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บทคัดย่อ 

 การวิจยัเชิงคุณภาพ (Quality Research) น้ี  มีวตัถุประสงค์ 1. เพื่อวิเคราะห์แนวคิดดา้น
การจดัการศึกษาพระพุทธศาสนาเถรวาทของวดัไทยในประเทศอินเดีย-เนปาล 2. เพื่อวิเคราะห์
บทบาทดา้นการจดัการศึกษาพระพุทธศาสนาเถรวาทของวดัไทยในประเทศอินเดีย -เนปาล 3. เพื่อ
น าผลวิเคราะห์ท่ีได้จากการจดัการศึกษาพระพุทธศาสนาเถรวาทของวัดไทยในประเทศอินเดีย-
เนปาล มาเป็นแนวทางต่อวดัอ่ืนๆ ต่อไป โดยการวิจยัน้ีไดใ้ช้วิธีการศึกษาดา้นเอกสาร (Document 
Research) ควบคู่กับการศึกษาภาคสนาม (Field Study) คือการสังเกต (Observation) และการ
สัมภาษณ์ (Interview) เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ย พระภิกษุประจ าวดัไทยในประเทศ
อินเดีย-เนปาลระดบัเจา้อาวาสหรือพระภิกษุท่ีเป็นผูแ้ทนเจา้อาวาสซ่ึงรับหน้าท่ีการบริหารกิจการ
ของวดัในประเทศอินเดีย – เนปาล ท่ีเก่ียวข้องในการจดัการศึกษาพระปริยติัธรรม จ านวน  15  
รูป จากวดัไทยในประเทศอินเดีย – เนปาล ท่ีจดัการศึกษาพระปริยติัธรรม จ านวน 5 วดั คือ วดัไทย
พุทธคยา วดัไทยนาลนัทา วดัไทยกุสินาราเฉลิมราชย ์วดัไทยเชตวนัมหาวิหาร ประเทศอินเดีย และ
วดัไทยลุมพินี ประเทศเนปาล ส าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูลและน าขอ้มูลมาวิเคราะห์เชิงคุณภาพโดยใช้
วิธีวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และสรุปน าเสนอโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive 
Analysis)  ผลการวิจยัพบวา่แนวคิดดา้นการจดัการศึกษาพระพุทธศาสนาเถรวาทของวดัไทยใน
ประเทศอินเดีย -เนปาล ได้ยึดแนวคิด นโยบาย และวิธีการตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และ
นโยบายการศึกษาของหวัหนา้พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ส่วนการน าผลวเิคราะห์ท่ีได้
จากการจดัการศึกษาพระพุทธศาสนาเถรวาท มาเป็นแนวทางกบัองคก์รหรือวดัอ่ืนๆ เช่น 1) การ
จดัการศึกษาเพื่อสร้างศาสนทายาทรุ่นใหม่  2) การจดัโครงการต้นกล้าพระพุทธศาสนา และ
โครงการให้ความอุปถมัภแ์ก่โรงเรียนต่าง ๆ โดยรอบ  3) การจดัการศึกษาเพื่อให้ความรู้แก่พระสงฆ์
ที่จ  าพรรษาและคนงานที่ท างานภายในวดั เป็นตน้ และการน าผลวิเคราะห์บทบาทด้านการจดั
การศึกษาพระพุทธศาสนาเถรวาทของวดัไทยในประเทศอินเดีย -เนปาล  มาเป็นแนวทางกับ
องค์กรหรือวดัอ่ืนๆ เช่น  1) บทบาทด้านการจดัการศึกษาพระปริยติัธรรม 2) บทบาทการเป็น
ศูนยก์ลางในการติดต่อประสานงานด้านการศึกษาของวดัเครือข่าย  3) บทบาทการจดัหาแหล่ง
เรียนรู้ เช่น ห้องสมุด   4) บทบาทการเป็นศูนย์กลางในการให้การศึกษาพระพุทธศาสนาแก่
ประชาชนท่ีมีความสนใจและชุมชนโดยรอบ เป็นตน้ 
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ความน า 

 การศึกษาเป็นกระบวนการให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์  การปรับเปล่ียน
ทศันคติการสร้างจิตส านึก  การเพิ่มพูนทักษะ การท าความเข้าใจให้กระจ่าง การอบรมปลูกฝัง
ค่านิยม การถ่ายทอดศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรมของสังคม รวมถึงการพฒันาความคิดโดยมี
วตัถุประสงค์ท่ีจะให้บุคคลมีความเจริญงอกงามทางปัญญา  มีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสม
ส าหรับการประกอบอาชีพ สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม มีค่านิยมท่ีดีและอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้น
อย่างมีความสุข (วิไล ตั้งจิตสมคิด, 2546, หน้า 26) โดยกระบวนการด าเนินการให้มนุษยไ์ด้รับ
การศึกษาน้ี หากรัฐยงัไม่เขา้มาดูแล ก็เป็นเร่ืองท่ีคนใกลชิ้ดเช่น ครอบครัว หรือญาติมิตรเพื่อนฝงูท า
หนา้ท่ีอบรมสั่งสอนกนัเอง เพื่อใหผู้รั้บการอบรมสามารถอยูร่่วมกบัสังคมขนาดยอ่มนั้นได ้ 

 แต่เม่ือสังคมขยายตวัมากข้ึนท าให้โลกสมยัปัจจุบนัมีความเจริญทางดา้นเทคโนโลยีท่ี
สามารถติดต่อส่ือสารกนัอยา่งไร้พรมแดน ทุกเร่ืองสามารถเช่ือมโยงถึงกนัเป็นอยา่งดี นอกจากน้ียงั
มีการเปล่ียนแปลงทางสังคมหลายดา้น ในจ านวนนั้นเช่น  เศรษฐกิจ และการเมือง ท่ีต่างไปจากอดีต
เป็นอย่างมาก ซ่ึงถา้มองเก่ียวกบัการติดต่อดา้นธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศท าให้เกิดการ
ติดต่อคา้ขายและการส่งออกคา้ขาย ท่ีตอ้งแยง่ชิงตลาดกนั หรือแมก้ระทัง่การเจรจาพดูคุยต่อลองกนั
กนัในระดบัผูบ้ริหารประเทศ  และถา้มองเฉพาะในประเทศเก่ียวกบับริษทัหรือผูป้ระกอบการต่างๆ 
ตอ้งมุ่งเขา้หาหรือแสวงหาโอกาสในการประกอบการธุรกิจของตน  ส่งผลมาสู่ประชาชนท่ีเป็น
ทรัพยากรหน่ึงของการบริหาร ซ่ึงจะตอ้งน ามาเสริมช่วยในการประกอบการท่ีตอ้งแข่งขนักนั อีกทั้ง
ประชาชนของรัฐทุกคนลว้นตอ้งด้ินรนในการด าเนินชีวิตของตนและคนใกลชิ้ดท่ีเป็นครอบครัว
หรือคนรอบขา้ง 

