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บทคัดย(อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค	เพ่ือ ๑. ศึกษาสภาพท่ัวไปการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัด
ในพระพุทธศาสนา ๒. ศึกษาปPจจัยท่ัวไปท่ีมีผลตQอการพัฒนาการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี และ ๓. นําเสนอกลยุทธ	การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี 
 ระเบียบวิธีวิจัยเปUนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บข[อมูลภาคสนาม 
(Field Study) จากผู[เชี่ยวชาญเก่ียวกับงานด[านการศึกษาสงเคราะห	ของคณะสงฆ	 ผู[รับใบอนุญาต
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ผู[อํานวยการ/ผู[จัดการโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา ข[าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
ศิษย	เกQาโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ผู[ปกครองนักเรียนโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา และนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา โดยการเลือกแบบเจาะจงตามลักษณะการเปUน
ตัวแทนของกลุQมท่ีเหมาะสม สําหรับการสัมภาษณ	เชิงลึก (In-depth Interview) ผู[ให[ข[อมูลสําคัญ 
จํานวน ๒๕ รูป/คน ได[ใช[แบบสัมภาษณ	แบบมีโครงสร[าง (Structured Interview) เปUนเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข[อมูล และการสนทนากลุQมเฉพาะ (Focus Group Discussion) จํานวน ๑๐ รูป/คน 
ได[ใช[แบบบันทึกการสนทนากลุQมเปUนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข[อมูล และวิเคราะห	ข[อมูลด[วย
เทคนิคการวิเคราะห	เนื้อหาประกอบบริบท  (Content Analysis Technique) 
 ผลการวิจัยพบว(า 
 ๑. สภาพท่ัวไปการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา พบวQา (๑) การ
ดําเนินงานของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเปUนภารกิจในการเก้ือกูลการศึกษาของคณะ
สงฆ	โดยจัดการศึกษาสงเคราะห	แกQเด็กและเยาวชนท่ียากจน (๒) โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ 
ศาสนามุQงพัฒนาคุณภาพทางความรู[และคุณภาพจิตใจและความประพฤติควบคูQกันไปตามวิถีพุทธ    
(๓) การบริหารจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาแตQละโรงเรียนมีความแตกตQางกันไป
ตามบริบทของแตQละโรงเรียน (๔) โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาได[รับการควบคุม
คุณภาพการจัดการศึกษาโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. 
และ (๕) ปPจจุบันมีการแขQงขันสูงระหวQางโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนากับโรงเรียน
ประเภทอ่ืน 
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 ๒. ปPจจัยท่ัวไปท่ีมีผลตQอการพัฒนาการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
จังหวัดราชบุรี พบวQา (๑) ความสามัคคีรQวมมือกันของผู[มีสQวนเก่ียวข[องทุกฝmาย ได[แกQ บุคลากรภายใน
ของโรงเรียน ภาคคณะสงฆ	 องค	กรปกครองสQวนท[องถ่ิน และชุมชน (๒) ทรัพยากรทางการบริหาร 
ได[แกQ บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ	 และการจัดการ (๓) ต[นทุนทางสังคมของวัดท่ีเปUนฐาน 
ได[แกQ ความสามารถในการสนับสนุนงบประมาณ และความศรัทธาของประชาชน (๔) มาตรฐานของ
หลักสูตร ได[แกQ สมรรถนะของผู[เรียน คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความ 
สามารถในการแก[ปPญหา ความสามารถในการใช[ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช[เทคโนโลยี 
และ (๕) ความเชื่อม่ันของผู[ปกครอง ได[แกQ ความเชื่อม่ันท่ีมีตQอความสามารถในการสร[างคนดีและคน
เกQง 
 ๓. กลยุทธ	การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ท่ี
เหมาะสมและสอดคล[องกับสภาพการณ	ปPจจุบัน พบวQา (๑) ด[านความสัมพันธ	ระหวQางโรงเรียนกับ
ชุมชน คือ กลยุทธ	การสQงเสริมกระบวนการมีสQวนรQวมของผู[ปกครอง ชุมชน และองค	กรตQาง ๆ ในการ
จัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน (๒) ด[านหลักสูตรและการสอน คือ กลยุทธ	การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาวิถีพุทธตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (๓) ด[านกิจกรรมนักเรียน คือ กลยุทธ	
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและสร[างจิตสํานึกความเปUนพลเมืองไทยและพลเมืองโลกตามวิถี
พุทธ (๔) ด[านการบริหารงานบุคคล คือ กลยุทธ	การพัฒนาทักษะและประสบการณ	วิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและเสริมสร[างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานอยQางมีคุณภาพ (๕) ด[านการ
บริหารอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ	 คือ กลยุทธ	การพัฒนาโรงเรียนเปUนองค	กรแหQงการเรียนรู[ท่ีมี
สภาพแวดล[อมท่ีเอ้ือตQอการเรียนรู[ และ (๖) ด[านธุรการ คือ กลยุทธ	การพัฒนาการบริหารงานธุรการ
โรงเรียนท่ีสQงเสริมคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were: 1. to study the general state to 
Buddhism charity schools, Ratchaburi province, 2. to study the factors have the 
effects on development for Buddhism charity schools management, Ratchaburi 
province, and 3. to present the strategy of Buddhism charity schools management, 
Ratchaburi province. 
 This research was the qualitative research through the field study from the 
monks in the area of the outstanding community in Ratchaburi province from 
religious specialists about the educational welfare of Sangha organization who got the 
license of Buddhism charity schools, Ratchaburi province, director or manager of 
Buddhism charity schools, teachers or staff of Buddhism charity schools, alumnus of 
Buddhism charity schools, the guardians of students of strategy of Buddhism charity 
schools, and academicians from Buddhism by choosing the specific group of suitable 
sampling group. For the in-depth interview from 25 key informants was the structured 
interview as the tool for data collection and focus group discussion for 10 
monks/persons by recording the focus group discussion as the tool for data 
collection and the data analysis used the content analysis technique. 
 The findings of this research as follows: 
 1. The general state to Buddhism charity schools found that (1) the working 
process of Buddhism charity schools to have the hospitality of Sangha organization 
by giving the educational welfare to the poor children and youths. (2) The Buddhism 
charity schools focus on the quality of knowledge and mind and the behavior 
according to Buddhist way. (3) The management of Buddhism charity schools in each 
school had the content differences in each school.  (4) The Buddhism charity schools 
got the quality control for educational management by national education assurance 

