
จงัหวดัอุบลราชธานี รวมไปถึงการนาํเสนอขอ้มูลอยา่งตรงไปตรงมาตามคาํแนะนาํของ
คณะกรรมการท่ีปรึกษา/ผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงไดจ้าํกดัการศึกษาความคิดร่วมกนัของพระภิกษุสามเณร 
เพื่อรับทราบแนวทางในการพฒันาการจดัการศึกษาพระ ปริยติัธรรม    โดยเฉพาะอยา่งยิง่การ
ปรับปรุงการศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกธรรม-บาลี  

โดยวธีิการกรอกแบบสอบถาม จาํนวน ๓๐๐ รูป ไดแ้ก่ พระผูส้อนหลกัสูตรพระปริยติั
ธรรม พระท่ีเคยศึกษาหลกัสูตรพระปริยติัธรรม   พระท่ีกาํลงัศึกษาหลกัสูตรพระปริยติัธรรม 
สามเณรท่ีกาํลงัศึกษาหลกัสูตรพระปริยติัธรรม และผูท้รงคุณวฒิุ โดยศึกษาแนวทางการจดัการเรียน
พระปริยติัธรรมตามรายละเอียดดงัน้ี 

๑. สภาพปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะของการจดัการศึกษาพระปริยติัธรรม 
๑.๑ การจดัการศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี มีสภาพปัญหา

อุปสรรค และขอ้เสนอแนะท่ีคลา้ยคลึงกนั ดงัมีขอ้สรุปสาระสาํคญัๆ ต่อไปน้ี 
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 ๑) ดา้นหลกัสูตร  
ในการศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกธรรม-บาลี มีเน้ือหาสาระ เก่าเกินไป และภาษาท่ีใช้

ในหนงัสือเป็นภาษาท่ีเขา้ใจยาก โดยเฉพาะเน้ือหาสาระในแผนกบาลี ท่ีมุ่งเนน้ความจาํและการแปล
มากกวา่สร้างความเขา้ใจ ขาดการประยกุตใ์ช ้ไม่เหมาะสมกบัวฒิุภาวะของผูเ้รียน จึงควรปรับปรุง
ภาษาท่ีใชใ้หเ้ป็นภาษาท่ีเขา้ใจง่าย จดัระบบเน้ือหาใหง่้ายต่อการเขา้ใจ มีคาํอธิบายใหช้ดัเจน ควรขดั
เกลาสาํนวนต่างๆ ใหท้นัสมยั และควรเพิ่มวชิาการทางโลก เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้หลากหลาย มี
ความแตกฉาน สามารถเช่ือมโยงประยกุตใ์ช ้และมีความสนใจอยากเรียนมากยิง่ข้ึน 

เวลาเรียน การจดัเวลาเรียนยงัไม่เป็นระบบ ไม่แน่นอน มีเวลาเรียนนอ้ยเกินไป จึงไม่
สามารถทาํความเขา้ใจไดอ้ยา่งลึกซ้ึง จึงควรเพิ่มเวลาเรียนหรือขยายเวลาเรียนใหม้ากข้ึน โดยอาจ
ปรับเวลาเรียนเป็นคาบ จดัใหเ้รียนตลอดทั้งปี และมีการสับเปล่ียนเรียนวชิาอ่ืนดว้ยวธีิการเรียนการ
สอน เนน้การท่องจาํ และการแปล ไม่ค่อยมีการประยกุตใ์ชแ้ละขาดการคิดวเิคราะห์ จึงควรเนน้
ทกัษะทั้ง ๔ ดา้น คือ ฟัง พดู อ่าน เขียน โดยปรับวธีิการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนไดคิ้ดวเิคราะห์
สังเคราะห์มากข้ึน สามารถนาํมาประยกุตใ์ชก้บัชีวติได ้และปรับปรุงวธีิการเรียนการสอนใหเ้กิด
ความศรัทธาในการเรียน และเพิ่มกิจกรรมการเรียนการสอนใหม้ากข้ึน 
 ๒) ดา้นกระบวนการเรียนการสอน 

ครูผูส้อนไม่เพียงพอ  มกัใชร้ะบบพี่สอนนอ้ง ครูขาดความรู้ ความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง ขาด
ประสบการณ์ ไม่สามารถประยกุตใ์ชก้บัสภาพจริง ขาดการศึกษาอบรม และขาดขวญักาํลงัใจ ซ่ึง
ครูผูส้อนควรเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ มีคุณวฒิุ และมีประสบการณ์ทางโลกดว้ย เพื่อสามารถ
เช่ือมโยงเหตุการณ์ในปัจจุบนั เปรียบเทียบ อธิบาย และประยกุตใ์ช ้และควรอบรมวชิาครู พฒันา
เทคนิควธีิการเรียนการสอนเพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ใจอยา่งแทจ้ริง อีกทั้งเสริมสร้างขวญักาํลงัใจแก่
ครูผูส้อนดว้ย  หนงัสือ ตาํราประกอบการเรียน   เป็น ตาํราเก่าเกินไป ขาดการปรับปรุง และภาษาท่ี
ใชย้าก จึงควรมีตาํราสากลท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนัโดยคณะสงฆรั์บรองอยา่งเป็นทางการ เพื่อใช้
เป็นหลกัสูตรกลาง และขดัเกลาสาํนวนต่าง ๆ ใหท้นัสมยั สามารถเขา้ใจง่าย และควรส่งเสริมใหมี้
การผลิตตาํราหรือคู่มือประกอบการเรียนใหม้ากข้ึน 

นอกจากนั้น ส่ือ-อุปกรณ์ประกอบการสอน   มีการใชน้อ้ยหรือแทบไม่มี ควรจดัสรร
งบประมาณในการสนบัสนุนส่งเสริมจดัทาํและพฒันาส่ือใหน่้าสนใจ และใชอ้ยา่งแพร่หลาย อาคาร
สถานท่ี   มกัใชศ้าลาการเปรียญ ซ่ึงมกัมีเสียงรบกวน และบรรยากาศไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ คบัแคบ 
ไม่ปลอดโปร่ง แสงสวา่งไม่เพียงพอ ควรมีสถานท่ีเรียนเป็นเอกเทศ ควรจดัเป็นหอ้งเรียนเฉพาะ 
เป็นสัดส่วน จดัใหมี้แสงสวา่งเพียงพอทั้งภายในและภายนอก มีบรรยากาศและส่ิงอาํนวย ความ
สะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 



๑๗ 

 ๓) ดา้นการวดัและประเมินผล 
เกณฑก์ารวดัและประเมินผล ครูผูส้อนมกัจะวดัตามมาตรฐานของตนเองและความจาํ

ของผูเ้รียนมากกวา่ความเขา้ใจและการคิดเชิงวเิคราะห์สร้างสรรค์   ไม่มีเกณฑม์าตรฐาน และ
กฎเกณฑแ์น่นอน ควรปรับเกณฑก์ารวดัและประเมินผลโดยใชว้ธีิดาํเนินตามทางสายกลาง 
จดัระบบใหมี้มาตรฐานเดียวกนั โดยเนน้การวดัความเขา้ใจและการประยกุตใ์ชม้ากกวา่ วดัความจาํ
ความยากง่ายของขอ้สอบ ยากเกินไป ขาดการทดสอบความยากง่าย ควรมีการทดสอบความยากง่าย
ของขอ้สอบ เพื่อวดัผลสัมฤทธ์ิของ ผูเ้รียนครอบคลุมทุกดา้น ขอ้สอบควรเนน้การประยกุตใ์ช ้และ
ควรปรับปรุงการออกขอ้สอบโดยใหเ้ลือกทาํ มีการสอบเก็บสะสมไดใ้นทุกระดบั ทั้งน้ี ควรให้
ผูส้อนไดป้ระเมินผลการเรียน พฤติกรรมการเรียนของผูเ้รียน หรือองคป์ระกอบ อ่ืน ๆ ประกอบดว้ย 

๑.๒ การจดัการศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา   มีสภาพปัญหา อุปสรรค  
และขอ้เสนอแนะโดยสรุปดงัน้ี 
 ๑) ดา้นหลกัสูตร 

เน้ือหาสาระ วชิาธรรม/บาลีมีความ ซํ้ าซอ้นกบัเน้ือหาของแผนกธรรม/บาลี ควรจดัใหมี้
เรียนภาษาบาลีเพิ่มข้ึน เพื่อใหพ้ระเณรมีความรู้จริง สามารถนาํความรู้ไปสอนผูอ่ื้นไดเ้วลาเรียน มี
ความเหมาะสมแต่มีปัญหาสาํหรับผูก้าํลงัศึกษานกัธรรม/บาลี วธีิการเรียนการสอน ข้ึนอยูก่บั
ครูผูส้อน ขาดวธีิการท่ีทนัสมยั ควรเพิ่มการคิดวเิคราะห์ และปรับปรุงวธีิการเรียนการสอนให้
ทนัสมยั 
 ๒) ดา้นกระบวนการเรียนการสอน 

เน่ืองจากครูผูส้อนมีจาํนวนนอ้ย จึงมีความรู้นอ้ยในวชิาท่ีสอน และไม่ค่อยมีเวลาทุ่มเท
ใหก้บังานสอน ควรมีการบรรจุใหเ้ป็นครูประจาํ และมีระบบขั้นเงินเดือน จะเป็นการจูงใจครูมาก
ข้ึน หรือมีการทาํผลงานจะทาํใหมี้ การพฒันาการเรียนการสอนไดห้นงัสือ ตาํราประกอบการเรียน 
ไม่เพียงพอ วชิาทางศาสนา มีจาํนวนนอ้ยเกินไป ส่ือ-อุปกรณ์ประกอบการสอน มีนอ้ย ไม่เพียงพอ 
ชาํรุด เสียหาย ควรปรับปรุงส่ือการสอนและมีอุปกรณ์ใหท้นัสมยั และใหเ้พียงพอต่อความ
ตอ้งการ อาคารสถานท่ี มีเสียงรบกวน แสงสวา่งไม่เพียงพอ 
 ๓) ดา้นการวดัและประเมินผล 

เกณฑก์ารวดัและประเมินผล   เป็นการวดัความจาํมากกวา่ การคิดเชิงวเิคราะห์ ควรวดั
ใหไ้ดท้ั้งความรู้ ความเขา้ใจ และการปฏิบติัจริงและควรมีการจดัประชุมร่วมกนั เพื่อใหมี้มาตรฐาน
ท่ีแน่นอน และแจง้นโยบายการบริหารงานวชิาการเพื่อความเขา้ใจท่ีตรงกนัความยากง่ายของ
ขอ้สอบ  ปานกลาง ควรใหมี้มาตรฐานเดียวกนั 



๑๘ 

๒. ความเป็นไปไดข้องการนาํหลกัสูตรการศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกธรรม-บาลี ควร
บรรจุไวใ้นหลกัสูตรการศึกษาพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา เพื่อเพิ่มทางเลือกใหแ้ก่พระภิกษุ 
สามเณร ไดเ้รียนรู้ อยา่งเก้ือกลูกนัท่ีมีระบบในระยะเวลาเดียวกนั 

การจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตรการศึกษาพระปริยติัธรรม แผนกธรรมและแผนก
บาลีท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัใหด้าํเนินการจดัการศึกษาต่อไป ส่วนการนาํหลกัสูตรพระปริยติัธรรม
แผนกธรรมและแผนกบาลี โดยนาํรายวชิาต่าง ๆ ท่ีมีอยูข่องแผนกธรรมและแผนกบาลีไปจดัสอน
ในแต่ละระดบัชั้นของแผนกสามญัศึกษา เม่ือสาํเร็จการศึกษาจะไดรั้บวฒิุการศึกษาทั้งทางโลกและ
ทางธรรม กลุ่มผูใ้หส้ัมภาษณ์ไดเ้สนอแนวความคิดท่ีเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย เสนอปัญหา/อุปสรรค
ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และไดรั้บขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

๒.๑)  ผูท่ี้เห็นดว้ยและมีความเห็นวา่เป็นประโยชน์ในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
ดา้นการสืบทอดอายพุระพุทธศาสนา  เป็นการสนบัสนุนใหผู้เ้รียนศึกษาวชิาธรรม/บาลี

มากยิง่ข้ึน ทาํใหมี้ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม เป็นผลดีและเป็นประโยชน์ต่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในอนาคต อีกทั้งเป็นการจูงใจ ดึงดูดผูเ้ขา้มาบวช เป็นการเพิ่มบุคลากรทางศาสนา
ใหม้ากข้ึนและพฒันาบุคลากรทางพระพุทธศาสนาใหมี้คุณภาพตามความตอ้งการของสังคม 

ดา้นคุณภาพการศึกษา   ทาํใหก้ารศึกษาพระปริยติัธรรม มีความสมบูรณ์และน่าสนใจ
ศึกษามากข้ึน ไม่มีช่องวา่งทางความรู้ มีความเป็นเอกภาพ เป็นระบบเดียวกนัท่ีเป็นมาตรฐานสากล 
เป็นการใหก้ารศึกษาท่ีเหมาะสมแก่ศาสนทายาทท่ีดี ไดมี้ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม มีองค์
ความรู้ท่ีหลากหลาย มีความรู้กา้วทนักบัการศึกษาทางโลก เป็นการยกระดบัการศึกษาพระปริยติั
ธรรมแผนกธรรม-บาลี แห่งศาสนจกัรพระสงฆไ์ทย 

ดา้นการบริหารจดัการ   เป็นการลดความซํ้ าซอ้นของผูเ้รียน และผูส้อน ทาํให้
กระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และสะดวกในการจดัการศึกษา การบริหารหลกัสูตร 
การบริหารบุคลากร และสถานท่ีเป็น การลดภาระค่าใชจ่้าย แบ่งเบาภาระเจา้สาํนกัเรียน และ
สนบัสนุนให ้พระระดบับริหารต่าง ๆ ในแต่ละวดัไดท้าํหนา้ท่ีในการบริหารจดัการทางดา้นศาสน
ศึกษามากข้ึน ดา้นผูเ้รียน   ทาํใหมี้ความรู้ท่ีหลากหลาย มีความรู้ทั้ง ๓ ดา้น ควบคู่กนัไป และ
สามารถประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั ช่วยลดปัญหาและภาระของพระเณรในการจดัการศึกษาพระ
ปริยติัธรรมทั้งสองแผนกดว้ย ไม่เสียเวลาในการเรียนและการเดินทาง และการเรียนมีความ
เก่ียวเน่ืองกนั ทาํใหส้ามารถเรียนนกัธรรม/บาลีไดง่้ายข้ึนและเขา้ใจมากข้ึน 

 
๒.๒) ผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยและมีความเห็นในแต่ละดา้น ดงัน้ี 



๑๙ 

ดา้นคุณภาพการศึกษา ในแต่ละหลกัสูตรมีความพิเศษอยา่งลงตวั และมีจุดมุ่งหมาย
แตกต่างกนั หากนาํมารวมเป็นหลกัสูตรเดียว อาจจะทาํใหแ้ต่ละหลกัสูตรหยอ่นคุณภาพลงได ้และ
การเรียนแผนกธรรม-บาลี จะตอ้งใหค้วามสาํคญัศึกษาอยา่งจริงจงั เพราะเป็นหวัใจสาํคญัของ
พระพุทธศาสนา หากนาํมารวมกบัแผนกสามญั จะทาํใหใ้ชเ้วลาเรียนยดืออกไป ผูเ้รียนจะทอ้ ไม่
ไดผ้ลการเรียนท่ีดี 

ดา้นการบริหารจดัการ เวลาเรียนอาจไม่เพียงพอ ตอ้งใชเ้วลาเรียนมากข้ึน ดา้นผูเ้รียน
เป็นการเรียนท่ีหนกัยิง่ข้ึน เพราะการเรียนสามญัศึกษาเดิมจะง่ายกวา่และใชเ้วลาเรียนนอ้ยกวา่ หาก
มีการเรียนนกัธรรม/บาลีเพิ่มข้ึน ผูเ้รียนอาจจะรับไม่ไหว แบ่งเวลาลาํบากในการศึกษา ไม่มี
ทางเลือกตามท่ีตนสนใจ ทาํใหมี้ความรู้สึกเบ่ือหน่าย เป็นผลใหไ้ม่สนใจเรียนทั้ง ๒ แผนก 

จากการศึกษาวเิคราะห์ขอ้ ๒.๑-๒.๒ นั้น  อยา่งไรก็ตาม  หากดาํเนินการปรับปรุง
หลกัสูตรการศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษาดงักล่าว คาดวา่จะมีปัญหา/อุปสรรคท่ีจะ
เกิดข้ึน ดงัน้ี 

ดา้นคณะสงฆอ์าจไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากผูท่ี้มีแนวคิด เชิงอนุรักษนิ์ยม และอาจทาํ
ใหข้าดความสัมพนัธ์ระหวา่งพระสงฆก์บัผูเ้รียนภายในวดั เพราะไม่มีโอกาสไดส้อนหรือดูแลอยา่ง
ใกลชิ้ด อีกทั้งกฎระเบียบของสาํนกั/วดัหา้มพระเณรเรียนนอกสาํนกั จนกวา่จะจบเปรียญธรรม
ตามท่ีเจา้อาวาสกาํหนด 

ดา้นคุณภาพการศึกษา   ความรู้ทั้ง ๒ ดา้นโดยรวมจะหยอ่นคุณภาพ เน้ือหาสาระของแต่
ละแผนกจะไม่สมบูรณ์ ไม่ครบถว้นตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ทาํใหไ้ม่มีผูท่ี้รู้บาลี/นกัธรรมอยา่ง
แทจ้ริง และการจดัการศึกษาในวดัทั้งแผนกธรรม/บาลีอาจหยอ่นยาน ดอ้ยคุณภาพ มีจาํนวนผูเ้รียน
ลดลง 

ดา้นการบริหารจดัการ  เวลาในการเรียนการสอนอาจไม่เพียงพอผูบ้ริหารและครูผูส้อน
ขาดความพร้อม ขาดงบประมาณ และขาดการวดัผลท่ีมีมาตรฐานชดัเจน 

ดา้นผูเ้รียน  ผูเ้รียนอาจเรียนหนกัมากข้ึน เพราะตอ้งเรียน ทั้ง ๒ ดา้นพร้อม ๆ กนั ซ่ึง
อาจส่งผลกระทบถึงกนั ทาํใหค้วามรู้ทั้ง ๒ ดา้นลดนอ้ยลงไป เกิดความเครียด ความเบ่ือหน่าย ไม่
สนใจศึกษา 

๒.๓) ขอ้เสนอแนะในการนาํหลกัสูตรพระปริยติัธรรมแผนกธรรม และแผนกบาลี  
บรรจุไวใ้นหลกัสูตรพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษาในแต่ละชั้นปี  ควรมีการดาํเนินการในแต่ละ
ดา้นดงัน้ี 



๒๐ 

ดา้นคณะสงฆ ์ ควรมีการประชุมผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเพื่อทาํความเขา้ใจในทิศทาง
เดียวกนัควรใหพ้ระภิกษุ/สามเณรศึกษาท่ีวดัจนจบนกัธรรมตรีก่อนเขา้เรียนแผนกสามญั ศึกษา เพื่อ
มีโอกาสไดส้อนและดูแลอยา่งใกลชิ้ด 

ดา้นคุณภาพการศึกษา   ควรกาํหนดนโยบายใหก้ารศึกษาสงฆมี์ความเป็นเอกภาพและ
เป็นปัจจุบนั ศึกษาความแตกต่าง และจุดร่วมระหวา่งการศึกษาสงฆก์บัการศึกษาทัว่ไป และปรับ
มาตรฐานการเรียนการสอนแผนกธรรม-บาลี ใหมี้มาตรฐานเดียวกนัทัว่ประเทศ 

ดา้นการบริหารจดัการเวลาเรียน  ควรเพิ่มชัว่โมงเรียนใหม้ากข้ึนและจดัช่วงระยะเวลา
การสอบใหเ้หมาะสม การวดัและประเมินผลวชิาธรรม-บาลี อาจใชข้อ้สอบสนามหลวงเช่นเดียวกบั
สาํนกัเรียนท่ีวดัเปิดสอนหรือใชข้อ้สอบแกนกลางของโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญั ศึกษา 
หรือใชข้อ้สอบท่ีอาจารยผ์ูส้อนแต่ละโรงเรียนเป็นผูอ้อกขอ้สอบ ทั้งน้ีตอ้งคาํนึงถึงคุณภาพเป็น
สาํคญัดว้ย 

ดา้นบุคลากร   จะตอ้งมีการอบรมพระผูบ้ริหาร ครูผูส้อน ในเร่ืองวธีิการเรียนการสอน 
และการประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ และพฒันาในดา้นเทคนิค
การสอนและการเผยแผศ่าสนธรรม อีกทั้งจดับรรจุครูใหพ้อเพียง โดยอาจบรรจุบณัฑิตท่ีจบจาก
มหาวทิยาลยัสงฆท์ั้ง ๒ แห่ง เขา้สอนประจาํ 

ดา้นหลกัสูตร  ควรปรับโครงสร้างหลกัสูตรใหเ้หมาะสม โดยยดึวฒิุภาวะของผูเ้รียน 
และลดวชิาการทางโลกบางวชิาท่ีไม่สาํคญั และปรับการเรียนแผนกธรรม-บาลี  ใหมี้เน้ือหาลด
นอ้ยลง แต่คงไวใ้นประเด็นสาํคญัท่ีผูเ้รียนควรทาํความเขา้ใจ ลดการเนน้ท่องจาํ ใหเ้นน้การคิด
วเิคราะห์ใหม้ากข้ึน โดยมีการศึกษาวจิยัการรวมหลกัสูตรพระปริยติัธรรมทั้ง ๒ แผนกดงักล่าว และ
ศึกษาวจิยัเน้ือหาสาระของหลกัสูตรธรรม-บาลี  ท่ีสมควรกาํหนดใหเ้รียนในแผนก สามญัศึกษา เพื่อ
นาํมากาํหนดหลกัสูตร 

๓. ความเป็นไปไดข้องการนาํหลกัสูตรการศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกบาลี (ป.ธ.๔-
ป.ธ.๙) บรรจุไวใ้นหลกัสูตรระดบัชั้นอุดมศึกษา 

การนาํหลกัสูตรการศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกบาลี (ป.ธ.๔-ป.ธ.๙) บรรจุไวใ้น
หลกัสูตรระดบัชั้นอุดมศึกษา โดยนาํรายวชิาต่าง ๆ ท่ีมีอยูข่องแผนกบาลี (ป.ธ.๔-ป.ธ.๙) ไปจดัสอน
ในแต่ละระดบัชั้นอุดมศึกษา เม่ือสาํเร็จการศึกษาจะไดรั้บวฒิุการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม 
กลุ่มผูใ้หส้ัมภาษณ์ไดเ้สนอแนวความคิดท่ีเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย เสนอปัญหา/อุปสรรค ท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึน และไดรั้บขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

 
 



๒๑ 

๓.๑)  ผูท่ี้เห็นดว้ย มีความเห็นวา่เป็นประโยชน์ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
ดา้นการสืบทอดพระพุทธศาสนา   เป็นการใหค้วามสาํคญัและยกระดบัการศึกษาพระ

ปริยติัธรรมแผนกบาลีซ่ึงเป็นหวัใจ สาํคญัของ พระพุทธศาสนา ประสานประโยชน์ทั้งทางโลกและ
ทางธรรม และพฒันาบุคลากรทางศาสนา เพื่อการดาํรงพระพุทธศาสนาใหม้ัน่คงต่อไป 

ดา้นคุณภาพการศึกษา   จะทาํใหผู้ศึ้กษาในระดบัอุดมศึกษาของคณะสงฆท์ั้ง ๒ ระดบั 
คือ ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีทั้งวชิาการทางดา้นพุทธศาสตร์ รวมไปถึงดา้น
คุณธรรมและจริยธรรม เป็นแบบอยา่งท่ีดีของสังคม และจะทาํใหห้ลกัสูตรบาลีเกิดประโยชน์มาก
ข้ึน เอ้ืออาํนวยต่อชีวติมากข้ึน 

ดา้นการบริหารจดัการ  ควรเป็นระบบท่ีดี และจดัแบ่งเวลาเรียนใหเ้หมาะสม 
ดา้นผูเ้รียน  ทาํใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาชีวติท่ีดีข้ึน มีความหลากหลาย ในการเรียน และการ

คบเพื่อน 
๓.๒) ผูท่ี้ไม่เห็นดว้ย มีความเห็นในแต่ละดา้น ดงัน้ี 

ดา้นคุณภาพการศึกษา  แต่ละหลกัสูตรมีจุดมุ่งหมายท่ีตรงตามเป้าหมายอยูแ่ลว้ ไม่ควร
เปล่ียนแปลง ควรคงหลกัสูตรเดิมไว ้แต่ปรับปรุงใหดี้ข้ึนกวา่เดิม 

ดา้นคุณภาพการศึกษา  จะทาํใหก้ารเรียนบาลีหยอ่นคุณภาพ เพราะไม่มีผูเ้รียนท่ีมี
ความรู้อยา่งแทจ้ริง 

ดา้นผูเ้รียน  ระดบัปริยติัแผนกสามญัเป็นการศึกษาท่ียากอยูแ่ลว้ หากตอ้งศึกษาธรรม-
บาลีดว้ย จะทาํใหพ้ระภิกษุสามเณรไม่มีเวลาเพียงพอท่ีจะดูหนงัสือ จากขอ้ ๓๑-๓๒ มีปัญหา/
อุปสรรคท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน มีดงัน้ี 

ดา้นคุณภาพการศึกษา  ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการจดัหลกัสูตร อาจไม่สามารถจดัทาํหลกัสูตร
ไดต้รงตามวตัถุประสงคแ์ละมีคุณภาพคงเดิม และเป็นการจาํกดัผูท่ี้จะเขา้รับการศึกษาโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ผูท่ี้เพิ่งบวชเรียนใหม่ ทาํใหร้ะดบัความสนใจการศึกษาพระปริยติัธรรมทั้งสองแผนก
โดยรวมของพระภิกษุสามเณรลดลง 

ดา้นการบริหารจดัการ  ขาดความพร้อมในการจดัระบบการเรียนการสอน ทั้งในเร่ือง
ของการจดัหลกัสูตร การคดัเลือกเน้ือหาเพื่อนาํมาสอนใหส้ัมพนัธ์กบัผูเ้รียนโดยตรง เวลาใน
การศึกษาอาจไม่เพียงพอ ขาดงบประมาณในการดาํเนินการ ขาดแคลนครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์
และภูมิความรู้ท่ีแตกฉานเฉพาะดา้น 

ดา้นผูเ้รียน   เป็นภาระหนกัสาํหรับพระภิกษุสามเณรและการเรียนหลายอยา่งพร้อมกนั 
อาจทาํใหเ้กิดความสับสน เบ่ือหน่าย และอาจไม่สามารถเรียนจบ  สอบไดต้ามกรอบเวลาท่ีกาํหนด
เอาไวไ้ด ้



๒๒ 

๓.๓) ขอ้เสนอแนะในการนาํหลกัสูตรการศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกบาลี  
(ป.ธ.๔-ป.ธ.๙)  บรรจุไวใ้นหลกัสูตรระดบัชั้นอุดมศึกษา มีดงัน้ี 

ดา้นคณะสงฆ ์ ควรทาํความเขา้ใจขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการมหาเถรสมาคม 
ดา้นการบริหารจดัการ  ควรจดัการอบรมครูผูส้อนใหมี้ความรู้ ความสามารถอยา่ง

เหมาะสมโดยเฉพาะอยา่งยิง่วชิาธรรม-บาลี จดัตารางเวลาการเรียนใหเ้หมาะสม ปรับปรุงวธีิการ
จดัการเรียนการสอนใหม่ โดยเนน้การเช่ือมโยงความรู้ อาจใชข้อ้สอบบาลีสนามหลวงโดยมีหลาย
ขอ้ใหเ้ลือกในการวดัและประเมินผล 

ดา้นหลกัสูตร  ควรกาํหนดใหเ้รียน ป.ธ.๔-ป.ธ.๕ ในระดบัอุดมศึกษาเฉพาะปริญญาตรี 
แต่สาํหรับปริญญาโท-เอก  ยงัไม่ควรกาํหนดใหเ้รียน ป.ธ.๖-ป.ธ.๙  ควรใหเ้ป็นการศึกษาเฉพาะทาง 
ควรกาํหนดใหมี้หลกัสูตรหรือวชิาเสริมใหเ้พียงพอเหมาะสมแก่ระดบัชั้น โดยควรปรับปรุงและเพิ่ม
การเรียนการสอนวชิาภาษาองักฤษ และวชิาวธีิวจิยัเขา้ไปดว้ย 

๔. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายในการจดัการศึกษาพระปริยติัธรรม 
๔.๑) ควรมีหลกัสูตรพิเศษเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและระยะเวลาเพื่อ  

ศึกษาศาสนธรรม คือ (๑) หลกัสูตรสาํหรับผูมุ้่งเรียนรู้ทางพระธรรม พระวนิยัและภาษาบาลี
โดยเฉพาะ (๒) หลกัสูตรสาํหรับผูท่ี้ตอ้งการพฒันาชีวติดว้ยการศึกษาขั้นสูงสุดแต่ไม่มีโอกาสได้
ศึกษา (๓) หลกัสูตรสาํหรับ ผูบ้วช ๓ เดือน (๔) หลกัสูตรสาํหรับผูบ้วช ๑๕ วนั (๕) หลกัสูตร
สาํหรับ ผูบ้วช ๗ วนั 

๔.๒) ควรแยกระบบการศึกษาออกเป็นอยา่งนอ้ย ๓ แบบ ดงัน้ี แบบท่ี ๑ แบบ 
ศึกษาพระปริยติัธรรมโดยตรง คือ การศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกธรรม-บาลี ท่ีคณะสงฆ์
ดาํเนินการจดัการศึกษาอยูใ่นปัจจุบนั เป็นการศึกษาเพื่อธาํรงรักษาพระพุทธศาสนาโดยตรง แบบท่ี 
๒ แบบผสมผสาน คือ แบบท่ี ๑ โดยเพิ่มวชิาสามญั (วชิาการทางโลก) ท่ีจาํเป็นต่อการธาํรงรักษา
และการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา และแบบท่ี ๓ การนาํหลกัสูตรพระปริยติัธรรมแผนกธรรม แผนก
บาลี บรรจุไวใ้นหลกัสูตรพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา ถือวา่เป็นทางเลือกใหม่ของผูเ้รียน 

๔.๓) ควรจดัตั้งคณะทาํงานเพื่อดาํเนินการศึกษาการนาํรายวชิาต่าง ๆ ในหลกัสูตร 
การศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกธรรม-บาลี บรรจุไวใ้นหลกัสูตรการศึกษาพระปริยติัธรรมแผนก
สามญัศึกษาในแต่ละชั้นปี ยกร่างหลกัสูตรใหม่ โดยทดลองดาํเนินการนาํร่องออกเป็นกฎคณะสงฆ์
วา่ดว้ย การศึกษาพระปริยติัธรรม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ 

๔.๔) ควรจดัตั้งสาํนกังานการศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษาเพื่อดูแล 
รับผดิชอบการจดัการศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษาโดยตรง 



๒๓ 

๔.๕) ควรปรึกษาหารือขอความเห็นชอบจากพระเถรานุเถระทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การศึกษาในการดาํเนินการพฒันาหลกัสูตร โดยใชค้วามคิด อยา่งสุขมุรอบคอบ 

๔.๖) ควรเปิดโอกาสใหแ้ม่ชีหรือเยาวชนหญิง ไดศึ้กษาหลกัสูตรการศึกษาของ 
คณะสงฆ ์ไปพร้อมกนักบัพระภิกษุสามเณร จะทาํใหเ้ป็นบุคลากรทางศาสนา และเป็นกาํลงัสาํคญั
ในการเผยแผศ่าสนธรรม และสงเคราะห์เยาวชนหญิง 

๔.๗) ควรมีการปรับปรุงหลกัสูตรธรรมศึกษาของฝ่ายฆราวาส เพื่อใหส้อดคลอ้ง 
กบัสภาพการณ์ปัจจุบนัและสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติ ประจาํวนัได ้และจดัการเรียนการ
สอนใหข้ยายวงกวา้งยิง่ข้ึน 

จากการศึกษาวเิคราะห์ดงักล่าว ทาํใหผู้ว้จิยัเห็นวา่ การจดัการศึกษาแผนกธรรม-บาลี 
นั้น หากมีการจดัการศึกษาเช่ือมโยงกนัทั้งพระปริยติัธรรมแผนกสามญัและแผนกธรรม-บาลี ยอ่ม
ก่อใหเ้กิดผลกระทบตามมาไดแ้ก่ ขาดคุณภาพในการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงปัญหาอาจจะไม่ได้
ข้ึนอยูก่บัครูผูส้อนเพียงฝ่ายเดียว อาจมีสาเหตุมาจากหลายประการดว้ยกนัคือ พระภิกษุสามเณร
เลือกท่ีจะเรียนอยา่งใดอยา่งหน่ึง ซ่ึงไม่ใช่แผนกท่ีสาํนกัเรียนบงัคบัใหเ้รียนโดยตรง อีกทั้งครูผูส้อน
อาจจะไม่มีเวลาเพียงพอในการใหค้าํปรึกษาแก่ผูเ้รียน จึงเป็นสาเหตุของการจดัการศึกษาทั้ง ๒ 
แผนกไม่มีประสิทธิภาพ และเป็นจุดเปล่ียนท่ีทาํใหพ้ระภิกษุสามเณรมีจาํนวนลดลง  

 
๒.๒  ความหมายของความคิดเห็น 
 
 พจนานุกรมฉบบับณัฑิตสถาน  ไดใ้หค้วามหมายวา่ ทศันคติ หมายถึง การแสดงความ
คิดเห็น ผลสืบเน่ืองจากการศึกษาวจิยัเร่ือง การศึกษาแนวความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรท่ีมีต่อ
การเรียนพระปริยติัธรรมแผนกธรรม-บาลี ในจงัหวดัอุบลราชธานี 
 ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงความรู้สึกนึกคิดออกมา เพื่อตอ้งการนาํเสนอขอ้มูล
อยา่งตรงไปตรงมา เป็นการเปิดโอกาสใหทุ้กคน หรือในกลุ่มประชุมไดรั้บทราบแนวทางในการ
บนัทึกขอ้ตกลงร่วมกนั อนัเป็นผลทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพในการทาํงานร่วมกนัระหวา่งหน่วยงาน 
องคก์รหน่วยงานต่าง ๆ อยา่งมีประสิทธิผล  

                                                        
  http://www.palidict.com/node. สืบคน้วนัท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒.  
 ราชบณัฑิตยสถาน, สาํนกันายกรัฐมนตรี. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๓๕. 