  ดว้ยเหตุเบ้ืองตน้ท่ีน ามากล่าวน้ียอ่มจะหลีกเล่ียงไดย้ากกบัการท่ีจะตอ้งเจอกบัปัญหาท า
ให้เป็นทุกขมี์ผลไม่สบายกายและใจ  ในส่วนของการส่งเสริมดา้นอาชีพและการมีงานท าถือวา่เป็น
หนา้ท่ีโดยตรงของรัฐท่ีจะตอ้งจดัการท าให้มีข้ึน แต่ถา้เร่ืองการบรรเทาทุกขน์ั้นจ าเป็นตอ้งมีองคก์ร
หรือหน่วยงานท่ีมีความสามารถพิเศษหรือมีบุคลากรท่ีถูกฝึกมา เข้ามาท าหน้าท่ีหรือมีบทบาท
รับผิดชอบและช่วยให้หลกัการเยียวยาหรือหลกัการท่ีจะให้ความทุกข์ท่ีเกิดข้ึนไม่เขา้ไปรุมเร้าจน
เกิดการคิดสั้นท าร้ายชีวติตนเองและผูอ่ื้น 

 ซ่ึงแน่นอนท่ีเดียววา่รัฐมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลสุขภาพจิตของคนดว้ย  แต่นัน่
ยงัไม่เพียงพอ หรือไม่เป็นท่ีนิยมอย่างกวา้งขวางของประชาชน เน่ืองจากบางคนเขินอายท่ีจะไป
ปรึกษาจิตแพทย ์ หรือบางคนไม่มีทุนทรัพยพ์อในการท่ีจะท าได ้ ในส่วนขององคก์รหรือหน่วยงาน
นั้นก่อนท่ีจะเขา้มาท าหน้าท่ีตอ้งได้รับความเห็นชอบโดยรัฐ ตรงน้ีรัฐอาจจะต้องจดัระดมสมอง
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ออกแบบตรวจรับรองหน่วยงานท่ีจะท า และมีการตรวจสอบมาตรฐานการให้ค  าปรึกษาหรือให้ค  า
สอนต่อประชาชนในประเทศดว้ย   

 ดว้ยเหตุน้ีก่อนท่ีองค์กรใดองค์กรหน่ึงจะเขา้มาท าหน้าท่ีเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยคน
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น องค์กรนั้นควรจะมีระบบและมีมาตรฐานโดยเร่ิมการจดัการ
บุคลากรภายในก่อน หรืออาจะกล่าวไดว้า่องคก์รจะตอ้งมีระบบในการจดัการ ซ่ึงโดยมากแลว้การ
สรรหาบุคลากรเขา้มาในองคก์รจะมีมาตรฐานท่ีไดจ้ดัการกนัอยูดี่พอควรแลว้ แต่ท่ีส าคญัเม่ือหาเขา้
มาแล้ว  ท่ีจะตอ้งจดัการเพิ่มคือการศึกษาทั้งทางสากลทัว่ไปและทางคุณธรรม ซ่ึงถ้าเป็นวดัแบบ
พระพุทธศาสนาเถรวาท มีค าสอนหลกัท่ีตอ้งศึกษาและปฏิบติัให้เขา้ถึงมีช่ือวา่ทางสายกลางอนัเป็น
การปฏิบัติท่ีไม่ตึงเคร่งเครียดและไม่ย่อหย่อนยานหละหลวม ท่ีย่อลงเป็นไตรสิกขา อันเป็น
การศึกษาและปฏิบติั 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) ศีล คือการรักษากาย วาจา ให้เรียบร้อย   2) สมาธิ คือการ
ฝึกปฏิบติัให้จิตตัง่มัน่อ่อนโยนในทางดีงาม และ 3) ปัญญา คือความรอบรู้ทุกส่ิงท่ีควรรู้ดว้ยเหตุผล 
(พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ.ปะยุตโต), 2545, หน้า 107) ทั้ งน้ี เพื่อให้ บุคลากรมีความรู้และ
ความสามารถให้พร้อมท่ีจะเขา้มามีบทบาทในการช่วยเหลือสังคม ซ่ึงทุกคนในสังคมตอ้งปฏิบติั
ตามสิทธ์ิและหนา้ท่ีของสถานภาพ โดยบุคคลท่ีมีสถานภาพต่าง ๆ อาจมีบทบาทต่าง ๆ กนัออกไป 
และทั้งบทบาททั้งสถานภาพเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไดเ้สมอ ยิ่งสังคมซบัซ้อนมากข้ึนเท่าไรบทบาท
ยิง่แตกต่างมากเท่านั้น (สุพตัรา สุภาพ,  2522, หนา้ 52) 

 ทั้งน้ีเม่ือกล่าวถึงการศึกษาของคณะสงฆ์แต่เดิมนั้น เร่ิมตน้มาตั้งแต่คร้ังสมยัพุทธกาล 
โดยถือว่าเป็นหน้าท่ีหลกัของพระสงฆ์ในพุทธศาสนาท่ีเรียกว่า ธุระ มี 2 ประการ คือ  1) คนัถธุระ 
ได้แก่ ธุระฝ่ายพระคมัภีร์ คือ การศึกษาหลกัพระธรรมอนัเป็นค าสั่งสอนของพระพุทธเจา้ และ                   
2) วิปัสสนาธุระ ไดแ้ก่ ธุระฝ่ายเจริญวิปัสสนา รวมทั้งสมถะดว้ย อนัเป็นเคร่ืองมือหรืออุบายฝึกหัด
จิตใจของคนให้สะอาดปราศจากกิเลสเคร่ืองเศร้าหมองทั้งปวง  (พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก 
ญาณสิทธิ), 2548, หน้า 2) ซ่ึงการศึกษาของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาดงักล่าว ประกอบ ดว้ยหลกั
ใหญ่แลว้มี 3 ประการ (แม่กองธรรมสนามหลวง, 2548, หนา้ 36-37)  

  1) ปริยติั ไดแ้ก่ การศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวนิยั เป็นการศึกษาภาคทฤษฎี คือการ
เรียนพระวนิยัให้ความรู้เป็นพื้นฐานแจ่มแจง้วา่ ค าสอนของพระพุทธองคน์ั้นมีอะไรบา้ง ถา้จะนอ้ม
น าเอาพระธรรมค าสั่งสอนมาปฏิบติัตามแลว้จะไดผ้ลอยา่งไร เป็นตน้ นบัเป็นองค์ประกอบส าคญั
ในการเป็นพื้นฐานของการปฏิบติัและปฏิเวธ  

  2) ปฏิบติั ไดแ้ก่ การน้อมเอาหลกัธรรมค าสอนท่ีไดเ้รียนรู้ในทางทฤษฎีนั้นมาสู่
ภาคปฏิบติั คือ น ามาประพฤติปฏิบติัจริง ๆ เพื่อเป็นการอบรมกาย วาจา ใจ กล่าวอีกนัยหน่ึง คือ 
น าเอาหลกัธรรมท่ีเรียนรู้แลว้นั้นมาเป็นแนวทางหรือปทฏัฐานแห่งชีวิตใหเ้หมาะสมกบัฐานะตน  
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  3) ปฏิเวธ ไดแ้ก่ การน าเอาหลกัธรรมค าสอนท่ีไดเ้รียนรู้และปฏิบติัจนไดรั้บผล
การปฏิบติัมาเทศนาสั่งสอนประชาชนให้ไดรู้้และปฏิบติัตาม เป็นขั้นท่ีแสดงถึงผลของการปฏิบติั
ธรรม    