. 
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bureau and (5) The Buddhism charity schools has the high competition with other 
schools at the present. 
 2. The factors have the effects on development for Buddhism charity 
schools management, Ratchaburi province, found that (1) the harmony with every 
agency ; include personnel within school, Sangha organization, local governments and 
community. (2) The management resources ; include man, budget, materials and 
management. (3) The social cost of the temple as the base ; include the ability to 
support budget and the faith of the people. (4) The curriculum standard ; include the 
performance of the students is the ability to communicate, the ability to think, the 
ability to solve problems, the ability to use life skills, and the ability to use 
technology. (5) The confidence of guardians ; include the confidence toward the 
ability to build a good and talented student. 
 3. The strategy of Buddhism charity schools management, Ratchaburi  
province suitably and to match with the present situation, found that (1) The relation 
between school and community is the strategy of participatory process promotion of 
guardians, community and other organizations in educational management and 
school development. (2) The teaching and curriculum, is the strategy to develop the 
educational quality according to Buddhist way due to fundamental education 
curriculum. (3) The student activities are the strategy for moral development to 
students and create the consciousness for Thai citizen and the world population in 
Buddhist way. (4) The personnel management is the strategy for the project of skill 
development and teacher career experience and to promote the incentives to work 
efficiently. (5) The place, building and materials management is the strategy to 
develop the school as the learning organization. (6) The general service is the strategy 
to develop the school service management to support the quality and working 
standard. 
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นางสาวเพียงตะวัน ธนัชโชติกุล, นางสาวดารา ไพรนรินทร�, นางฉัตรา พันสมตน, นางอนุภา คุณชัยวัฒนกิจ, 
นางลัดดาวัลย� บุญสม, นางสุภาดี จีรัง และนางสุทธิวัลย� สีเหลือง ท่ีอนุเคราะห�ข�อมูลสําคัญจากการ
สัมภาษณ� 
 ขอขอบคุณ พระปCฎกโกศล (ปราโมทย� ปโมทิโต), พระครูวิสุทธานันทคุณ, ดร., พระมหา
ประกอบ โชติปุ;ฺโ;, พระครูสังฆรักษ�ทรงพรรณ ชยทตฺโต, ดร., ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี, ดร.บุษกร วัฒนบุตร, 
นางเกสีนี เก็งทอง, นางเกษศิรินทร� ประพันธ�เจริญ, นางสุนิศา สวนจันทร� และนางวิยดา จําปามูล ท่ี
อนุเคราะห�ข�อมูลสําคัญจากการเข�าร�วมการสนทนากลุ�มเฉพาะ 
 สุดท�ายนี้ คุณค�าและประโยชน�ใด ๆ อันจะพึงมีจากดุษฎีนิพนธ�เล�มนี้ ผู�วิจัยขอน�อมถวาย
เป=นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และมอบบูชาเป=นกตเวทิตาคุณ แก�บิดามารดา ครู อาจารย� และผู�มี
อุปการคุณทุกท�าน ซ่ึงไม�สามารถจะเอ�ยนามได�ท้ังหมด 
 