พิมพค์ร้ังท่ี  5. กรุงเทพฯ  : อกัษรเจริญทศัน์, ๒๕๓๕, หนา้ ๒๘๙. 

http://www.palidict.com/node.%20����ѹ���%20��%20���Ҥ�%20����.


๒๔ 

 ทศันคติ  คือ เป็นความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีผลกระทบต่อบุคคลส่ิงของหรือหรือ
ความคิด ท่ีจะชกันาํบุคคลใหเ้ปล่ียนพฤติกรรมได้   
 ฉะนั้น  จากความหมายของนกัวชิาการเบ้ืองตน้น้ี เป็นการแสดงทศันคติท่ีโนม้เอียง สืบ
เน่ืองมาจากการเรียนรู้ซ่ึงจะมีพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจต่อส่ิงใดส่ิง
หน่ึง เช่น ชนิดของผลิตภณัฑ ์ ตราสินคา้ การบริการ งานโฆษณา และการจดัการการศึกษาเล่าเรียน
พระปริยติัธรรมแผนกธรรม-บาลี แต่ละส่วนเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะทาํความเขา้ใจถึงสาเหตุและวธีิการ 
ซ่ึงทศันคติจะมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของพระภิกษุสามเณรโดยตรง 
 ความหมายของทศันคติ  ตามพจนานุกรม  ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ไดใ้หค้วามหมาย
เอาไวว้า่ ทศันคติเป็นคาํศพัทส์มาสระหวา่งสองคาํ คือวา่  ทศันะ ซ่ึงแปลวา่ ความเห็น กบัคาํวา่ คติ
ซ่ึงแปลวา่  แบบอยา่งหรือลกัษณะเม่ือรวมกนัเขา้จึงแปลวา่ ลกัษณะของความเห็น ซ่ึงหมายถึง
ความรู้สึกส่วนตวัท่ีไม่เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือกบับุคคลใดบุคคลหน่ึง 
 ทศันคติ เป็นความเช่ือความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงต่าง ๆ เช่น  บุคคลส่ิงของการ
กระทาํ  สถานการณ์และอ่ืน ๆ รวมไปถึงการแสดงท่าทีท่ีเป็นการมุ่งถึงสถานภาพของจิตใจท่ีมีต่อ
ส่ิงใดส่ิงหน่ึง มีผูใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัทศันคติเอาไวม้ากมาย ดงัต่อไปน้ี 
 จึงพอสรุปไดว้า่ ทศันคติของคนเรานั้น คือ ความรู้สึก (Felt) ท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มรอบ ๆ 
ตวัเขา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ต่อบุคคล ในรูปของความชอบ ไม่ชอบ พอใจหรือไม่พอใจ และความ
พร้อมท่ีจะตอบสนองกบัส่ิงดงักล่าวตลอดเวลา 

ดงันั้นทศันคติของบุคคลนั้นสามารถสังเกตไดจ้ากการแสดงออกของบุคคลนั้น ๆ ได้
เช่นกนั   
 ทศันคติ หมายถึง แนวความคิดเห็น เช่น  ครูผูส้อนสาํรวจทศันคติของพระภิกษุสามเณร
ท่ีมีผลต่อการเรียนพระปริยติัธรรมแผนกธรรม-บาลี โปรดสังเกตวา่ถึงแมจ้ะมี "คติ"  มาต่อทา้ย แต่ 
"ทศันคติ" ก็ยงัใหค้วามหมายเหมือนกบัคาํวา่ "ทศันะ" หรือ "ทรรศนะ"  ซ่ึงหมายถึงความคิดเห็น
นัน่เอง 
 Encyclopedia  of  Psychology  ไดใ้หค้วามหมายของทศันคติวา่ ทศันคติ  หมายถึง 
ความเช่ือ ความคิด ความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงต่าง ๆ และเป็นผลกระทบทางดา้นจิตใจ  เช่น บุคคล ส่ิงของ  
การกระทาํต่อกนั  การสร้างสถานการณ์ รวมไปถึงท่าทีท่ีแสดงออกถึงสภาพจิตใจท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิง
หน่ึง ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี เป็นการสร้างภาพข้ึนมาแลว้นาํเสนอออกมาเป็นประสบการณ์ของตนเองโดยตรง  

                                                        
 เสรี วงษม์ณฑา. กลยุทธ์การตลาด : การวางแผนการตลาด.  กรุงเทพฯ: บริษทั ธีระฟิลม์ 

และไซเท็กซ์ จาํกดั, ๒๕๔๒, หนา้ ๑๐๖-๑๐๗. 



๒๕ 

หรือเป็นการเรียนรู้  อิทธิพลจากการเล้ียงดูทางครอบครัว  การศึกษาทศันคติจึงเป็นสถานการณ์
ความพร้อมท่ีจะปฏิบติัตอบได ้หากมีการสร้างแรงจูงใจ ( Motive) และแรงขบั  (Drive) คือท่าท่ีหรือ
ความรู้สึกในทางท่ีดี ในทางยอมรับส่วนการแสดงออกของทศันคติอีกแบบหน่ึง คือทศันคติในเชิง
ลบ (Negative Attitude)  คือเป็นการวางท่าทีหรือความรู้สึกในทางตรงกนัขา้มระหวา่งทศันคติใน
เชิงบวก  และทศันคติในเชิงลบ อนัจะทาํใหเ้กิดมุมมองในการเขา้ถึงสถานการณ์บางอยา่งไดอ้ยา่ง
ง่ายดาย   
 โมเดลองคป์ระกอบทศันคติ ๓ ประการ ( Tricomponent Attudel Model) หมายถึง 
โมเดลทศันคติซ่ึงประกอบดว้ย ๓ ส่วน 
  ๑. ส่วนความเขา้ใจ Cognitive หรือความรู้ Knowledge 
  ๒. ส่วนของความรู้สึก Affective หรือ Felling Learning 
  ๓. ส่วนของพฤติกรรม Conative หรือ Doing หรือ Behavior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 แผนผงัที ่๑   แสดงโมเดลองคป์ระกอบทศันคติ ๓ ประการ  (Tricomponent Attudel 
Model) (ท่ีมา : Schiffman and Kanuk. อา้งใน (เสรี วงษม์ณฑา,๒๕๔๒,๑๐๗) 
 นกัสังคมวทิยาและนกัจิตวทิยาสังคมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ไดใ้หค้าํนิยาม
ของทศันคติในลกัษณะต่าง ๆ กนั เช่น 
 Gordon W.Triandis ทศันคติเป็นภาวะทางจิตท่ีทาํใหบุ้คคลพร้อมท่ีจะโตต้อบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มเสมอ ลกัษณะน้ีเกิดข้ึนจากประสบการณ์ และเป็นตวักาํหนดทิศทางท่ีแต่ละบุคคลจะมี
การตอบสนองต่อส่ิงของและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

พฤตกิรรม 
(Conative) 

ความรู้สึก 
(Affective) 

ความเข้าใจ 
(Cognitive) 



๒๖ 

 Harry C. Triandis ทศันคติเป็นแนวความคิดท่ีประกอบดว้ยอารมณ์ ซ่ึงความคิดท่ี
ประกอบไปดว้ยอารมณ์น้ีจะมีแนวโนม้ใหแ้สดงออกต่อสถานการณ์ทางสังคม 
 Krethc and Crutchfield ทศันคติเป็นผลรวมของกระบวนการท่ีก่อใหเ้กิดพลงัจูงใจ 
อารมณ์ การรับรู้และกระบวนการรู้การณ์เขา้ใจเก่ียวกบัประสบการณ์รอบตวัของบุคคล 
 L.L. Thurstone ทศันคติเป็นความรู้สึกดา้นบวกและลบของบุคคลท่ีมีต่อวตัถุทาง
จิตวทิยา วตัถุทางจิตวทิยาหมายถึงสัญลกัษณ์ใด ๆ ก็ตาม  บุคคล ความคิด  วลี  คติพจน์ บุคคล
อาจจะมีความรู้สึกทางดา้นบวกหรือลบต่อวตัถุทางจิตวทิยาน้ีแตกต่างกนัออกไป 
 Donald T. Campbell  ทศันคติทางสังคมเป็นการตอบสนองอยา่งคงเส้นคงวาต่อวตัถุท่ี
เกิดข้ึนทางสังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
 Leonard W.Doob  ทศันคติเป็นการตอบสนองทางสังคมของแต่ละบุคคล  ซ่ึงเกิดข้ึน
เน่ืองมาจากมีพลงัผลกัดนั 
 G.W. Allport ทศันคติเป็นสภาวะทางจิตท่ีเกิดข้ึนจากประสบการณ์ของบุคคลและมี
อิทธิพลในการกาํหนดทิศทางต่อปฏิกิริยาท่ีมีต่อเหตุการณ์หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีบุคคลนั้นเก่ียวขอ้ง 
 Book and Selltiz ทศันคติเป็นส่วนหน่ึงของบรรดาส่วนต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลในการ
กาํหนดพฤติกรรมท่ีจะแสดงออกมาหรือกระทบต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง รวมไปถึงการสร้างความเช่ือหรือ
ความรู้สึกต่อส่ิงนั้น ๆ  
 Jonathan L. Freedman  et.al.  ทศันคติจะเป็นระบบท่ีมีการพฒันาอยา่งมัน่คงและ
ต่อเน่ืองซ่ึงจะประกอบไปดว้ยองคค์วามรู้ท่ีสร้างส่ิงเร้าข้ึนมาใหเ้กิดความสนใจ และทาํความเขา้ใจ
ไดง่้ายดายในเวลาต่อมา  อาจจะกล่าวถึงองคป์ระกอบทางดา้นความรู้สึก และองคป์ระกอบทางดา้น
แนวโนม้ในเชิงพฤติกรรมหรือจดัเป็นการกระทาํท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนา้  

ทศันคติ  เป็นแนวความคิดท่ีมีความสาํคญัมากแนวหน่ึงทางจิตวทิยาสังคมและการ
ส่ือสารและมีการใชค้าํน้ีกนัอยา่งแพร่หลาย สาํหรับการนิยามคาํวา่ ทศันคตินั้นไดมี้นกัวชิาการหลาย
ท่านใหค้วามหมายไวด้งัน้ี 

โรเจอร์ (Roger) ไดก้ล่าวถึง ทศันคติ วา่ เป็นดชันีช้ีวา่ บุคคลนั้น คิดและรู้สึกอยา่งไร กบั
คนรอบขา้ง วตัถุหรือส่ิงแวดลอ้มตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ โดย ทศันคติ นั้นมีรากฐานมาจาก 
ความเช่ือท่ีอาจส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได ้ทศันคติจึงเป็นเพียงความพร้อมท่ีจะตอบสนองต่อ
ส่ิงเร้าและเป็นมิติของการประเมิน เพื่อแสดงวา่ ชอบหรือไม่ชอบ ต่อประเด็นหน่ึงๆซ่ึงถือเป็นการ

                                                        
 ออ้มเดือน  สดมณี. เอกสารประกอบการสอนวชิาจติวทิยาสังคม. สถาบนัวจิยัพฤติกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร, ๒๕๒๙, หนา้ ๑๐๒. 



๒๗ 

ส่ือสารภายในบุคคล (Interpersonal Communication) ท่ีเป็นผลกระทบมาจากการรับสารอนัจะมีผล
ต่อพฤติกรรมต่อไป 

คาร์เตอร์ ว.ี กดู ( Carter V. Good) ใหค้าํจาํกดัไวว้า่ ทศันคติ คือ ความพร้อมท่ีจะ
แสดงออกในลกัษณะใด ลกัษณะหน่ึงท่ีเป็นการสนบัสนุนหรือต่อตา้นสถานการณ์บางอยา่ง บุคคล 
หรือส่ิงใด ๆ 

นิวคอมบ ์( Newcomb) ใหค้าํจาํกดัความไวว้า่ ทศันคติ ซ่ึงมีอยูใ่นเฉพาะคนนั้นข้ึนกบั
ส่ิงแวดลอ้มอาจแสดงออก ในพฤติกรรม ซ่ึงเป็นไปไดใ้น ๒ ลกัษณะ คือ ลกัษณะชอบหรือพึงพอใจ
ซ่ึงทาํใหผู้อ่ื้นเกิดความรักใคร่อยากใกลชิ้ดส่ิงนั้นๆหรืออีก ลกัษณะหน่ึงแสดงออกในรูปความไม่
พอใจ เกลียดชงั ไม่อยากใกลส่ิ้งนั้น 

นอร์แมน แอล มุน (Norman L. Munn) กล่าววา่ ทศันคติ คือ ความรู้สึกและความคิดเห็น
ท่ีบุคคลมีต่อส่ิงของ บุคคล สถานการณ์ สถาบนั และขอ้เสนอใด ๆในทางท่ีจะยอมรับ หรือปฏิเสธ
ซ่ึงมีผลทาํใหบุ้คคลพร้อมท่ีจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนอง ดว้ยพฤติกรรมอยา่งเดียวกนัตลอด 

จี เมอร์ฟี , แอล เมอร์ฟี และ ที นิวคอมบ ์( G. Murphy , L. Murphy and T. Newcomb) 
ใหค้วามหมายของคาํวา่ทศันคติ หมายถึง ความชอบหรือไม่ชอบ พึงใจหรือไม่พึงใจท่ีบุคคลแสดง
ออกมาต่อส่ิงต่าง ๆ 

เดโช สวนานนท ์ กล่าวถึง ทศันคติ วา่เป็นบุคลิกภาพท่ีสร้างข้ึนไดเ้ปล่ียนแปลงไดแ้ละ
เป็นแรงจูงใจท่ีกาํหนด พฤติกรรมของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ 

ศกัด์ิ สุนทรเสณี  กล่าวถึง ทศันคติ ท่ีเช่ือมโยงไปถึงพฤติกรรมของบุคคลวา่ ทศันคติ 
หมายถึง 

๑. ความสลบัซบัซอ้นของความรู้สึก หรือการมีอคติของบุคคลในการท่ีจะสร้างความ
พร้อมท่ีจะกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงตาม ประสบการณ์ของบุคคลนั้นท่ีไดรั้บมา 

๒. ความโนม้เอียงท่ีจะมีปฏิกิริยาต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงในทางท่ีดีหรือต่อตา้นส่ิงแวดลอ้มท่ี
จะมาถึงทางหน่ึงทางใด 

๓. ในดา้น พฤติกรรม หมายถึง การเตรียมตวั หรือความพร้อมท่ีจะตอบสนอง  
คาํวา่  “ทศันคติ”  (Attitude)  หรือมีช่ือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่   “เจตคติ”  มีผูใ้หนิ้ยามไว้

ต่าง ๆ กนัมากมาย  มากกวา่  ๑๐๐  นิยาม  ในท่ีน้ีจะขอเลือกนาํมากล่าวเพียง  ๓  นิยาม  ท่ีไดก้าร
ยอมรับ  ดงัน้ี 

                                                        
 http://www.novabizz.com/NovaAce/Attitude.htm สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ 
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๒๘ 

นิยามท่ี  ๑  ทศันคติ  หมายถึง   ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อวตัถุอยา่งใดอยา่งหน่ึง   
วา่มีลกัษณะอยา่งไร   มีความรู้สึกทางบวกหรือทางลบ  (positive  or  negative) ช่ืนชอบหรือไม่ช่ืน
ชอบ (favorable  or  unfavorable)  หรือเห็นดว้ยหรือคดัคา้น   (pro  or  con)  (Loudon  and  Della  
Bitta. ๑๙๙๓ : ๔๒๓) ซ่ึงตามนิยามน้ี เป็นการมองทศันคติในแง่ความรู้สึก หรือปฏิกิริยาท่าทีท่ีมีต่อ
วตัถุ  (object) 

นิยามท่ี  ๒ ทศันคติ  หมายถึง  ความมีใจโนม้เอียงอนัเกิดจากการเรียนรู้ท่ีจะตอบสนอง
ต่อวตัถุหรือระดบัชั้นของวตัถุ   ในลกัษณะเห็นดีเห็นชอบหรือไม่ชอบอยา่งใดอยา่งหน่ึงอยา่ง
สมํ่าเสมอ   (Assael)    เช่น  ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้   ก็หมายถึงความโนม้เอียงของ
ผูบ้ริโภคอนัเกิดจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีจะประเมินตราสินคา้วา่ชอบตรานั้น หรือไม่ชอบ
ตรานั้นอยา่งสมํ่าเสมอคงเส้นคงวา 

นิยามท่ี  ๓ ทศันคติ   อาจใหค้าํนิยามท่ี  ๒  มาแยกลกัษณะเพื่อใหเ้ห็นเป็นขอ้ ๆ   แลว้ให้
นิยามใหม่วา่   หมายถึง   (๑)  เป็นความรู้สึกนึกคิดท่ีก่อข้ึนจากการเรียนรู้  (learned  construct )  (๒)  
ความโนม้เอียงท่ีจะตองสนองต่อ  ( tendency  to response  to)   (๓)   วตัถุอยา่งใดอยา่งหน่ึง    (an  
object )    (๔)  ในลกัษณะท่ีมัน่คงสมํ่าเสมอ  (consistently) (๕)  ในแนวทางเห็นชอบดว้ยหรือไม่
ชอบ  ( favorable  of  unfavorable  way ) (Onkvisit  and  Shaw.)  

ลกัษณะสาํคญั  ๕  ประการของนิยามขา้งตน้  อธิบายไดด้งัน้ี 
๑.  ทศันคติเป็นความรู้สึกนึกคิดท่ีก่อสร้างข้ึนจากการเรียนรู้   ไม่ใชเ้ป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนติด

ตวัมาแต่กาํเนิด  แต่เป็นส่ิงท่ีบุคคลจะไดรั้บจากประสบการณ์     ซ่ึงอาจเป็นประสบการณ์ตรง หรือ
ประสบการณ์ทางออ้มก็ได ้

๒.  ทศันคติโดยตวัมนัเองไม่ใช่พฤติกรรม   (Not  behavior  per  se)  ดงันั้นจึงมีความ
เหมาะสมมากกวา่ท่ีจะกล่าววา่ ทศันคติเป็นความโนม้เอียง หรือสภาพความพร้อมท่ีจะตอบสนองต่อ
วตัถุ  เช่น ผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ท่ีจะชอบ   หรืออยากจะซ้ือผลิตภณัฑใ์ดผลิตภณัฑห์น่ึงโดยเฉพาะมากกวา่
ผลิตภณัฑอ่ื์นเป็นตน้ 

๓.  ทศันคติจะแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลกบัวตัถุเสมอ   “วตัถุ”  อาจเป็น  
บุคคลกลุ่มบุคคล  สถาบนั  ผลิตภณัฑ ์ ปัญหาสังคม  หรืออะไรก็ได ้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงเก่ียวขอ้งท่ี
สาํคญั  เพราะวา่ทศันคติจะไม่อาจเกิดข้ึนไดด้ว้ยตวัมนัเอง (self – generated) 

๔.  ทศันคติมีลกัษณะค่อนขา้งคงทนถาวร  (Enduring)  ไม่ใช่อยูใ่นสภาพชัว่ครู่ชัว่ยามท่ี
จะเปล่ียนแปลงไดง่้ายๆ  แต่ก็ไม่ไดห้มายความวา่  ทศันคติเปล่ียนแปลงไม่ได ้ แทจ้ริงแลว้ทศันคติ
เปล่ียนแปลงไดเ้พียงแต่วา่กระบวนการเปล่ียนแปลงจะเกิดข้ึนชา้มาก  และมกัจะเผชิญกบัการต่อตา้น
ค่อนขา้งมาก  และยิง่บุคคลมีอายมุากข้ึน  ทศันคติจะยิง่มัน่คงมากข้ึน  จนยากท่ีจะเปล่ียนแปลงได ้



๒๙ 

๕.  ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลกบัวตัถุจะไม่เป็นกลาง   (Not  neutral)  แต่จะแสดง
ทิศทางและความเขม้ขน้ของทศันคติ    ในทางชอบหรือไม่ชอบอยา่งใดอยา่งหน่ึง    เช่น     ผูบ้ริโภค
มีทศันคติชอบลกัษณะของผลิตภณัฑน์ั้น  และไม่ชอบลกัษณะผลิตภณัฑน์ั้น  เป็นตน้  

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้  ก็พอจะสรุปเป็นความคิดรวบยอดไดว้า่  ทศันคติ  ก็คือแนวทางท่ีเรา
คิดรู้สึก  หรือมีท่าทีท่ีจะกระทาํต่อบางส่ิงบางอยา่งในส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเรา  เช่น  ทศันคติต่อร้านคา้
ปลีก ทศันคติต่อผลิตภณัฑ์  หรือทศันคติต่อรายการโทรทศัน์   เป็นตน้  โดยทศันคติจะแสดงใหเ้ห็น
ถึงทิศทางความรู้สึกต่อส่ิงเหล่าน่ีวา่เรามีความรู้สึกอยา่งไร   ซ่ึงอาจรู้สึกในทางบวกหรือทางลบ     
ชอบ หรือไม่ชอบ  ดีหรือไม่ดี  พอใจหรือไม่พอใจ  เป็นตน้ 
 โสภา  ชูพิกุลชยั  ทศันคติเป็นการรวบรวมความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือ ความคิดเห็นและ
ความจริง รวมถึงความรู้สึกท่ีเราเรียกวา่เป็นการประเมินค่าในทางบวกและทางลบ  ซ่ึงทั้งหมดนั้น
จะมีความเก่ียวพนักนั และสามารถบรรยายใหท้ราบถึงแกนกลางของวตัถุนั้น ๆ  ความรู้และ
ความรู้สึกเหล่าน้ี มีแนวโนม้ท่ีจะก่อใหเ้กิดพฤติกรรมชนิดใดชนิดหน่ึงข้ึนอยา่งแน่นอน 

นิพนธ์  แจง้เอ่ียม  ทศันคติเป็นส่ิงท่ีอยูใ่นจิตใจของบุคคลท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงใดส่ิง
หน่ึงไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง ซ่ึงเราไม่สามารถทาํการสังเกตหรือประเมินผลไดโ้ดยตรงแต่เรา
สามารถรู้ไดด้ว้ยการสังเกตพฤติกรรมของแต่ละบุคคลวา่จะมีการตอบสนองไดด้ว้ยวธีิการอยา่งไร 
และตอบสนองดว้ยส่ิงเร้าประเภทไหน 

ออ้มเดือน สดมณี  ทศันคติเป็นความรู้สึกทางดา้นบวกและลบของแต่ละบุคคลท่ีมีต่อ
ส่ิงแวดลอ้มทางดา้นสังคม ทาํใหบุ้คคลมีความมัน่ใจในตนเองสูงและพร้อมท่ีจะดาํเนินการหรือ
โตต้อบออกมาเป็นพฤติกรรมท่ีรุนแรงจนเกินไป 

นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของทศันคติในลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไป  สรุปไดว้า่  
ทศันคติเป็นความรู้สึกท่ีแสดงออกของตวับุคคลต่อปรากฏการณ์ทางสังคม  โดยความรู้สึกดงักล่าว
มีทิศทางไดท้ั้งทางบวกและทางลบ ซ่ึงเกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล อนัจะ
ส่งผลใหบุ้คคลนั้นมีความพร้อมท่ีจะแสดงพฤติกรรมออกมาในทนัที 

ประภาเพญ็ สุวรรณ  ใหค้วามหมายของทศันคติวา่ เป็นความคิดท่ีจิตนาการอยา่งโลด
โผนและแสดงออกซ่ึงจินตนาการคืออารมณ์มาเป็นตวันาํร่อง เป็นส่วนต่างท่ีทาํใหเ้กิดปฏิกิริยา
เฉพาะกรณีต่อสถานการณ์ภายนอก 

คาทซ์ และสก็อตแลนด ์ไดก้ล่าวอา้งวา่  การท่ีคนเรามีทศันคติต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงนั้น  
จะตอ้งประกอบดว้ยการรับรู้ ( Cognitive)  ความรู้สึกรักใคร่ พอใจ ( Affective)  และพฤติกรรม 

                                                        
 ออ้มเดือน สดมณี. เอกสารประกอบการสอนวชิาจติวทิยาสังคม. หนา้ ๑๐๓. 



๓๐ 

(Behavior) ซ่ึงส่ิงดงักล่าวจะมีอิทธิพลท่ีทาํใหบุ้คคลมีทศันคติไปในทางใดทางหน่ึง  นอกจากน้ี 
ทศันคติของแต่ละบุคคลนั้น  ยงัเป็นการข้ึนอยูก่บัลกัษณะของสภาพแวดลอ้มท่ีทาํใหบุ้คคลนั้น
แสดงออกมาทางพฤติกรรมท่ีพฤติกรรมเป็นท่ีน่าพึงพอใจหรือเกิดเป็นความรักใคร่อยากใกลชิ้ดใน
ส่ิงนั้น ๆ  ซ่ึงถือไดว้า่ เป็นทศันคติในเชิงบวก ( Positive Attitude) แต่ถา้หากเป็นการแสดงออกดว้ย
อากปักิริยาท่ีไม่พึงพอใจ รังเกียจ  ชิงชงัยอ่มถือวา่เป็นทศันคติในเชิงลบ ( Negative Attitude)  เป็น
การช้ีใหเ้ห็นถึงทิศทางของการแสดงออกของบุคคลท่ีมีการตอบสนองต่อส่ิงเร้า 

ดวงเดือน พนัธุมนาวนิ   ไดใ้หค้วามหมายของทศันคติเอาไวว้า่  “ทศันคติ”  หมายถึง
ความพร้อมในการกระทาํของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ความพร้อมดงักล่าวของบุคคลจะสามารถ
มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนถึงพฤติกรรมนั้น ๆวา่ มีแรงเสียดทานมากนอ้ยเพียงใด ยกตวัอยา่งเช่น การ
ถกเถียงปัญหาท่ีเกิดข้ึนทางการเมือง บุคคลยอ่มแสดงถึงพฤติกรรมหรือกลุ่มท่ีตนเองใหค้วามสาํคญั
อยา่งเห็นไดช้ดัเจน หมายความวา่  การแสดงออกถึงลกัษณะท่ีเป็นท่ีชอบใจหรือไม่ชอบใจ มี
แนวความคิดตรงกนัหรือแตกต่างกนั การเห็นดว้ยต่อส่ิงกระตุน้ท่ีวางเรียงรายอยูข่า้งหนา้หรือการ
ไม่เห็นดว้ย ซ่ึงทุกกรณีลว้นแลว้แต่สามารถแสดงออกหรือไม่แสดงออกในขณะนั้น เพราะทศันคติ
จะตอ้งมาพร้อมกบัความถูกตอ้งหรือไม่ถูกตอ้งเสมอ  