 ดงันั้นการจดัการการศึกษามีไวเ้พื่อพฒันาคนให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ทั้งน้ีเพราะถา้คน
ไดรั้บการพฒันาดีแลว้ฐานความรู้จะตามมาเอง (พระเทพโสภณ (ประยรู ธมัมะจิตโต), 2546, หนา้ 18)  
ดว้ยเหตุน้ีการจดัการศึกษาพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทของวดัไทยในอินเดีย-เนปาล จึงจดัวา่เป็น
แนวทางเร่ิมตน้ท่ีจะท าให้การช่วยเหลือสังคมกา้วหนา้ไปไดด้ว้ยดี และอาจจะน ามาเป็นกรณีศึกษา
ส าหรับประเทศอ่ืนๆ ต่อไปตามความเหมาะสม ซ่ึงการจดัการศึกษาน้ีไม่จ  าเพาะวดัไทยเถรวาท
เท่านั้ น  แม้แต่วดัมหายานควรจดัด าเนินการด้วยเช่นกัน  จึงจะสามารถเป็นท่ีพึ่ งทางจิตใจของ
ประชาชน และเม่ือใหก้ารศึกษาทางพระพุทธศาสนาท่ีถูกตอ้งจะท าใหส้ังคมอยูอ่ยา่งร่มเยน็และเป็น
สุขอย่างย ัง่ยืน ซ่ึงจะเป็นผลดีกบัรัฐดว้ยหากว่าประชาชนมีจิตใจท่ีดีจะท าให้การพฒันาประเทศมี
ความสะดวกราบร่ืนดว้ย แต่ถา้หากประชาชนไดรั้บแนวคิดท่ีสุดโต่งหรือเคร่งไปในทางค าสอนท่ีไม่
ยอมรับการเปล่ียนแปลงหรือขาดเหตุผลในการท่ีจะอยู่ร่วมกัน  จะท าให้เกิดปัญหาจนถึงความ
วุน่วายในประเทศได ้ 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

   1. เพื่อวิเคราะห์แนวคิดดา้นการจดัการศึกษาพระพุทธศาสนาเถรวาทของวดัไทยใน
ประเทศอินเดีย-เนปาล 

   2. เพื่อวเิคราะห์บทบาทดา้นการจดัการศึกษาพระพุทธศาสนาเถรวาทของวดัไทยใน
ประเทศอินเดีย-เนปาล 

 3. เพื่อน าผลวิเคราะห์ท่ีไดจ้ากการจดัการศึกษาพระพุทธศาสนาเถรวาทของวดัไทยใน
ประเทศอินเดีย-เนปาล มาเป็นแนวทางต่อวดัอ่ืนๆ ต่อไป 
 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ผูว้ิจยัไดมี้การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง คือ  1) แนวคิดดา้นการจดั
การศึกษาพระปริยติัธรรม ประกอบดว้ยความหมายของการศึกษา, ความหมายของการจดัการศึกษา, 
ความส าคญัของการศึกษาและการจดัการศึกษา, แนวคิดทฤษฎีทางการศึกษาและการจดัการศึกษา 
การจดัการศึกษาพระปริยติัธรรม 2) บทบาทด้านการจดัการศึกษาของพระสงฆ์ ประกอบด้วย
ความหมายของบทบาท และบทบาทของพระสงฆก์บัการจดัการศึกษา 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 
 การวิจยัเร่ือง “การจดัการศึกษาพระพุทธศาสนาเถรวาทของวดัไทยในประเทศอินเดีย -
เนปาล” ผูว้ิจยัไดท้  าการก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยัให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการศึกษา 
และศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  แลว้น ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดไดด้งัน้ี 
 

ภาพที ่1 แสดงกรอบแนวคิดในการวจัิย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 

 การศึกษาแนวคิดดา้นการจดัการศึกษาพระพุทธศาสนาเถรวาทของวดัไทยในประเทศ
อินเดีย-เนปาลน้ี เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Quality Research) โดยใช้วิธีการศึกษาด้านเอกสาร 
(Document Research) ควบคู่กับการศึกษาภาคสนาม (Field Study) คือการสังเกต (Observation) 
และการสัมภาษณ์ (Interview)  โดยศึกษาแนวคิดและบทบาทดา้นการจดัการศึกษาพระพุทธศาสนา
เถรวาทของวดัไทยในประเทศอินเดีย-เนปาล  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

  1) ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ วดัไทยในประเทศอินเดีย – เนปาล และพระสงฆ์
ไทยในวดัท่ีเก่ียวขอ้งในแวดวงการจดัการศึกษาพระปริยติัธรรม 

  2) กลุ่มตวัอยา่ง  

บทบาทดา้นการจดัการศึกษา 
พระพุทธศาสนาเถรวาท 

แนวคิดดา้นการจดัการศึกษา 
พระพุทธศาสนาเถรวาท 

การจดัการศึกษาพระพุทธศาสนาเถรวาท 
ของวดัไทยในประเทศอินเดีย-เนปาล 

การวเิคราะห์แนวคิดและบทบาท 
การจดัการศึกษาพระพุทธศาสนา

เถรวาท 
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   2.1 วดัไทยในประเทศอินเดีย – เนปาลท่ีจัดการศึกษาพระปริยติัธรรม 
จ านวน 5 วดั คือ ประเทศอินเดีย ประกอบด้วยวดัไทยพุทธคยา วดัไทยนาลนัทา วดัไทยกุสินารา
เฉลิมราชย ์วดัไทยเชตวนัมหาวหิาร และประเทศเนปาล ประกอบดว้ยวดัไทยลุมพินี  

   2.2 พระภิกษุประจ าวดัไทยในประเทศอินเดีย-เนปาลระดบัเจา้อาวาสหรือ
พระภิกษุท่ีเป็นผูแ้ทนเจา้อาวาสซ่ึงรับหน้าท่ีการบริหารกิจการของวดัในประเทศอินเดีย – เนปาล ท่ี
เก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาพระปริยติัธรรม โดยเลือกแบบเจาะจงจากวดัไทยในประเทศอินเดีย – 
เนปาล จ านวน 10-15 รูป  
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ผูว้ิจยัได้ ใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ได้แก่ เคร่ืองบนัทึกเสียง และเก็บขอ้มูล
จากการประชุมสัมมนาและการสัมภาษณ์ เพื่อเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง คือ พระภิกษุท่ีเป็นเจา้
อาวาสหรือพระภิกษุท่ีเป็นผูแ้ทนเจา้อาวาสซ่ึงรับหน้าท่ีการบริหารกิจการของวดัไทยในประเทศ
อินเดีย – เนปาล ท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาพระปริยติัธรรม ซ่ึงเขา้ร่วมการประชุมสัมมนาระดม
ความคิด เร่ือง ประสบการณ์การท างานดา้นต่าง ๆ ของพระภิกษุประจ าวดัไทยในประเทศอินเดีย – 
เนปาล ตามประเด็นหลกัดงัน้ี  

  1) สภาพทัว่ไปในการจดัการศึกษาของวดัไทยในประเทศอินเดีย-เนปาล 

  2) แนวคิดดา้นการจดัการศึกษาของวดัไทยในประเทศอินเดีย-เนปาล 
  3) บทบาทดา้นการจดัการศึกษาของวดัไทยในประเทศอินเดีย-เนปาล 

  4) การวิเคราะห์แนวคิดและบทบาทการจดัการศึกษาพระพุทธศาสนา  

  ของวดัไทยในประเทศอินเดีย-เนปาล ด้วยการน า SWOT มาประยุกต์ใช้ 
 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล  

  1) เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู ้ร่วมสัมมนาและบรรยายพิ เศษ โดยใช้เคร่ือง
บันทึกเสียงเป็นเคร่ืองมือ โดยเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและประชุมสัมมนา ตลอดช่วงเวลาการ
เดินทาง เพื่อเก็บขอ้มูลภาคสนาม ระหวา่งวนัท่ี 22 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2560  