 

พระครูภาวนาอินทวงศ� (เฉลียว อินฺทวํโส) 
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 



 

 

ฉ

สารบัญ 
 

เรื่อง  หน�า 
 

บทคัดย�อภาษาไทย  ก 
บทคัดย�อภาษาอังกฤษ  ค 
กิตติกรรมประกาศ  จ 
สารบัญ  ฉ 
สารบัญตาราง  ซ 
สารบัญแผนภาพ  ฏ 
คําอธิบายสัญลักษณ+และคําย�อ  ฐ 

 

บทท่ี ๑ บทนํา ๑ 
 ๑.๑ ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา ๑ 
 ๑.๒ คําถามการวิจัย ๔ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค$ของการวิจัย ๔ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๔ 
 ๑.๕ นิยามศัพท$เฉพาะท่ีใช.ในการวิจัย ๖ 
 ๑.๖ ประโยชน$ท่ีได.รับจากการวิจัย ๗ 

 

บทท่ี ๒ เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง ๘ 
 ๒.๑ แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับกลยุทธ$ ๘ 
 ๒.๒ แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการจัดการ ๒๕ 
 ๒.๓ แนวคิด เก่ียวกับโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ๔๙ 
 ๒.๔ แนวคิด เก่ียวกับป�จจัยท่ัวไปการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดใน

พระพุทธศาสนา ๖๐ 
 ๒.๕ พ้ืนท่ีท่ีใช.ในการวิจัย ๑๑๔ 
 ๒.๖ งานวิจัยท่ีเก่ียวข.อง ๑๑๙ 
 ๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๓๒ 
 

บทท่ี ๓ วิธีดําเนินการวิจัย ๑๓๓ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๑๓๓ 
 ๓.๒ ผู.ให.ข.อมูลสําคัญ/ผู.เข.าร@วมการสนทนากลุ@มเฉพาะ ๑๓๓ 
 ๓.๓ เครื่องมือท่ีใช.ในการวิจัย ๑๓๘ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข.อมูล ๑๓๙ 
 ๓.๕ การวิเคราะห$ข.อมูล ๑๔๐ 
 
 



 

 

ช

สารบัญ (ต�อ) 
 

เรื่อง  หน�า 
 

บทท่ี ๔ ผลการวิจัย ๑๔๑ 
 ๔.๑ สภาพท่ัวไปโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ๑๔๑ 
 ๔.๒ ป�จจัยท่ีมีผลต@อการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัด

ราชบุรี ๑๔๕ 
 ๔.๓ กลยุทธ$การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ๒๔๐ 
 ๔.๔ องค$ความรู.จากการวิจัย ๒๖๗ 

 