โดยสรุป ทศันคติ ในงานท่ีน้ีเป็นเร่ืองของจิตใจ ท่าที ความรู้สึกนึกคิด และความโนม้
เอียงของบุคคล ท่ีมีต่อขอ้มูลข่าวสาร และการเปิดรับรายการกรองสถานการณ์ท่ีไดรั้บมา ซ่ึงเป็นไป
ไดท้ั้งเชิงบวกและเชิงลบ ทศันคติมีผลใหมี้การแสดงพฤติกรรมออกมา จะเห็นไดว้า่ทศันคติ
ประกอบดว้ยความคิดท่ีมีผลต่ออารมณ์ และความรู้สึกนั้นออกมาโดยทางพฤติกรรม จนทาํให้
สามารถมองเห็นความประพฤติอยา่งชดัเจนทางดา้นบุคลิกภาพ และธาตุแทข้องบุคคลนั้น ซ่ึง
จะตอ้งใชเ้วลาในการกาํกบัดูแล ใหค้าํแนะนาํท่ีดีในการกระตุน้ใหเ้กิดมุมมองหรือแนวความคิดไป
ในเชิงบวก ฉะนั้น คุณลกัษณะของการแสดงเหตุผลหรือแนวความคิดนั้น เป็นผลมาจากการไดรั้บ
การตอบโตก้ลบัไปกลบัมาของแนวความคิด จนสรุปออกมาเป็นคาํตอบท่ีแทจ้ริงของการนาํเสนอ
ขอ้มูลต่าง ๆ อยา่งเท่ียงตรง 
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 ๒.๓  ลกัษณะของความคิดเห็น 
 ลกัษณะของทศันคติ หมายถึง ความโนม้เอียงท่ีเรียนรู้เพื่อใหมี้พฤติกรรมท่ีสอดคลอ้ง
กบัลกัษณะท่ีเกิดความพึงพอใจ หรือความไม่พึงพอใจต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงอาจจะเป็นความคิดในเชิง
บวกหรือเชิงลบก็ได ้ดงันั้น จึงสามารถสรุปลกัษณะของทศันคติไดด้งัน้ี   
 การแสดงออกยอ่มเป็นตวับ่งช้ีทางดา้นความคิดท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงหมายถึ ง
แนวความคิดในการแสดงท่าทีต่อการจดัการเรียนการสอนพระปริยติัธรรมทั้งสองแผนก 
 ทศันคติมีความโนม้เอียงเกิดจากการเรียนรู้ หมายถึง  ทศันคติท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมการ
เรียนรู้ อนัเป็นผลมาจากการไดรั้บบทเรียนหรือผา่นประสบการณ์ในการเรียนมาแลว้ 
 ทศันคติไม่มีการเปล่ียนแปลง  หมายถึง ทศันคติมีความคงท่ีและแน่นอนพอสมควรแต่
อาจเปล่ียนแปลงได ้เม่ือประสบกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมใหม่แตกต่างหนัไปจากเดิม 
 ทศันคติเกิดข้ึนในแต่ละสถานการณ์ หมายถึง ทศันคติจะเกิดข้ึนเม่ือถูกกระทบโดย
เหตุการณ์ในช่วงเวลานั้น ซ่ึงจะมีผลต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันคติและพฤติกรรม ใน
สถานการณ์เฉพาะอยา่งอาจเป็นเหตุใหผู้บ้ริโภคมีพฤติกรรมท่ีไม่สอดคลอ้งกบัทศันคติก็ได ้
 คาํวา่ Attitude ภาษาไทยมีคาํหลายคาํ เช่น ทศันคติ เจตคติ ท่าทีความรู้สึก แต่ใน
ความหมายของศพัท ์คือ ความพร้อมท่ีจะปฏิบติั Readiness to Act ถา้เรามีท่าทีความรู้สึกหรือ
ทศันคติในเชิงบวก เรายอ่มปฏิบติัออกมาในทางบวก แต่ถา้เรามีท่าทีความรู้สึกในเชิงลบ เราก็จะ
ปฏิบติัออกมาในเชิงลบ ฉะนั้น ทศันคติจึงมีลกัษณะ ๒ ประการคือ 
 ๑. ทศันคติเชิงบวก Positive Attitude ทาํใหเ้กิด การปฏิบติัออกมาในทางบวก Act 
Positively 
 ๒. ทศันคติเชิงลบ Negative Attitude ทาํใหเ้กิดการปฏิบติัออกมาในเชิงลบ Act 
Negatively 
 พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดจากทศันคติ มีขั้นตอนดงัน้ี  
 K = Knowledge เป็นการเกิดความรู้ เช่น ทราบไหมวา่ หนงัสือเล่มน้ี ผูเ้ขียนคือใคร และ
หนงัสือเล่มน้ีถูกหยบิอ่านคร้ังล่าสุดเม่ือใด ขั้นตอนต่อไปของพฤติกรรม 
 A = Attitude เป็นการเกิดทศันคติ เม่ือเกิดความรู้ในขั้นต่อมาจะเกิดความรู้สึกชอบท่ีจะ
คน้หาหรือการไม่ชอบ เช่น ทราบวา่ ดารานกัแสดงจะมาโชวลี์ลาการเตน้ลีลาศ ชอบหรือไม่ ซ่ึง
ความรู้และทศันคติจะส่งผลไปท่ีการกระทาํ Practice   
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 P = Practice  เป็นการเกิดกระทาํ หลงัจากท่ีเกิดความรู้และทศันคตินั้นแลว้ อนัจะ
ก่อใหเ้กิดการกระทาํเช่น ไปซ้ือตัว๋เพื่อเขา้ชมมายากลหรือคอนเสิร์ต เป็นตน้  
 ๒.๓.๑  คุณสมบัติบางประการของทศันคติ 
 อดุลย ์จาตุรงคกุล  กล่าวถึง คุณสมบติัของทศันคติวา่ ความพร้อมในทางปฏิบติัท่ีดีจะทาํ
ใหเ้กิดทศันคติท่ีดี ท่ีไม่ดีก็จะก่อใหเ้กิดปฏิกิริยาตรงกนัขา้ม ซ่ึงมีคุณสมบติัท่ีสาํคญั ๘ ประการ คือ 
 ๑. ความพร้อมท่ีจะก่อใหเ้กิดปฏิกิริยาของผูเ้รียน  
 ๒. ทศันคติท่ีมีแนวทางเพื่อเป็นการวดัพื้นฐานของผูเ้รียนท่ีจะก่อใหเ้กิดความเพียร  
พยายามในการศึกษาคน้ควา้ ทศันคติในทางท่ีดีจะก่อใหเ้กิดความโนม้เอียงท่ีจะตั้งใจเรียน แต่
ทศันคติในทางท่ีไม่ดี จะก่อใหเ้กิดปฏิกิริยาในทางตรงกนัขา้ม 
 ๓. ทศันคติของผูบ้ริโภคมีความเขม้ขน้แตกต่างกนั เช่น ความช่ืนชอบในการเรียนการ
สอน และความไม่พึงพอใจต่อครูผูส้อน เป็นตน้ 
 ๔. ทศันคติแสดงโครงสร้างท่ีเป็นรูปแบบหรือองคป์ระกอบท่ีเกิดจากความสมดุล  
ระหวา่งความขยนัหมัน่เพียรและความมีจิตสาํนึกของความเป็นพระภิกษุสามเณรท่ีบวชเขา้มาเพื่อ
ศึกษาหลกัธรรมคาํสอนในทางพระพุทธศาสนาใหเ้ขา้ใจอยา่งถูกตอ้ง  
 ๕. ความสมบูรณ์ของทศันคติมีความผนัแปร เน่ืองจากบางคร้ังอาจเป็นไปไดว้า่ทศันคติ
เกิดจากการสอนท่ีไม่เขา้ใจ แต่ผูเ้รียนมกัจะเหมาเอาวา่ ทศันคติของเขาถูกตอ้งและจะปฏิบติัและ
ดาํเนินตามแนวทางของตนเสียทั้งหมด 
๖. ทศันคติผนัแปรไปตามลกัษณะหรือคุณสมบติั 
 ๗. ทศันคติจะมีความแตกต่างกนัในเร่ืองต่อตา้นการเปล่ียนแปลง ( Resistance) ของ
พระภิกษุสามเณร 
 ๘. ทศันคติบางอยา่งเท่านั้นท่ีสามารถรักษาระดบัความสนใจเรียนและความตั้งมัน่  
 ๒.๓.๒  วธีิสร้างทศันคติให้เกดิการเรียนรู้ 
 จากการท่ีเกิดทศันคติ Attitude ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงแลว้เกิดกระบวนการเรียนรู้ 
Learning โดยการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ซ่ึงเกิดจากทฤษฎีการเรียนรู้ ๓ ทฤษฎี ไดแ้ก่  
 ๑. ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิก Classical Conditioning จากการทดลองของ 
Pavlov โดยการใหอ้าหารเป็ดพร้อมกบัการสั่นกระด่ิง เป็ดจะเกิดการเรียนรู้ เม่ือไดย้นิเสียงกระด่ิงก็
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จะไดกิ้นอาหารดงันั้น ในลาํดบัต่อมา เม่ือสั่นกระด่ิง โดยไม่มีอาหาร เป็ดก็จะนํ้าลายไหลออกมา 
และจะรีบวิง่มาพร้อมกนัเพื่อรอกินอาหาร ตวัอยา่งของการใชท้ฤษฎีน้ีของพระภิกษุสามเณรเม่ือเกิด
ความพึงพอใจกบัรูปแบบการจดัการเรียนการสอนแลว้ ก็จะเกิดการจดทาํ ท่องบ่นไดเ้ป็นอยา่งดี เม่ือ
ครูผูส้อนกาํหนดใหท้่องจาํหรือสาธยายพร้อมกนัทุกคร้ัง ฉะนั้น จึงทาํใหเ้กิดส่ิงเร้าวา่ รูปแบบการ
สอนเป็นท่ีพึงพอใจ ซ่ึงจะนาํไปสู่การตั้งใจ มีความขยนัพากเพียรมากยิง่ข้ึน 
 ๒. ทฤษฎีการวางเง่ือนไขในการปฏิบติั Instrumental Conditioning ในกรณีอยา่งน้ี ถา้
หากผูเ้รียนไดศึ้กษาผา่นบทเรียนมาแลว้ ยอ่มก่อใหเ้กิดความพึงพอใจ ความประทบัใจ  อนัจะทาํให้
เกิดแรงจูงใจในการเขา้สู่หอ้งเรียนไวผดิปกติ และจะไม่ขาดเรียน  จากการเรียนรู้ทฤษฎีน้ีมกัจะ
เกิดข้ึนจากการลองผดิลองถูกของครูผูส้อน และในขณะท่ีไดรั้บการเสริมแรงดา้นความพอใจ ก็จะมี
ผลกระทบต่อการกระทาํซํ้ า แต่ในกรณีท่ีเป็นการสอนไม่มีจุดมุ่งหมายปลายทาง จะไม่สามารถ
กระตุน้ใหเ้กิดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนได ้ฉะนั้น บางคร้ังผูส้อนอาจจะใชก้าร
เสริมแรงทางดา้นลบเพื่อแสดงใหรู้้ถึงความไม่พอใจของผูเ้รียนดว้ยการใชก้ฎระเบียบมากเกินไป 
การใชไ้มเ้รียว หรือมีความเคร่งครัดโดยไม่รู้คุณลกัษณะความทรงจาํ การท่องบ่น หรือวธีิการเรียนรู้
ของผูเ้รียนท่ีมีความแตกต่างกนัโดยส้ินเชิง 
 ๓. ทฤษฎีการเรียนรู้ความเขา้ใจ Cognitive Learning Theory เป็นทฤษฎีอนัเป็นผลมา
จากการเปล่ียนแปลงความรู้และความเขา้ใจในบทเรียนของพระภิกษุสามเณร จากการเกิดองค์
ความรู้ กระบวนการคิด ตลอดจนการคน้หาวธีิการในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ของผูเ้รียน และ
การเกิดพฤติกรรมการตั้งใจเรียนในท่ีสุด 
 ๒.๓.๓  แหล่งอทิธิพลทีม่ีผลต่อการก าหนดทศันคติ 
 การกาํหนดทศันคติของพระภิกษุสามเณรท่ีมีผลต่อการจดัการเรียนการสอน หรือ
พฤติกรรมการเรียนรู้เกิดเป็นความคิดในส่ิงนั้น ไดรั้บอิทธิพลจากส่ิงต่าง ๆ ดงัน้ี 
 ๑. จากประสบการณ์โดยตรงและประสบการณ์ในอดีต Direct and Past Experience 
ทศันคติท่ีมีต่อการเรียนการสอน จะไดรั้บอิทธิพลจากการเรียนผา่นบทเรียนนั้นมาแลว้ ในการทาํ
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการสอนและกิจกรรมสันทนาการในชั้นเรียนนั้น การขยายบทความหรือการ
สร้างส่ือการเรียนท่ีเหมาะสมสาํหรับผูเ้รียน ดงันั้น ถา้หากครูผูส้อนจะทาํการสอนหรือทดลองใช้
วธีิการสอนท่ีนอกตาํรามากเกินไป อาจจะทาํใหผู้เ้รียนพบวา่  การจดัการเรียนการสอนไม่มีแบบ
แผน และเป็นการสอนนอกตาํราเรียนมากเกินไป ยอ่มจะเป็นการกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความเบ่ือ
หน่ายในการเรียนมากข้ึน 
 ๒. อิทธิพลจากครอบครัวและกลุ่มเพื่อน Influence of Family and Friends ครอบครัว
และเพื่อนเป็นแหล่งสาํคญัต่อการกระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้ การสร้างเป็นค่านิยม และมีความเช่ือถือ
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ในวธีิการสอนของผูส้อน ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการเรียนพระปริยติัธรรมแผนกธรรม-บาลี สาํหรับ
พระภิกษุ และสามเณร 
 ๓. การยดึนกัเรียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ เป็นวธีิการท่ีครูผูส้อน เพื่อใหเ้กิดการ
สนองตอบต่อกิจกรรมการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน เช่น การท่องจาํ  การเขียน และมี
ความสามารถในการตอบคาํถามท่ียากได ้เป็นตน้ โดยใชเ้คร่ืองมือหรือส่ือการเรียนการสอนเขา้มา
ช่วยในการวางรูปแบบใหเ้กิดความคล่องตวั เพื่อใหเ้กิดความตอ้งการของผูเ้รียนในหอ้งทุกรูป และ
สามารถสร้างองคค์วามรู้แตกแขนงออกไปจนเขา้ใจในบทเรียน และสามารถอธิบายได ้
 ๔. การยอมรับรูปแบบหรือระดบัการเรียนของผูเ้รียนได ้เช่น ความเช่ืองชา้ อนัเป็นบ่อ
เกิดแห่งความเหน่ือยหน่ายสาํหรับครูผูส้อน แต่เม่ือครูผูส้อนเกิดการเรียนรู้ถึงสภาพความเอาใจใส่
ของผูเ้รียน ยอ่มเกิดความเขา้ใจ และวางกรอบการสอนใหเ้ป็นไปในลกัษณะท่ีเป็นกนัเองกบัผูเ้รียน 
ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีถือวา่เป็นการนาํเสนอขอ้มูลท่ีมีอิทธิพลต่อการกาํหนดทศันคติของพระภิกษุสามเณร
ต่อไปในอนาคต 

สรุปวา่ ลกัษณะของความคิดท่ีดีนั้น จะตอ้งดาํเนินการใหเ้กิดความคล่องตวัเป็น
ความสามารถทางดา้นสมองท่ีจะคิดไดห้ลายอยา่ง มีความเป็นอิสระในการแสดงความคล่องตวัใน
การคิด (Fluency) ซ่ึงไม่มีขอ้จาํกดัใด ๆ ในการแสดงความคิดเห็นออกมาในมุมมองท่ีแตกต่างกนั 
จะตอ้งนาํเสนอขอ้มูลอยา่งตรงไปตรงมาและมีความยดืหยุน่ (Flexibility)  ลกัษณะของ
แนวความคิดไม่จาํเป็นจะตอ้งอยูภ่ายในกรอบแคบ ๆ เพราะจะทาํใหมี้ความรู้สึกกดดนัต่อ
สถานการณ์หรือในขณะท่ีกาํลงัแสดงความคิดเห็น มนุษยจ์ะตอ้งแสดงความคิดท่ีไม่ซํ้ าแบบ 
(Originality) กนั เพราะจะไดค้าํตอบท่ีแตกต่างกนัตามสภาพการเรียนรู้ของคนเรามีความแตกต่าง
กนัโดยส้ินเชิง แนวความคิดท่ีแตกต่าง (elaboration) ยอ่มส่งผลต่อการรับทราบขอ้มูล ไวต่อการ
แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  และสามารถสร้างสรรคก์รอบแนวความคิดใหมี้ความทนัสมยัอยูเ่สมอ 
ฉะนั้น การศึกษาคน้ควา้หรือการประดิษฐคิ์ดคน้หาส่ิงใหม่ๆ เพื่อมาทดแทนของท่ีใชใ้นปัจจุบนั
หรือพฒันาของท่ีใชใ้นการจดัการศึกษาปัจจุบนัใหดี้ข้ึน ความสามารถในการคิดใหไ้ดข้องแปลกๆ 
ใหม่ๆ ท่ีมีคุณค่าทั้งทางกายและใจไม่ซํ้ าแบบเดิม และมีการกระตุน้ใหเ้กิดพฒันาการในเชิงบวก
อยา่งสมํ่าเสมอ  จะทาํใหเ้กิดความสนใจ และมีสมาธิท่ีตั้งมัน่ในการเรียนมากยิง่ข้ึน  
 
 
 
๒.๔  องค์ประกอบของทศันคติ 
 



๓๕ 

 ๑. ความรู้ ( Cognitive Component) บุคคลใด จะมีทศันคติต่อส่ิงใดนั้น  จะตอ้งมีความรู้  
ความเขา้ใจในส่ิงนั้นก่อน  เพื่อใชเ้ป็นรายละเอียดสาํหรับใหเ้หตุผลในการท่ีจะสรุปเป็นความเช่ือ
ต่อไป 
 ๒. ความรู้สึก ( Feeling  Component)  เป็นองคป์ระกอบท่ีเก่ียวกบัความรู้สึกหรืออารมณ์
ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงหลงัจากผา่นกระบวนการเรียนรู้มาและทาํความเขา้ใจกบัส่ิงนั้นแลว้ 
กล่าวคือ เม่ือบุคคลใดรู้ และเขา้ใจเร่ืองใดก็สรุปออกมาเป็นแนวความเห็นในรูปของการประเมินผล
วา่ ส่ิงนั้น เป็นท่ีพอใจหรือไม่สาํคญั  ดีหรือเลว  ซ่ึงเท่ากบัเกิดอารมณ์หรือมีความรู้สึกต่อส่ิงนั้น 
 ๓. ความโนม้เอียงท่ีจะปฏิบติั ( Action Tendency  Component) เป็นองคป์ระกอบ
สุดทา้ยท่ีรวมตวัมาจากความรู้  และความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง จนทาํใหเ้กิดความโนม้เอียงท่ีจะ
ปฏิบติัหรือการตอบสนองต่อส่ิงนั้นในทิศทางท่ีสนบัสนุนคลอ้ยตาม หรือขดัแยง้ตามพื้นฐาน
ทางดา้นความรู้สึกนึกคิดนั้น 

แผนภูมิองค์ประกอบของทศันคติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนผงัที ่๒ แสดงองคป์ระกอบของทศันคติ 

 
นอกจากน้ี ยงัมีองคป์ระกอบของทศันคติ (Attitude‘s Component) ตามรูปแบบของ

นกัวชิาการท่านอ่ืน ๆ อีกมากมาย อนัประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบต่อไปน้ี 
๑. องคป์ระกอบทางดา้นความคิด (Cognitive Component) เช่นความรู้ ความเขา้ใจ 
๒. องคป์ระกอบทางดา้นความรู้สึกและจิตใจ (Affective Component) เช่น ความชอบ 

ความสบายใจ ความสนุกสนาน 

ความรู้สึก 
(Affection) 

ค าพูดทีแ่สดงถึง
ความรู้สึก 

ความรู้ 
(Cognitions) 

การรับรู้ค าพูดที่แสดง
ถึงความเช่ือ 

ปฏิกริิยาแสดงออกค าพูด
ทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏิบัต ิ

การปฏิบัต ิ
(Behavior) 

ส่ิงเร้า : บุคคล 
สถานการณ์ กลุ่ม ทศันคติ 



๓๖ 

๓. องคป์ระกอบทางดา้นของการกระทาํ (Action Tendency Component) เป็นทิศทาง
ของการตอบสนองทางพฤติกรรม เช่น สนบัสนุน ส่งเสริม เขา้ร่วม หวัเราะ พดูคุย เป็นตน้ 

การสร้างทศันคติต่องาน มีแนวทางทาํไดด้งัน้ี 
๑) การใหค้วามรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบังาน 
๒) การจดัประสบการณ์ท่ีดีเก่ียวกบังาน 
๓) การจดัสภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีดี 
๔) การเป็นแบบอยา่งท่ีดี เช่น ระบบ ระเบียบของงาน 
๕) การใหค้าํแนะนาํ /ปรึกษา เก่ียวกบังาน 
๖) การใหก้ารส่งเสริมพลงักลุ่มหรือการทาํงานเป็นทีม 
๗) การใหแ้รงเสริมต่าง ๆ  

สรุปวา่ แนวทางการศึกษาดงักล่าวจะช่วยก่อใหเ้กิดทศันคติท่ีดีในการจดัการเรียนแก่
พระภิกษุสามเณรไดน้ั้น จะตอ้งพยายามปลูกฝังทศันคติท่ีดีใหต่้อเน่ืองอยา่งสมํ่าเสมอ และในการ
สร้างสรรคมุ์มมองในการเรียนจะตอ้งผสมผสานกบัความพึงพอใจในการจดัสภาพบรรยากาศใน
หอ้งเรียนใหเ้อ้ือต่อความสนใจของแต่ละรูป เพื่อเป็นการสร้างแนวร่วมในการจดัการศึกษาทางดา้น
พระปริยติัธรรมใหป้ระสบความสาํเร็จไปดว้ยดี และมีประสิทธิภาพอนัจะเห็นไดจ้ากการประเมิน
ค่าออกมาเป็นคะแนน และแสดงใหเ้ห็นวา่ สอบผา่นเกณฑม์าตรฐานหรือขอ้สอบนั้นได ้

 
๒.๕  การวดัความคิดเห็น 
 

เน่ืองจากทศันคติมีความสาํคญั และมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมของบุคคลอยา่งมาก
การวดัทศันคติ เป็นการวดัภาวะความโนม้เอียงในการแสดงออกมาไม่ใช่เป็นการกระทาํแต่
ความรู้สึก ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบนามธรรม  บุคคลอาจจะไม่ใหข้อ้เทจ็จริง เพราะเป็นเร่ืองส่วนตวั
และการแสดงออกต่อเร่ืองใดนั้น ไม่วา่จะเป็นวาจาหรือการเขียนก็ตามบุคคลจะไตร่ตรองถึงความ
เหมาะสมของสภาพการณ์ทางสังคมคือ การตามค่านิยม  ตามการยอมรับ และไม่ยอมรับในการ
เห็นชอบหรือความเห็นชอบของคนส่วนใหญ่ในสังคม ดงันั้น  การวดัทศันคติจึงจะตอ้งคาํนึงถึง
หลกัการขอ้คาํนึงและเคร่ืองมือในการวดัทศันคติ  
 ๒.๕.๑ หลกัในการวดัความคิดเห็น 

                                                        
 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ. ระเบียบวธีิวจิยัทางสังคม . พิมพค์ร้ังท่ี ๕. กรุงเทพฯ :  โรงพิมพส์าม

เจริญพานิชย,์ ๒๕๓๑. 



๓๗ 

   การวดัทศันคติมีหลกัการเบ้ืองตน้ท่ีจะตอ้งพิจารณา ๓ ประการ คือ  
 ๑) เน้ือหา  ในการวดัทศันคติจะตอ้งเพิ่มส่ิงเร้าไปกระตุน้ใหแ้สดงกิริยาท่าทีออกมา
ส่ิงเร้าโดยทัว่ไปไดแ้ก่เน้ือหาท่ีตอ้งการวดั  เช่น  ตอ้งการวดัทศันคติต่อการตดัสินใจเก่ียวกบัชีวติ
ครอบครัวของบุคคลเน้ือหาท่ีเป็นส่ิงเร้าโดยทัว่ไปไดแ้ก่  การเลือกคู่ครอง  อายแุรกสมรส ระยะการ
มีบุตรคนแรกและคนต่อไป ขนาดของครอบครัวและความสัมพนัธ์ในครอบครัว เป็นตน้ 
 ๒) ทิศทาง  การวดัทศันคติโดยทัว่ไปกาํหนดใหมี้ทิศทางเป็นเส้นตรงท่ี
ต่อเน่ืองกนัเป็นลกัษณะซา้ย-ขวา หรือเป็นบวกเป็นลบ  กล่าวคือเร่ิมจากเห็นดว้ยอยา่งยิง่และลด
ความเห็นลงเร่ือย ๆ จนถึงความรู้สึกเฉย ๆ  และลดลงต่อไปเป็นไม่เห็นดว้ยอยูเ่ป็นเส้นตรงเดียวกนั
และต่อเน่ืองกนั 
  ๓) ความเขม้  กิริยาท่าทีหรือความรู้สึกท่ีแสดงออกต่อส่ิงเร้านั้น เป็นปริมาณมาก
นอ้ยแตกต่างกนั ถา้มีความเขม้สูงไม่วา่จะเป็นทิศทางใดก็ตาม จะมีความรู้สึกหรือกิริยาท่าทีรุ่นแรง
มากกวา่ท่ีมีความเขม้เป็นกลาง 
 ๒.๕.๒  ข้อควรค านึงในการวดัความคิดเห็น  
 การวดัทศันคติมีความจาํกดัในตวัของมนัเอง ในการสร้างเคร่ืองมือวดั จะตอ้งคาํนึงถึง
ส่ิงสาํคญั ไดแ้ก่ 
  ๑) ทศันคติเป็นตวัแปรในลกัษณะสมมติ  ซ่ึงในการศึกษาตอ้งอาศยัเทคนิคและ
วธีิการท่ียุง่ยากซบัซอ้นท่ีไม่สามารถสังเกตไดโ้ดยง่าย ดงันั้น  การศึกษาตอ้งใชเ้วลาในการศึกษา
นาน ๆ และตอ้งระมดัระวงัในการสร้างแบบวดัเป็นกรณีพิเศษดว้ย 
  ๒) ทศันคติจะวดัไดเ้พียงบางส่วนเท่านั้น ฉะนั้น ในการวดัทศันคติในเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึงของบุคคลท่ีแสดงออกใหเ้ห็นนั้น  จะตอ้งเลือกใหเ้ป็นตวัแทนของกิริยาท่ีแสดงออกทั้งหลาย
ทั้งปวงท่ีบุคคลแสดงออกใหเ้ห็น นัน่คือ ขอ้ความวดัทศันคติตอ้งครอบคลุมในประเด็นท่ีตอ้งการจะ
วดัทั้งหมด 
  ๓) ทศันคติเป็นเร่ืองเก่ียวกบัอารมณ์ และความรู้สึก ฉะนั้น ในการวดัทศันคติ
จะตอ้งไม่ถามขอ้เทจ็จริง และขอ้ความท่ีถามตอ้งไม่มีคาํถามท่ีมีคาํตอบอยา่งเด่นชดั 
  ๔) ทศันคติเป็นเร่ืองท่ีมีความหมายไม่แน่นอนและมีขอบเขตกวา้งขวางมาก  การ
วดัทศันคติในแต่ละเร่ืองจะตอ้งใหค้วามหมายและขอบเขตในเร่ืองท่ีจะวดัใหช้ดัเจน  มิฉะนั้น  จะ
ทาํใหว้ดัทศันคติผดิโดยไม่ตั้งใจหรือไม่ก็วดัทศันคติหลายเร่ืองพร้อมกนัทั้ง ๆ ท่ีตอ้งการวดัเพียง
เร่ืองเดียว 
  ๕) ทศันคติเป็นเร่ืองท่ีเปล่ียนแปลงได ้ การเปล่ียนแปลงของทศันคติในแต่ละเร่ือง
จะแตกต่างกนั ฉะนั้น การวดัจะตอ้งคาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงและความคงอยูข่องทศันคตินั้น ๆ ดว้ย 



๓๘ 

  ๒.๕.๓  เคร่ืองมือวดัความคิดเห็น 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัทศันคติโดยทัว่ไป  เรียกวา่ มาตราวดัทศันคติ  มีอยู ่ ๔  ชนิดท่ี
นิยมใช ้คือ  มาตราวดัแบบของเธอร์สโตน  มาตราวดัแบบของลิเคิต  มาตราวดัแบบของกตัตแ์มน  
และมาตราวดัแบบของออดกดู  
 สรุปวา่ ในการวดัทศันคติของพระภิกษุสามเณรท่ีผลต่อการแสดงทศันคติทั้งโดย
ทางตรง และทางออ้ม เพราะในการแสดงทศันคติถือวา่เป็นส่วนหน่ึงท่ีมีเหตุการณ์เขา้มากระทบ
และเกิดความรู้สึกนึกคิดต่อส่ิงท่ีกาํลงัดาํเนินไป  และอาจจะแสดงออกในกิริยาอาการต่อตา้น
หรือไม่อยากเรียน  ผูส้อนจะตอ้งทบทวนบทเรียนหรือควรคิดหาวธีิการในการจดัการเรียนการสอน
เพื่อใหเ้กิดความสนใจมากข้ึน  การเพิ่มส่ิงเร้าในการสอนอยา่งสนุกสนาน  สอดแทรกความรู้ใหม่  
ยอ่มถือวา่มีส่วนสาํคญัในการปรับเปล่ียนทศันคติเป็นไปในทางท่ีดี 
 
๒.๖  ความส าคัญของความคิดเห็น 
 
 หากจะกล่าวถึงความสาํคญัของทศันคตินั้น  ถือวา่ เป็นกระบวนการหน่ึงท่ีเพิ่มส่ิงเร้าไป
ในทางท่ีดีใหก้บัหน่วยงานหรือองคก์ร ทาํใหเ้กิดเป็นภาพลกัษณ์ท่ีงดงามเกิดข้ึนได ้หรือเพื่อเป็นการ
กระตุน้ใหเ้กิดส่ิงเร้าต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง อนัจะก่อใหเ้กิดแนวร่วมในกระบวนการทาํงานร่วมกนัให้
ประสบความสาํเร็จไดอี้กทางหน่ึง ฉะนั้น  ในการแสดงออกซ่ึงทศันคติของพระภิกษุสามเณรหาก
ไดรั้บการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดี  ยอ่มเกิดผลดีแก่การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอน
พระปริยติัธรรมแผนกธรรม-บาลี ซ่ึงหากจะตอ้งอาศยัแรงผลกัดนัใหเ้กิดพลงัไปในดา้นบวก
มากกวา่ดา้นลบ ในความสาํคญัของทศันคตินั้นอาจจะสรุปประเด็นไดด้งัต่อไปน้ี 
 ๑.ทศันคติเป็นฐานของปฏิสัมพนัธ์ ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งบุคคลและระหวา่งบุคคลต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม  เม่ือบุคคลมีความสัมพนัธ์ท่ีดีติดต่อกบับุคคลอ่ืน ๆ  เขา้จะไดเ้รียนรู้ไปดว้ยวา่ ทศันคติ
ของผูท่ี้เรากาํลงัติดต่ออยูด่ว้ยนั้น เหมือนหรือต่างไปจากทศันคติของเขาเอง  การประเมินทศันคติ
ระหวา่งกนัในอนาคต นอกจากน้ี ทศันคติยงัเป็นฐานของปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลกบัสังคมเขา้
ดว้ยกนั เช่น ทศันคติท่ีบุคคลแสดงออกต่อส่ิงเร้าต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม เช่น  การทาํแทง้ เป็นตน้ 
จะทาํใหเ้ขามีแนวโนม้ท่ีจะเลือกหรือไม่เลือกผูรั้บการเลือกตั้งท่ีมีนโยบายสนบัสนุนการออก
กฎหมายเก่ียวกบัการทาํแทง้ในรัฐสภา 

                                                        
 อวยชยั ชบาและคณะ,พฤตกิรรมมนุษย์ในองค์การ, กรุงเทพมหานคร :

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, ๒๕๔๑, หนา้ ๕๑๖-๕๑๗. 



๓๙ 

 ๒. ทศันคติเป็นเคร่ืองมือในการพยากรณ์ ทศันคติยงัอาจใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
พยากรณ์สังคมไปดว้ย  เช่นในช่วงระยะเวลาการเลือกตั้งต่างๆ มกัจะมีการสาํรวจทศันคติของผูมี้
สิทธิลงคะแนนเสียงต่อผูส้มคัรรับเลือกตั้ง  และการสาํรวจน้ี  สามารถวเิคราะห์ผลของการเลือกตั้ง
ไดค้่อนขา้งแม่นยาํท่ีสุด  ในองคก์รการสาํรวจทศันคติต่องานวา่ คนทาํงานมีความพอใจในงาน
หรือไม่เพียงใด สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลทาํนายอตัราการเขา้ออกและการขาดงานได ้
 สรุปว่า  ลกัษณะของ ความคิดนั้น ถือวา่เป็นส่ิงท่ีสาํคญักบัการดาํเนินชีวติของมนุษย ์เพื่อ
ความอยูร่อดประการหน่ึง และสร้างแรงบนัดาลใจใหเ้กิดข้ึนในทุก ๆ ดา้น เช่น ดา้นการศึกษา ดา้น
ฝึกฝนประสบการณ์ในการทาํงาน เป็นตน้ ถือวา่เป็นแม่บทใหญ่ของการพดูและการกระทาํ  และ
แสดงออกในลกัษณะท่ีเป็นตวัปัญหาและสามารถเช่ือมโยงเขา้กบัวธีิการแกไ้ขปัญหา  เพราะภารกิจท่ี
กาํลงัจะดาํเนินไปและการนาํเสนอขอ้มูลข่าวสารท่ีกาํลงัจะพดูตอบโตทุ้กอยา่งลว้นสาํเร็จมาจาก
ความคิด  สาํหรับการคิดก่อนพดูและก่อนทาํทุกคร้ัง จะช่วยใหบุ้คคลสามารถยบัย ั้งคาํพดูในเชิงลบได้ 
หยดุย ั้งการกระทาํท่ีไม่ถูกตอ้งปรับเป็นแนวความคิดในเชิงความสร้างสรรค์สังคม 
 
๒.๗  ความคิดเห็นกบัพฤติกรรม 
 
 ความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้เชิงประเมินค่า  ความรู้สึกต่อส่ิงนั้น และความพร้อมท่ีจะมี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งสอดคลอ้ง แต่โดยทัว่ไปแลว้ส่ิงท่ีเราสังเกตได ้หรือสามารถสะทอ้นใหเ้ห็น
ถึงทศันคติของบุคคลต่อส่ิงต่าง ๆ คือ  การแสดงออกของบุคคลหรือพฤติกรรม  พฤติกรรมน้ีเป็น
ส่วนท่ีต่อเน่ืองจากความพร้อมท่ีจะกระทาํ และเช่นเดียวกนัเรามกัจะคาดหมายกนัวา่ พฤติกรรมของ
บุคคลน่าจะสอดคลอ้งกบัทศันคติเช่น สามเณรรูปหน่ึงมีทศันคติต่อครูผูส้อนซ่ึงก็หมายความวา่ 
สามเณรรูปน้ีอาจจะไม่ชอบใจรูปแบบของการสอนของครูผูส้อน เพราะเน่ืองจากครูสอนไม่เขา้ใจ
หรือครูสอนไม่มีส่ิงเร้าหรือการกระตุน้ใหเ้กิดความสนใจในหอ้งเรียนได ้ และอาจจะไม่มีความ
รับผดิชอบต่อหนา้ท่ี  มาสอนบา้งไม่มาบา้งซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดความเบ่ือหน่าย และใน
ทา้ยท่ีสุด พฤติกรรมท่ีจะตามมาคือการหลบเรียน แกลง้ป่วย และพดูโกหกและกลายเป็นคนกา้วร้าว 
 ในเวลาต่อมา จะเห็นพฤติกรรมในทางตรงกนัขา้มเสมอ และแสดงความไม่พอใจต่อ
ครูผูส้อน เป็นตน้ แต่ในบางคร้ัง พฤติกรรมท่ีแสดงออกของบุคคลกลบัไม่สอดคลอ้งกบัทศันคติท่ีมี
อยู ่เช่น ในตวัอยา่งดงักล่าว  สามเณรรูปนั้น  อาจมีพฤติกรรมท่ีไม่ต่อตา้นต่อลกัษณะการสอนของ
ครูผูส้อน หรือแสดงท่าทีความไม่สนใจการเรียนและการสอน  ทั้งน้ีอาจจะเกิดมาจากสาเหตุของ
ความบกพร่องในการเตรียมตวัในการสอนหรือไม่มีความรู้ในการสอนอยา่งถูกตอ้ง จึงทาํใหเ้กิด
ความเบ่ือหน่าย ฉะนั้น จึงควรพิจารณาถึงทศันคติและการแสดงออกอยา่งถ่ีถว้นเสียก่อนท่ีจะ



๔๐ 

ตดัสินใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของทั้งสองส่ิง  เน่ืองจากอาจจะมีตวัแปรแทรกซอ้นท่ีทาํใหก้าร
ตีความคลาดเคล่ือนผดิไปไดด้งัตวัอยา่งขา้งตน้ 
 Ralph H. Tumer  ใหค้วามเห็นวา่  ความหมายของทศันคติโดยสามญัสาํนึกถือวา่
ทศันคติคือ สภาวะทางจิตอยา่งหน่ึงซ่ึงถือวา่เป็นพฤติกรรมประเภทหน่ึงและในกรณีท่ีไม่มีอิทธิพล
จากทศันคติอ่ืน ๆ ประกอบกบับุคคลนั้นอยูใ่นสถานการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัทศันคตินั้นแลว้ก็จะ
สามารถคาดพฤติกรรมได ้เพราะวา่พฤติกรรมเป็นผลโดยตรงจากทศันคตินั้น และในประเด็น
สุดทา้ยซ่ึงมีส่วนสาํคญัมากก็คือ ในระหวา่งความสัมพนัธ์ของทศันคติกบัพฤติกรรมนั้น ยงัมีตวัแปร
สอดแทรก ( Intervening variable) มากมาย เช่น ขนบ  จารีต ( Norm)  บทบาท ( Roles) การเป็น
สมาชิกของกลุ่มสังคมหรือกลุ่มอา้งอิง ตลอดจนวฒันธรรมประจาํกลุ่ม (Subculture) เป็นตน้ 
 ขอ้สนบัสนุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรสอดแทรก ( Intervening variable) ไดม้าจาก
ผลงานวจิยัของลิชาร์ด ลาปีแอร์ เม่ือ ๑๙๓๐-๑๙๓๒  ลาปีแอร์ไดท้าํการสาํรวจทศันคติของคน
อเมริกนัท่ีมีต่อชาวจีน  เขาใชว้ธีิการเดินทางรอบสหรัฐกบัเพื่อนชาวจีนท่าทางดีคนหน่ึง และไดแ้วะ
พกัตามร้านอาหารและท่ีพกัแรมระหวา่งการเดินทางหลายแห่งปรากฏวา่ ทั้งสองไดรั้บการบริการ
เป็นอยา่งดีจากเจา้ของและบริการในสถานท่ีเหล่านั้น มีเพียง ๑ แห่งเท่านั้น ในจาํนวน ๒๕๑ แห่งท่ี
ปฏิเสธไม่ใหบ้ริการแก่คนทั้งสอง  หลงัจากการเดินทางคร้ังน้ี  ลาปีแอร์ไดส่้งแบบสอบถามกลบัไป
ยงัสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเขาไดใ้ชบ้ริการผา่นมาแลว้  โดยสอบถามถึงทศันคติท่ีมีต่อคนจีนหรือคน
ตะวนัออก  ผลปรากฏวา่ ร้อยละ ๙๕  ของคาํตอบคือ “ปฏิเสธ” การใหก้ารบริการแก่คนจีน 
 ในการวจิยัคร้ังน้ี  ลาปิแอร์  สรุปประเด็นสาํคญัวา่  
 ๑.  ผูท่ี้ตอบคาํถามอาจจะมีความรู้สึกไม่อยากใหบ้ริการแก่คนต่างชาติตะวนัออกจริง
ดงัท่ีใหค้าํตอบ แต่มีความจาํเป็นจะตอ้งทาํเพราะระเบียบในสถานท่ีท่ีตนทาํงานถูกบงัคบัเอาไว้
เรียบร้อยแลว้ 
 ๒. ลาปิแอร์ มิไดว้ดัทศันคติโดยการกาํหนดเป้าหมาย ทศันคติแบบจาํเพาะเจาะจง  แต่
สอบถามเก่ียวกบัแนวคิดเห็นของตนจีนโดยทัว่ไป  ดงันั้น  ทศันคติท่ีไดจึ้งเป็นทศันคติท่ีมีผลต่อ
ชาวจีนโดยทัว่ ๆ ไป ไม่ใช่คนจีนท่ีแต่งตวัดีท่าทางภูมิฐานมีการศึกษาเช่นเพื่อนชาวจีนของลาปิแอร์ 
 ประเด็นสรุปขอ้แรกนั้นช้ีใหเ้ห็นถึงอิทธิพลของสถานการณ์หรือส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงในท่ีน่ี
ไดแ้ก่สภาพการแต่งกาย  ท่าทางบุคลิกของเป้าหมายทศันคติ ซ่ึงดูเป็นภูมิฐานไม่เหมือนกบัคนอ่ืน ๆ
โดยทัว่ไป และน่ีคือพลงัภายนอกเก่ียวกบัสถานการณ์ท่ีทาํใหบุ้คคลไม่อาจจะมีพฤติกรรมโตต้อบ
ภายนอกตามแนวโนม้พฤติกรรมภายในได ้
 ฉะนั้น  สถานการณ์ปทสัถานทางสังคม  จึงอาจจะทาํใหบุ้คคลไม่สามารถแสดงออกซ่ึง
พฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัทศันคติ  พลงัขบัดนัน้ี ถา้หากมีมาก จะทาํใหบุ้คคลเกิดความรู้สึกขดัแยง้