  2) เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาเชิงลึกด้วยการสัมภาษณ์ (In depth- 
Interview) โดยเชิญพระภิกษุประจ าวดัไทยในประเทศอินเดีย -เนปาลระดับเจ้าอาวาสหรือ
พระภิกษุท่ีเป็นผูแ้ทนเจา้อาวาส ซ่ึงรับหนา้ท่ีการบริหารกิจการของวดัไทยในประเทศอินเดีย – เนปาล                
ที่เกี่ยวขอ้งในการจดัการศึกษาพระปริยตัิธรรม จ านวน 10-15 รูป เก่ียวกับแนวคิดด้านการจดั
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การศึกษา ในการเดินทางเพื่อเก็บข้อมูลภาคสนามในประเทศอินเดีย – เนปาล ระหว่างวนัท่ี 22 
เมษายน – 4 พฤษภาคม 2560  เก็บขอ้มูลโดยการจดบนัทึกตามประเด็นหลกัในการสัมภาษณ์เพื่อ
น ามาสังเคราะห์ขอ้มูล  

  3) ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่มพระภิกษุระดบัเจา้อาวาสหรือพระภิกษุท่ีเป็น
ผูแ้ทนเจา้อาวาสซ่ึงรับหน้าท่ีการบริหารกิจการของวดัไทยในประเทศอินเดีย – เนปาล  ระหวา่งวนัท่ี 
22 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2560 ซ่ึงมีลักษณะเป็นความคิดเห็น และข้อเสนอแนะน าเสนอใน
ลกัษณะขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล  

 จากการท่ีไดร้วบรวมขอ้มูลครบถว้นแลว้ ผูว้ิจยัน าขอ้มูลมาวิเคราะห์เชิงคุณภาพโดยใช้
วิธีวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และสรุปน าเสนอโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive 
Analysis) 
 

ผลการวจัิย 

  การวิจยัเร่ือง “การจดัการศึกษาพระพุทธศาสนาเถรวาทของวดัไทยในประเทศอินเดีย -
เนปาล” สามารถแบ่งการน าเสนอผลการวจิยัออกเป็น 3 ประเด็น ดงัน้ี 

 1) สภาพทัว่ไปในการจดัการศึกษาของวดัไทยในประเทศอินเดีย -เนปาล พบว่ามี
สภาพทัว่ไปในการจดัการศึกษาท่ีหวัหนา้พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย – เนปาล ไดม้อบแนวคิด 
นโยบาย และวิธีการ ในการด าเนินการจดัการศึกษา แก่วดัไทยในประเทศอินเดีย – เนปาล โดยแบ่ง
วธีิการส่งเสริมการศึกษาได ้2 ประเภท ดงัน้ี 

  1.1 การส่งเสริมการศึกษาแก่นกับวชในทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ส่งเสริมพระภิกษุสามเณร
ในทอ้งถ่ินท่ีเขา้มาบวชในพระพุทธศาสนา ให้การสนับสนุนการศึกษาในพรรษาเพื่อให้มีความรู้
ความสามารถในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาได ้เพราะนกับวชในทอ้งถ่ิน จดัวา่เป็นบุคลากรส าคญั
ในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาใหม้ัน่คงในอนาคต 

  1.2 การส่งเสริมการศึกษาแก่นักบวชจากประเทศไทยและต่างประเทศ ท่ีเขา้มา
ศึกษาอยูใ่นประเทศอินเดีย โดยการให้ทุนสนบัสนุนการศึกษา และเขา้มาฝึกฝนศึกษาเรียนรู้วิธีการ
เผยแผ่ศาสนธรรมจากวัดไทยกุ สินาราเฉลิมราชย์ และวัดไทยลุมพิ นี  เพื่ อช่วยกันเผยแผ่
พระพุทธศาสนาไปยงัประเทศอ่ืนๆ และเพื่อความมัน่คงของพระพุทธศาสนาต่อไป 

 2) แนวคิดดา้นการจดัการศึกษาของวดัไทยในประเทศอินเดีย-เนปาล พบว่ามีแนวคิด
ดา้นการจดัการศึกษา ดงัน้ี 
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  2.1 การศึกษาในระบบ เป็นการส่งเสริมการศึกษาของพระภิกษุให้มีความรู้ใน
ระดับสูงข้ึน ต่อจากการศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยสงฆ์ และมหาวิทยาลัยทั่วไป ตั้งแต่ระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาตรีโท และปริญญาตรีเอก โดยวดัเป็นผูใ้ห้ทุนสนบัสนุนการศึกษา ซ่ึงข้ึนอยูก่บั
ศกัยภาพความสามารถของผูเ้รียนแต่ละรูป วดัเป็นเพียงบนัไดให้กา้วเดินตามก าลงัศกัยภาพจะจบชา้
หรือเร็ว อยากไดป้ริญญาหรือปัญญาใหสิ้ทธิเตม็ท่ี 

  2.2 การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาภายในวดั โดยอาศยักระบวนการท างาน
เป็นแผนกเพื่อแจกแจงการใชค้วามรู้ความสามารถท่ีมีอยูแ่ลว้ ดว้ยการน าออกมาใชพ้ฒันาการเรียนรู้
ปฏิบัติจริง เช่น แผนกทุน แผนกเลขานุการ แผนกวิเทศสัมพันธ์  แผนกประชาสัมพันธ์  แผนก
การเกษตร แผนกการบญัชี แผนกโภชนาการ แผนกการเงิน แผนกรายการจดัวิทยุชุมชน  แผนก
พระวิทยากร และแผนกบรรยายนอกสถานท่ี  

  2.3 การศึกษาพน้จากระบบ หรือการศึกษาเหนือระบบ เป็นการจดัการศึกษามุ่ง
ผลิตนักเผยแผ่หรือพระธรรมทูต สร้างความคิด สร้างงานให้เป็นงานตนเอง เช่น การผลิตหนังสือ 
แผน่ซีดีรอมส่ือสารการเผยแผต่ามความถนดัของแต่ละรูป วดัจดัทุนสนบัสนุน ซ่ึงการศึกษาพน้จาก
ระบบน้ี มุ่งสร้างเสริมความรู้ภายในติดอาวุธทางปัญญา มีการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อความ
หลุดพน้คือ พระนิพพาน 

 การจดัการศึกษาทั้ง 3 ระบบนั้น เพื่อให้พระภิกษุ มีความสามารถสนองงานภายในวดั 
และภายนอกวดัได ้พยายามสร้างทีมงานให้สอดคลอ้งกบัประเภทงาน ในทีมงานแต่ละแผนกอยา่ง
นอ้ยตอ้งมี 4 รูป/คน คือ เจา้ของงาน ผูร่้วมท างาน ประกอบดว้ย ระดบัท างานแทน ระดบัผูช่้วยงาน 
และระดบัรับใชง้าน ซ่ึงในทีมงานหน่ึงอาจจะมีทั้งบรรพชิตและคฤหสัถ ์

 3) บทบาทด้านการจัดการศึกษาของวดัไทยในประเทศอินเดีย -เนปาล พบว่า มี
บทบาทดา้นการศึกษา ดงัน้ี 