๔๑ 

ข้ึนในใจ และจะมีผลใหบุ้คคลหาทางลดความขดัแยง้นั้น โดยการเปล่ียนแปลงทศันคติในท่ีสุด 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมท่ีแสดงออก 
 ขอ้สาํคญัประการหน่ึงท่ีทาํใหท้ศันคติและการแสดงออกไม่มีความสัมพนัธ์กนั อาจเป็น
สาเหตุเน่ืองมาจากการวดัท่ีไม่ตรงจุดก็ได ้เพื่อใหท้ศันคติสามารถท่ีจะทาํนายถึงการแสดงออกหรือ
พฤติกรรมได ้ จึงควรระมดัระวงัในการวดัทศันคติ  เช่น  ควรวดัทศันคติต่อพฤติกรรมท่ีแสดงต่อส่ิง
นั้นโดยตรง เช่น  การศึกษาของ Wicter เม่ือปี ๑๙๗๑  งานคน้ควา้ท่ีใหค้าํตอบเก่ียวกบัเร่ืองน้ีได้
กระจ่างและชดัเจนมาก  และเป็นท่ีรู้จกัในวงการจิตวทิยาสังคม คือการคน้ควา้ของ Ajzan และ 
Fishbien  ไดอ้ธิบายเอาไวว้า่ ทศันคตินั้น  สามารถทาํนายพฤติกรรมได ้โดยในการวดัทศันคตินั้น 
ควรวดัทศันคติต่อพฤติกรรมท่ีจะแสดงต่อส่ิงนั้น มิใช่วดัทศันคติต่อส่ิงนั้นโดยตรงและควรวดั
ทศันคติต่อสถานการณ์ท่ีจะแสดงพฤติกรรมนั้นดว้ย เช่น  ตนเองหรือสังคมมีความคาดหวงัวา่ ตน
ควรทาํพฤติกรรมนั้นในสถานการณ์เช่นนั้นหรือไม่  ตวัอยา่งเช่น พฤติกรรมหรือความตั้งใจท่ีจะ
แสดงพฤติกรรมนั้น ๆ ของบุคคลหน่ึง (เช่นการแข่งขนัในการสอบผา่นบาลีสนามหลวงหรือมีความ
ตั้งใจเอาไวว้า่ จะแข่งขนัเม่ือไดส้อบจริงในสนามหลวง)  สามารถพิจารณาไดจ้ากตวัแปรสองตวัมา
รวมกนั ตวัแปรแรกไดแ้ก่  ทศันคติต่อการกระทาํนั้น ๆ ของบุคคล ไดแ้ก่ทศันคติต่อการมี
พฤติกรรมการสอบแข่งขนัวา่ การแสดงผลของการสอบแข่งขนันั้นวา่ สอบไดห้รือสอบตก มีสมอง
ดีหรือไม่ดี มีความจาํดีหรืออ่านไม่ตรงกบัเน้ือหาท่ีออกขอ้สอบ เป็นตน้ และไม่ไดห้มายรวมถึง
ทศันคติของบุคคลท่ีชอบสอบแข่งขนั)  ส่วนตวัแปรตวัท่ีสอง ไดแ้ก่  การรับรู้ของบุคคลเก่ียวกบั
ความคาดหวงัของสังคม (เช่น การท่ีบุคคลคิดวา่คู่แข่งในการสอบมีความคาดหวงัวา่ บุคคลนั้น จะ
ทาํขอ้สอบไดม้ากนอ้ยเพียงไร) ดงันั้น ทศันคติจึงสามารถท่ีจะทาํนายถึงการแสดงออกหรือ
พฤติกรรมไดเ้ม่ือมีการวดัท่ีตรงจุดยิง่ข้ึน 
 จะเห็นไดว้า่   ทั้งตวัแปรสอดแทรกและการวดัท่ีไม่ตรงจุดเป็นปัจจยัท่ีทาํใหท้ศันคติกบั
การแสดงออกหรือพฤติกรรมท่ีไม่สอดคลอ้งกนั 
 ๒.๗.๑  จุดมุ่งหมายทางการศึกษา 

จุดมุ่งหมายทัว่ไป ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัจุดมุ่งหมายการศึกษาพระปริยติัธรรม
และพฤติกรรมทางการศึกษาของพระภิกษุสามเณรในจงัหวดัอุบลราชธานี 

จุดมุ่งหมายการเรียนการสอน 
๑. บอกความหมายของจุดมุ่งหมายการศึกษาแต่ละระดบัชั้นได้ 
๒. อธิบายความหมายและองคป์ระกอบของจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมได้ 
๓. บอกไดว้า่ขอ้ความท่ีกาํหนดใหเ้ป็นจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม และวเิคราะห์ 

ส่วนประกอบของจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมได้ 
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๔. บอกประโยชน์ของจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมได้ 
๕. เขียนจุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดใหเ้ป็นจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมท่ีสมบูรณ์ได้ 
๖. อธิบายความหมายและลกัษณะของพฤติกรรมการศึกษาได ้
๗. วเิคราะห์จุดมุ่งหมายการเรียนการสอนออกเป็นพฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัย  จิต 

พิสัยและทกัษะพิสัยได ้
๘. จาํแนกพฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัยออกเป็น ๖ ระดบัตามทฤษฎีของบลุม 

(Blom)ได ้
๙. อธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัย จิตพิสัยและทกัษะพิสัย 

ได ้
 ๒.๗.๒ พฤติกรรมทางการศึกษา 

การจดัการศึกษาจาํเป็นตอ้งมีจุดมุ่งหมายเป็นตวักาํหนดแนวทางหรือกาํหนดเป้าหมายท่ี
ตอ้งการ ซ่ึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา พอจาํแนกได ้๔ ระดบัดงัน้ี 

 ๑)  จุดมุ่งหมายทัว่ไป  เป็นจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไวอ้ยา่งกวา้งๆ  ครอบคลุมลกัษณะของ
พระภิกษุสามเณรตามท่ีสาํนกัเรียนศาสนศึกษาและสังคมมีความตอ้งการ 

 ๒) จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร  เป็นจุดมุ่งหมายท่ีช้ีเฉพาะลงไปเป็นระดบัชั้นต่างๆ 
เช่น ระดบัประถมศึกษา  มธัยมศึกษา อาชีวศึกษา นกัธรรมชั้นตรี-โท-เอก ประโยค ๑-๒ ถึง เปรียญ
ธรรม ๙ ประโยค เป็นตน้ 

 ๓) จุดมุ่งหมายเฉพาะรายวชิา หรือจุดมุ่งหมายกลุ่มประสบการณ์  เป็นจุดมุ่งหมาย
ท่ีระบุถึงพฤติกรรมท่ีตอ้งการใหมี้ข้ึนโดยจาํกดัอยูใ่นขอบเขตของเน้ือหา สาระของรายวชิา เป็นตน้ 

 ๔) จุดมุ่งหมายการเรียนการสอน  เป็นจุดมุ่งหมายท่ีแยกยอ่ยมาจากจุดมุ่งหมาย
เฉพาะรายวชิา  มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงในขอบเขตเน้ือหาเฉพาะอยา่ง  จะเป็นจุดมุ่งหมายท่ีแสดง
พฤติกรรมปลายทางของผูเ้รียน เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอน 

พฤติกรรมท่ีตอ้งการใหเ้กิดในตวัผูเ้รียน มี ๒ ลกัษณะคือ 
 ๑)  พฤติกรรมแฝง ( Latent behavior) เป็นพฤติกรรมท่ีไม่สามารถสังเกตได้

โดยตรงหรือท่ีเรียกวา่พฤติกรรมภายใน เช่น  ทศันคติความรู้ ความเขา้ใจ ความซาบซ้ึง ความ
รับผดิชอบ ฯลฯ 

 ๒) พฤติกรรมท่ีสังเกตได ้( Observable behavior) หรือพฤติกรรมภายนอก เช่น 
บอก อธิบาย จาํแนกแจกแจง ระบุ สาธิต วิง่ วาด เขียน ฯลฯ 

javascript:void(0);
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               ๒.๗.๓  จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม (behavior) 
จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม  เป็นจุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดข้ึนโดยบ่งถึงพฤติกรรมของผูเ้รียน  

เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนแลว้ผูเ้รียนสามารถทาํอะไรไดบ้า้ง  โดยท่ีพฤติกรรมเหล่านั้นตอ้งเป็น
พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาภายนอกสามารถสังเกตได้  วดัผลได ้และประเมินได ้โดยมีส่วนประกอบ
สาํคญั ๓ ส่วนดงัน้ี 

 ๑)  พฤติกรรมท่ีคาดหวงั ( Expected behavior) เป็นขอ้ความท่ีกล่าวถึงการกระทาํ
หรือการแสดงออกของผูเ้รียนภายหลงัการเรียนการสอนส้ินสุดลง  จะอยูใ่นรูปของการแสดงออก
โดยการกระทาํซ่ึงเขียนดว้ยคาํท่ีบ่งการกระทาํ (Action words) เช่น วาด ป้ัน เขียน ฯลฯ 

 ๒) สถานการณ์หรือเง่ือนไข ( Situation or Condition) เป็นขอ้ความท่ีกล่าวถึง
สภาพการเรียนการสอนท่ีจดัข้ึน  เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดพฤติกรรมท่ีคาดหวงัตามตอ้งการ  การกาํหนด
สถานการณ์หรือเง่ือนไขน้ี มีหลายวธีิ เช่น 

(๑)  การกาํหนดสถานการณ์ในลกัษณะของเง่ือนไขการทาํงาน 
(๒) การกาํหนดสถานการณ์ในลกัษณะท่ีเป็นส่ิงเร้าเพื่อใชเ้ป็นตวักระตุน้

ใหเ้กิดพฤติกรรมต่างๆ  ซ่ึงส่ิงเร้าอาจเป็นวสัดุ ส่ือ อุปกรณ์ เร่ืองราว
ต่าง ๆ ได ้

(๓)  สถานการณ์ท่ีเป็นเน้ือหา  ถือวา่เป็นเง่ือนไขท่ีใชค้วบคู่กบัการเกิด
พฤติกรรมท่ีคาดหวงัและจะเป็นส่วนท่ีกาํหนดใหพ้ฤติกรรมท่ี
เกิดข้ึนมีขอบเขตและเง่ือนไขท่ีถูกตอ้ง 

 ๓) เกณฑ ์(Criteria) เป็นขอ้กาํหนดขั้นตํ่าของปริมาณการทาํงาน  หรือเป็นการ
กาํหนดความสามารถขั้นตํ่าท่ียอมรับวา่ผูเ้รียนเกิดพฤติกรรมท่ีตอ้งการ  ในการกาํหนดเกณฑอ์าจทาํ
ไดห้ลายวธีิดงัน้ี 

(๑) กาํหนดปริมาณอยา่งนอ้ยท่ีสุดทีจะตอ้งทาํได้ 
(๒) กาํหนดปริมาณงานท่ีทาํไดเ้ป็นรูปสัดส่วนหรือเปอร์เซ็นตข์ั้นตํ่า  
(๓) กาํหนดลกัษณะของความถูกตอ้งแม่นยาํ 
(๔) กาํหนดเป็นลกัษณะผลงานท่ีทาํเสร็จ 
(๕) กาํหนดเป็นเวลาท่ีจะทาํงานนั้นสาํเร็จ 
(๖)  กาํหนดตามมาตรฐานท่ียอมรับกนั 

๒.๗.๔  ตัวอย่างจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมทีส่มบูรณ์ 
นกัเรียนสามารถแกค้าํท่ีสะกดผดิในประโยคท่ีกาํหนดมาให ้๑๐  ประโยคไดถู้กตอ้งไม่

นอ้ยกวา่ ๗ ประโยค โดยไม่ตอ้งเปิดตาํราตน้ฉบบัหรือพจนานุกรม 
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พฤติกรรมท่ีคาดหวงั แกค้าํท่ีสะกดผดิได ้
สถานการณ์  กาํหนดประโยคท่ีมีคาํสะกดผดิจาํนวน ๑๐  ประโยคและโดยไม่ตอ้งเปิด

ตาํราตน้ฉบบัหรือพจนานุกรม 
เกณฑ์ แกค้าํท่ีสะกดผดิไดไ้ม่นอ้ยกวา่ ๗ ประโยค 

๒.๗.๕  ประโยชน์ของจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม 
- ช่วยในการจดัทาํหลกัสูตร ปรับปรุงหลกัสูตร  จดัเรียงพฤติกรรมท่ีตอ้งการให้

เกิดข้ึนในแผนการสอน 
- ช่วยใหผู้ส้อนกาํหนดแผนการสอนไดช้ดัเจน  เพราะไดท้ราบพฤติกรรม

ปลายทางท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในตวัผูเ้รียน 
- ช่วยใหผู้เ้รียนทราบจุดมุ่งหมายปลายทางท่ีตนเองตอ้งทาํได้  ทาํใหท้ราบ

ความกา้วหนา้หรือขอ้บกพร่องของตนเอง 
- ช่วยใหป้ระเมินผลการสอนของครูผูส้อนไดดี้ 
- ช่วยในดา้นการวดัผลประเมินผลโดยตรง  การกาํหนดจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม

จะทาํใหท้ราบวา่ผูเ้รียนจะตอ้งทาํพฤติกรรมอะไรบา้งใหป้รากฏออกมาชดัเจน  ทาํใหส้ะดวก
ต่อการวดัผลประเมินผล 

๒.๗.๖  แนวทางในการก าหนดจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม  
ในการกาํหนดจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม ควรมีลกัษณะสาํคญั ดงัน้ี 

๑) การกาํหนดจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมจะตอ้งสัมพนัธ์กบัจุดมุ่งหมายของรายวชิา  
จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร จุดมุ่งหมายทัว่ไปหรือปรัชญาทางการศึกษา  ดงันั้นควรมีการ
วเิคราะห์หลกัสูตรก่อนเขียนจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม 

๒) ตอ้งเขียนใหช้ดัเจน เพราะจะทาํใหผู้ส้อนเขา้ใจสามารถสังเกตการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของผูเ้รียนได้  สามารถเลือกเน้ือหา วธีิสอน และจดักิจกรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม  
ตลอดจนสามารถวดัผลประเมินผลได ้

๓) ตอ้งเขียนใหค้รอบคลุมทุกพฤติกรรมของผูเ้รียนแต่ละช่วงเวลาโดยอาศยั
หลกัการดงัน้ี 

     ( ๑)   เขียนตามหลกัการจาํแนกพฤติกรรมของบลูม  
     ( ๒) เขียนโดยยดึหลกัการพฒันาการของผูเ้รียนดา้นต่างๆ ดงัน้ี ดา้น

สติปัญญา ดา้นอารมณ์ ดา้นสังคมและดา้นร่างกาย 
๔) จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมตอ้งสัมฤทธ์ิผลได ้วดัไดแ้ละประเมินได้ 
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๕) จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมจะตอ้งแสดงถึงผลผลิตท่ีเกิดข้ึนในตวัผูเ้รียน 
(Outcome) ไม่ใช่ส่ิงท่ีแสดงถึงกระบวนการของผูเ้รียน 

๖) จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมจะตอ้งเรียงลาํดบัขั้นของการเรียนรู้จากง่ายไปยาก  
๒.๗.๗  การจ าแนกพฤติกรรมในจุดมุ่งหมายทางการศึกษา  

จุดมุ่งหมายการศึกษาทุกระดบัจะเป็นส่ิงท่ีกาํหนดพฤติกรรมท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในตวั
ผูเ้รียนตามท่ีหลกัสูตรตอ้งการ ท่ีเรียกวา่ พฤติกรรมการศึกษา โดยบลูมและคณะไดแ้บ่งประเภทของ
พฤติกรรมการศึกษา ออกเป็น ๓ ดา้นใหญ่ๆ คือ 

๑)  พฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัย (Cognitive domain) หรือพฤติกรรมดา้นสมอง 
๒) พฤติกรรมดา้นจิตพิสัย (Affective domain) หรือพฤติกรรมดา้นความรู้สึก 

   ๓) พฤติกรรมดา้นทกัษะพิสัย(Psychomotor domain)หรือพฤติกรรมดา้นการปฏิบติั  
๒.๗.๘  พฤติกรรมการศึกษา มี ๓ ด้านคือ 

๑. พฤติกรรมด้านพุทธิพสัิย (Cognitive domain) 
พฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัย  เป็นพฤติกรรมดา้นการคิด (Thinking) ซ่ึงเป็นความสามารถ

ทางสมองในการท่ีจะเรียนรู้และแกปั้ญหาต่างๆ จาํแนกได ้๒ ลกัษณะคือ 
๑)  พฤติกรรมดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Achievement) 
๒) พฤติกรรมทางดา้นความถนดัและเชาวน์ปัญญา (Aptitude and intelligence) 

โดยบลูมไดเ้รียงลาํดบัของพฤติกรรมยอ่ยไดด้งัน้ี 
๒.๑)  ความรู้-ความจาํ (Knowledge) เป็นความสามารถในการระลึกเร่ืองราว

ต่างๆ ท่ีผา่นมาไดถู้กตอ้ง แบ่งออกเป็น ๓ ระดบั คือ 
๒.๑.๑)  ความรู้ความจาํในเน้ือหา (Knowledge of specifics) ไดแ้ก่ ความรู้ 
ความจาํเก่ียวกบัศพัทแ์ละนิยาม  ความรู้ความจาํเก่ียวกบัเกณฑแ์ละ
ขอ้เทจ็จริงต่างๆ เช่น สูตร กฎ ทฤษฎี เน้ือหาวชิา วนั เวลา ฯลฯ 
๒.๑.๒)  ความรู้ความจาํเก่ียวกบัวธีิดาํเนินการ ( Knowledge of way and 
means of Dealing wit h specifics) ไดแ้ก่  ความรู้ความจาํเก่ียวกบั
ระเบียบแบบแผน ลาํดบัขั้นและแนวโนม้ การจดัประเภท  เกณฑแ์ละ
วธีิการทาํหรือวธีิการ 
๒.๑.๓) ความรู้ความจาํเก่ียวกบัความคิดรวบยอดในเน้ือเร่ือง ( Knowledge 
of Universals and abstractions in a field) เป็นการสรุปและขยายหลกัวชิา

                                                        
 ออ้มเดือน  สดมณี. เอกสารประกอบการสอนวชิาจติวทิยาสังคม. หนา้ ๑๐๗. 
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ท่ีสาํคญัๆ ของเน้ือเร่ือง ไดแ้ก่  ความรู้ความจาํเก่ียวกบัหลกัวชิาและการ
ขยายหลกัวชิา และความรู้ความจาํเก่ียวกบัทฤษฏีและโครงสร้าง 

ตวัอยา่งพฤติกรรมดา้นความรู้ความจาํ  เช่น  บอกช่ือของส่ิงต่างๆ  บอกความหมายของ
คาํศพัทต่์างๆ  สามารถบรรยายความหมาย คาํนิยามหรือคาํจาํกดัความ เขียนสูตรหรือกฎต่างๆ 

๒.๒) ความเขา้ใจ (Comprehension) เป็นความสามารถทางสมองในการส่ือ
ความหมายหรือถ่ายทอดเร่ืองราวต่างๆ ใหผู้อ่ื้นทราบ โดยแบ่ง 3 ระดบั 

๒.๒.๑)  การแปลความรู้ความ ( Translation) เป็นความสามารถในการ
ถ่ายทอดความหมายจากภาษาหน่ึงไปสู่ภาษาอ้ืน  ซ่ึงเป็นการส่ือ
ความหมายใหรู้้ความหมายตรงกนั เช่น การแปลความของขอ้ความ คาํ
พงัเพย สุภาษิต โคลงกลอน ฯลฯ 
๒.๒.๒ )  การตีความ  ( Interpretation) เป็นความสามารถในการส่ือ
ความหมายโดยการพิจารณาจากการแปลความหมายหลายๆ  คร้ังแลว้จึง
นาํมาสรุปเรียบเรียงใหม่ เช่น  การสรุปความคิดทั้งหมดออกมาเป็น
ประเด็นสาํคญัได ้การสรุปไดว้า่ผูพ้ดูมีจุดมุ่งหมายอะไรฯลฯ 
๒.๒.๓)  การขยายความ ( Extrapolation) เป็นความสามารถในการส่ือ
ความหมายโดยการขยายขอ้ความ  คาดคะเนความจากขอ้เทจ็จริงเดิมอยา่ง
มีเหตุผล 

ตวัอยา่งพฤติกรรมดา้นความเขา้ใจ เช่น การแปลความจากภาพหรือกราฟท่ีกาํหนดให ้
การแปลประโยคภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย การตีความหมายของการกระทาํของนกัเรียน สรุป
ใจความสาํคญัจากเร่ืองอ่าน และคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหนา้ได้ 

๒.๓) การนาํไปใช ้(Application) หรือการประยกุตใ์ช ้เป็นความสามารถในการนาํ
ความรู้และความเขา้ใจจากประสบการณ์ต่างๆ เช่น ทฤษฎี วธีิการ  ไปใชใ้นการแกปั้ญหาใน
สถานการณ์จริง 

ตวัอยา่งพฤติกรรมการนาํไปใช้  เช่น การคาํนวณผลลพัธ์ของโจทยปั์ญหาได้  การ
แกปั้ญหาในปัญหาสถานการณ์ต่างๆ การเลือกเฟ้นใชเ้คร่ืองมือไดเ้หมาะสมกบังาน  และการเลือก
วธีิการปฏิบติัในสถานการณ์ต่างๆ ไดเ้หมาะสม 

๒.๔) การวเิคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถในการแยกแยะเร่ืองราวต่างๆ 
ออกเป็นส่วนยอ่ยๆ วา่มีองคป์ระกอบอะไรบา้ง มี ๓ ระดบั 

๒.๔.๑) วเิคราะห์ความสาํคญั หรือการวเิคราะห์องคป์ระกอบ  
๒.๔.๒) วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ 
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๒.๔.๓) วเิคราะห์หลกัการ 
ตวัอยา่งพฤติกรรมการวเิคราะห์ เช่น การจาํแนกองคป์ระกอบของส่ิงต่างๆ ได ้มีความรู้ 

ความสามารถบอกส่วนท่ีสาํคญัท่ีสุดของเร่ืองได ้และการระบุจุดมุ่งหมายท่ีสาํคญัได้ 
๒.๕) การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถในการนาํเอาความรู้ในเร่ือง

ต่างๆ มาผสมผสานใหเ้กิดเป็นเร่ืองใหม่ หรือส่ิงใหม่ๆ ท่ีมีคุณภาพสูงกวา่เดิม มี ๓ ระดบั คือ 
๒.๕.๑) การสังเคราะห์เพื่อส่ือความหมาย  หรือการสังเคราะห์ขอ้ความ
เป็นความสามารถในการเขียนเรียงถอ้ยคาํใหเ้ป็นขอ้ความ  เช่น การเขียน
เรียงความ การตอบปัญหา การแต่งประโยค เป็นตน้ 
๒.๕.๒) การสังเคราะห์แผนงาน  เป็นความสามารถในการนาํเอาขอ้มูล
หรือเร่ืองราวต่างๆ  มากาํหนดแผนงานวา่จะทาํอยา่งไร จึงทาํใหเ้ร่ืองราว
นั้นบรรลุสาํเร็จได ้
๒.๕.๓ ) การสังเคราะห์ความสัมพนัธ์  เป็นความสามารถในการจดั
ระเบียบขอ้เทจ็จริงต่างๆ เสียใหม่ใหไ้ดป้ระโยชน์มากกวา่เดิม 

ตวัอยา่งพฤติกรรมการสังเคราะห์  เช่น การเขียนจดหมาย เขียนเรียงความ การตอบ
ปัญหา การแต่งประโยค  การวางโครงการท่ีจะทาํงานต่างๆ และการประดิษฐส่ิ์งของใหม่ข้ึน 

๒.๖) การประเมินค่า ( Evaluation) เป็นความสามารถในการวนิิจฉยัตดัสินคุณค่า
ของส่ิงต่างๆ  โดยนาํไปเปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์กาํหนดข้ึน ซ่ึงเกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินค่า มี ๒  
ลกัษณะ คือ  เกณฑภ์ายในและเกณฑภ์ายนอก 

ตวัอยา่งพฤติกรรมการประเมินค่า  เช่น การสรุปกิจกรรมท่ีปฏิบติัมีความเหมาะสม
หรือไม่การตดัสินไดว้า่ส่ิงต่างๆมีคุณค่าเพียงพอหรือไม่ และการประเมินผลไดว้า่การกระทาํมี
ประโยชน์หรือโทษอยา่งไรบา้ง 

๒. พฤติกรรมด้านจิตพสัิย(Affective domain) 
 พฤติกรรมดา้นจิตพิสัยเป็นพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัดา้นความรู้สึกของบุคคล  ซ่ึงเก่ียวกบั

ดา้นอารมณ์และจิตใจ เช่น ความสนใจ ความซาบซ้ึง ทศันคติ การยอมรับ  คุณค่า ค่านิยม คุณธรรม
ดา้นต่างๆ พฤติกรรมดา้นจิตพิสัยน้ีจะเร่ิมพฒันาจากการรับรู้ส่ิงแวดลอ้มก่อน  แลว้จึงเกิดปฏิกิริยา
โตต้อบกบัส่ิงแวดลอ้มนั้นๆกลายเป็นความรู้สึก  จึงพฒันาเป็นค่านิยมระดบัต่างๆ แลว้จึงเกิดเป็น
อุดมคติ ซ่ึงจะเป็นตวัควบคุมทิศทางของพฤติกรรมของคนนั้นๆ 

ตวัอยา่งพฤติกรรมดา้นจิตพิสัย  เช่น มีสมาธิในการทาํงานมากข้ึน ตั้งใจเรียน สามารถ
ควบคุมอารมณ์ตนเองได ้ การใหค้วามสนใจในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในการปรับตวัใหเ้ขา้
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กบัสังคมรอบดา้นทั้งตนเองและผูอ่ื้น สร้างบรรยากาศท่ีดีในชั้นเรียน ปรับเปล่ียนความเศร้าสร้อย
ใหก้ลายเป็นความสนุกสนาน และการมีความรับผดิชอบต่อการปฏิบติังานดา้นต่าง ๆ   

๓. พฤติกรรมด้านทกัษะพสัิย (Psychomotor domain) 
พฤติกรรมดา้นทกัษะเป็นพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัความสามารถในการปฏิบติัส่ิงต่างๆ  ของ

บุคคลเป็นพฤติกรรมท่ีบุคคลสามารถใชก้ลา้มเน้ือส่วนต่างๆ  ของร่างกายทาํงานใหป้ระสานกบั
จิตใจ หรือประสาทสัมผสัไดอ้ยา่งรวดเร็ว เช่น การไดย้นิ  การเห็น การเคล่ือนไหวตามตอ้งการ การ
แสดงสีหนา้ การส่ือสารโดยใชเ้สียง เป็นตน้ พฤติกรรมดา้นน้ีแบ่งเป็น ๔ ลกัษณะ คือ 

๑)  การเคล่ือนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย 
๒) การเคล่ือนไหวท่ีใชอ้วยัวะหลายส่วนประกอบกนั 
๓) พฤติกรรมการส่ือความหมายโดยใชท้่าทาง 
๔) พฤติกรรมการพดู 

ตวัอยา่งพฤติกรรมการสังเคราะห์  เช่น การเขียนภาพตามแบบท่ีกาํหนดได ้การวางท่า
ทางในการพดูไดเ้หมาะสม การท่องจาํตาํราและอ่านไดอ้ยา่งคล่องแคล่ววอ่งไว การแสดงท่าทาง
ตามจินตนาการได ้การรับฟังและแยกเสียงต่างๆ ได ้ และการนุ่งห่มแต่งกายใหสุ้ภาพเรียบร้อย เป็น
ปริมณฑล 

สรุปว่า  จุดมุ่งหมายสูงสุดของการศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกธรรม-บาลี นั้น เป็นการ
จดัการศึกษาภาคบงัคบัแก่พระภิกษุสามเณรท่ีสามารถกาํหนดแนวทางดา้นพฤติกรรมตามหลกัการ
ในพระพุทธศาสนาและท่ีสังคมตอ้งการ  นบัเป็นส่ิงสาํคญัมากในการจดัการเรียนการสอน  
จุดมุ่งหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อนมากท่ีสุดก็คือ จุดมุ่งหมายการเรียนการสอน  หรือจุดประสงคก์าร
เรียนรู้  ซ่ึงจะประกอบดว้ยองคป์ระกอบ ๓ ส่วนไดแ้ก่  

๑) พฤติกรรมท่ีคาดหวงั  
๒) เง่ือนไขหรือสถานการณ์ และ 
๓) เกณฑ ์ 

นอกจากน้ี สาํหรับพฤติกรรมท่ีคาดหวงัจะกาํหนดมาใหใ้นจุดมุ่งหมายท่ีระบุใน
กิจกรรมการสอน  แต่จะเป็นเง่ือนไขและเกณฑผ์ูส้อนตอ้งคิดคน้เอง  และจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม
นั้นผูส้อนตอ้งใชเ้ป็นแนวทางในการสอนและใชเ้ป็นแนวทางในการวดัผลและประเมินผล  และใน
จุดมุ่งหมายการเรียนการสอนนั้นจะมีพฤติกรรมการศึกษาท่ีหลกัสูตรตอ้งการใหผู้เ้รียนเกิด
พฤติกรรมตามท่ีตอ้งการ  ผูส้อนจะตอ้งวเิคราะห์จุดมุ่งหมายการเรียนการสอนมาใหท้ราบถึง
พฤติกรรมการศึกษาต่างๆ  เหล่านั้น ซ่ึงมี ๓ ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นพุทธิพิสัย คือ ผลจากการพิสูจน์พลงั
สมองของมนุษย ์ดา้นจิตพิสัย คือ ผลสะทอ้นท่ีกลัน่กรองออกมาจากจิตใจ  ดา้นทกัษะพิสัย คือ 
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การศึกษาเรียนรู้และนาํเอาหลกัการหรือทฤษฎีท่ีไดรั้บไปปฏิบติัการจริง ดงันั้นในการเรียนการสอน
โดยทัว่ไปตอ้งมุ่งใหผู้เ้รียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการศึกษาทั้ง  ๓ ดา้น ไปพร้อมๆ กนั เพื่อ
การศึกษาองคค์วามรู้พื้นฐานต่อเน่ืองกนัคลา้ยขั้นบนัได ส่ิงนัน่คือ  ความรู้และความจาํ จะเป็น
พฤติกรรมพื้นฐานของความเขา้ใจ และความเขา้ใจก็จะเป็นพื้นฐานของการนาํไปใชไ้ดเ้ร่ือย ๆ 
 

๒.๘  ธรรมชาติของความคิดเห็น  (Nature of Attitude) 
 

การแสดงออกทางความคิดเห็นของมนุษย ์มกัจะแสดงออกอยา่งตรงไปตรงมา มีการ
พิสูจน์และสังเกตพฤติกรรมของการแสดงออกของมนุษยท่ี์หลากหลายรูปแบบ เช่น การแสดงออก
ทางดา้นสีหนา้ ท่าทาง ลีลา พฤติกรรมท่ีบ่งช้ีไปในทางบวกและลบ บางคร้ังการแสดงออกทางดา้น
ความคิดเห็นยอ่มเป็นเคร่ืองวดัระดบัการแสดงความคิดเห็นเพื่อแสวงหาคาํตอบจากธรรมชาติ ตาม
นิยามของการแสดงออกทางความคิดเห็นดงัต่อไปน้ี 

๑. ความคิดเห็น เกิดจากการเรียนรู้ของบุคคลและจากประสบการณ์ท่ีผูเ้รียนไดรั้บมา  
เช่น ผูเ้รียนจะตอ้งมีภูมิความรู้เดิม มีความช่ืนชอบในส่ิงท่ีกาํลงัเรียน  จนสามารถสอบผา่นในแต่ละ
ชั้นปี 

๒. ความคิดเห็น  เกิดจากความรู้สึกของบุคคลท่ีสะสมมานาน  เกิดจากการไดรั้บ
คาํแนะนาํจาครูผูส้อนในเชิงบวก และการใหก้าํลงัใจแกผู้เ้รียน และผูส้อนยงัตอ้งไดรั้บกาํลงัใจจาก
ผูบ้ริหารในการจดัการเรียนการสอน มีการกระตุน้ใหเ้กิดความพร้อมในการสอน โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ส่ือการสอนท่ีทนัสมยั และรูปแบบการสอนท่ีกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดแรงบนัดาลใจในการเรียนยิง่ข้ึน  

๓. ความคิดเห็น เป็นตวักาํหนดพฤติกรรมของผูส้อนและผูเ้รียนท่ีแสดงออกมาโดยทัว่ 
ๆไปได้  เช่น ผูเ้รียนจะสนใจต่อการเรียนการสอนต่อเม่ือครูผูส้อนไดเ้ล็งเห็นความสาํคญัเท่าเทียม
กบัผูอ่ื้น และไม่ลาํเอียงเพราะรัก และปลุกจิตสาํนึกวา่ เป็นลูกศิษยข์องตน สาํหรับครูผูส้อนจะเกิด
ความเบ่ือหน่ายเม่ือผูเ้รียนไม่ตั้งใจเรียน หนีเรียน ไม่เขา้ใจในบทเรียน การสอนบทเรียนเก่า ๆ ซํ้ า
หลายคร้ัง และไม่สนใจผูเ้รียนท่ีพดูไม่ฟัง เป็นตน้ 

๔. ทศันคติสามารถถ่ายทอดไปสู่คนอ่ืนได ้เช่น จากพอ่ – แม่ไปสู่ลูก 
๕. ทศันคติมีการเปล่ียนแปลงได้   เช่น ในขณะท่ีมีการสนทนากนั คู่สนทนากาํลงั

สับเปล่ียนเร่ืองพดูหกัเหไปจากความจริงโดยไม่ไดส้ังเกตเร่ืองนั้น ซ่ึงอาจจะเป็นตน้เหตุท่ีทาํให้
สถานการณ์เปล่ียนแปลงไปไดท้ั้งสองดา้น คือ ดา้นบวกและดา้นลบ 

อยา่งไรก็ตาม ผูท้าํการวจิยัยงัมีความเช่ือมัน่วา่  การศึกษาวจิยัท่ีเป็นระบบนั้น สามารถ
ทาํใหท้ศันคติกบัพฤติกรรมมีความสอดคลอ้งและเก่ียวเน่ืองกนัมากยิง่ข้ึน ฉะนั้น จึงเป็นมูลเหตุท่ี



๕๐ 

ก่อใหเ้กิดแรงจูงใจประการหน่ึงท่ีจะทาํการวจิยัในหวัขอ้ดงักล่าวเพื่อเป็นขอ้พิจารณาในทางวชิาการ
และเป็นขอ้สังเกตสาํหรับบุคคลท่ีคาดหมายวา่ถา้บุคคลมีทศันคติอยา่งไรแลว้ จะสามารถคาดเดาได้
วา่บุคคลจะแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมอยา่งนั้น 

สรุปว่า  ธรรมชาติของการแสดงแนวความคิดนั้น จะตอ้งแสดงออกมาอยา่งเปิดเผย คือ 
คุณลกัษณะของการแสดงออกถึงการเขา้ชั้นเรียน และการใหค้วามสนใจต่อการเรียนหรือกิจกรรมท่ี
จะนาํไปสู่กระบวนการคิด จนทาํใหเ้กิดทกัษะการเรียนรู้ ซ่ึงการรับรู้พฤติกรรมดงักล่าวถือวา่ เป็น
การแสดงออกอยา่งตรงไปตรงมา และเป็นธรรมชาติของมนุษยใ์นการแสดงเหตุและผลของการ
เรียน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับรูปแบบ และสภาพการจดัการเรียนการสอนท่ีสามารถกระตุน้ จูง
ใจใหผู้เ้รียนเกิดความอยากรู้ อยากทาํ และอยากสอบได ้จนสามารถเพิ่มขีดจาํกดัของการศึกษาใน
ระดบัท่ีสูงข้ึนไปใหมี้ประสิทธิภาพในเวลาเดียวกนั 

เม่ือครูผูส้อนมีพฒันาการในการสังเกตผูเ้รียน และจกัทาํความเขา้ใจพฤติกรรมของ
ผูเ้รียนวา่มีความตอ้งการท่ีจะศึกษาไปในรูปแบบใด การปรับเปล่ียนวธีิการสอนยอ่มทาํใหเ้กิด
มุมมองในการกาํหนดเน้ือหา สาระต่าง ๆ  รวมไปถึงรายละเอียดในเชิงลึกได ้จะทาํใหผู้เ้รียนมีความ
สนใจในการเรียนมากข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 

๒.๙  กรอบแนวคิดการศึกษาวจัิย 
 
 เม่ือผูว้จิยัไดศึ้กษาตามหลกัการ  มีรายละเอียดดงัแผนภาพดา้นล่าง 
 กรอบแนวความคิดของการวจิยั  แสดงเป็นแผนผงัไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผงัที ่๓  แสดงกลุ่มตวัแปรตน้ และความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการวจิยั  

ตัวแปรต้น 
สถานภาพ  พระภิกษุและสามเณร 

อาย ุพรรษา ระดบัวฒิุการศึกษาทางโลก 
และระดบัวฒิุการศึกษาทางธรรม 

 

ตัวแปรตาม 
ความคิดเห็นในการศึกษาพระปริยติั
ธรรมแผนกธรรม 
- ดา้นอาคารสถานท่ีพกั   
- ดา้นครูผูส้อน   
- ดา้นการบริหารจดัการ 
- สภาพปัญหาและอุปสรรค 

ตัวแปรตาม 
ความคิดเห็นในการศึกษาพระปริยติั
ธรรมแผนกบาลี 
- ดา้นอาคารสถานท่ีพกั   
- ดา้นครูผูส้อน   
- ดา้นการบริหารจดัการ 
- สภาพปัญหาและอุปสรรค 
- การจดัการเรียนการสอน 
-สภาพปัญหาและอุปสรรค 
 



 

บทที ่๓ 
  

วธีิด าเนินการวจิยั 
  

 การวจิยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระ
ปริยติัธรรมแผนกธรรม-บาลี ในจงัหวดัอุบลราชธานี  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษาวจิยัเก่ียวกบั
ความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรในการเรียนการสอนพระปริยติัธรรมแผนกธรรมบาลี และเพื่อ
ศึกษารูปแบบปัญหาและอุปสรรคของการจดัการเรียนการสอนพระปริยติัธรรมแผนกธรรมบาลี  
คณะผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการวจิยัตามขั้นตอนดงัน้ี 
        ๓.๑   ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
        ๓.๒    เคร่ืองมือและวธีิสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล  
        ๓.๓    การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
        ๓.๔    การวเิคราะห์ขอ้มูล 
        ๓.๕    สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  
 
๓.๑  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  
       ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  พระภิกษุสามเณรท่ีก าลงัศึกษาต่อ
ระดบัอุดมศึกษาของมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตอุบลราชธานีโรงเรียนพระ
ปริยติัธรรมแผนกธรรม-บาลี   จ านวน ๔๐๐ รูป ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากตาราง  เครจซ่ี 
และมอร์แกน  (Krejcie and Morgan) ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือนท่ี  ๐.๐๕ แลว้หาสัดส่วนโดยการสุ่ม
แบบง่าย ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน ๑๕๐ รูป 
 
๓.๒  เคร่ืองมือและวธีิการสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล  
 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนจากการศึกษา
คน้ควา้ จากเอกสาร  ต ารา ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  แบบสอบถามน้ี  มี ๑ ฉบบั แบ่งออกเป็น  ๓ ตอน 
ดงัน้ี  



๕๓ 

 

ตอนที ่๑  ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที่ ๒ เป็นการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อ

การเรียนพระปริยติัธรรมแผนกธรรม-บาลี ในจงัหวดัอุบลราชธานี   
ตอนที ่๓ ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ    
 

๓.๓ การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ผูว้จิยัด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี  
 ๑)  ศึกษาคน้ควา้เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา และความ
คิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระปริยติัธรรมแผนกธรรม-บาลี  เพื่อน ามาเป็นแนวทาง
ส าหรับสร้างแบบสอบถาม  
 ๒) ก าหนดประเด็นในการวจิยั  ขอบเขตการวจิยั  กรอบความคิด  การก าหนด
เคร่ืองมือ ซ่ึงเป็นแบบสอบถามใหค้รอบคลุมประเด็นการวจิยั  
 ๓) ศึกษาหลกัเกณฑ ์และวธีิการสร้างเคร่ืองมือแบบตรวจสอบรายการ  (Checklist) 
และ แบบมาตราประมาณค่า (Rating scale) ของลิเคิร์ท (Likert ’s rating scale)  
 ๔) สร้างเคร่ืองมือตามประเด็นการวจิยั  ใหค้รอบคลุมเน้ือหาของขอบเขตการวจิยั  
และสอดคลอ้งกบัความมุ่งหมายของการวจิยั  
 ๕) น าเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ  พิจารณาและ
ให ้ขอ้เสนอแนะแลว้น าไปแกไ้ขปรับปรุง  
 ๖) น าเคร่ืองมือท่ีแกไ้ขปรับปรุงแลว้เสนอผูเ้ช่ียวชาญ  จ านวน ๕ ท่าน ตรวจสอบ
และ พิจารณาความเหมาะสม  เพื่อใหเ้คร่ืองมือมีคุณภาพและตรงประเด็นท่ีจะศึกษา  ครอบคลุม
ขอบเขตการวจิยั  ตรงตามความมุ่งหมายของการวจิยั  ส านวนภาษาท่ีใชถู้กตอ้งโดยมีเกณฑใ์นการ
ก าหนด  คุณสมบติัผูเ้ช่ียวชาญ ๓ ขอ้ ดงัน้ี  

๖.๑ เป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคน้ควา้งานวจิยัดา้นทศันคติ
หรือการแสดงความคิดเห็น ไม่ต ่ากวา่ ๓ เร่ือง 
๖.๒ เป็นผูท่ี้จบการศึกษาไม่ต ่ากวา่ปริญญาโททางการศึกษา  
๖.๓ ปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการการถ่ายโอนอ านาจการจดัการศึกษา  
 



๕๔ 

 

 ๗) ปรับปรุงเคร่ืองมือตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ  แลว้น าเคร่ืองมือท่ี
ปรับปรุงเสนอต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบหาความสมบูรณ์ของเคร่ืองมือก่อนท่ีจะ
น าไปทดลองใช ้ 
 ๘. น าเคร่ืองมือท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้  ไปเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งท่ี
ก าหนดไว ้

  
๓.๔  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 จากการสร้างแบบสอบถามดว้ยวธีิการขา้งตน้ท าใหล้กัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า  ( Likert   scale)  ซ่ึงแต่ละขอ้ต าถามใหเ้ลือกตามระดบัความคิดเห็น ๕  
ระดบั คือ มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  นอ้ยท่ีสุด  โดยใชรู้ปแบบการปรับตามเกณฑข์องบุญชม  
ศรีสะอาด  (๒๕๓๕ :  ๗๐)  ดงัน้ี 
 
         มากท่ีสุด  โดยใหค้ะแนน  ๕ คะแนน  
         มาก   โดยใหค้ะแนน  ๔ คะแนน 
         ปานกลาง  โดยใหค้ะแนน  ๓ คะแนน  
         นอ้ย   โดยใหค้ะแนน  ๒ คะแนน  
         นอ้ยท่ีสุด  โดยใหค้ะแนน  ๑ คะแนน  
 
 เกณฑก์ารแปลความหมายของระดบัค่าการศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อ
การเรียนพระปริยติัธรรมแผนกธรรม-บาลี ในจงัหวดัอุบลราชธานี ตามกรอบแนวคิด วตัถุประสงค ์ 
และการแปลผลขอ้มูลซ่ึงเป็นไปตามค่าเฉล่ียในแต่ละระดบั  ดงัน้ี 
 
 ค่าเฉล่ีย     ๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึง  ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
 ค่าเฉล่ีย     ๓.๕๐ – ๔.๕๐ หมายถึง  ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  
 ค่าเฉล่ีย     ๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึง  ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 ค่าเฉล่ีย     ๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง  ความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย  
 ค่าเฉล่ีย     ๑.๐๐ – ๑.๕๐ หมายถึง  ความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  
 
 



๕๕ 

 

๓.๕ สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 ในการวจิยัเร่ือง การศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระปริยติั
ธรรมแผนกธรรม-บาลี  ในจงัหวดัอุบลราชธานี ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการวเิคราะห์สถิติดว้ยเคร่ือง
คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป  SPSS  for  Windows  ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

๑. สถิติเชิงพรรณา ไดแ้ก่  
                ๑.๑)     ร้อยละ ( Percentage) 
               ๑.๒)     การแจกแจงความถ่ี  ( Frequencies) 
                                 ๑.๓)     ค่าเฉล่ีย  (Mean) 
                ๑.๔)     ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard   deviation) 

๒. คะแนนการแสดงความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรท่ีมีความแปรปรวนไม่เท่ากนัก็
ไดท้  าการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียระหวา่งทั้งสองกลุ่มโดยการศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคท่ีผลต่อการเรียนพระปริยติัธรรมแผนกธรรม-บาลี  โดยใชก้ารทดสอบเวลซ์  (Welch – test) 
เม่ือพบวา่  ค่าสถิติเวลซ์  (Welch – statistics) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี  ๐.๐๕ ก็ท าการทดสอบความ
แตกต่างของคะแนนเฉล่ียเป็นคู่ๆ  โดยวธีิการของเกมส์  –โฮเวลล์ (Game – Howell) และผลจากการ
วเิคราะห์ขอ้มูลทั้งหมดจกัไดน้ าเสนอไวใ้นบทถดัไป 
 
 



 

บทที่ ๔ 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวจิยัเร่ือง  “การศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระปริยตัิธรรม
แผนกธรรม-บาล ีในจังหวดัอุบลราชธานี ” เป็นการวจิยัเชิงส ารวจ ( Quantitative Research) ผูว้จิยัไดต้ั้ง
วตัถุประสงคไ์ว ้๒ ประการ ดงัน้ี 

๑. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระปริยติัธรรมแผนกธรรม -บาลี 
๒. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจดัการเรียนการสอนพระปริยติัธรรมแผนกธรรม -บาลี 
ในการวจิยัคร้ังน้ีกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่พระภิกษุ สามเณร เรียนพระปริยติัธรรมแผนกธรรม-

บาลีในจงัหวดัอุบลราชธานี จ านวน ๑๕๐ รูป ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ธีิการตารางของ 
(Kregcie  and  Morgan) และใชสุ่้มตวัอยา่งแบบง่าย ( Randon  Sampling )  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั
ไดแ้ก่แบบสอบถาม จากนั้นน าแบบสอบถามมาด าเนินการวเิคราะห์และประมวลผลขอ้มูลดว้ย
คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จทางสังคมศาสตร์ เพื่อค านวณหาค่าสถิติ ส าหรับตอบวตัถุประสงคแ์ละการ
วจิยัใหค้รบถว้นตามท่ีตั้งไว ้มีล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

๑.  สัญลกัษณ์ใชใ้นการเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
๒.  การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
ตอนที ่๑   ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ สถานภาพ 

อาย ุพรรษา  ระดบัวฒิุการศึกษาทางโลก และระดบัวฒิุการศึกษาทางธรรม ของผูต้อบแบบสอบถามใช้
การวเิคราะห์หาค่าความถ่ี ( Frequency) ค่าร้อยละ ( Percentage) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการ
บรรยาย 

ตอนที ่๒   การศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระปริยติัธรรมแผนก
ธรรม-บาลี ในจงัหวดัอุบลราชธานี ใชก้ารวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย () และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) X



๕๗ 
 

ตอนที ่๓  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียน
พระปริยติัธรรมแผนกธรรม-บาลี ในจงัหวดัอุบลราชธานี ใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา  ( Contest  Analysis)  
แลว้เรียงล าดบัค่าความถ่ี  (Frequency)  และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

 
๔.๑ การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ตอนที ่๑ ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ในการวจิยัเร่ืองน้ี กลุ่มตวัอยา่งท่ีจะศึกษาไดแ้ก่การศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณร

ต่อการเรียนพระปริยติัธรรมแผนกธรรม-บาลี ในจงัหวดัอุบลราชธานี ซ่ึงมีขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยั
ส่วนบุคคล คือ สถานภาพ อาย ุพรรษา ระดบัวฒิุการศึกษาในทางโลกและระดบัวฒิุการศึกษาทางธรรม
ผูต้อบแบบสอบถามใชใ้นการวเิคราะห์โดยแจกแจงความถ่ี  ( Frequency)  ค่าร้อยละ  ( Percentage)  แลว้
น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดงัปรากฏ ดงัต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่๓ 

 แสดงค่าความถี่ และค่าร้อยละ ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 
  

สถานภาพ ความถี่  ร้อยละ  
พระภิกษุ 
สามเณร 

๔ 
 ๑๔๖ 

 ๒.๗ 
 ๙๗.๓ 

โดยรวม ๑๕๐ ๑๐๐ 
 
จากตารางท่ี ๓ พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นสามเณร จ านวน ๑๔๖ รูป คิดเป็น

ร้อยละ ๙๗.๓ และเป็นพระภิกษุ จ  านวน ๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒.๗  
 
 
 



๕๘ 
 

ตารางที ่ ๔ 
 แสดงค่าความถี่ และค่าร้อยละ ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ ความถี่ ร้อยละ  
ต ่ากวา่  ๑๗-๒๗ ปี 
๒๘ – ๓๗  ปี 
 

๑๔๘ 
๒ 
 

 ๙๘.๗ 
๑.๓ 

 
โดยรวม ๑๕๐ ๑๐๐ 

 
จากตารางท่ี  ๔ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอาย ุต ่ากวา่  ๑๗-๒๗ ปี จ านวน 

๑๔๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗ รองลงมา คือ อายรุะหวา่ง ๒๘ – ๓๗ ปี จ  านวน ๒ รูป คิดเป็นร้อยละ 
๑.๓   

 
ตารางที ่ ๕ 

 แสดงค่าความถี่ และค่าร้อยละ ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามพรรษา 

 
พรรษา ความถี่  ร้อยละ  

ต ่ากวา่ ๕ พรรษา 
๕ - ๑๐ พรรษา 

๑๓๘ 
๑๒ 

 

๙๒.๒ 
๘.๐ 

 
โดยรวม ๑๕๐ ๑๐๐ 

 
จากตาราง ๕ พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีมีพรรษระดบัมากท่ีสุดต ่ากวา่ ๕ 

พรรษา   จ านวน  ๑๓๘  รูป  คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒  รองลงมา ๕ – ๑๐ พรรษา จ านวน ๑๒ รูป คิดเป็น
ร้อยละ ๘.๐  



๕๙ 
 

ตารางที ่๖ 
 แสดงค่าความถี่ และค่าร้อยละ ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษาทางโลก 

 
การศึกษา ความถี่  ร้อยละ  

ประถมศึกษา 
มธัยมศึกษา 
ปริญญาตรีโท 
 

๔๙ 
๙๙ 
๒ 
 

๓๒.๗ 
๖๖.๒ 
๑.๓ 

 
โดยรวม ๑๕๐ ๑๐๐ 

 
จากตาราง ๖ พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีมีการศึกษาระดบัมากท่ีสุดคือ 

มธัยมศึกษา จ านวน ๙๙  รูป  คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๗ รองลงมา ประถมศึกษา จ านวน ๔๙ รูปคิดเป็นร้อย
ละ ๒๗.๘ และต ่าท่ีสุด คือ ปริญญาโท จ านวน ๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑.๓ 

 
ตารางที ่ ๗ 

 แสดงค่าความถี่ และค่าร้อยละ ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามการศึกษาทางธรรม 

การศึกษา ความถี่  ร้อยละ  
นกัธรรมตรี 
นกัธรรมโท 
นกัธรรมเอก 
ประโยค ๑-๒ 
ป.ธ. ๓ 
ป.ธ. ๘ 
 

๗๕ 
๓๘ 
๒๖ 
๗ 
๒ 
๒ 

๕๐.๐ 
๒๕.๓ 
๑๗.๓ 
๔.๗ 
๑.๓ 
๑.๓ 

โดยรวม ๑๕๐ ๑๐๐ 



๖๐ 
 

 จากตาราง ๗ พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีมีการศึกษาระดบัมากท่ีสุดคือ นกัธรรม
ตรี จ านวน ๗๕ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๐.ๆ รองลงมา นกัธรรมโท จ านวน ๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๓ 
และต ่าท่ีสุด คือ ป.ธ. ๓ ป.ธ. ๘ จ านวน ๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑.๓ 
 

ตอนที ่๒  การศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระปริยตัิธรรมแผนก
ธรรม-บาล ีในจังหวดัอุบลราชธานี 

การศึกษาวเิคราะห์ความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระปริยติัธรรมแผนก
ธรรม-บาลี ในจงัหวดัอุบลราชธานี  ใชก้ารวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
แลว้น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดงัตาราง  ดงัน้ี 
 

ตารางที ่ ๘ 

 แสดงค่าเฉลีย่  ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับ การศึกษาความคิดเห็นของ
พระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระปริยตัิธรรมแผนกธรรม-บาล ีในจังหวดัอุบลราชธานีรวมทั้ง  ๓  ด้าน 
 

ด้านที ่
การศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณร
ต่อการเรียนพระปริยตัิธรรมแผนกธรรม-บาล ี
ในจังหวดัอุบลราชธานี 

( X ) S.D. แปลผล 

๑ ดา้นอาคาร และสถานท่ีพกั ๒.๒๐ ๐.๙๙ นอ้ย 
๒ ดา้นครูผูส้อน ๑.๙๒ ๑.๑๙ นอ้ย 
๓ ดา้นการบริหารจดัการของส านกัเรียน ๒.๒๒ ๐.๙๕ นอ้ย 
     

โดยรวม ๒.๑๑ ๑.๓๗ น้อย 
 

จากตารางท่ี ๘  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการ
เรียนพระปริยติัธรรมแผนกธรรม-บาลีใน จงัหวดัอุบลราชธานี รวมทั้ง ๓ ดา้น ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบั
นอ้ย เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารจดัการของส านกัเรียน 
รองลงมา ดา้นอาคาร และสถานท่ีพกั และต ่าสุดคือ ดา้นครูผูส้อน 



๖๑ 
 

ตารางที ่ ๙ 

 แสดงค่าเฉลีย่  ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของพระภิกษุ
สามเณรต่อการเรียนพระปริยตัิธรรมแผนกธรรม-บาล ีในจังหวดัอุบลราชธานี ด้านอาคารและสถานที่
พกั 

ที ่ ด้านอาคาร และสถานทีพ่กั จ านวน X  S.D. แปลผล 
๑ ส านกัเรียนจดัใหมี้การเรียนการสอนเตม็รูปแบบ ทั้งใน

หอ้งเรียน และเรียนตามอธัยาศยั 
๑๕๐ ๒.๒๘ .๘๓ นอ้ย 

๒ อาคารสถานท่ีสะดวกแก่การศึกษาเล่าเรียน  และมี
บรรยากาศสงบ  เหมาะแก่การท่องจ า ต าราเรียน 

๑๕๐ ๒.๔๒ .๘๔ นอ้ย 

๓ มีหอ้งน าหอ้งสุขาอยา่งพอเพียง และใกลก้บัหอ้งเรียนเป็น
อยา่งดี 

๑๕๐ ๒.๕๔ ๑.๑๑ ปาน
กลาง 

๔ พระภิกษุสามเณร มีวาระช่วยกนัท าความสะอาด ให้
หอ้งเรียนปราศจากฝุ่ นละออง 

๑๕๐ ๒.๖๔ ๑.๐๗ ปานกลาง 

๕ พระภิกษุสามเณรปฏิบติัตามระเบียบหรือกฏขอ้บงัคบัท่ี
ส านกัเรียนไดก้ าหนดเอาไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

๑๕๐ ๒.๕๕ .๙๔ ปานกลาง 

๖ พระภิกษุสามเณรแสดงความเคารพต่ออาคารสถานท่ีดว้ย
การถอดรองเทา้ไวอ้ยา่งเป็นระเบียบ 

๑๕๐ ๒.๓๕ ๑.๐๗ นอ้ย 

๗ เม่ือศึกษาเล่าเรียนในหอ้งเรียน  ไม่ส่งเสียงดงัรบกวนท่ี
อาจจะเป็นผลกระทบต่อการท าขอ้สอบ 

๑๕๐ ๒.๕๙ ๑.๐๗ ปาน
กลาง 

๘ พระภิกษุสามเณรมีสถานท่ีพ านกัไม่ไกลจากสถานท่ีศึกษา
เล่าเรียน การสัญจรไปมาสะดวก 

๑๕๐ ๒.๕๖ ๑.๑๒ ปาน
กลาง 

๙ มีการอ านวยความสะดวกทางดา้นน ้าด่ืมอยา่งพอเพียง ๑๕๐ ๒.๓๐ ๑.๐๐ นอ้ย 
๑๐ พระสงฆนุ่์งห่มเป็นปริมณฑลทั้งภายในและนอกวดั  และ

ส ารวมกาย  วาจา  และใจ 
๑๕๐ ๒.๔๗ .๘๐ นอ้ย 

๑๑ สถานท่ีพ านกัมีความพอเพียงต่อจ านวนพระภิกษุสามเณร ๑๕๐ ๒.๒๗ .๙๙ นอ้ย 
 รวม ๑๕๐ ๒.๒๐ .๙๙ น้อย 

 



๖๒ 
 

จากตารางท่ี ๙ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียน
พระปริยติัธรรมแผนกธรรม-บาลีใน จงัหวดัอุบลราชธานี ดา้นอาคาร และสถานท่ีพกั โดยรวมอยูใ่น
ระดบันอ้ย เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ค่าเฉลีย่สูงทีสุ่ด  ไดแ้ก่ ขอ้ ท่ี ๔ พระภิกษุสามเณร มีวาระ
ช่วยกนัท าความสะอาด ใหห้อ้งเรียนปราศจากฝุ่ นละออง รองลงมา ขอ้ท่ี ๗ เม่ือศึกษาเล่าเรียนใน
หอ้งเรียน  ไม่ส่งเสียงดงัรบกวนท่ีอาจจะเป็นผลกระทบต่อการท าขอ้สอบ และต ่าสุด ขอ้ท่ี  ๑  ส านกัเรียน
จดัใหมี้การเรียนการสอนเตม็รูปแบบ ทั้งในหอ้งเรียน และเรียนตามอธัยาศยั 
 

ตารางที ่ ๑๐ 

แสดงค่าเฉลีย่  ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับ ความคิดเห็นของพระภิกษุ
สามเณรต่อการเรียนพระปริยตัิธรรมแผนกธรรม-บาล ีในจังหวดัอุบลราชธานี ด้านครูผู้สอน 

 
ที ่ ด้านครูผู้สอน จ านวน X  S.D. แปลผล 
๑ ครูผูส้อน สามารถอธิบายเน้ือหาภาษาบาลีใหเ้ขา้ใจได้

อยา่งถูกตอ้ง 
๑๕๐ ๒.๒๕ .๙๙ นอ้ย 

๒ ครูผูส้อนเป็นเปรียญธรรม  ๕ ประโยคข้ึนไป และมีวฒิุ
ภาวะในความเป็นครู 

๑๕๐ ๒.๑๖ .๙๖ นอ้ย 

๓ ครูผูส้อนสามารถใชส่ื้อ  และเทคโนโลยต่ีาง ๆ
ประกอบการบรรยายภาษาบาลีและธรรม 

๑๕๐ ๒.๔๖ ๑.๑๘ นอ้ย 

๔ มีการจดัอบรมพระภิกษุสามเณร  ก่อนสอบบาลี
สนามหลวงทุกปี 

๑๕๐ ๒.๓๗ ๑.๐๙ นอ้ย 

๕ ครูผูส้อนเป็นกนัเองกบัพระภิกษุสามเณร และมอบความรู้
ใหจ้นสุดความสามารถ 

๑๕๐ ๒.๑๘ ๑.๒๕ นอ้ย 

๖ ปรับเปล่ียนครูผูส้อนใหม่ทั้งกาจดการเรียนการสอนทั้งใน
ภาคบาลีและธรรมะ 

๑๕๐ ๒.๕๙ ๑.๐๒ ปาน
กลาง 

๗ พระภิกษุสามเณรมีความขยนั  หมัน่เพียรศึกษาภาษาบาลี-
ธรรม ตามค าแนะน าของผูส้อน 

๑๕๐ ๒.๔๙ .๘๙ นอ้ย 

 



๖๓ 
 

ที ่ ด้านครูผู้สอน จ านวน X  S.D. แปลผล 
๘ ครูผูส้อนจดัวาระใหพ้ระภิกษุสามเณรไดมี้โอกาสบรรยาย

ธรรมเป็นภาษาบาลี เน่ืองในวนัส าคญัต่าง ๆ 
๑๕๐ ๒.๖๓ ๑.๑๑ ปาน

กลาง 
๙ ครูผูส้อนมีความรู้และผลงานในการจดัการเรียนการสอน 

และผูเ้รียนสามารถสอบผา่นทุกปี 
๑๕๐ ๒.๖๐ ๑.๐๘ ปาน

กลาง 
๑๐ มีรางวลัมอบใหต้ามสมควรแก่สมณะสารูป ๑๕๐ ๒.๒๔ ๑.๐๕ นอ้ย 
๑๑ ครูผูส้อนก าหนดใหท้่องจ าตามความเหมาะสม ๑๕๐ ๒.๓๐ .๓๙ นอ้ย 
๑๒ ครูผูส้อนใหค้  าปรึกษา และถ่ายทอดวชิาความรู้อยา่งเตม็ท่ี

จนสุดความสามารถ 
๑๕๐ ๒.๒๖ ๑.๐๑ นอ้ย 

๑๓ ครูผูส้อนไดรั้บการฝึกอบรมการสอนมาแลว้อยา่งนอ้ย 2 ปี
เตม็ 

๑๕๐ ๒.๒๕ .๙๙ นอ้ย 

๑๔ ครูผูส้อนเขา้ใจหลกัการสอนไปตามล าดบัขั้นตอน โดย
อธิบายใหพ้ระภิกษุสามเณรเขา้ใจ ก่อนเขา้สู่เน้ือหาหรือ
บทเรียนต่อไปไดดี้ 

๑๕๐ ๒.๒๐ ๑.๐๔ นอ้ย 

๑๕ ครูผูส้อนมีการพฒันาตนเอง ในการศึกษาพระปริยติัธรรม
แผนกธรรมบาลีอยา่งสม ่าเสมอ 

๑๕๐ ๒.๓๘ ๑.๐๐ นอ้ย 

๑๖ ครูผูส้อนเขา้ใจสภาวะความเป็นอยูข่องพระภิกษุสามเณร
ต่อการจดัการเรียนการสอน 

๑๕๐ ๒.๕๑ ๓.๔๙ ปาน
กลาง 

 รวม ๑๕๐ ๑.๙๒ ๑.๑๙ น้อย 
 

จากตารางท่ี  ๑๐ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการ
เรียนพระปริยติัธรรมแผนกธรรม-บาลีใน จงัหวดัอุบลราชธานี  ดา้นครูผูส้อน โดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ค่าเฉลีย่สูงทีสุ่ด ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี ๘ คือ ครูผูส้อนจดัวาระใหพ้ระภิกษุสามเณร
ไดมี้โอกาสบรรยายธรรมเป็นภาษาบาลี เน่ืองในวนัส าคญัต่าง ๆ รองลงมาไดแ้ก่ ขอ้ท่ี ๙ คือ ครูผูส้อนมี
ความรู้และผลงานในการจดัการเรียนการสอน และผูเ้รียนสามารถสอบผา่นทุกปี และ ต ่าทีสุ่ด ไดแ้ก่ ขอ้
ท่ี ๒ คือ  ครูผูส้อนเป็นเปรียญธรรม  ๕ ประโยคข้ึนไป และมีวฒิุภาวะในความเป็นครู 
 



๖๔ 
 

ตารางที ่ ๑๑ 

 แสดงค่าเฉลีย่  ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับ ความคิดเห็นของพระภิกษุ
สามเณรต่อการเรียนพระปริยตัิธรรมแผนกธรรม-บาล ีในจังหวดัอุบลราชธานี ด้านบริการจัดการเรียน 
 

ที ่ ด้านบริการจัดการเรียน จ านวน X  S.D. แปลผล 
๑ เจา้ส านกัเรียนใหค้วามดูแล เอาใจใส และเอ้ืออ านวยต่อ

การจดัการเรียนการสอนเป็นอยา่งดี 
๑๕๐ ๑.๙๖ .๙๐ นอ้ย 

๒ มอบความเป็นผูน้ าใหก้บัครูผูส้อนในการจดัการเรียน
การสอนอยา่งเตม็ท่ี 

๑๕๐ ๒.๑๘ .๘๖ นอ้ย 

๓ ใหค้วามเป็นกนัเองกบัครูผูส้อนและผูเ้รียน ๑๕๐ ๒.๒๙ .83 นอ้ย 
๔ มีความเป็นผูน้ าท่ีดี  ต่อการเป็นเจา้ส านกัเรียนท่ีดี และ

เป็นท่ียอมรับของผูเ้รียน 
๑๕๐ ๒.๓๐ .๙๒ นอ้ย 

๕ มอบทุนการศึกษา และมีการจดัฉลองความส าเร็จของ
พระภิกษุสามเณรตามความเหมาะสม 

๑๕๐ ๒.๑๙ ๑.๐๓ นอ้ย 

๖ คอยช่วยเหลือและใหก้ารสนบัสนุนอยา่งเตม็ท่ี และเป็น
กนัเองกบัพระภิกษุสามเณรภายในส านกัเรียน 

๑๕๐ ๒.๒๗ ๑.๐๑ นอ้ย 

๗ มีความเขา้ใจต่อสภาพแวดลอ้ม และความรู้
ความสามารถของผูเ้รียน 

๑๕๐ ๒.๓๕ .๙๒ นอ้ย 

๘ มีการกระตุน้เตือนและสร้างแรงจูงใจในการเรียนพระ
ปริยติัธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลี 

๑๕๐ ๒.๒๑ ๑.๐๒ นอ้ย 

๙ มีระบบและระเบียบในการบริหารจดัการส านกัเรียน
อยา่งตรงไปตรงมา 

๑๕๐ ๒.๓๑ ๑.๐๐ นอ้ย 

๑๐ มีความรู้ความสามารถ เป็นเปรียญโทข้ึนไป หรือเป็นผูมี้
ความสามารถจดัการเรียนการสอนและอ านวยความ
สะดวกไดเ้ป็นอยา่งดี 