  3.1 จดัเป็นหน่วยงานรวบรวมข้อมูลข่าวสาร เก่ียวกับประชาชน วฒันธรรม
ประเพณี ศิลปกรรม สถาปัตยกรรมของชาติ และพระพุทธศาสนาของประเทศไทย ส าหรับผูส้นใจ
ท่ีเป็นชาวต่างประเทศ และผูท่ี้จะเดินทางเขา้สู่ประเทศไทย อนัเป็นการสนองงานของคณะสงฆไ์ทย 
และรัฐบาลไทย 

  3.2 ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีต ารา เอกสาร หนงัสืออา้งอิงทางศาสนา ปรัชญา
ประวติัศาสตร์ โบราณคดี และภาษาศาสตร์ วฒันธรรม ประเพณี เพื่อการศึกษาคน้ควา้ วิจยั งาน
วทิยานิพนธ์ และงานวจิยันกัวชิาการทัว่ไป 

  3.3 จดัประชุมสัมมนาวิชาการทางพระพุทธศาสนา ปรัชญาศาสนา การด าเนิน
ชีวติ ร่วมกบัมหาวทิยาลยั สถาบนัการศึกษา วดัและส านกั ของประเทศไทย อินเดีย และนานาชาติ 
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  3.4 จดัห้องสมุดพระพุทธศาสนา มีหลกัสูตรนกัธรรม-บาลี พระไตรปิฎก 7 ภาษา 
อรรถกถา หนังสืออา้งอิง ต ารา และผลงานของนักวิชาการทางศาสนา จดัศาลาปฏิบติัธรรม สาลวโน
ทยาน ท่ีสนทนาธรรม ใหบ้ริการแก่ชุมชนและผูส้นใจทัว่ไป 

  3.5 จดัท าพิพิธภณัฑ์ แสดงพระพุทธปฏิมากรส าคญัในประเทศไทย พระพุทธรูป
ในแต่ละประเทศท่ีนับถือพระพุทธศาสนา และรูปเหมือนพระสงฆ์ไทย ผู้ท  าคุณประโยชน์ต่อ
พระพุทธศาสนา เป็นตน้ 

  3.6 จดัหลกัสูตรส าหรับผูบ้รรพชาอุปสมบท คือเม่ือท่านท่ีบรรพชาอุปสมบทแล้ว 
จะต้องเข้าสู่กระบวนการฝึกอบรม โดยผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรท่ีทางวดัก าหนดไว ้เช่น 
หลกัสูตร 7 วนั 10 วนั 15 วนั 30 วนั 45 วนัหรือมากกวา่นั้น ผูบ้รรพชาอุปสมบทแลว้ ตอ้งเขา้รับการ
ฝึกอบรมในหลกัสูตร ดงัต่อไปน้ี 

   3.6.1 หลกัสูตรพระปริยติัธรรม ส าหรับพระนวกะ 

   3.6.2 หลกัสูตรวปัิสสนากรรมฐาน 

   3.6.3 ภาคปฏิบติั ออกจาริกไปสู่สังเวชนียสถานทั้ ง 4 ต าบล คือ สถานท่ี
ประสูติ สถานท่ีตรัสรู้ สถานท่ีแสดงปฐมเทศนา และสถานท่ีปรินิพพาน พร้อมทั้งท ากิจกรรมตาม
สถานท่ีส าคญัทั้ง 4 ต าบลนั้น เช่น ท่ีวดัไทยกุสินาราเฉลิมราชย ์จุดท่ีพระพุทธเจา้ปรินิพพาน ไดจ้ดั
กิจกรรมให้พระนวกะถือธุดงค ์คือ นอนในกลดบริเวณสวนป่าไผ ่ฉนัในบาตร เพื่อเป็นการฝึกปฏิบติั
ตามรอยพระอรหนัตใ์นอดีต  

   3.6.4 ปฏิเวธ หรือการประเมินผลของการปฏิบัติ  ในช่วงสุดท้ายของการ
บรรพชาอุปสมบท คือ การลาสิกขา บางท่านปรารถนาจะกลบัเมืองไทยเพื่อเทศน์โปรดโยมพ่อ 
โยมแม่ก่อนลาสิกขาตามระเบียบประเพณีปฏิบติั จะไดน้ าส่ิงท่ีไดศึ้กษาปฏิบติั ส่ิงท่ีไดป้ระสบพบ
เจอจากประเทศอินเดีย และสังเวชนียสถานทั้ง 4 ไปแสดงเป็นพระสัจธรรม ให้ศีล ให้พรโปรดญาติ
โยมท่ีบา้น 

 4) การวิเคราะห์แนวคิดและบทบาทการจดัการศึกษาพระพุทธศาสนาของวดัไทยใน
ประเทศอินเดีย-เนปาล ด้วยการน า SWOT มาประยุกต์ใช้ พบว่า มีการวิเคราะห์แนวคิดและ
บทบาทการจดัการศึกษา ดงัน้ี 

  4.1 จุดแข็งในการการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาเถรวาทของวดัไทยในประเทศ
อนิเดีย-เนปาล 

 การจดัการศึกษาพระพุทธศาสนาเถรวาทของวดัไทยในประเทศอินเดีย -เนปาล  มีจุด
แขง็ท่ีสามารถสรุปได ้4 ดา้น คือ  
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  1) ดา้นหลกัสูตร มีการจดัท าหลกัสูตรตามท่ีคณะสงฆใ์นประเทศไทยจดัการเรียน
การสอน แลว้น าหลกัสูตรบางส่วนท่ีเหมาะสมส าหรับคนพื้นเมืองมาเพิ่ม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
คือ ส่วนท่ี 1 หลกัสูตรพระปริยติัธรรม ชั้นนวกะภูมิ ประกอบด้วย วิชาเรียงความแก้กระทูธ้รรม, 
วชิาธรรมะ, วิชาพุทธประวติั, วิชาวินยั, วชิาเบญจศีล-เบญจธรรม, วิชาศาสนพิธี ส่วนท่ี 2 หลกัสูตร
พุทธคยาศึกษา ประกอบดว้ย วชิาภาษาองักฤษพื้นฐาน, วชิาภาษาองักฤษสนทนา, วชิาภาษาฮินดีพื้นฐาน, 
วชิาโหราศาสตร์, วชิาวปัิสสนากรรมฐาน และส่วนท่ี 3 หลกัสูตรเตรียมพระธรรมทูต  

  2) ด้านครูผูส้อน ได้แก่ มีครูท่ีมีศกัยภาพ มีความเช่ียวชาญเฉพาะตวั มีจิตอาสา 
โดยเฉพาะครูผูส้อนท่ีเป็นคนพื้นเมือง สามารถส่ือสารและสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูเ้รียน ซ่ึงเป็น
ชาวพื้นเมืองได ้

  3) ด้านกระบวนการเรียนการสอน ได้แก่  มีการจัดท าแผนการสอน  ตามแผน
ยุทธศาสตร์ มีประสบการณ์ มีเทคนิควิธีท่ีหลากหลายท่ีสามารถสอนให้จูงใจ  แจ่มแจง้ แกล้วกล้า 
และมีคุณภาพท่ีมีการยอมรับ ท าใหมี้ผูเ้ขา้มาศึกษาเพิ่มมากข้ึนเป็นประจ าทุกปี 

  4) ด้านส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอน ได้แก่ มีบุคลากรท่ีสามารถผลิตส่ือท่ี
หลากหลาย ตามล าดับช่วงชั้นของหลักสูตร และการน าส่ือไปปรับใช้เพื่อให้เกิดศกัยภาพทางการ
เรียนรู้เพิ่มข้ึน เช่น มีการจ าท าส่ือการเรียนการสอน และหลกัสูตรเป็น 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษา
ฮินดี และภาษาองักฤษ 