๑๕๐ ๒.๑๖ ๑.๐๒ นอ้ย 

 
 



๖๕ 
 

ที ่ ด้านบริการจัดการเรียน จ านวน X  S.D. แปลผล 
๑๑ มีความพร้อมในการจดัการเรียนการสอน ๑๕๐ ๒.๒๖ .๘๓ นอ้ย 
๑๒ สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหแ้ก่ผูท่ี้อยูใ่ตบ้งัคบับญัชา ๑๕๐ ๒.๓๔ .๙๕ นอ้ย 
๑๓ มีความน่าเช่ือถือ และสามารถสร้างแรงศรัทธาใหเ้กิดข้ึน

แก่ผูร่้วมงานกิจกรรมต่าง ๆ 
๑๕๐ ๒.๑๗ .๙๗ นอ้ย 

๑๔ ปฏิบติักบัพระภิกษุสามเณรทุกรูปดว้ยความเสมอภาคและ
เปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็น เพื่อปรุงแกไ้ข อนัจะ
น าไปสู่การพฒันาการจดัการเรียนการสอนแผนกธรรม
และแผนกบาลี 

๑๕๐ ๒.๑๘ ๑.๐๖ นอ้ย 

๑๕ สร้างความคุน้เคย และเห็นใจครูผูส้อนอยา่งเขา้ใจ ๑๕๐ ๒.๑๖ .๙๘ นอ้ย 
 รวม ๑๕๐ ๒.๒๒ .๙๕ น้อย 

 
จากตารางท่ี ๑๑ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการ

เรียนพระปริยติัธรรมแผนกธรรม-บาลีใน จงัหวดัอุบลราชธานี  ดา้นครูผูส้อน โดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ค่าเฉลีย่สูงทีสุ่ด  ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี ๗ คือ มีความเขา้ใจต่อสภาพแวดลอ้ม และ
ความรู้ความสามารถของผูเ้รียน รองลงมาไดแ้ก่ ขอ้ท่ี ๑๒ คือ สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหแ้ก่ผูท่ี้อยูใ่ตบ้งัคบั
บญัชา และ  ต ่าทีสุ่ด  มีอยู ่๒ ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี ๑๐ คือ  มีความรู้ความสามารถ เป็นเปรียญโทข้ึนไป หรือ
เป็นผูมี้ความสามารถจดัการเรียนการสอนและอ านวยความสะดวกไดเ้ป็นอยา่งดี  และขอ้ ๑๕ คือ สร้าง
ความคุน้เคย และเห็นใจครูผูส้อนอยา่งเขา้ใจ 
 

ตอนที ่๓  ข้อเสนอแนะทีม่ีต่อการศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระ
ปริยตัิธรรมแผนกธรรม-บาล ีในจังหวดัอุบลราชธานี 

ผูว้จิยัไดต้ั้งค  าถามแบบปลายเปิด (Open Ended Questionnaire) ส าหรับใหผู้เ้ก่ียวขอ้งได้
เสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืน ๆ ต่อการศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระปริยติั
ธรรมแผนกธรรม-บาลี ในจงัหวดัอุบลราชธานี  ใช้การวเิคราะห์เน้ือหา  ( content)  และน าเสนอในรูป
ตารางประกอบการบรรยาย ดงัตารางต่อไปน้ี 
 



๖๖ 
 

ตารางที ่ ๑๒ 
 แสดงความถี่ ( Frequency) ข้อเสนอแนะทีม่ีต่อการศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุ
สามเณรต่อการเรียนพระปริยตัิธรรมแผนกธรรม-บาล ีในจังหวดัอุบลราชธานี 
 
ข้อที ่ ข้อเสนอแนะ  ความถี่ 
๑ 

 
๒ 

   ๓ 
 
 
๔ 
 
 

อยากใหโ้รงเรียนปริยติัธรรมทุกส านกัเรียนไดมี้การสอนบาลี และอยากมีครู
สอนบาลีดว้ย 
เสริมการเรียนการสอนนอกสถานท่ีใหเ้ตม็ท่ี มากกวา่เดิมยิง่ข้ึนไป 
อยากจะใหมี้ส่ือการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคโนโลย ีโดยใชโ้ปรแกรมเก่ียวกบั
การเรียนการสอนภาษาบาลี เพื่อความเขา้ใจในการท่องจ าพระภิกษุ สามเณร 
ผูเ้รียน 
การจดัการเรียนการสอนส าหรับครูคฤหสัถ ์ท่ีสอนตามโรงเรียนปริยติัธรรม
ควรปฏิบติัตนต่อพระภิกษุสามเณร เช่น ไม่ควรตีตวัเสมอท่าน และไม่ควร
แสดงกิริยาต่าง ๆ ท่ีไม่เหมาะสมออกมา ใหรู้้จกัเคารพต่อเพศ พระภิกษุ และ
สามเณร ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ แห่งพระพุทธศาสนา 
 

๕๗ 
 

๓๕ 
๓๒ 

 
 

๑๖ 

 
จากตารางท่ี ๑๒ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้หข้อ้เสนอแนะท่ีมีต่อการศึกษาความ

คิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระปริยติัธรรมแผนกธรรม-บาลี ในจงัหวดัอุบลราชธานี  
มากท่ีสุด คือ ขอ้ ๑.  อยากใหโ้รงเรียนปริยติัธรรมทุกส านกัเรียนไดมี้การสอนบาลี และอยากมีครูสอน
บาลีดว้ย รองลงมา คือ ขอ้ ๒.  เสริมการเรียนการสอนนอกสถานท่ีใหเ้ตม็ท่ี มากกวา่เดิมยิง่ข้ึนไป  นอ้ย
ท่ีสุด คือ ขอ้ ๔.  การจดัการเรียนการสอนส าหรับครูฆราวาส ท่ีสอนตามโรงเรียนปริยติัธรรมควรปฏิบติั
ตนต่อพระภิกษุสามเณร เช่น ไม่ควรตีตวัเสมอท่าน และไม่ควรแสดงกิริยาต่าง ๆ ท่ีไม่เหมาะสมออกมา 
ใหรู้้จกัเคารพต่อเพศ พระภิกษุ และสามเณร ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ แห่งพระพุทธศาสนา 

 
 

 
  



 

บทที่ ๕ 
 

บทสรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การวจิยัเร่ือง “การศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระปริยติัธรรม
แผนกธรรม-บาลี ในจงัหวดัอุบลราชธานี ” วตัถุประสงค์   ๑) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุ
สามเณรต่อการเรียนพระปริยติัธรรมแผนกธรรม -บาลี  ๒)  เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการ
จดัการเรียนการสอนพระปริยติัธรรมแผนกธรรม-บาลี 

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่  พระภิกษุ สามเณร เรียนพระปริยติัธรรมแผนก
ธรรม-บาลีในจงัหวดัอุบลราชธานี จ านวน ๑๕๐ รูป ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ธีิการ
ตารางของ (Kregcie  and  Morgan) และใชสุ่้มตวัอยา่งแบบง่าย ( Randon  Sampling )  เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่แบบสอบถาม จากนั้นน าแบบสอบถามมาด าเนินการวเิคราะห์และประมวลผล
ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จทางสังคมศาสตร์ เพื่อค านวณหาค่าสถิติ ส าหรับตอบ
วตัถุประสงคแ์ละการวจิยัใหค้รบถว้นตามท่ีตั้งไว ้มีล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิดไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 
จ านวน ๑๕๐ คน โดยแบ่งออกเป็น ๓ ตอน  ตอนท่ี ๑ เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั ขอ้มูลทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถามประกอบดว้ย สถานภาพ อาย ุพรรษา ระดบัวฒิุการศึกษาในทางโลกและระดบั
วฒิุการศึกษาทางธรรมจ านวน  ๕ ขอ้ ลกัษณะของค าถามเป็นแบบส ารวจรายการ  ( Cheek list)   
ตอนท่ี  ๒  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระ
ปริยติัธรรมแผนกธรรม-บาลี ในจงัหวดัอุบลราชธานี  ๓  ดา้น คือ  ๑) ดา้นอาคาร และสถานท่ีพกั 
๒) ดา้นครูผูส้อน ๓)  ดา้นการบริหารจดัการของส านกัเรียน จ านวน  ๓๗  ขอ้ลกัษณะแบบสอบถาม
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)  และตอนท่ี  ๓  เป็นค าถามปลายเปิด  เก่ียวกบัขอ้เสนอแนะท่ี
มีต่อการศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระปริยติัธรรมแผนกธรรม-บาลี ใน
จงัหวดัอุบลราชธานี   

การเก็บรวบรวมขอ้มูล  โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ ในการเก็บขอ้มูล กลุ่ม
ตวัอยา่งคือผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ การศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระ
ปริยติัธรรมแผนกธรรม-บาลี ในจงัหวดัอุบลราชธานี  จ  านวน ๑๕๐ คน 



๖๘ 

 

การวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ใชก้ารวเิคราะห์โดยแจกแจง  ค่าความถ่ี  ( Fregueney)  ค่าร้อยละ  ( Percentace) เก่ียวกบั การศึกษา
ความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระปริยติัธรรมแผนกธรรม-บาลี ในจงัหวดั
อุบลราชธานี  ใชก้ารวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย  ( x )  และส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐาน ( S.D)  การ
เปรียบเทียบ การศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระปริยติัธรรมแผนกธรรม-
บาลี ในจงัหวดัอุบลราชธานี  และขอ้เสนอแนะจากผูต้อบแบบสอบถาม ใชก้ารวเิคราะห์  โดยการ
วเิคราะห์เน้ือหา (Content  Analysis)  แลว้เรียงล าดบัความถ่ี (Frequency)   
 
๕.๑  สรุปผลการวจัิย 
 

ผลการศึกษาทศันคติของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อการศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุ
สามเณรต่อการเรียนพระปริยติัธรรมแผนกธรรม-บาลี ในจงัหวดัอุบลราชธานี สามารถสรุปผลได้
ดงัน้ี 
 ๕.๑.๑  ผลของการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  พบวา่  การศึกษา
ทศันคติของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ การศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระ
ปริยติัธรรมแผนกธรรม-บาลี ในจงัหวดัอุบลราชธานี ส่วนใหญ่เป็นสามเณรมากกวา่พระภิกษุ คือ 
สามเณร จ านวน ๑๔๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓ มีอายตุ  ่ากวา่  ๑๗-๒๗ ปี จ านวน ๑๔๘ รูป คิดเป็น
ร้อยละ ๙๘.๗รองลงมา คือ อายรุะหวา่ง ๒๘ – ๓๗  ปี จ  านวน ๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑.๓ จ าแนก
ตามพรรษาระดบัมากท่ีสุดคือ ต ่ากวา่ ๕ พรรษา จ านวน ๑๓๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒ รองลงมา 
๕ - ๑๐ พรรษา จ านวน ๑๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๘.๐ จ าแนกตามระดบัการศึกษาทางโลกมีค่าเฉล่ีย
มากสุดคือ มธัยมศึกษาจ านวน ๙๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๒ รองลงมา คือ ประถมศึกษา จ านวน ๔๙ 
รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๗ และท่ีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือปริญญาโท  จ  านวน ๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑.๓  
จ าแนกตามการศึกษาทางธรรมมีค่าเฉล่ียมากสุดนกัธรรมตรี จ  านวน ๗๕ คนคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐ 
รองลงมา คือ นกัธรรมโท จ านวน ๓๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๓  และนอ้ยท่ีสุด คือ ป.ธ. ๓ และ 
ป.ธ. ๘ จ านวน ๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑.๓  

๕.๑.๒  ผลการวเิคราะห์  การศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระ
ปริยตัิธรรมแผนกธรรม-บาล ีในจังหวดัอุบลราชธานี  พบวา่ การศึกษาทศันคติของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีต่อ การศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระปริยติัธรรมแผนก
ธรรม-บาลี ในจงัหวดัอุบลราชธานี โดยรวมทั้ง ๓ ดา้น อยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ีย ๒.๑๑  



๖๙ 

 

ส่วนใหญ่ การศึกษาทศันคติของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ การศึกษาความคิดเห็นของ
พระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระปริยติัธรรมแผนกธรรม-บาลี ในจงัหวดัอุบลราชธานี ทั้ง ๓  ดา้น 
อยูใ่นระดบันอ้ย เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารจดัการของ
ส านกัเรียน  รองลงมา ดา้นอาคารและสถานท่ีพกั และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นครูผูส้อน 

 
๕.๑.๓  ผลข้อเสนอแนะเกีย่วกบั การศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการ

เรียนพระปริยตัิธรรมแผนกธรรม-บาล ีในจังหวดัอุบลราชธานี 
สามารถแยกเป็นมีรายละเอียด ดงัน้ี 

๑)  อยากใหโ้รงเรียนปริยติัธรรมทุกส านกัเรียนไดมี้การสอนบาลี และอยากมีครู
สอนบาลีดว้ย 

๒)  เสริมการเรียนการสอนนอกสถานท่ีใหเ้ตม็ท่ี มากกวา่เดิมยิง่ข้ึนไป 
๓)  อยากจะใหมี้ส่ือการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคโนโลย ีโดยใชโ้ปรแกรมเก่ียวกบั

การเรียนการสอนภาษาบาลี เพื่อความเขา้ใจในการท่องจ าพระภิกษุ สามเณร ผูเ้รียน 
๔) การจดัการเรียนการสอนส าหรับครูคฤหสัถ ์ท่ีสอนตามโรงเรียนปริยติัธรรม

ควรปฏิบติัตนต่อพระภิกษุสามเณร เช่น ไม่ควรตีตวัเสมอท่าน และไม่ควรแสดงกิริยาต่าง ๆ ท่ีไม่
เหมาะสมออกมา ใหรู้้จกัเคารพต่อเพศ พระภิกษุ และสามเณร ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ แห่ง
พระพุทธศาสนา 

 
๕.๒  อภิปรายผลการวจัิย 
 

จาการสรุปผลการวจิยั  สามารถน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
๕.๒.๑  การศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระปริยตัิธรรมแผนก

ธรรม-บาล ีในจังหวดัอุบลราชธานี 
ผลการศึกษาวจิยั พบวา่ การศึกษาทศันคติของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ การศึกษาความ

คิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระปริยติัธรรมแผนกธรรม-บาลี ในจงัหวดัอุบลราชธานี 
โดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย  ทั้งน้ี เพราะพระภิกษุสามเณร มีวาระช่วยกนัท าความสะอาด ใหห้อ้งเรียน
ปราศจากฝุ่ นละอองครูผูส้อนจดัวาระใหพ้ระภิกษุสามเณรไดมี้โอกาสบรรยายธรรมเป็นภาษาบาลี 
เน่ืองในวนัส าคญัต่าง ๆ  บริการจดัการเรียน มีความเขา้ใจต่อสภาพแวดลอ้ม และความรู้
ความสามารถของผูเ้รียน  



๗๐ 

 

ด้านทีม่ีค่าเฉลีย่สูงสุด  คือ ดา้นการบริหารจดัการเรียนของส านกัเรียน ซ่ึงมีค่าแปลผลอยู่
ในระดบันอ้ยทั้งน้ีเป็นเพราะ มีความเขา้ใจต่อสภาพแวดลอ้ม และความรู้ความสามารถของผูเ้รียน
ลกัษณะดงักล่าวน้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  รัชนา ศานตยานนท์  ไดว้จิยัเร่ือง รูปแบบใหม่ของ
การบริหารจดัการท่ีดีในมหาวทิยาลยั โ ดยไดใ้หข้อสรุปในภาพรวมวา่ การบริหารจดัการท่ีดีเป็น
แนวทางปฏิบติัท่ียอมรับในหมู่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัอุดมศึกษาในปัจจุบนั จะเนน้ความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยส่งเสริมใหมี้ความรับผดิชอบในการปฏิบติัและความโปร่งใสในขณะเดียวกนั
ก็ยงัคงใหค้วามส าคญัแก่การมีส่วนร่วม การกระจายอ านาจ และความยติุธรรม นอกจากน้ีขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากการศึกษาใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัรูปแบบการบริหารจดัการมหาวทิยาลยัในส่วนต่าง ๆ ท่ีสะทอ้น
องคป์ระกอบของการบริหารจดัการวทิยาลยั  

ด้านทีม่ีค่าเฉลีย่ต ่าสุด  คือ  ดา้นครูผูส้อน ซ่ึงมีค่าแปลผลอยูใ่นระดบั นอ้ย แต่เม่ือ
พิจารณาแต่ละดา้นมีค่าเฉล่ียต ่าสุด  ทั้งน้ีเพราะ ครูผูส้อนจดัวาระใหพ้ระภิกษุสามเณรไดมี้โอกาส
บรรยายธรรมเป็นภาษาบาลี เน่ืองในวนัส าคญัต่าง ๆ  

และแบ่งเป็นรายดา้นในการอภิปรายผลตามล าดบัดงัน้ี 
๑)  จากผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านที ่๑ คือ ด้านอาคารและสถานทีพ่กั  พบวา่โดยรวมอยู่

ในระดบันอ้ย   ทั้งน้ีเป็นเพราะ พระภิกษุสามเณร มีวาระช่วยกนัท าความสะอาด ใหห้อ้งเรียน
ปราศจากฝุ่ นละออง ศึกษาเล่าเรียนในหอ้งเรียน  ไม่ส่งเสียงดงัรบกวนท่ีอาจจะเป็นผลกระทบต่อการ
ท าขอ้สอบเรียนจดัใหมี้การเรียนการสอน ทั้งในหอ้งเรียน และเรียนตามอธัยาศยั   ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ นวลลออ พลรักษา ไดท้  างานวจิยัเร่ืองการศึกษาความตอ้งการในการบริหารงานวชิาการ
ของ โรงเรียนประถมศึกษาสังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัหนองคาย ผลการวจิยัพบวา่ การ
บริหารงานวชิาการความเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนพบวา่ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ในทุกขนาด
ของโรงเรียน ถา้พิจารณาเป็นรายดา้น ปรากฏวา่ในโรงเรียนขนาดใหญ่มีการปฏิบติัดา้นการวางแผน
งานวชิาการและดา้นการจดัการเรียนการสอนในระดบัมากกวา่ดา้นอ่ืน ๆ เม่ือทดสอบความแตกต่าง
ระหวา่งขนาดของโรงเรียน ปรากฏวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

 ข้อทีม่ีค่าเฉลีย่สูงสุด คือ เพราะพระภิกษุสามเณร มีวาระช่วยกนัท าความสะอาด ให้
หอ้งเรียนปราศจากฝุ่ นละออง และการจดัอาคารสถานท่ีสะดวกแก่การศึกษาเล่าเรียน  และการสร้าง
วนิยัแก่ตนเองนุ่งห่มเป็นปริมณฑลแสดงความเคารพต่ออาคารสถานท่ีดว้ยการถอดรองเทา้ไวเ้ป็น
ระเบียบ  

                                                 

 รัชนา ศานติยานนท.์ รูปแบบใหม่ของการบริหารจดัการทีด่ใีนมหาวทิยาลยั. กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณมาหาวทิยาลยั, ๒๕๔๔, หนา้ ๖. 



๗๑ 

 

ข้อทีม่ีค่าเฉลีย่ต ่าสุด คือ ส านกัเรียนจดัใหมี้การเรียนการสอนเตม็รูปแบบ ทั้งในหอ้งเรียน 
และเรียนตามอธัยาศยั  ขอ้  อาคารและสถานท่ีพกั ท่ีมีผลมีผลต ่ากวา่ขอ้อ่ืนทั้งน้ีเพราะขาดความ
รับผดิชอบและขาดการมุ่งมัน่ต่อการศึกษาเล่าเรียนจึงเป็นผลใหไ้ม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร
ประกอบกบัสถานการณ์ ส่ิงแวดลอ้ม และความบกพร่องทางสังคมท่ีมาเป็นปัจจยัท าใหม้องเห็น
อาคารและสถานท่ีพกั มีคุณค่าต ่า   

๒)  จากการวเิคราะห์ข้อมูลด้านที ่๒ คือ ด้านครูผู้สอน  โดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย ทั้งน้ี
เป็นเพราะ ครูผูส้อนจดัวาระใหพ้ระภิกษุสามเณรไดมี้โอกาสบรรยายธรรมเป็นภาษาบาลี เน่ืองใน
วนัส าคญัต่าง ๆ ความรู้และผลงานในการจดัการเรียนการสอน ของผูเ้รียนสามารถสอบผา่นทุกปี
ดา้นครูผูส้อนเปรียญธรรม  ๕ ประโยคข้ึนไป และมีวฒิุภาวะในความเป็นครู  

ข้อทีม่ีค่าเฉลีย่สูงสุด คือ ครูผูส้อนจดัวาระใหพ้ระภิกษุสามเณรไดมี้โอกาสบรรยาย
ธรรมเป็นภาษาบาลี เน่ืองในวนัส าคญัต่าง ๆและการศึกษา สามารถเอาชนะอุปสรรคไดใ้ชปั้ญญาหา
ความจริง ดงันั้น การเรียนพระปริยติัธรรมแผนกธรรม-บาลีใน จงัหวดัอุบลราชธานี  จึงปลูกฝังนิสัย
ใหน้กัเรียนมีวนิยัต่อตนเองและคนอ่ืน ๆ จึงเป็นคุณธรรมท่ีมีค่าเฉล่ียสูง  

ข้อทีม่ี่ค่าเฉลีย่ต ่าสุด คือ  ครูผูส้อนเป็นเปรียญธรรม  ๕ ประโยคข้ึนไป และมีวฒิุภาวะ
ในความเป็นครู   เช่นนั้น  ทั้งน้ีเป็นเพราะการท่ีนกัเรียนขาดความรับผดิชอบต่อตนเองในดา้น
การศึกษา การเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ไม่รักษาเวลา เท่าใดไม่มีความจริงใจ และขาด
การมุ่งมัน่ต่อการศึกษาเล่าเรียนจึงเป็นผลใหไ้ม่ประสบความส าเร็จเท่าไรเท่าท่ีควร ภาวะดงักล่าวจึง
เห็นวา่ มีค่าต ่า   

๓)  ผลจากการวเิคราะ ห์ข้อมูลด้านที ่๓  คือ  ด้านการบริหารจัดการส านักเรียน คือ 
นกัเรียนมีความเขา้ใจต่อสภาพแวดลอ้ม และความรู้ความสามารถของผูเ้รียน มีความเขา้ใจต่อ
สภาพแวดลอ้ม และความรู้ความสามารถของผูเ้รียน มีความรู้ความสามารถจดัการเรียนการสอน
และอ านวยความสะดวกไดเ้ป็นอยา่งดี  สร้างความคุน้เคย และเห็นใจครูผูส้อนอยา่งเขา้ใจ   นกัเรียน
จะตอ้งฝึกอบรมตนเองใหเ้ป็นผูมี้คุณธรรม และสร้างวนิยั  

ข้อทีม่ีค่าเฉลีย่สูงสุด  คือ มีความเขา้ใจต่อสภาพแวดลอ้ม และความรู้ความสามารถของ
ผูเ้รียน ซ่ึงมีค่าแปลผลอยูใ่นระดบันอ้ย  ข้อทีม่ีค่าเฉลีย่ต ่าทีสุ่ด คือ ซ่ึงผลต ่ากวา่ขอ้อ่ืน ทั้งน้ีนกัเรียน 
ขาดการมุ่งมัน่ต่อการศึกษาเล่าเรียนจึงเป็นผลใหไ้ม่ประสบความส าเร็จ มีค่าต ่า   

 
 
 
 



๗๒ 

 

๕.๓  ข้อเสนอแนะ  
 

ขอ้เสนอแนะและขอ้คน้พบ  (Fact Finding) จากการวจิยัและการอภิปราย ผลแลว้   
สามารถสรุปผล โดยแบ่งเป็น ๒ ระดบั ดงัน้ี 

 
๕.๓.๑  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากการวจิยั จึงมีขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย ดงัน้ี 
ผลจากาการวจิยัเร่ือง  ผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีมีการศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุ

สามเณรต่อการเรียนพระปริยติัธรรมแผนกธรรม-บาลี ในจงัหวดัอุบลราชธานี  โดยรวม อยูใ่นระดบั
นอ้ย ดงันั้นเป็นเพราะผูต้อบแบบสอบถามการศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียน
พระปริยติัธรรมแผนกธรรม-บาลี ในจงัหวดัอุบลราชธานี  ควรน าไปปรับใชเ้พื่อพฒันาคุณภาพชีวติ  
การศึกษา  สังคม  และประเทศชาติใหมี้คุณภาพดียิง่ข้ึนต่อไป   ทั้งน้ี มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน  ซ่ึงเป็น
ก าลงัของชาติใหเ้ป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งทางดา้นร่างกาย  ความรู้  คุณธรรม มีจิตส านึกในความ
เป็นพลเมืองไทย 
 ข้อทีม่ีค่าเฉลีย่สูงสุด  คืออยากใหโ้รงเรียนปริยติัธรรมทุกส านกัเรียนไดมี้การสอนบาลี 
และอยากมีครูสอนบาลีดว้ย การสอนของครูก็ควรจดักิจกรรม เก่ียวกบัความซ่ือสัตยสุ์จริต  
เป้าประสงคข์อง การศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระปริยติัธรรมแผนก
ธรรม-บาลี ในจงัหวดัอุบลราชธานี   มีจุดหมายท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มี
ศกัยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ  จึงก าหนดเป็นจุดเป้าประสงคเ์พื่อใหเ้กิดกบัผูเ้รียน  
เม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (๑) มีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึ่งประสงค ์เห็นคุณค่าของ
ตนเอง มีวนิยัและปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนาทีตนนบัถือ  ยดึหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  (๒)  มีความรู้ความสามารถ  ในการส่ือสาร  การคิด  การแกปั้ญหา  การใช้
เทคโนโลย ี และมีทกัษะชีวติ  เม่ือพบวา่สัจจะเป็นปัจจยัน าพาท่ีส าคญัท่ีจะบรรลุผลสมฤทธ์ิในการ
ด าเนินชีวติ  จึงท าใหผู้เ้ก่ียวขอ้งใหคุ้ณค่าสัจจะอยูใ่นระดบัสูง ดงันั้นผูบ้ริหาร จึงควรรักษาและพฒันา
ดา้นสัจจะใหอ้ยูใ่นระดบัมาตรฐานท่ีมีเสถียรภาพต่อไป   

ด้านทีม่ีค่าเฉลีย่ต ่าสุด  คือ  การจดัการเรียนการสอนส าหรับครูคฤหสัถ ์ท่ีสอนตาม
โรงเรียนปริยติัธรรมควรปฏิบติัตนต่อพระภิกษุสามเณร เช่น ไม่ควรตีตวัเสมอท่าน และไม่ควร
แสดงกิริยาต่าง ๆ ท่ีไม่เหมาะสมออกมา ใหรู้้จกัเคารพต่อเพศ พระภิกษุ และสามเณร ซ่ึงเป็น
สัญลกัษณ์ แห่งพระพุทธศาสนา ท่ีมีผลต ่ากวา่ขอ้อ่ืนทั้งน้ีเพราะนกัเรียนบางคนขาดความรับผดิชอบ
ต่อตนเองและขาดการมุ่งมัน่ต่อการศึกษาเล่าเรียน  จึงเป็นผลใหไ้ม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร



๗๓ 

 

ประกอบกบัสถานการณ์  ส่ิงแวดลอ้ม  สุขภาพกาย  สุขภาพจิต  และความบกพร่องทางสังคมท่ีมา
เป็นปัจจยัช้ีน า  ท าใหมี้ความสงสัย  ภาวะทอ้แท ้ และคิดทอดทิ้งไม่มีคุณค่าจริยธรรมเส่ือมภาวะ
ดงักล่าวจึงเห็นวา่ มีคุณคา่  ทั้งน้ีเพราะผูต้อบแบบสอบถาม ยงัเป็นผูท่ี้มีความประมาท  ในการด าเนิน
ชีวติ  สังคม  และประเทศชาติ  ครูและนกัเรียน  สรุปผลใหน้กัเรียน  มีจิตส านึกถึงการขาดความมี
วนิยัแต่ก็มีนกัเรียนหรือครูผูส้อนทัว่ไป  ชอบสะดวกสบายขาดการรับผดิชอบต่อตนเองและขาดการ
มุ่งมัน่ต่อการศึกษาเล่าเรียน  และการด าเนิน ทา้ยท่ีสุดไม่ไดรั้บความส าเร็จในชีวติเท่าท่ีควร  จึงท าให้
ผูต้อบแบบสอบถาม มีความรู้สึก  และใหคุ้ณค่าทางวนิยัต ่า   ดงันั้น ผูบ้ริหาร ควรศึกษาหาวธีิ
แกปั้ญหาและหาทางปรับปรุงแกไ้ขความรู้สัจจะไดดี้ข้ึนโดยเฉพาะครูผูส้อนและนกัเรียนใหห้า
วธีิการฝึกอบรม ความมีวนิยัและเป็นตวัอยา่ง เป็นตน้ 
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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๒ ประการ คือ  ๑)  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณร
ต่อการเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม -บาลีในจังหวัดอุบลราชธานี ๒)  เพื่อศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม -บาลีในจังหวัดอุบลราชธานี 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง คือ พระภิกษุสามเณรที่
ก าลังศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลีจ านวน๔๐๐ รูปก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตาราง
เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan.) กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๑๕๐ รูป เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามพระภิกษุสามเณรเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ใน
จังหวัดอุบลราชธานี แบ่งออกเป็น ๓ ตอนคือ ตอนที่๑ ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
พระภิกษุสามเณรเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ในจังหวัดอุบลราชธานี ตอนที่๒เป็นการ
สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
ธรรม-บาลี ในจังหวัดอุบลราชธานี เป็นแบบสอบถามที่มีมาตราส่วนประเมินค่า ๕ ระดับ ตอนที่ ๓ 
เป็นแบบสอบถามปลายเปิดแสดงความคิดเห็นปัญหาและ อุปสรรค ต่อการเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม-บาลี ในจังหวัดอุบลราชธานี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทาง
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สังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D)  
 

ผลการวิจัยพบว่า 
๑)ความพึงพอใจของพระภิกษุสามเณรเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ในจังหวัด

อุบลราชธานี โดยรวมทั้ง ๓ ด้าน อยู่ในระดับน้อย แต่เมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ ด้านการบริหารจัดการของส านักเรียน 

๒) ความพึงพอใจของพระภิกษุสามเณรเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ในจังหวัด
อุบลราชธานี  ได้เสนอแนะเกี่ยวกับ ปัญหา  และอุปสรรค ต่อการเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-
บาลี ในจังหวัดอุบลราชธานี  สามารถแยกออกเป็นรายข้อได้ดังนี้ ๑)  อยากให้โรงเรียนปริยัติธรรม
ทุกส านักเรียนได้มีการสอนบาลี และอยากมีครูสอนบาลีด้วย๒) เสริมการเรียนการสอนนอก
สถานที่ให้เต็มที่ มากกว่าเดิมยิ่งขึ้นไป๓) อยากจะให้มีสื่อการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี โดย
ใช้โปรแกรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาบาลี เพื่อความเข้าใจในการท่องจ า พระภิกษุ สามเณร 
ผู้เรียน๔)  การจัดการเรียนการสอนส าหรับครูคฤหัสถ์ ที่สอนตามโรงเรียนปริยัติธรรมควรปฏิบัติ
ตนต่อพระภิกษุสามเณร เช่น ไม่ควรตีตัวเสมอท่าน และไม่ควรแสดงกิริยาต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสม
ออกมา ให้รู้จักเคารพต่อเพศ พระภิกษุ และสามเณร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ แห่งพระพุทธศาสนา 

 
 

ABSTRACT 
 

There are  two objectives of this research including: 1) to study opinions of monks and 
novices towards studying  Dharma-Pali in Ubonratchathani Province 2) to study problems and 
obstacles of teaching and learning Dharma-Pali in the province. The methodology used in this 
research is the questionnaire gathering information from sampling groups including 400 monks 
and novices studying at MahachulalongkornrajavidyalayaUniversity, Ubonratchathani Campus 
and the Dharma-Pali Schools. The sampling group of 150 is specified by Krejcie and Morgan 
table. The tools used for collecting data are the questionnaires for monks and novices studying 
Dharma-Pali  in the province which is divided into 3 sections including Section I: General 
Information of Respondents; Section II: Opinion of Respondents on studying Dharma-Pali in the 
province. This section is designed in weighting scale of 5 levels ;Section III: Open-Ended 
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Questionnaire on opinions of respondents on problems and obstacles in studying Dharma-Pali in 
the province. The data is analyzed by software packaged program for social science research. 
Statistics used on data analysis are frequency distribution in percentage, mean, and standard 
deviation 

 
 

Research Findings 
 

1) Satisfaction level of monks and novices studying Dharma-Pali in all 3 areas of 
sections 2 of the research is averagely low. However, if each section is taken to consideration, the 
highest score is in the area of school management 

2)  Monks and novices studying Dharma-Pali in the province have expressed problems, 
obstacles and needs of their study as the following : 1) Pali teaching and Pali teachers  are 
necessary in all Dharma schools;   2) Supplementary Pali teaching outside classroom should be 
promoted; 3) More information technology, media and program on teaching Pali for 
understanding and reciting  should be provided to learners specially monks and novices; 4) 
Laymen as Pali teachers should properly behave and respect monks and novices as symbols of 
Buddhism 

 

บทน า 
 

 การจัดการเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลีในเขตจังหวัดอุบลราชธานีในปัจจุบัน
นี้ ถือได้ว่า เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสอบผ่านเพียงอย่างเดียว ในขณะเดียวกัน
การศึกษาต่อแผนกธรรมและบาลี ถือว่า เป็นขบวนการศึกษาขั้นต้น จึงเข้าใจว่า ยังไม่ถึงที่สุดของ
การบวชเรียน จึงเรียนควบคู่ไปกับการศึกษาสายสามัญ เพราะส่วนหน่ึงมีความเข้าใจว่า การศึกษา
ภาษาบาลีเพียงอย่างเดียว ย่อมไม่สามารถด ารงชีพหรือน าไปประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวได้ จึง
ท าให้บทบาทในการจัดการเรียนการสอนทั้งสองแผนกค่อนข้างจะล าบาก ครูผู้สอนไม่มี รวมถึง
ปัจจัยที่เอ้ืออ านวยการต่อการเรียนการสอนไม่พร้อม จึงท าให้ขาดแรงจูงใจในการเรียน เมื่อนักเรียน
เกิดความเบื่อหน่ายต าราเรียน ครูผู้สอน จึงหันไปเรียนปริยัติสามัญแทน เช่น เรียนระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท ปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่ไม่เกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก เพราะเข้าใจว่า วิชาการหรือ
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ศาสตร์ทางโลกย่อมเป็นหนทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ เมื่อไม่มีผู้เรียนการจัดการเรียน
การสอนทั้งสองแผนกเร่ิมกระท่อนกระแท่น มาเรียนบ้าง ไม่มาเรียนบ้าง หลบไปเล่นเกมส์
ออนไลน์บ้าง ถึงแม้นจะมีการวางมาตรการในการบังคับใช้กับพระภิกษุสามเณรภายในวัด แต่ไม่
สามารถระงับยับยั้งได้ ประเด็นส าคัญคือ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามามี
บทบาทในการจัดการเรียนการสอน เกมส์ออนไลน์จึงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป รวมไปถึงการเข้าไป
ท าลายระบบการจัดการศึกษาปริยัติธรรม เมื่อนับจ านวนส านักเรียนในเขตจังหวัดอุบลราชธานีแล้ว
นั้น มีเพียงประมาณ ๔-๕ ส านักเท่านั้น ที่ยังคงรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นเฉพาะการศึกษา
ทางด้านพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลีเอาไว้อย่างเหนียวแน่น 
 ดังนั้น ถึงแม้นจะมีการเรียนการสอนเข้มงวดมากเพียงใด ย่อมเป็นจุดบอดที่ท าให้พระภิกษุ
สามเณรหันหลังให้กับการศึกษาทางด้านพระปริยัติธรรม ถึงแม้นจะมีส านักเรียนที่มีความเข้มงวด
ในการสอน ถึงแม้นจะวางเงินอัดฉีดส าหรับผู้ที่สอบได้จ านวนมากเพียงใดก็ตาม การด าเนินการ
ยกระดับคุณภาพผู้สอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน หรือสวัสดิการต่างๆ แต่
สิ่งส าคัญที่ผู้สอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม-บาลีก าลังประสบปัญหา คือ ทิศทางในการสอนไม่
เป็นไปในแนวเดียวกันเพราะปัจจุบันแต่ละส านักก็สอนไปตามแนวทางของตนเองผู้วิจัยมีความ
คิดเห็นว่า ควรมีการจัดท าหลักสูตรการสอนให้เหมือนกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่ใช่ส านัก
ไหนจะสอนอะไรก็ได้ให้แก่ผู้เรียนของตน ซึ่งเกรงว่าการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมจะไม่มี
มาตรฐานรวมทั้งควรอบรมการเรียนการสอนให้แก่ครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมอย่างต่อเน่ืองด้วย
เมื่อเกิดความเบื่อหน่ายต่อการเรียนการสอนแล้ว ย่อมท าให้พระภิกษุสามเณรที่จะเข้ามาเป็นศาสน
ทายาทนับวันยิ่งลดลงโดยเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จะต้องน าสามเณรจากต่างจังหวัด
เข้ามาบวชเรียนแทนเพราะเด็กเข้าไปเรียนในโรงเรียนทั่วไปหมด นอกจากนี้ พระสงฆ์จะมีลดลง 
ดังนั้นทางวัดทั่วประเทศจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคต  
 อย่างไรก็ดี แม้ว่า จะมีการจัดการสอนด้านปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี เข้มงวดอย่างไร ก็
ไม่สามารถลดจ านวนพระภิกษุสามเณรที่เลือกตัดสินใจที่จะศึกษาต่อในโรงเรียนปริยัติธรรมแผนก
สามัญลงได้ เพราะถ้าหากยังไม่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือทิศทางในการจัดการเรียนการสอนให้
ตรงตามความต้องการของผู้เรียนได้ นับวันผู้เรียนจะยิ่งจะลดลงจนไม่มีผู้สืบทอดเจตนารมณ์หลัก
ภาษาที่เป็นรากเหง้าที่ก่อให้เกิดศาสนา ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษางานวิจัยเร่ือง 
“การศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ใน
จังหวัดอุบลราชธานี” 

 
 



๘๐ 

 

เครื่องมือและวิธีการศึกษา 
 

การศึกษาวิจัยเร่ือง “การศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรม-บาลี  ในจังหวัดอุบลราชธานี” ในครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบเชิงปริมาณ  (Quantitative 

Research)  ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
ตอนท่ี๑ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี๒ เป็นการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการ

เรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ในจังหวัดอุบลราชธานี 
 ตอนท่ี ๓   ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ได้แก่พระภิกษุสามเณรที่ก าลังศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานีโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม-บาลีจ านวน ๔๐๐ รูปก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางเครจซี่และมอร์แกน  
(Krejcie and 
 

ผลการศึกษา 
 

ผลการศึกษาทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุ
สามเณรต่อการเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ในจังหวัดอุบลราชธานี สามารถสรุปผลได้
ดังนี ้
 ๕.๑.๑  ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าการศึกษาทัศนคติ
ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อ การศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรม-บาลี ในจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนใหญ่เป็นสามเณรมากกว่าพระภิกษุ คือ 
สามเณร จ านวน ๑๔๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓ มีอายุต่ ากว่า  ๑๗-๒๗ ปี จ านวน ๑๔๘ รูป คิดเป็น
ร้อยละ ๙๘.๗รองลงมา คือ อายุระหว่าง ๒๘ – ๓๗  ปี จ านวน ๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑.๓ จ าแนก
ตามพรรษาระดับมากที่สุดคือ ต่ ากว่า ๕ พรรษา จ านวน ๑๓๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒ รองลงมา 
๕ - ๑๐ พรรษา จ านวน ๑๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๘.๐ จ าแนกตามระดับการศึกษาทางโลกมีค่าเฉลี่ย
มากสุดคือ มัธยมศึกษาจ านวน ๙๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๒ รองลงมา คือ ประถมศึกษา จ านวน ๔๙ 
รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๗ และที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือปริญญาโท  จ านวน ๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑.๓  
จ าแนกตามการศึกษาทางธรรมมีค่าเฉลี่ยมากสุดนักธรรมตรี จ านวน ๗๕ คนคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐ 
รองลงมา คือ นักธรรมโท จ านวน ๓๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๓  และน้อยที่สุด คือ ป.ธ. ๓ และ 
ป.ธ. ๘ จ านวน ๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑.๓  



๘๑ 

 

๕.๑.๒  ผลการวิเคราะห์  การศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า การศึกษาทัศนคติของผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีต่อ การศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
ธรรม-บาลี ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมทั้ง ๓ ด้าน อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย ๒.๑๑  

ส่วนใหญ่ การศึกษาทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อ การศึกษาความคิดเห็นของ
พระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ในจังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง ๓  ด้าน 
อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการของ
ส านักเรียน  รองลงมา ด้านอาคารและสถานที่พัก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านครูผู้สอน 

๕.๑.๓  ผลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ในจังหวัดอุบลราชธานี 

สามารถแยกเป็นมีรายละเอียด ดังน้ี 
๑.  อยากให้โรงเรียนปริยัติธรรมทุกส านักเรียนได้มีการสอนบาลี และอยากมีครูสอนบาลี

ด้วย 
๒.  เสริมการเรียนการสอนนอกสถานที่ให้เต็มที่ มากกว่าเดิมยิ่งขึ้นไป 
๓.  อยากจะให้มีสื่อการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี โดยใช้โปรแกรมเกี่ยวกับการ

เรียนการสอนภาษาบาลี เพื่อความเข้าใจในการท่องจ าพระภิกษุ สามเณร ผู้เรียน 
๔.  การจัดการเรียนการสอนส าหรับครูคฤหัสถ์ ที่สอนตามโรงเรียนปริยัติธรรมควร

ปฏิบัติตนต่อพระภิกษุสามเณร เช่น ไม่ควรตีตัวเสมอท่าน และไม่ควรแสดงกิริยาต่าง ๆ ที่ไม่
เหมาะสมออกมา ให้รู้จักเคารพต่อเพศ พระภิกษุ และสามเณร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ แห่ง
พระพุทธศาสนา 

 

อภิปรายผล 
 

จาการสรุปผลการวิจัย  สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
๑)  ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าทัศนคติของผู้ตอบ

แบบสอบถามมีต่อ การศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
ธรรม-บาลี ในจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนใหญ่เป็นสามเณรมากกว่าพระภิกษุ คือ สามเณร จ านวน 
๑๔๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓ มีอายุต่ ากว่า  ๑๗-๒๗ ปี จ านวน ๑๔๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗  
จ าแนกตามพรรษาระดับมากที่สุดคือ ต่ ากว่า ๕ พรรษา จ านวน ๑๓๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒ 



๘๒ 

 

ระดับการศึกษาทางโลกมีค่าเฉลี่ยมากสุดคือ มัธยมศึกษาจ านวน ๙๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๒ 
การศึกษาทางธรรมมีค่าเฉลี่ยมากสุดนักธรรมตรี จ านวน ๗๕ คนคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐  

๒)  ผลการวิเคราะห ์การศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรม-บาลี ในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า การศึกษาทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
ต่อ การศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ใน
จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมทั้ง ๓ ด้าน อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย ๒.๑๑ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียน

พระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ในจังหวัดอุบลราชธานี  ผู้ศึกษาวิจัยจึงขอเสนอแนะ ดังนี้  
๑)  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-

บาลี 
๒)  ศึกษาพัฒนาการเสริมสร้างวินัยนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี  
๓)  ศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมจริยธรรมในโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

การวิจัยเร่ือง “การศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกธรรม-บาลี ในจังหวัดอุบลราชธานี” ในการวิจัยในคร้ังนี้ จะส าเร็จได้ก็เพราะอุปการคุณและ
สนับสนุนจากพระครูสารกิจโกศล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตอุบลราชธานี พระครูสมุห์เฉวียน กตปุญฺโญ ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตอุบลราชธานี พระ
ครูธรรมธรศิริวัฒน์สิริวฑฺฒโน ดร.  ผู้อ านวยการส านักวิชาการ วิทยาเขตอุบลราชธานี พระใบฎีกาสุ
พจน์ ตปสีโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และขอขอบใจท่าน พระสฤทธิ์ สุมโน ที่ให้ความ
ช่วยเหลือในเร่ืองการจัดเก็บแบบสอบถามและช่วยวิเคราะห์ข้อมูลในการท างานวิจัยในคร้ังนี้ให้เป็น
ผลส าเร็จ        
 ขออนุโมทนาขอบพระคุณผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และขออนุโมทนาขอบคุณคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญทั้ง ๓ ท่าน ได้แก่ รอง



๘๓ 

 

ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ ดร.ประมูล สารพันธ์ เป็นต้น จากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ กรุงเทพมหานครที่ให้ทุนท า
การวิจัยและคอยช่วยเหลือชี้แนะแหล่งข้อมูลในการท าวิจัยด้วยไมตรีจิตอันดียิ่ง 
 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้เสียสละแรงกายแรงใจ และช่วยสนับสนุนในการท าวิจัยเล่มนี้
ด้วยดีตลอดมา ขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญ และได้รับแต่คุณงามความดีแห่งการวิจัยนี้
โดยทั่วกัน 
 ประโยชน์และคุณงามความดีแห่งการวิจัยนี้ขอน้อมไว้เพื่อเป็นเคร่ืองสักการะบูชาคุณของ
พระรัตนตรัย ซึ่งมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์และโยมบิดามารดา ครู อุปัชฌาย์อาจารย์ผู้
ประสิทธิ์ประสาทสรรพวิชาการความรู้ทั้งมวล 

สุดท้ายผู้วิจัยขอกราบระลึกถึงพระคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ให้ก าลังใจในการท างานวิจัยในคร้ังนี้
และขอขอบคุณพี่ ๆน้อง  ๆ และเพื่อน ๆทุกคนที่คอยห่วงใยและให้ก าลังใจตลอดมา 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
 

๑. หนังสือทัว่ไป 
    ๑.๑ ภาษาไทย 

ดวงเดือน พนัธุมนาวนิ .ค าบรรยายสังคม. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๑๘. 
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ. ระเบียบวธีิวจัิยทางสังคม. พิมพค์ร้ังท่ี ๕.กรุงเทพฯ : โรงพิมพส์ามเจริญ

พานิชย,์ ๒๕๓๑. 
พระมหานธันิติ  สุมโน. หลกัการศึกษาพระปริยตัิธรรม. วดัใหญ่ชยัมงคล ส านกัปฏิบติัธรรมประจ า

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา, ๒๕๕๓. 
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั . พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั .

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๙. 
ราชบณัฑิตยสถาน, ส านกันายกรัฐมนตรี. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๓๕. พิมพ์

คร้ังท่ี  5. กรุงเทพฯ  : อกัษรเจริญทศัน์, ๒๕๓๘. 
เสรี วงษม์ณฑา. กลยุทธ์การตลาด : การวางแผนการตลาด.  กรุงเทพฯ: บริษทั ธีระฟิลม์ 

และไซเทก็ซ์ จ  ากดั, ๒๕๔๒. 
อดุลย ์จาตุรงคกุล . การค้าพสัดุการจัดซ้ือ.  กรุงเทพฯ  : คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๔๓. 



๘๔ 

 

อวยชยั ชบาและคณะ .พฤติกรรมมนุษย์ในองค์กร . หน่วยท่ี ๘-๑๕, พิมพค์ร้ังท่ี ๑๖ , กรุงเทพฯ : 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, ๒๕๔๑. 

 

๒. เอกสารประกอบการสอน  
ออ้มเดือน  สดมณี . เอกสารประกอบการสอนวชิาจิตวทิยาสังคม . สถาบนัวจิยัพฤติกรรมศาสตร์

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร, ๒๕๒๙. 
 

๓. บทสัมภาษณ์ 
ส านกัเรียนเจา้คณะจงัหวดัอุบลราชธานี บทสัมภาษณ์การศึกษาภาษาบาลี, ๒๕๓๗. 
 
 ๔.  INTERNET 
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=๓๙๕๘๗๕. สืบคน้วนัท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒. 
http://www.watyaichaimongkol.net/index.php?mo=๓&art=๑๓๙๙๔๒. สืบคน้วนัท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๒. 
http://www.palidict.com/node/๗๕. สืบคน้วนัท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๒. 
http://www.novabizz.com/NovaAce/Attitude.htm. สืบคน้วนัท่ี ๑๖ ต.ค. ๒๕๕๒. 

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=������.%20���
http://www.watyaichaimongkol.net/index.php?mo=�&art=������.%20���
http://www.palidict.com/node/��
http://www.novabizz.com/NovaAce/Attitude.htm


๘๖ 
 

กิจกรรมด้านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 
 

-  สามารถน ากระบวนการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ในการเรียนการสอนในรายวิชา  เช่น  
วิชาพระพุทธธรรม รายวิชารัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา  และรัฐศาสตร์ในวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

-  สามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนศึกษาวิชาธรรม/บาลีมากยิ่งขึ้น ท าให้มีความรู้
ทั้งทางโลกและทางธรรม เป็นผลดีและเป็นประโยชน์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อีกทั้งเป็นการ
จูงใจ ดึงดูดผู้เข้ามาบวช เป็นการเพิ่มบุคลากรทางศาสนาให้มากขึ้นและพัฒนาบุคลากรทาง
พระพุทธศาสนา 

-  สามารถกระตุ้นการศึกษาพระปริยัติธรรม ให้มีความสมบูรณ์และน่าสนใจศึกษามาก
ขึ้น ไม่มีช่องว่างทางความรู้ มีความเป็นเอกภาพ เป็นระบบเดียวกันที่เป็นมาตรฐานสากล เป็นการ
ให้การศึกษาที่เหมาะสมแก่ศาสนทายาทที่ดี ได้มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม มีองค์ความรู้ที่
หลากหลาย มีความรู้ก้าวทันกับการศึกษาทางโลก เป็นการยกระดับการศึกษาของชาติ 

-  สามารถลดความซ้ าซ้อนของผู้เรียน และผู้สอน ท าให้กระบวนการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ และสะดวกในการจัดการศึกษา การบริหารหลักสูตร การบริหารบุคลากร และ
สถานที่ เป็น การลดภาระค่าใช้จ่าย แบ่งเบาภาระเจ้าส านักเรียน และสนับสนุนให้ พระระดับบริหาร
ต่าง ๆ ในแต่ละวัดได้ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการทางด้านศาสนศึกษามากขึ้น และ 

-  สามารถจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะและรูปแบบที่หลากหลาย มีความรู้ทั้ง 
๓ ด้าน ควบคู่กัน สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ช่วยลดปัญหาและภาระของพระเณรใน
การศึกษา ไม่เสียเวลาในการเรียนและการเดินทาง และการเรียนมีความเกี่ยวเนื่อง ต่อเน่ืองกัน ท าให้
สามารถเรียนนักธรรม/บาลีได้ง่ายขึ้นและเข้าใจมากขึ้น 
 

กิจกรรมด้านการพัฒนาและส่งเสริมบทบาทของพระสงฆ์และโรงเรียน 
 

-  สามารถพัฒนาโครงการการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม บาลี ของ
พระภิกษุสามเณรในระดับจังหวัด อ าเภอฯ เพื่อจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมทั้ง 
๒ แผนก ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงในอนาคต 

-  สามารถน าผลการศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาบาลีเสริม 
เพื่อเป็นการน าแนวทางไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน 



๘๖ 
 

-  สามารถพัฒนาต่อยอดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม บาลี ของพระภิกษุ 
สามเณรในการวางรากฐานความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาในบทบาทต่าง ๆ เช่น จัดเป็นคณะพระ
ธรรมฑูตออกประกาศพระศาสนาในสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศและให้มีงานรองรับผู้
ที่ส าเร็จการศึกษาในทางสงฆ์ เช่น ให้เป็นผู้ดูแลและสืบทอดพระพุทธศาสนาโดก าหนดให้มี
ต าแหน่งทางการบริหารคณะสงฆ์หรือต าแหน่งรับผิดชอบงานกิจการคณะสงฆ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
และปฏิบัติงานสอนศีลธรรมในโรงเรียน  และสนับสนุนให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ในอนาคตข้างหน้า 
 

กิจกรรมด้านวิชาการ 
 

-  มีการการขยายเครือข่ายส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี และเพิ่ม
โอกาสให้กุลบุตรลูกหลานเข้ามาศึกษาเรียนรู้วิชาการทางพระพุทธศาสนา โดยจัดให้มีการอบรม
หลักสูตรระยะสั้น มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรแก่เยาวชนทั่วไป 

-  มีกระบวนการจัดการศึกษาที่ดีและสนับสนุนส่งเสริมทุนการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ มีความสนใจ และสามารถสอบวัดผลประเมินผลความรู้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของ
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรในแต่ละแผนก 

-  การจัดการอบรมและเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมทั้งสองแผนก โดยใช้กระบวนการกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร ขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานพระพุทธศาสนาในเขตพื้นที่ กระทรวงวัฒนธรรม
หรือกระทรวง ทบวง กรม ที่สามารถให้การสนับสนุนเพื่อพิจารณาวิเคราะห์และหาแนวทางร่วมกัน  

- จัดให้มีการสอบแข่งขันทักษะความรู้ความสามารถในรายวิชานั้น ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิด
ความสนใจใฝ่รู้ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับรุ่นน้องต่อ ๆ ไป อันจะน ามาซึ่งประโยชน์สูงสุดในการสืบ
ทอดและจรรโลงไว้ซึ่งอายุกาลพระศาสนาสืบไป 



 
 

ตาราเปรียบเทียบวัตถุประสงค์  กิจกรรมที่วางแผนไว้ 
และกิจกรรมที่ได้ด าเนินการมาและผลที่ได้รบของโครงการ 

 

กิจกรรม ผลท่ีได้รับ บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

โดยท าให้ 

๑.ศึกษาข้อมูลจาก
โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมในเขต
กลุ่มเป้าหมาย 

ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานของ
โรงเรียน  จุดเด่นและจุดด้อยของ
กระบวนการด าเนินงานเกี่ยวกับ
การพัฒนาผู้เรียน จ านวนครูผู้สอน
ในแต่ละแผนก 

ข้อที่ ๑ ท าให้สามารถวิเคราะห์ถึง
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมดูแลรับผิดชอบต่อ
สถานศึกษาเป็นอย่างดี 

๒. ศึกษาเอกสาร 
ต ารา แนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ทราบถึงแนวความคิดเห็นของ
ผู้เรียนและผู้สอนเกี่ยวกับ
กระบวนการการแก้ไข และทราบ
ถึงแนวคิดทฤษฎีที่สามารถ
น ามาใช้ในการศึกษาวิจัย 

ข้อที่ ๑-๒ ท าให้สามารถด าเนินการ
ศึกษาวิจัยทั้งการสัมภาษณ์  
การวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์เพื่อได้ข้อมูลตาม
สภาพความเป็นจริงที่สุด 

๓. การเก็บข้อมูล
ด้วยแบบสอบถาม
โดยมีการ
สอดแทรกการ
สัมภาษณ์บุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาของ
โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมทั้งสอง
แผนก 

ทราบถึงข้อมูลความคิดเห็นของ
บุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายที่
วางเอาไว้ 

ข้อที่ ๑-๒ ท าให้เกิดการคิดวิเคราะห์
หาจุดเด่นจุดด้อยของ
การศึกษาอบรมและหา
แนวทางร่วมกันเพื่อสร้าง
กระบวนการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความพร้อมในแต่ละ
แผนก  และสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับผู้เรียนและ
ผู้สอนโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม 

๔.การวิเคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูล 

ได้ทราบถึงกระบวนการศึกษา
อบรม การวางโครงสร้างการ
เรียนรู้การปรับปรุงหลักสูตรใหม่
และพัฒนาผู้เรียนให้เล็งเห็น

ข้อที่ ๑-๒ ท าให้เกิดรูปแบบการศึกษา
อบรมและพัฒนาผู้เรียนให้มี
มีความช านาญเฉพาะด้าน
เป็นคนดี มีคุณธรรมตาม



 
 

ความส าคัญของการเรียนหลัก
ไวยากรณ์บาลีได้อย่างถูกต้อง และ
ช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนา 

มาตรฐานของสังคม 

๕.ข้อเสนอแนะ
อ่ืน 

ทราบถึงจุดเด่นและจุดด้อยของ
การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม บาลี ในบริบทต่างๆ
อาทิเช่น ผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวนผู้เรียน จ านวนครูผู้สอน 
ขนาดโรงเรียน นโยบายของ
โรงเรียน  ทั้งยังทราบถึง
แนวนโยบายของการส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการศึกษาอย่าง
แพร่หลายทั้งในระดับจังหวัดและ
ระดับอ าเภอ และการสร้างขวัญ
และก าลังใจทั้งแก่ผู้เรียนและ
ผู้สอน 

ข้อที่ ๑-๒ ท าให้ทราบความคิดเห็น
และความเปลี่ยนแปลงของ
การจัดการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมทั้งสองแผนก และเป็น
การกระตุ้นให้วงการคณะ
สงฆ์ได้เล็งเห็นความส าคัญ
ของการจัดการศึกษาแผนก
ธรรม บาลี และขอความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการส่งเสริม
สนับสนุนทุนการศึกษา 

๖.รายงานฉบับ
สมบูรณ์ 

ได้รายงานฉบับสมบูรณ์ที่สามารถ
ตอบวัตถุประสงค์ของ
โครงการวิจัยทั้ง ๒ ข้อคือ 
๑.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
พระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี 
๒.  เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค
ในการจัดการเรียนการสอนพระ
ปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี 

ข้อ ๑-๒ ได้รายงานวิจัยที่มีคุณค่า
สามารถตอบวัตถุประสงค์
ของการวิจัย สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการ
สนับสนุนส่งเสริมการจัด
การศึกษาการฝึกฝนอบรม
และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกธรรมและ
บาลีให้มีมาตรฐานและช่วย
สืบทอดและจรรโลง
พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน
นานต่อไป 

 

๘๘ 



 

 

 
 

แบบสอบถามโครงการวจิยั 
เร่ือง  การศึกษาความคดิเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระปริยตัิธรรมแผนก

ธรรม-บาล ี ในจังหวดัอบุลราชธานี 
A Study of Monks and Novices’ Opinion toward the Education of Dhamma 

and Pali  in Ubonrathathani   
 

สถาบนัวจิยัพุทธศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ  ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ 

......................................................... 
ค าช้ีแจง 
 

๑)   แบบสอบถามแบ่งออกเป็น ๓  ตอน  ดงัน้ี 
      ตอนที ่ ๑  ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
      ตอนที ่ ๒  เป็นการสอบถามความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระปริยติัธรรม  
                        แผนกธรรม-บาลี ในจงัหวดัอุบลราชธานี   
      ตอนที ่๓ ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ (ระบุ) 
๒)  ในการตอบแบบสอบถามน้ี  ขอความกรุณาใหท้่านตอบในประเด็นท่ีเห็นวา่  “เป็นความจริง”  
       และเขียนค าตอบใหค้รบทุกตวัเลือก เพื่อใหก้ารศึกษาคน้ควา้มีคุณค่าต่อการน าไปใชป้ระโยชน์  
       ในการจดัการศึกษา  ค  าตอบของท่าน  ผูท้  าการวจิยัจะเก็บไวเ้ป็นความลบั  และจะใชใ้น 
        การศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ีเท่านั้น  ซ่ึงจะไม่มีผลกระทบหรือก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ตวัท่าน     
       หรือการปฏิบติัหนา้ท่ีของท่านแต่อยา่งใด และขอขอบคุณอยา่งมากในการใหค้วามร่วมมือ  
        มา  ณ  โอกาสน้ี 

พระมหาบัณฑิต  นิสาภัย ดร. 
ผูว้จิยั 

 
 



๙๐ 
 

ค าช้ีแจง : ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม จงท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง     
                 ตามท่ีก าหนดใหด้งัต่อไปน้ี  

 

ตอนที ่ ๑ ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 

                ๑)  สถานภาพ   
                      พระภิกษุ    สามเณร       
 
                ๒)  อาย ุ  

         ต  ่ากวา่ ๑๘-๒๗ ปี      ๒๘-๓๗  ปี       ๓๘-๔๗  ปี      
         ๔๘-๕๗  ปี       ๕๘ ปีข้ึนไป 
 
  ๓)  พรรษา 
          ต ่ากวา่  ๕ พรรษา      ๕-๑๐  พรรษา   
          ๑๑-๒๐  พรรษา     ๒๑  พรรษาข้ึนไป 
 

     ๔) ระดบัวฒิุการศึกษาทางโลก   
                      ประถมศึกษาชั้น..............       มธัยมศึกษาชั้น.............     ปวช.                                                
                      ปวส. (อนุปริญญาตรี)            ปริญญาตรี                  ปริญญาโท      

        ปริญญาเอก                            
         ขอ้มูลอ่ืน ๆ  (จงระบุ) ................................................................................... 
 

     ๕) ระดบัวฒิุการศึกษาทางธรรม  
         นกัธรรมชั้น   ตรี                   โท       เอก    
          เปรียญธรรม  ประโยค ๑-๒  ป.ธ. ๓                  ป.ธ. ๔                
                               ป.ธ. ๕     ป.ธ.๖    ป.ธ. ๗                                   

 ป.ธ. ๘              ป.ธ.๙ 
 
 
 
 



๙๑ 
 

ตอนที ่๒  เป็นการสอบถามความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระปริยตัิธรรมแผนก  
   ธรรม-บาล ีในจังหวดัอุบลราชธานี   

    โปรดอ่านขอ้ความแต่ละขอ้โดยละเอียด และท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ท่ีเห็นวา่ 
    ตรงกบัความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระปริยติัธรรมแผนกธรรม-บาลี  
    ในจงัหวดัอุบลราชธานี  ตามระดบัเกณฑข์องการประเมิน  ดงัน้ี 

 

  ระดบั      ๑   หมายถึง  คือการแสดงความคิดเห็นอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 
  ระดบั      ๒   หมายถึง  คือการแสดงความคิดเห็นอยูใ่นระดบั มาก  
  ระดบั     ๓   หมายถึง  คือการแสดงความคิดเห็นอยูใ่นระดบั ปานกลาง  
  ระดบั      ๔   หมายถึง  คือการแสดงความคิดเห็นอยูใ่นระดบั นอ้ย  
  ระดบั      ๕  หมายถึง  คือการแสดงความคิดเห็นอยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด  
 

ข้อ แนวความคิดเกีย่วกบัส านักเรียน 
ระดับของความคิดเห็นทีด่ี 
มา
กที่

สุด
 

มา
ก ปา
นก

ลา
ง 

นอ้
ย 

นอ้
ยที่

สุด
 

(๑) ด้านอาคารและสถานทีพ่กั 

๑ ส านกัเรียนจดัใหมี้การเรียนการสอนเตม็รูปแบบ ทั้งใน
หอ้งเรียน และเรียนตามอธัยาศยั 

     

๒ อาคารสถานท่ีสะดวกแก่การศึกษาเล่าเรียน  และมี
บรรยากาศสงบ  เหมาะแก่การท่องจ า ต าราเรียน 

     

๓ มีหอ้งน าหอ้งสุขาอยา่งพอเพียง และใกลก้บัหอ้งเรียนเป็น
อยา่งดี 

     

๔ พระภิกษุสามเณร มีวาระช่วยกนัท าความสะอาด ให้
หอ้งเรียนปราศจากฝุ่ นละออง 

     

๕ พระภิกษุสามเณรปฏิบติัตามระเบียบหรือกฏขอ้บงัคบัท่ี
ส านกัเรียนไดก้ าหนดเอาไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

     

๖ พระภิกษุสามเณรแสดงความเคารพต่ออาคารสถานท่ีดว้ย
การถอดรองเทา้ไวอ้ยา่งเป็นระเบียบ 

     

๗ เม่ือศึกษาเล่าเรียนในหอ้งเรียน  ไม่ส่งเสียงดงัรบกวนท่ี
อาจจะเป็นผลกระทบต่อการท าขอ้สอบ 

     

๘ พระภิกษุสามเณรมีสถานท่ีพ านกัไม่ไกลจากสถานท่ีศึกษา
เล่าเรียน การสญัจรไปมาสะดวก 

     

  



๙๒ 
 

ข้อ แนวความคิดด้านการจัดการเรียน 
ระดับของความคิดเห็นทีด่ี 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก ปา
นก

ลา
ง 

นอ้
ย 

นอ้
ยที่

สุด
 

 ด้านอาคารและสถานทีพ่กั (ต่อ) 

๙ มีการอ านวยความสะดวกทางดา้นน ้ าด่ืมอยา่งพอเพียง      

๑๐ พระสงฆนุ่์งห่มเป็นปริมณฑลทั้งภายในและนอกวดั  และ
ส ารวมกาย  วาจา  และใจ 

     

๑๑ สถานท่ีพ านกัมีความพอเพียงต่อจ านวนพระภิกษุสามเณร      

(๒) ด้านครูผู้สอน      

๑๑ ครูผูส้อน สามารถอธิบายเน้ือหาภาษาบาลีใหเ้ขา้ใจได้
อยา่งถูกตอ้ง 

     

๑๒ ครูผูส้อนเป็นเปรียญธรรม  ๕ ประโยคข้ึนไป และมีวฒิุ
ภาวะในความเป็นครู 

     

๑๓ ครูผูส้อนสามารถใชส่ื้อ  และเทคโนโลยตี่าง ๆ
ประกอบการบรรยายภาษาบาลีและธรรม 

     

๑๔ มีการจดัอบรมพระภิกษุสามเณร  ก่อนสอบบาลี
สนามหลวงทุกปี 

     

๑๕ ครูผูส้อนเป็นกนัเองกบัพระภิกษุสามเณร และมอบความรู้
ใหจ้นสุดความสามารถ 

     

๑๖ ปรับเปล่ียนครูผูส้อนใหม่ทั้งกาจดการเรียนการสอนทั้งใน
ภาคบาลีและธรรมะ 

     

๑๗ พระภิกษุสามเณรมีความขยนั  หมัน่เพียรศึกษาภาษาบาลี-
ธรรม ตามค าแนะน าของผูส้อน 

     

๑๘ ครูผูส้อนจดัวาระใหพ้ระภิกษุสามเณรไดมี้โอกาสบรรยาย
ธรรมเป็นภาษาบาลี เน่ืองในวนัส าคญัต่าง ๆ  

     

๑๙ ครูผูส้อนมีความรู้และผลงานในการจดัการเรียนการสอน 
และผูเ้รียนสามารถสอบผา่นทุกปี 

     

๒๐ มีรางวลัมอบใหต้ามสมควรแก่สมณะสารูป      
๒๑ ครูผูส้อนก าหนดใหท่้องจ าตามความเหมาะสม      
๒๒ ครูผูส้อนใหค้  าปรึกษา และถ่ายทอดวชิาความรู้อยา่งเตม็ท่ี

จนสุดความสามารถ 
     



๙๓ 
 

 

ข้อ แนวความคิดด้านการบริหารจัดการ 
ระดับของความคิดเห็นทีด่ี 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก ปา
นก

ลา
ง 

นอ้
ย 

นอ้
ยที่

สุด
 

 ด้านครูผู้สอน (ต่อ) 

๒๓ ครูผูส้อนไดรั้บการฝึกอบรมการสอนมาแลว้อยา่งนอ้ย 2 ปี
เตม็ 

     

๒๔ ครูผูส้อนเขา้ใจหลกัการสอนไปตามล าดบัขั้นตอน โดย
อธิบายใหพ้ระภิกษุสามเณรเขา้ใจ ก่อนเขา้สู่เน้ือหาหรือ
บทเรียนต่อไปไดดี้ 

     

๒๕ ครูผูส้อนมีการพฒันาตนเอง ในการศึกษาพระปริยติัธรรม
แผนกธรรมบาลีอยา่งสม ่าเสมอ 

     

๒๖ ครูผูส้อนเขา้ใจสภาวะความเป็นอยูข่องพระภิกษุสามเณร
ต่อการจดัการเรียนการสอน 

     

(๓) ด้านการบริหารจัดการ      

๒๗ เจา้ส านกัเรียนใหค้วามดูแล เอาใจใส และเอ้ืออ านวยต่อ
การจดัการเรียนการสอนเป็นอยา่งดี 

     

๒๘ มอบความเป็นผูน้ าใหก้บัครูผูส้อนในการจดัการเรียนการ
สอนอยา่งเตม็ท่ี 

     

๒๙ ใหค้วามเป็นกนัเองกบัครูผูส้อนและผูเ้รียน      
๓๐ มีความเป็นผูน้ าท่ีดี  ต่อการเป็นเจา้ส านกัเรียนท่ีดี และเป็น

ท่ียอมรับของผูเ้รียน 
     

๓๑ มอบทุนการศึกษา และมีการจดัฉลองความส าเร็จของ
พระภิกษุสามเณรตามความเหมาะสม 

     

๓๒ คอยช่วยเหลือและใหก้ารสนบัสนุนอยา่งเตม็ท่ี และเป็น
กนัเองกบัพระภิกษุสามเณรภายในส านกัเรียน 

     

๓๓ มีความเขา้ใจต่อสภาพแวดลอ้ม และความรู้ความสามารถ
ของผูเ้รียน 

     

๓๔ มีการกระตุน้เตือนและสร้างแรงจูงใจในการเรียนพระ
ปริยติัธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลี 

     

๓๕ มีระบบและระเบียบในการบริหารจดัการส านกัเรียนอยา่ง
ตรงไปตรงมา 

     



๙๔ 
 

 

ข้อ แนวความคิดด้านการจัดการเรียน 
ระดับของความคิดเห็นทีด่ี 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก ปา
นก

ลา
ง 

นอ้
ย 

นอ้
ยที่

สุด
 

 ด้านการบริหารจัดการ (ต่อ) 

๓๖ มีความรู้ความสามารถ เป็นเปรียญโทข้ึนไป หรือเป็นผูมี้
ความสามารถจดัการเรียนการสอนและอ านวยความ
สะดวกไดเ้ป็นอยา่งดี 

     

๓๗ มีความพร้อมในการจดัการเรียนการสอน      

๓๘ สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหแ้ก่ผูท่ี้อยูใ่ตบ้งัคบับญัชา      

๓๙ มีความน่าเช่ือถือ และสามารถสร้างแรงศรัทธาใหเ้กิดข้ึน
แก่ผูร่้วมงานกิจกรรมต่าง ๆ  

     

๔๐ ปฏิบติักบัพระภิกษุสามเณรทุกรูปดว้ยความเสมอภาคและ
เปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็น เพ่ือปรุงแกไ้ข อนัจะ
น าไปสู่การพฒันาการจดัการเรียนการสอนแผนกธรรม
และแผนกบาลี 

     

๔๑ สร้างความคุน้เคย และเห็นใจครูผูส้อนอยา่งเขา้ใจ      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๕ 
 

ตอนที ่ ๓  ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ (ระบุ) 
  
 ๑. ด้านอาคารและสถานทีพ่กั  

     .......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 ๒. ด้านครูผู้สอน 

     .......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 ๓. ด้านการบริหารจัดการ 

          ..................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

ขอขอบคุณ/ขอบใจทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือ 
พระมหาบัณฑิต  นิสาภัย ดร. 