 4.2 จุดอ่อนในการการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาเถรวาทของวัดไทยในประเทศ
อนิเดีย-เนปาล 

 การจดัการศึกษาพระปริยติัธรรมของพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย – เนปาล มี
จุดอ่อนท่ีสามารถสรุปได ้4 ดา้น คือ  

  1) ดา้นหลกัสูตร การด าเนินการจดัท าหลกัสูตรตามแผนงานและนโยบายท่ีวางไว ้
แม้จะมีครบทุกรายวิชาตามท่ีวางไวแ้ล้วก็ตาม แต่ยงัไม่ส าเร็จสมบูรณ์ เน่ืองจากความแตกต่างทาง
บริบทของสังคม วฒันธรรมและพื้นท่ีของประเทศอินเดีย – เนปาล มีความหลากหลายทางภาษา ดงันั้น 
จึงเป็นการยากท่ีจะจดัท าหลกัสูตรให้เหมาะสม และเขา้ใจ เข้าไดโ้ดยง่ายส าหรับคนพื้นเมืองทุกคน 
เน่ืองจากขาดแคลนบุคลากรผูแ้ปลและงบประมาณ 

  2) ดา้นครูผูส้อน ไดแ้ก่ ครูท่ีมีศกัยภาพ มีความเช่ียวชาญเฉพาะตวั และมีจิตอาสา 
โดยเฉพาะครูผูส้อนท่ีเป็นคนพื้นเมือง ท่ีสามารถส่ือสารและสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูเ้รียนซ่ึงเป็น
ชาวพื้นเมืองได ้ยงัมีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ 

  3) ด้านกระบวนการเรียนการสอน ได้แก่  มีการจัดท าแผนการสอน  ตามแผน
ยทุธศาสตร์ แต่ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ และมีเทคนิควิธีท่ีหลากหลายท่ีสามารถสอนใหจู้งใจ แจ่ม
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แจง้ แกลว้กลา้ และมีคุณภาพ ยงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ ดงันั้น ครูผูส้อนจึงใชว้ธีิการสอนแบบ
เวียนไปตามวดัต่าง ๆ ท าให้การเรียนการสอนไม่ต่อเน่ือง ขาดตอน และไม่เพียงพอ ไม่เป็นไปตาม
แผนการสอน และแผนยทุธศาสตร์ 

  4) ดา้นส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอน ไดแ้ก่ ส่ือการเรียนการสอน และหลกัสูตรท่ี
จดัท าเป็น 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาฮินดี และภาษาองักฤษ ยงัไม่เพียงพอต่อจ านวนนกัเรียนและ
ความตอ้งการในการใชส้อย เน่ืองจากผูเ้รียนบางส่วนไม่สามารถใชภ้าษาทั้งสามไดใ้นระดบัดี แต่ใช้
ภาษาอ่ืนซ่ึงเป็นภาษาทอ้งถ่ิน 

 4.3 โอกาสที่จะก้าวหน้าขึ้นในการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาเถรวาทของวัดไทยใน
ประเทศอนิเดีย-เนปาล 

 การจดัการศึกษาพระพุทธศาสนาเถรวาทของวดัไทยในประเทศอินเดีย -เนปาล  มี
โอกาสท่ีจะกา้วหนา้ข้ึน สามารถสรุปได ้4 ดา้น คือ  

  1) ด้านหลักสูตร  ได้แก่ สามารถน าหลักสูตรไปประยุกต์ใช้สอนได้กับทุก
ระดับชั้น ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กับครูผูส้อนตอ้งได้รับการอบรมในแต่ละหลกัสูตรอย่างต่อเน่ือง ทุก ๆ ปี
การศึกษาควรไดรั้บการอบรมเพื่อการพฒันาให้เป็นไปตามหลกัสูตรท่ีมีการปรับเปล่ียนให้ทนัสมยั
และครอบคลุมเน้ือหาท่ีมีความหลากหลายของแต่ละวชิา เพื่อใหเ้หมาะสมแก่ผูเ้รียนในแต่ละพื้นท่ี 

  2) ดา้นครูผูส้อน ไดแ้ก่ ครูผูส้อนมีโอกาสพฒันาความรู้ท่ีหลากหลาย สามารถศึกษา
ต่อได้ทั้ งในและต่างประเทศ เพื่อสั่งสมประสบการณ์ในหลาย ๆ ด้าน อนัจะเป็นประโยชน์ในการ
ส่ือสารและการเขา้ถึงผูเ้รียนและชุมชน  

  3) ดา้นกระบวนการเรียนการสอน ไดแ้ก่ ตอ้งมีการวางแผนก าลงัผูส้อน เพื่อสร้าง
บุคลากรรุ่นใหม่ ท่ีมีแนวคิดต่อระบบการศึกษาสมยัใหม่ มีระบบจูงใจให้ผูส้อนมีโอกาสในการ
สร้างประสบการณ์ เพราะการสอนไม่สามารถหยุดน่ิงอยูก่บั การบรรยายอยา่งเดียว แต่จะตอ้งเพิ่ม
เทคนิควิธีท่ีหลากหลายท่ีสามารถสอนให้จูงใจ ดว้ยวิธีการเรียนการสอนแบบสืบคน้ มีตวัอยา่งในการ
ตั้งค  าถาม 

  4) ดา้นส่ืออุปกรณ์การสอน ไดแ้ก่ ผูส้อนตอ้งผลิตเอกสารประกอบการสอนและ
เรียนรู้การผลิตส่ือต าราให้ทนัสมยั เพราะบุคลากรในสมยัน้ีตอ้งเน้นการเรียนการสอนแบบการ
คน้ควา้จากส่ือท่ีหลากหลาย วธีิการสอนผา่นระบบการส่ือสารต่าง ๆ  

 4.4 อุปสรรคในการการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาเถรวาทของวัดไทยในประเทศ
อนิเดีย-เนปาล 



 
๑๒ 

 
 การจดัการศึกษาพระพุทธศาสนาเถรวาทของวดัไทยในประเทศอินเดีย-เนปาล  มี
อุปสรรคท่ีสามารถสรุปได ้4 ดา้น คือ  

  1) ด้านหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรมีเน้ือหาสาระเฉพาะ ปรับเปล่ียนตามความ
เหมาะสมของพื้นท่ี จึงเป็นการยากท่ีจะสามารถจดัท าหลกัสูตรท่ีสมบูรณ์เพื่อคนพื้นเมืองในแต่ละพื้นท่ี
ได ้เน่ืองจากตอ้งใชบุ้คลากรและระยะเวลาในการจดัท าหลกัสูตร 

  2) ดา้นครูผูส้อน ไดแ้ก่ ครูผูส้อนแต่ละท่านมีภาระหน้าท่ีหลายดา้น ตอ้งรับผิดชอบ
งานมากกวา่หน่ึงอยา่ง จึงมีเวลาไม่เพียงพอแก่การสอน และการพฒันาดา้นการสอน อีกทั้งบางพื้นท่ี
ประสบปัญหาการขาดแคลนผูส้อนที่มีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในการสอน จึงท าให้
ครูบางท่านตอ้งสอนมากกวา่หน่ึงสถานท่ี ส่งผลใหข้าดความต่อเน่ืองในการจดัการเรียนการสอน 