  ผูว้จิยั 

 



๙๖ 
 

 
 
 
ท่ี  พิเศษ / ๒๕๕๔                                      มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
             วทิยาเขตอุบลราชธานี  กิโลเมตรท่ี ๘ 
                           ดงบั้งไฟ ถนนสมเด็จ  ต าบลกระโสบ 
              อ าเภอเมือง  จงัหวดัอุบลราชธานี 
              ๓๔๐๐๐ 
 

          ๑๑  เมษายน ๒๕๕๓  
 

เร่ือง      ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญ  
เจริญพร  ผูช่้วยศาสตราจารยช่ื์น ศรีสวสัด์ิ 
ส่ิงทีส่่งมาด้วย ๑.  แบบสอบถามท่ีใชใ้นการวจิยั     จ านวน       ๑   ชุด  
  ๒. แบบฟอร์มผลการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง ของแบบสอบถาม   จ านวน         ๑  ชุด  
 

  ดว้ย   พระมหาบัณฑิต นิสาภัย   เจา้หนา้ท่ีธุรการ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขตอุบลราชธานี  ไดรั้บอนุมติัใหท้ างานวจิยัเร่ือง “การศึกษาความคดิเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียน
พระปริยตัธิรรมแผนกธรรม-บาล ี ในจงัหวดัอุบลราชธาน”ี ปีงบประมาณ  ๒๕๕๒  จากสถาบนัวจิยัพทุธศาสตร์  
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ผูว้จิยัก าลงัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ทางมหาวทิยาลยัพิจารณาเห็น
วา่ท่านเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความช านาญเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว  จึงขอเชิญท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจค่าความเช่ือมัน่ 
ของการวจิยั  จึงขออนุโมทนาขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 
  
  จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   และด าเนินการต่อไป 
 
      ขอเจริญพร  
     
      

    (พระครูสารกิจโกศล ดร.) 
           รองอธิการบดี มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
                                        วทิยาเขตอุบลราชธานี 
ติดต่อประสานงาน 

โทรศพัท ์: ๐๔๕ ๔๒๒ ๑๕๓ 

โทรสาร : ๐๔๕ ๔๒๒ ๑๕๓, ๐๔๕ ๔๒๒ ๑๖๓ 
มือถือ : ๐๘ ๔๔๑๑ ๑๖๒๒,๐๘ ๑๙๒๙ ๙๙๑๖, อีเมล ์: sewee_wat@hotmail.com 
 



๙๗ 
 

 
 

 
ท่ี  พิเศษ / ๒๕๕๔                                      มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
             วทิยาเขตอุบลราชธานี  กิโลเมตรท่ี ๘ 
                         ดงบั้งไฟ ถนนสมเด็จ  ต าบลกระโสบ 
             อ าเภอเมือง  จงัหวดัอุบลราชธานี 
              ๓๔๐๐๐ 
 

          ๑๑  เมษายน ๒๕๕๓  
 

เร่ือง      ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญ  
เจริญพร  รองศาสตราจารยส์มชาย  ชินนาค 
ส่ิงทีส่่งมาด้วย ๑.  แบบสอบถามท่ีใชใ้นการวจิยั     จ านวน       ๑   ชุด  
  ๒. แบบฟอร์มผลการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง ของแบบสอบถาม   จ านวน         ๑  ชุด  
 

  ดว้ย   พระมหาบัณฑิต นิสาภัย   เจา้หนา้ท่ีธุรการ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขตอุบลราชธานี  ไดรั้บอนุมติัใหท้ างานวจิยัเร่ือง “การศึกษาความคดิเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียน
พระปริยตัธิรรมแผนกธรรม-บาล ี ในจงัหวดัอุบลราชธาน”ี ปีงบประมาณ  ๒๕๕๒  จากสถาบนัวจิยัพทุธศาสตร์  
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ผูว้จิยัก าลงัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ทางมหาวทิยาลยัพิจารณาเห็น
วา่ท่านเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความช านาญเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว  จึงขอเชิญท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจค่าความเช่ือมัน่ 
ของการวจิยั  จึงขออนุโมทนาขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 
  
  จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   และด าเนินการต่อไป 
 
      ขอเจริญพร  
     
 
        (พระครูสารกิจโกศล ดร.)  
      รองอธิการบดี มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  
                                    วทิยาเขตอุบลราชธานี  
ติดต่อประสานงาน 
โทรศพัท ์: ๐๔๕ ๔๒๒ ๑๕๓ 
โทรสาร : ๐๔๕ ๔๒๒ ๑๕๓, ๐๔๕ ๔๒๒ ๑๖๓ 
มือถือ : ๐๘ ๔๔๑๑ ๑๖๒๒,๐๘ ๑๙๒๙ ๙๙๑๖, อีเมล ์: sewee_wat@hotmail.com 
 



๙๘ 
 

 

 
 
ท่ี  พิเศษ / ๒๕๕๔                                      มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
              วทิยาเขตอุบลราชธานี  กิโลเมตรท่ี ๘ 
                           ดงบั้งไฟ ถนนสมเด็จ  ต าบลกระโสบ 
              อ าเภอเมือง  จงัหวดัอุบลราชธานี 
              ๓๔๐๐๐ 
 

          ๑๑  เมษายน ๒๕๕๓  
 

เร่ือง      ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญ  
เจริญพร ดร.เรืองเดช เขจรศาสตร์ 
ส่ิงทีส่่งมาด้วย ๑.  แบบสอบถามท่ีใชใ้นการวจิยั     จ านวน       ๑   ชุด  
  ๒. แบบฟอร์มผลการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง ของแบบสอบถาม   จ านวน         ๑  ชุด  
 

  ดว้ย   พระมหาบัณฑิต นิสาภัย   เจา้หนา้ท่ีธุรการ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขตอุบลราชธานี  ไดรั้บอนุมติัใหท้ างานวจิยัเร่ือง “การศึกษาความคดิเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียน
พระปริยตัธิรรมแผนกธรรม-บาล ี ในจงัหวดัอุบลราชธาน”ี ปีงบประมาณ  ๒๕๕๒  จากสถาบนัวจิยัพทุธศาสตร์  
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ผูว้จิยัก าลงัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ทางมหาวทิยาลยัพิจารณาเห็น
วา่ท่านเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความช านาญเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว  จึงขอเชิญท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจค่าความเช่ือมัน่ 
ของการวจิยั  จึงขออนุโมทนาขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 
  
  จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   และด าเนินการต่อไป 
 
      ขอเจริญพร  
     
 
        (พระครูสารกิจโกศล ดร.)  
      รองอธิการบดี มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  
                                    วทิยาเขตอุบลราชธานี  
ติดต่อประสานงาน 
โทรศพัท ์: ๐๔๕ ๔๒๒ ๑๕๓ 
โทรสาร : ๐๔๕ ๔๒๒ ๑๕๓, ๐๔๕ ๔๒๒ ๑๖๓ 
มือถือ : ๐๘ ๔๔๑๑ ๑๖๒๒,๐๘ ๑๙๒๙ ๙๙๑๖, อีเมล ์: sewee_wat@hotmail.com 



๙๙ 
 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย  
 
๑.  พระครูสารกิจโกศล  Ph.D.  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม  (พระอารามหลวง)  
     รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี 
๒.  พระครูสมุห์เฉวียน  กตปุญฺโญ  Ph.D. เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้วคูณดี  

ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี 
๓.  พระใบฎีกาสุพจน์  ตปสีโล  M.A. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดผาสุการาม/อาจารย์ประจ า 
๔.  พระมหาค าพันธ์  ปภากโร  M.B.A   อาจารย์ประจ า  
๕.  พระมหาจิตนเรศ  วุฑฺฒิธมฺโม  รป.ม. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีประดู่/อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย 
๖.  พระมหาอ านวย  ทีปธมฺโม  M.A. อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย 
๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา  จ าปารักษ์ อาจารย์ประจ า 
๘.  นายมนูญ  พันนา ME.d.  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี  
๙.  ว่าที่ร้อยตรีส่งศักดิ์  บุญจ ารูญ เนติ.ม. รักษาการหัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ)  
๑๐. นายบรรยวัสถ์  ฝางค า  M.A.  รักษาการหัวหน้าสาขาหลักสูตรและการสอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๐ 
 

 
 

 

 

 

สรุปผลการประเมนิแบบสอบถามจากผู้มปีระสบการณ์ 

เร่ือง  การศึกษาทศันคตขิองพระภิกษุสามเณรต่อการเรียน พระปริยตัธิรรมแผนกธรรม-บาล ี 
ในจงัหวดัอบุลราชธานี 

สถาบันวจิยัพทุธศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ 

................................................................................................ 
 

ข้อที่                 รายละเอยีด 
                 ผู้เช่ียวชาญ    ค่าเฉลีย่ 

      (x) 
   ระดับการประเมิน 

  คนที ่๑  คนที ่๒   คนที ่๓ 
    ๑ ค าช้ีแจงชดัเจน       ๔      ๓      ๔      ๓.๖ ปานกลาง 
    ๒ เน้ือหาถกูตอ้งครอบคลุมทุกดา้น       ๕      ๓      ๔      ๔.๐ มาก 
    ๓ ภาษาท่ีใชถ้กูตอ้ง  ชดัเจน       ๔      ๔      ๔       ๔.๐ มาก 
    ๔ ค าถามเขา้ใจง่ายในการตดัสินใจ       ๔      ๒      ๔      ๓.๓ ปานกลาง 
    ๕ รูปแบบถกูตอ้ง       ๔      ๓      ๕      ๔.๐ มาก 

                         รวม     ๔.๒    ๓.๐     ๔.๒      ๓.๘ ปานกลาง 

 
 

รับรองตามน้ี 
 
 

(พระมหาบัณฑิต  นิสาภัย ดร.) 
ผูว้จิยั 



 

สรุปโครงการวิจัย 
 

สัญญาเลขท่ี๐๕๐ /๒๕๕๒ 
ชื่อโครงการ:  การศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระปริยัติ  
ธรรมแผนกธรรม-บาลี  ในจังหวัดอุบลราชธานี 
Title:  A Study of Monks and Novices’ Opinion toward the  
Education of Dhamma and Pali  in Ubonrathathani 
หัวหน้าโครงการ:   พระมหาบัณฑิต  นิสาภัย, ดร. 
Rerearcher          :   Dr.  Phramaha Bundit  Nishapai 
                              มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตอุบลราชธานี 
โทรศัพท์ ๐๘  ๑๙๒๙  ๙๙๑๖ Email :sewee_wat@hotmail.com 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การจัดการเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลีในเขตจังหวัดอุบลราชธานีในปัจจุบันน้ี 
ถือได้ว่า เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสอบผ่านเพียงอย่างเดียว ในขณะเดียวกัน
การศึกษาต่อแผนกธรรมและบาลี ถือว่า เป็นขบวนการศึกษาขั้นต้น จึงเข้าใจว่า ยังไม่ถึงที่สุดของการ
บวชเรียน จึงเรียนควบคู่ไปกับการศึกษาสายสามัญ เพราะส่วนหน่ึงมีความเข้าใจว่า การศึกษาภาษา
บาลีเพียงอย่างเดียว ย่อมไม่สามารถด ารงชีพหรือน าไปประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวได้ จึงท าให้
บทบาทในการจัดการเรียนการสอนทั้งสองแผนกค่อนข้างจะล าบาก ครูผู้สอนไม่มี รวมถึงปัจจัยที่เอื้อ
อ านวยการต่อการเรียนการสอนไม่พร้อม จึงท าให้ขาดแรงจูงใจในการเรียน เมื่อนักเรียนเกิดความ
เบื่อหน่ายต าราเรียน ครูผู้สอน จึงหันไปเรียนปริยัติสามัญแทน เช่น เรียนระดับปริญญาตรี ปริญญา
โท ปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่ไม่เกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก เพราะเข้าใจว่า วิชาการหรือศาสตร์ทาง
โลกย่อมเป็นหนทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ เมื่อไม่มีผู้เรียนการจัดการเรียนการสอนทั้ง
สองแผนกเร่ิมกระท่อนกระแท่น มาเรียนบ้าง ไม่มาเรียนบ้าง หลบไปเล่นเกมส์ออนไล น์บ้าง ถึงแม้น
จะมีการวางมาตรการในการบังคับใช้กับพระภิกษุสามเณรภายในวัด แต่ไม่สามารถระงับยับยั้งได้ 
ประเด็นส าคัญคือ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียน
การสอน เกมส์ออนไล น์จึงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป รวมไปถึงการเข้าไปท าลายระบบการจัด
การศึกษาปริยัติธรรม เมื่อนับจ านวนส านักเรียนในเขตจังหวัดอุบลราชธานีแล้วนั้น มีเพียงประมาณ 
๔-๕ ส านักเท่านั้น ที่ยังคงรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นเฉพาะการศึกษาทางด้านพระปริยัติธรรม
แผนกธรรมและบาลีเอาไว้อย่างเหนียวแน่น 
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 ดังนั้น ถึงแม้นจะมีการเรียนการสอนเข้มงวดมากเพียงใด ย่อมเป็นจุดบอดที่ท าให้พระภิกษุ
สามเณรหันหลังให้กับการศึกษาทางด้านพระปริยัติธรรม ถึงแม้นจะมีส านักเรียนที่มีความเข้มงวดใน
การสอน ถึงแม้นจะวางเงินอัดฉีดส าหรับผู้ที่สอบได้จ านวนมากเพียงใดก็ตาม การด าเนินการ
ยกระดับคุณภาพผู้สอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน หรือสวัสดิการต่างๆ แต่สิ่ง
ส าคัญที่ผู้สอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม-บาลีก าลังประสบปัญหา คือ ทิศทางในการสอนไม่เป็นไป
ในแนวเดียวกันเพราะปัจจุบันแต่ละส านักก็สอนไปตามแนวทางของตนเองผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า 
ควรมีการจัดท าหลักสูตรการสอนให้เหมือนกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่ใช่ส านักไหนจะ
สอนอะไรก็ได้ให้แก่ผู้เรียนของตน ซึ่งเกรงว่าการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมจะไม่มีมาตรฐาน
รวมทั้งควรอบรมการเรียนการสอนให้แก่ครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมอย่างต่อเน่ืองด้วยเมื่อเกิด
ความเบื่อหน่ายต่อการเรียนการสอนแล้ว ย่อมท าให้พระภิกษุสามเณรที่จะเข้ามาเป็นศาสนทายาท
นับวันยิ่งลดลงโดยเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จะต้องน าสามเณรจากต่างจังหวัดเข้ามา
บวชเรียนแทนเพราะเด็กเข้าไปเรียนในโรงเรียนทั่วไปหมด นอกจากนี้ พระสงฆ์จะมีลดลง ดังนั้นทาง
วัดทั่วประเทศจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคต  
 อย่างไรก็ดี แม้ว่า จะมีการจัดการสอนด้านปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี เข้มงวดอย่างไร ก็ไม่
สามารถลดจ านวนพระภิกษุสามเณรที่เลือกตัดสินใจที่จะศึกษาต่อในโรงเรียนปริยัติธรรมแผนก
สามัญลงได้ เพราะถ้าหากยังไม่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือทิศทางในการจัดการเรียนการสอนให้
ตรงตามความต้องการของผู้เรียนได้ นับวันผู้เรียนจะยิ่งจะลดลงจนไม่มีผู้สืบทอดเจตนารมณ์หลัก
ภาษาที่เป็นรากเหง้าที่ก่อให้เกิดศาสนา ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษางานวิจัยเร่ือง 
“การศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ใน
จังหวัดอุบลราชธานี” 

วัตถุประสงค์โครงการ 
๑) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

แผนกบาลี 
๒) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนก

ธรรมแผนกบาลี 

ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อ การศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุ

สามเณรต่อการเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ในจังหวัดอุบลราชธานี สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
  

๑๐๒ 



 

                     ๕.๑.๑  ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าการศึกษาทัศนคติ
ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อ การศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรม-บาลี ในจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนใหญ่เป็นสามเณรมากกว่าพระภิกษุ คือ สามเณร 
จ านวน ๑๔๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓ มีอายุต่ ากว่า  ๑๗-๒๗ ปี จ านวน ๑๔๘ รูป คิดเป็นร้อยละ 
๙๘.๗รองลงมา คือ อายุระหว่าง ๒๘ – ๓๗  ปี จ านวน ๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑.๓ จ าแนกตามพรรษา
ระดับมากที่สุดคือ ต่ ากว่า ๕ พรรษา จ านวน ๑๓๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒ รองลงมา ๕ - ๑๐ 
พรรษา จ านวน ๑๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๘.๐ จ าแนกตามระดับการศึกษาทางโลกมีค่าเฉลี่ยมากสุดคือ 
มัธยมศึกษาจ านวน ๙๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๒ รองลงมา คือ ประถมศึกษา จ านวน ๔๙ รูป คิดเป็น
ร้อยละ ๓๒.๗ และที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือปริญญาโท  จ านวน ๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑.๓  จ าแนกตาม
การศึกษาทางธรรมมีค่าเฉลี่ยมากสุดนักธรรมตรี จ านวน ๗๕ คนคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐ รองลงมา คือ 
นักธรรมโท จ านวน ๓๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๓  และน้อยที่สุด คือ ป.ธ. ๓ และ ป.ธ. ๘ จ านวน ๒ 
รูป คิดเป็นร้อยละ ๑.๓  

๕.๑.๒  ผลการวิเคราะห์  การศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า การศึกษาทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่มีต่อ การศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ใน
จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมทั้ง ๓ ด้าน อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย ๒.๑๑  

ส่วนใหญ่ การศึกษาทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อ การศึกษาความคิดเห็นของ
พระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ในจังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง ๓  ด้าน 
อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการของ
ส านักเรียน  รองลงมา ด้านอาคารและสถานที่พัก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านครูผู้สอน 

๕.๑.๓  ผลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ในจังหวัดอุบลราชธานี 

สามารถแยกเป็นมีรายละเอียด ดังน้ี 
๑.  อยากให้โรงเรียนปริยัติธรรมทุกส านักเรียนได้มีการสอนบาลี และอยากมีครูสอนบาลี

ด้วย 
๒.  เสริมการเรียนการสอนนอกสถานที่ให้เต็มที่ มากกว่าเดิมยิ่งขึ้นไป 
๓.  อยากจะให้มีสื่อการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี โดยใช้โปรแกรมเกี่ยวกับการเรียน

การสอนภาษาบาลี เพื่อความเข้าใจในการท่องจ าพระภิกษุ สามเณร ผู้เรียน 
๔.  การจัดการเรียนการสอนส าหรับครูคฤหัสถ์ ที่สอนตามโรงเรียนปริยัติธรรมควรปฏิบัติ

ตนต่อพระภิกษุสามเณร เช่น ไม่ควรตีตัวเสมอท่าน และไม่ควรแสดงกิริยาต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสม

๑๐๓ 



 

ออกมา ให้รู้จักเคารพต่อเพศ พระภิกษุ และสามเณร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ แห่งพระพุทธศาสนา 
จาการสรุปผลการวิจัย  สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
๑)  ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ทัศนคติของผู้ตอบ

แบบสอบถามมีต่อ การศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
ธรรม-บาลี ในจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนใหญ่เป็นสามเณรมากกว่าพระภิกษุ คือ สามเณร จ านวน 
๑๔๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓ มีอายุต่ ากว่า  ๑๗-๒๗ ปี จ านวน ๑๔๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗  
จ าแนกตามพรรษาระดับมากที่สุดคือ ต่ ากว่า ๕ พรรษา จ านวน ๑๓๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒ ระดับ
การศึกษาทางโลกมีค่าเฉลี่ยมากสุดคือ มัธยมศึกษาจ านวน ๙๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๒ การศึกษา
ทางธรรมมีค่าเฉลี่ยมากสุดนักธรรมตรี จ านวน ๗๕ คนคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐  

๒)  ผลการวิเคราะห์  การศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรม-บาลี ในจังหวัดอุบลราชธานีพบว่า การศึกษาทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อ 
การศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ในจังหวัด
อุบลราชธานี โดยรวมทั้ง ๓ ด้าน อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย ๒.๑๑ 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
-  สามารถน ากระบวนการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ในการเรียนการสอนในรายวิชา  เช่น  วิชา

พระพุทธธรรม รายวิชารัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา และรัฐศาสตร์ในวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

-  สามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนศึกษาวิชาธรรม/บาลีมากยิ่งขึ้น ท าให้มีความรู้
ทั้ง 

ทางโลกและทางธรรม เป็นผลดีและเป็นประโยชน์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อีกทั้งเป็นการจูงใจ 
ดึงดูดผู้เข้ามาบวช เป็นการเพิ่มบุคลากรทางศาสนาให้มากขึ้นและพัฒนาบุคลากรทาง
พระพุทธศาสนา 

-  สามารถกระตุ้นการศึกษาพระปริยัติธรรม ให้มีความสมบูรณ์และน่าสนใจศึกษามากขึ้น 
ไม่มีช่องว่างทางความรู้ มีความเป็นเอกภาพ เป็นระบบเดียวกันที่เป็นมาตรฐานสากล เป็นการให้
การศึกษาที่เหมาะสมแก่ศาสนทายาทที่ดี ได้มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม มีองค์ความรู้ที่
หลากหลาย มีความรู้ก้าวทันกับการศึกษาทางโลก เป็นการยกระดับการศึกษาของชาติ 

-  สามารถลดความซ้ าซ้อนของผู้เรียน และผู้สอน ท าให้กระบวนการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ และสะดวกในการจัดการศึกษา การบริหารหลักสูตร การบริหารบุคลากร และสถานที่ 
เป็น การลดภาระค่าใช้จ่าย แบ่งเบาภาระเจ้าส านักเรียน และสนับสนุนให้ พระระดับบริหารต่าง ๆ ใน
แต่ละวัดได้ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการทางด้านศาสนศึกษามากขึ้น และ 

๑๐๔ 



 

-  สามารถจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะและรูปแบบที่หลากหลาย มีความรู้ทั้ง ๓ 
ด้าน ควบคู่กัน สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ช่วยลดปัญหาและภาระของพระเณรใน
การศึกษา ไม่เสียเวลาในการเรียนและการเดินทาง และการเรียนมีความเกี่ยวเนื่อง ต่อเน่ืองกัน ท าให้
สามารถเรียนนักธรรม/บาลีได้ง่ายขึ้นและเข้าใจมากขึ้น 

การประชาสัมพันธ์ 
มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานวิจัยทางอินเตอร์เน็ต www.mcuubon.com 
ส่วนการประชาสัมพันธ์ทางสิ่งพิมพ์อยู่ในระหว่างด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๕ 



๑๐๖ 
  

 

ประวตัผู้ิวจิยั   
 

 

พระมหาบัณฑิต  นิสาภัย ดร.  
                                                                                                              PhramahaBundit  Nisapai 

 

 

วุฒิการศึกษา   : ปริญญาตรี (พธ.บ.) มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  
      พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    : ปริญญาโท (ศศ.ม.) มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี  ๒๕๕๐ 
    : ก าลงัศึกษาระดบัปริญญาโท (พธ.ม.) ศูนยบ์ณัฑิตศึกษา   
      วทิยาเขตอุบลราชธานี ๕๕ 
    : Ph.D. (Social Science) 
ผลงานด้านวชิาการ : คณะจดัท าหนงัสือคู่มือรายงานผลโครงการพระสอนศีลธรรม 
      ในโรงเรียน ๕๑ 
    : หนงัสือ “ใจสงบ กายสะอาด หูตาสว่าง” พิมพค์ร้ังท่ี ๑ / ๒๕๕๒ 
    : บทบรรยายธรรมระดบัประเทศ ช่วงชั้นประถมตน้  
                                           เร่ือง “พบพระ  พบธรรม” ๒๕๕๒ 
    : บทบรรยายธรรมระดบัประเทศ ช่วงชั้นประถมตน้  
                                            เร่ือง “พระรัตนตรัย” ๒๕๕๒ 
    : บทกลอนประวติัโดยสังเขปของ “พระครูถาวรกติติธรรม”  
                                           วดัใตพ้ระเจา้ใหญ่องคต้ื์อ จงัหวดัอุบลราชธานี (ธ) ๒๕๕๒ 
    : เอกสารประกอบการสอน วชิา ระบบราชการไทย ๒๕๕๓ 
    : บทความทางวชิาการ เร่ือง “ลายแทงพระพุทธศาสนามหายาน 
                                            กบัความอลงัการในประเทศไต้หวนั” ๒๕๕๓ 
    : บทความทางวชิาการ เร่ือง “แนวคิดทางพระพุทธศาสนา 
                                            กบัการอนุรักษ์ป่าไม้” ๒๕๕๓ 
    : บทความทางวชิาการ เร่ือง “เบิ่งพีน้่องลาว  ส่องลูกหลานไท”  



๑๐๗ 
  

(๒ วนั สู่ดินแดนน ้าตกคอนพะเพง็ท่ีสวยงามอนัดบัสองของโลก)๒๕๕๓ 
    : บทกลอนพรรณนาสวนพฤษศาสตร์ทวชีล โครงการสัมมนาทางวชิาการ  
                                           เชียงใหม่ ๒๕๕๓ 
    : บทบรรยายธรรมระดบัประเทศ ช่วงชั้นประถมตน้ เร่ือง   
      “คิดดี  พูดดี ท าด”ี ๒๕๕๓ 
    : คณะจดัท าหนงัสือ “มหาเวสสันดรชาดกภาคอสีาน” ฉบบัจงัหวดั                  
                                           อุบลราชธานี ๒๕๕๔ 
    : คณะท างานเอกสารประกอบการประชุมสัมมนาวชิาการ  
                                           ตามโครงการศึกษาดูงานพระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบา้น  
                                           (ไทย-ลาว) ๒๕๕๔ 

: บทความทางวชิาการ เร่ือง “กระบวนการเรียนรู้เท่าทนัสังคมในโลกยุค
ใหม่” (Learning Process on Awakening Society in the Modern World) 
๒๕๕๔ 

    : บทความทางวชิาการเร่ือง “ยุทธวธีิสร้างความปรองดองเชิงพุทธ” 
                                           (Strategy for Social Rapport through Buddhism Approach) ๒๕๕๔ 

 : คณะท างานหนงัสือ “พระพุทธศาสนากบัปรัชญาของเศรษฐกจิ          
   พอเพยีง” ๒๕๕๔ 

    : เอกสารประกอบการสอนวชิา “รัฐศาสตร์ในวรรณกรรม 
      ทางพระพุทธศาสนา” ๒๕๕๕ 
    : จดัท าคู่มือท าวตัรสวดมนต ์(ฉบบัพุทธชยนัตี ๒,๖๐๐ ปี) เพื่อนอ้มถวาย 
       เป็นพุทธบูชา ๒๕๕๕ 
     : ก าลงัตีพิมพห์นงัสือ เร่ือง “คมความคิด” ปรัชญาชีวติแนวใหม่ ฉบบั 
                                           ภาษาไทย-องักฤษ ภาค ๑/๒๕๕๕ 
   : บทความทางวชิาการเร่ือง “มิติการเผยแผ่พระพุทธศาสนากบัความ 
                                            เปลีย่นแปลง สู่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  
                                            (เฉพาะกรณ ี: ไทย มาเลเซีย  ลาว กมัพูชา พม่า)” พ.ศ. ๒๕๕๕ 

: บทความทางวชิาการเร่ือง “การศึกษาแนวความคิดสร้างสรรค์สังคมตาม 
  หลกัอริยสัจ ๔” พ.ศ. ๒๕๕๕ 

งานวจัิย    : การศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรต่อการเรียนพระปริยติั  
      ธรรมแผนกธรรม - บาลี ในจงัหวดัอุบลราชธานี ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ 



๑๐๘ 
  

ประวตัิการท างาน : เป็นครูสอนพระปริยติัธรรมแผนกธรรม - บาลี ๒๕๔๑-๒๕๕๐ 
    : เป็นครูสอนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์๒๕๔๒-๒๕๕๒ 
    : เป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  
                                           ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑ 
    : เป็นเจา้หนา้ท่ีธุรการ ๒๕๕๐-ปัจจุบนั 
    : เจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูลศูนยบ์ณัฑิตศึกษา วทิยาลยัสงฆอุ์บลราชธานี  
                                           ๒๕๕๐-๒๕๕๓ 
    : อาจารยพ์ิเศษ คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง ๒๕๕๓ – ปัจจุบนั 
    : นกัวชิาการศึกษา ๒๕๕๕-ปัจจุบนั  
การศึกษาดูงาน  ภายในประเทศ 
    : ศึกษาดูงานการศึกษาการจดัการเรียนการสอน คณะเศรษฐศาสตร์  
      จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๙ 
    : ศึกษาดูงานการศึกษาการจดัการเรียนการสอน คณะสังคมศาสตร์และ  
                                           มนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา จงัหวดัชลบุรี ๒๕๔๙ 
    ต่างประเทศ 
    : ศึกษาดูงานพระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบา้น  
                                           ณ ประเทศไตห้วนั ๒๕๕๓ 
    : ศึกษาดูงานพระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบา้น ณ ประเทศ 
      สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ๒๕๕๓ 
    : ศึกษาดูงานพระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบา้น  
                                           ณ ประเทศเวยีดนาม ๒๕๕๔ 
    : ศึกษาดูงานพระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบา้น  
                                           ณ ประเทศกมัพชูา ๒๕๕๔ 
    : ศึกษาดูงานพระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบา้น ณ ประเทศอินเดีย  
      ๒๕๕๕ 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน   : ๑๘๓ วดัมหาวนาราม  (พระอารามหลวง)  ถนนหลวง  ต าบลในเมือง  
      อ  าเภอเมืองอุบลราชธานี  จงัหวดัอุบลราชธานี  ๓๔๐๐๐  
อเีมล์    : sewee_wat@hotmail.com / P.sewerawata1239@hotmail.com 

โทรศัพท์/มือถือ  : ๐๘-๔๔๑๑-๑๖๒๒, ๐๘-๑๙๒๙-๙๙๑๖ 
 

mailto:sewee_wat@hotmail.com


๑๐๙ 
  

คติพจน์   : มีดวงจิตไวใ้คร่ครวญนึกตรึกตรอง  
                                         มนัสมองคอยช่วยเหลือแลแกไ้ข 
     ชีวติน้ีสู้เหน่ือยลา้ กลา้ฝ่าไป    
                                           ก าลงัใจเอาชนะสร้างความดี 
 