  3) ด้านกระบวนการเรียนการสอน ได้แก่ ผูเ้รียนมีพื้นฐานท่ีแตกต่างกันในแต่ละ
พื้นท่ี ทั้งด้านสังคม ประเพณีและวฒันธรรม ดงันั้น ผูส้อนจึงตอ้งมีเทคนิคและวิธีการเฉพาะในการ
จดัการเรียนการสอนให้เหมาะสมในแต่ละพื้นท่ี 

  4) ด้านส่ืออุปกรณ์การสอน ได้แก่ ในบางพื้นท่ียงัขาดอุปกรณ์ท่ีทันสมัย และ
เหมาะสมแก่การใชง้านในการจดัการเรียนการสอนในสถานท่ีนั้น ๆ 
 

การอภิปรายผล 

  การวิจยัเร่ือง “การจดัการศึกษาพระพุทธศาสนาเถรวาทของวดัไทยในประเทศอินเดีย-
เนปาล” มีประเด็นส าคญัท่ีควรน ามาอภิปราย ดงัต่อไปน้ี 

 1. วิเคราะห์แนวคิดด้านการจดัการศึกษาพระพุทธศาสนาเถรวาทของวดัไทยใน
ประเทศอินเดีย -เนปาล ผลการศึกษาพบว่า วดัไทยในประเทศอินเดีย – เนปาล ได้ยึดแนวคิด 
นโยบาย และวิธีการตามพระราชบญัญติัคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2505 (ฉบบัท่ี 2)  แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญติัคณะสงฆ ์พุทธศกัราช 2535 และแนวคิด นโยบาย และวิธีการขององคก์รปกครองคณะ
สงฆไ์ทยอนัมีมหาเถรสมาคม เป็นตน้ รวมถึงตามนโยบายการศึกษาของพระธรรมโพธิวงศ์  (วรียุทธ์             
วรียุทฺโธ)  หวัหนา้พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เพื่อให้งานพระธรรมทูตไทยมีการพฒันา     
และมีศกัยภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงได้ศึกษาภาควิชาทั้งทางโลกและทางธรรม โดยส่วนมากจึงมีความ
คลา้ยกนั ต่างกนัเพียงแนวคิดบางส่วนที่เหมาะสมแก่บริบทและวิธีการในการด าเนินงานเท่านั้น 
ดงัน้ี  1) วัดไทยพุทธคยา มีแนวคิดดา้นการจดัการศึกษาเพื่อน าพระศาสนาคืนสู่มาตุภูมิ จึงมีการจดั
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ข้ึนมาส่งเสริมในแผนงานน้ี เช่น โครงการนวกโพธิ  โครงการจดัการ
เรียนการสอนระดบันวกะภูมิ เป็นตน้ 2) วัดไทยนาลันทา มีแนวคิดด้านการจดัการศึกษาเพื่อสร้าง 
ศาสนทายาทรุ่นใหม่ และลดจ านวนเด็กขอทานโดยมีเทคนิคในการชกัจูงให้ประชาชนในชุมชน



 
๑๓ 

 
ใกลเ้คียงไดเ้ขา้วดั โดยการจดับวชสามเณรภาคฤดูร้อนเป็นประจ าทุกปี และสร้างศาสนทายาทรุ่น
ใหม่ ดว้ยการส่งเสริมสนับสนุนดา้นทุนการศึกษาแก่เด็กท่ีผ่านโครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน        
3) วดัไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ มีแนวคิดดา้นการจดัการศึกษาบนพื้นฐานท่ีวา่ เด็กและเยาวชน นบัวา่
เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณค่า ควรแก่การให้ความสนใจ และเอาใจใส่ด้วยเมตตาธรรม จึงมี
โครงการตน้กลา้พระพุทธศาสนา และโครงการให้ความอุปถมัภแ์ก่โรงเรียนต่าง ๆ โดยรอบจ านวน 
10 โรงเรียน เพื่อสนบัสนุนและส่งเสริมแนวคิดดา้นการจดัการศึกษาน้ี เป็นการเผยแผเ่ชิงรุก  4) วัด
ไทยเชตวันมหาวิหาร  มีแนวคิดด้านการจดัการศึกษาเพื่อให้ความรู้แก่พระสงฆ์ที่จ  าพรรษาและ
คนงานที่ท  างานภายในวดั โดยเนน้สอนวิชาพุทธประวตัิ เชื่อมโยงกบัโบราณสถานและศาสน
สถานส าคญัท่ีปรากฏในบริเวณใกล้เคียง  5) วัดไทยลุมพินี มีแนวคิดด้านการจดัการศึกษาเพื่อ
สร้างศาสนทายาทพื้นเมือง เน่ืองจากพระธรรมทูตไทยมาประจ าการไม่นาน ไม่ไดอ้ยูป่ระจ าพื้นท่ี
ถาวร อีกทั้งยงัมีอุปสรรคเร่ืองภาษา และการเข้าหาชุมชนยงัไม่ลึกซ้ึงเหมือนพระภิกษุในพื้นท่ี               
ถา้ทางวดัไดพ้ระภิกษุในพื้นท่ีผูมี้ความรู้ความสามารถมาเป็นเน้ือนาบุญมาเป็นศาสนทายาท งาน
พระศาสนาก็จะไปได้เร็ว จึงริเร่ิมโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้แนวคิดน้ีประสบ
ผลส าเร็จ 

   2. วิเคราะห์บทบาทด้านการจดัการศึกษาพระพุทธศาสนาเถรวาทของวดัไทยใน
ประเทศอินเดีย-เนปาล ผลการศึกษาพบวา่ 1) วัดไทยพุทธคยา มีบทบาทดา้นการจดัการศึกษาพระ
ปริยติัธรรม 5 ประการ คือ (1) การพฒันาหลกัสูตรพระปริยติัธรรมและหลกัสูตรพุทธคยาศึกษา            
(2) การเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานด้านการศึกษาของวดัลูกข่าย ได้แก่วดัไทยใน
ประเทศอินเดีย – เนปาลทั้งหมด (3) การจดัหาแหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ตาม
ความเป็นจริง (4) การจดัหาส่ือ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการจัดการศึกษา (5) การจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้รับประโยชน์สูงสุด และประสบผลส าเร็จตามแนวคิด 
นโยบาย และยุทธศาสตร์ท่ีวางไว ้คือ โครงการนวกโพธิ โครงการจดัการเรียนการสอนระดบันวกะ
ภูมิ เป็นตน้  2) วัดไทยนาลันทา มีบทบาทดา้นการจดัการศึกษาพระปริยติัธรรม 5 ประการ คือ (1) การ
พัฒนาหลักสูตรพระปริยติัธรรมและหลักสูตรนาลันทาศึกษา (2) การเป็นศูนย์กลางในการให้
การศึกษาพระพุทธศาสนาแก่ชุมชนโดยรอบจ านวน 14 ชุมชน (3) การจดัหาแหล่งเรียนรู้ เช่น 
หอ้งสมุด และแหล่งเรียนรู้ตามความเป็นจริง (4) การจดัหาส่ือ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการ
จดัการศึกษา  (5) การจดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้รับประโยชน์สูงสุด และประสบ
ผลส าเร็จตามแนวคิด นโยบาย และยุทธศาสตร์ท่ีวางไว ้คือ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
และโครงการมอบทุนการศึกษาแก่สามเณรและเด็กท่ีผ่านโครงการบรรพชาสามารเณรภาคฤดูร้อน
แลว้ 3) วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ มีบทบาทด้านการจดัการศึกษาพระปริยติัธรรม 5 ประการ คือ 
(1) การพฒันาหลกัสูตรพระปริยติัธรรมและหลกัสูตรกุสินาราศึกษา (2) การเป็นศูนยก์ลางในการให้
การศึกษาพระพุทธศาสนาและให้ความอุปถมัภแ์ก่โรงเรียนต่าง ๆ จ านวน 10 โรงเรียน  (3) การจดัหา



 
๑๔ 

 
แหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ตามความเป็นจริง (4) การจดัหาส่ือ อุปกรณ์ และ
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการจัดการศึกษา (5) การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด และประสบผลส าเร็จตามแนวคิด นโยบาย และยุทธศาสตร์ท่ีวางไว ้คือ โครงการ
ต้นกล้าพระพุทธศาสนา และโครงการให้ความอุปถัมภ์แก่โรงเรียนต่าง ๆ โดยรอบจ านวน 10 
โรงเรียน  4) วัดไทยเชตวันมหาวิหาร  มีบทบาทด้านการจดัการศึกษาพระปริยตัิธรรม  3 
ประการ คือ (1) การพฒันาหลกัสูตรพระปริยติัธรรมและหลกัสูตรเชตวนัศึกษา (2) การเป็นศูนยก์าร
เรียนรู้พระพุทธศาสนาแก่ชุมชนโดยรอบ (3) การจดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด และประสบผลส าเร็จตามแนวคิด นโยบาย และยุทธศาสตร์ท่ีวางไว ้เช่น โครงการ
มอบทุนการศึกษาแก่เด็กในโรงเรียนในความอุปถัมภ์ 5) วัดไทยลุมพินี มีบทบาทด้านการจัด
การศึกษาพระปริยติัธรรม 5 ประการ คือ  1) การพฒันาหลักสูตรพระปริยติัธรรมและหลกัสูตร
ลุมพินีศึกษา  2) การเป็นศูนยก์ารเรียนรู้พระพุทธศาสนาแก่ประชาชนท่ีมีความสนใจและชุมชน
โดยรอบ  3) การจดัหาแหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ตามความเป็นจริง  4) การจดัหา
ส่ือ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการจดัการศึกษา  5) การจดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้
ผูเ้รียนได้รับประโยชน์สูงสุด และประสบผลส าเร็จตามแนวคิด นโยบาย และยุทธศาสตร์ที่วางไว ้
เช่น โครงการอบรมพระปริยตัิธรรมนานาชาติ โครงการส่งเสริมความรู้พิเศษ และโครงการพุทธ
ศาสนาวนัเสาร์ 

 3. น าผลวิเคราะห์ท่ีได้จากการจดัการศึกษาพระพุทธศาสนาเถรวาทของวดัไทยใน
ประเทศอินเดีย-เนปาล มาเป็นแนวทางกบัองค์กรหรือวดัอ่ืนๆ ผลการศึกษาพบว่า 1) การน าผล
วิเคราะห์แนวคิดดา้นการจดัการศึกษาพระพุทธศาสนาเถรวาทของวดัไทยในประเทศอินเดีย -
เนปาล มาเป็นแนวทางต่อวดัอ่ืนๆ ประกอบด้วย (1) การจดัการศึกษาเพื่อน าพระศาสนาคืนสู่
มาตุภูมิ  (2) การจดัการศึกษาเพื่อสร้างศาสนทายาทรุ่นใหม่ โดยการจดับวชสามเณรภาคฤดูร้อนเป็น
ประจ าทุกปี และสร้างศาสนทายาทรุ่นใหม่ ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนด้านทุนการศึกษาแก่เด็ก                  
(3) การมีโครงการต้นกล้าพระพุทธศาสนา และโครงการให้ความอุปถัมภ์แก่โรงเรียนต่าง ๆ 
โดยรอบ  (4) การจดัการศึกษาเพื่อให้ความรู้แก่พระสงฆ์ที่จ  าพรรษาและคนงานที่ท างานภายในวดั 
โดยเนน้สอนวิชาพุทธประวติั เช่ือมโยงกบัโบราณสถานและศาสนสถานส าคญัท่ีปรากฏในบริเวณ
ใกลเ้คียง และ2) การน าผลวิเคราะห์บทบาทดา้นการจดัการศึกษาพระพุทธศาสนาเถรวาทของวดั
ไทยในประเทศอินเดีย-เนปาล มาเป็นแนวทางกบัองค์กรหรือวดัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย 1) บทบาท
ด้านการจดัการศึกษาพระปริยติัธรรม คือ  (1) บทบาทการพฒันาหลกัสูตรพระปริยติัธรรมและ
หลกัสูตรพุทธคยาศึกษา  (2) บทบาทการเป็นศูนยก์ลางในการติดต่อประสานงานดา้นการศึกษาของ
วดัเครือข่าย  (3) บทบาทการจดัหาแหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ตามความเป็นจริง                   
(4) บทบาทการจดัหาส่ือ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการจดัการศึกษา (5) บทบาทการจดั
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้รับประโยชน์สูงสุด และประสบผลส าเร็จตามแนวคิด 



 
๑๕ 

 
นโยบาย และยทุธศาสตร์ท่ีวางไว ้ (6) บทบาทการเป็นศูนยก์ลางในการใหก้ารศึกษาพระพุทธศาสนา
แก่ประชาชนท่ีมีความสนใจและชุมชนโดยรอบ 
 

ข้อเสนอแนะ 

 ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังน้ี ซ่ึงประกอบดว้ย ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
ขอ้เสนอแนะเพื่อการปฏิบติั และขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 

 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1) รัฐบาลไทยและคณะสงฆไ์ทย ควรให้ความใส่ใจและใหค้วามช่วยเหลือในการ
ด าเนินงานดา้นการจดัการศึกษาของพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย – เนปาล เช่น การจดัท าหลกัสูตร
ดว้ยภาษาราชการของรัฐนั้น ๆ เพื่อใหง่้ายต่อการน าเสนอแก่ผูเ้รียนท่ีมีบริบททางสังคมแตกต่างกนั 
  2) การบริหารจดัการวดัไทยอ่ืน ๆ ในประเทศอินเดีย – เนปาล ควรจะน าแนวคิด 
นโยบาย และกลยทุธ์ของวดัไทยท่ีประสบความส าเร็จไปประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะแก่วดัของตน 
 2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

  1) รัฐบาลไทยและคณะสงฆ์ไทย ควรให้ความสนับสนุนและช่วยเหลือในการ
จดัท าหลกัสูตรด้วยภาษาราชการของรัฐนั้น ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการน าเสนอแก่ผูเ้รียนท่ีมีบริบททาง
สังคมแตกต่างกนั และประเมินผลจากความส าเร็จ 

  2) การบริหารจดัการวดัไทยในประเทศอินเดีย – เนปาล ควรเช่ือมโยงกบัชุมชน
โดยรอบ เพื่อลดการต่อตา้น และเพิ่มการใหค้วามร่วมมือในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเชิงรุก  
  

 3. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

  1) ในการวิจยัต่อไปควรศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฏีที่จะน ามาพฒันาเป็น
กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ในการจดัการภารกิจของวดัไทยในประเทศอินเดีย – เนปาล หรือวดัไทย
อ่ืนๆ เพื่อใหเ้กิดองคค์วามรู้ท่ีจะน ามาเป็นนโยบายในการบริหารจดัการวดัให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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