บทท่ี ๕ สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ ๒๗๖ 
 ๕.๑ สรุป ๒๗๖ 
 ๕.๒ อภิปรายผล ๒๘๓ 
 ๕.๓ ข.อเสนอแนะ ๒๘๙ 

 

บรรณานุกรม  ๒๙๑ 
 

ภาคผนวก ๓๐๓ 
 ภาคผนวก  ก หนังสือขอความอนุเคราะห$ตรวจแก.ไขเครื่องมือท่ีใช.ในการทํา

ดุษฎีนิพนธ$ ๓๐๔ 
 ภาคผนวก  ข แบบสัมภาษณ$เพ่ือการวิจัย ๓๑๐ 
 ภาคผนวก  ค หนังสือขอความอนุเคราะห$การสัมภาษณ$เพ่ือการวิจัย ๓๑๔ 
 ภาคผนวก  ง ประมวลภาพการสัมภาษณ$เพ่ือการวิจัย ๓๔๐ 
 ภาคผนวก  จ หนังสือขอความอนุเคราะห$การสนทนากลุ@มเฉพาะเพ่ือการวิจัย ๓๔๘ 
 ภาคผนวก  ฉ บัญชีลงนามผู.เข.าร@วมการสนทนากลุ@มเฉพาะเพ่ือการวิจัย ๓๕๙ 
 ภาคผนวก  ช ประมวลภาพการสนทนากลุ@มเฉพาะเพ่ือการวิจัย ๓๖๑ 

 

ประวัติผู�วิจัย ๓๖๕ 
 



 

 

ซ

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี  หน�า 
 

๒.๑ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักเก่ียวกับความเป�นมาของกลยุทธ% ๑๓ 
๒.๒ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักเก่ียวกับความหมายของกลยุทธ% ๑๗ 
๒.๓ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักเก่ียวกับทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ% ๒๒ 
๒.๔ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักเก่ียวกับความหมายของการจัดการ ๒๖ 
๒.๕ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักเก่ียวกับความสําคัญของการจัดการ ๒๙ 
๒.๖ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักเก่ียวกับการจัดการเชิงพุทธ ๓๙ 
๒.๗ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักเก่ียวกับทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการ ๔๗ 
๒.๘ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักเก่ียวกับความเป�นมาของโรงเรียนการกุศลของวัดใน

พระพุทธศาสนา ๕๒ 
๒.๙ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักเก่ียวกับความหมายของโรงเรียนการกุศลของวัดใน

พระพุทธศาสนา ๕๔ 
๒.๑๐ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักเก่ียวกับระเบียบข6อบังคับว7าด6วยโรงเรียนการกุศลของ

วัดในพระพุทธศาสนา ๕๘ 
๒.๑๑ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักเก่ียวกับสภาพท่ัวไปการจัดการโรงเรียนการกุศลของ

วัดในพระพุทธศาสนา ด6านความสัมพันธ%ระหว7างโรงเรียนกับชุมชน ๖๘ 
๒.๑๒ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักเก่ียวกับสภาพท่ัวไปการจัดการโรงเรียนการกุศลของ

วัดในพระพุทธศาสนา ด6านหลักสูตรและการสอน ๗๗ 
๒.๑๓ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักเก่ียวกับสภาพท่ัวไปการจัดการโรงเรียนการกุศลของ

วัดในพระพุทธศาสนา ด6านกิจกรรมนักเรียน ๘๗ 
๒.๑๔ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักเก่ียวกับสภาพท่ัวไปการจัดการโรงเรียนการกุศลของ

วัดในพระพุทธศาสนา ด6านการบริหารงานบุคคล ๑๐๐ 
๒.๑๕ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักเก่ียวกับสภาพท่ัวไปการจัดการโรงเรียนการกุศลของ

วัดในพระพุทธศาสนา ด6านอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ% ๑๐๘ 
๒.๑๖ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักเก่ียวกับสภาพท่ัวไปการจัดการโรงเรียนการกุศลของ

วัดในพระพุทธศาสนา ด6านธุรการ ๑๑๓ 
๒.๑๗ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักเก่ียวกับพ้ืนท่ีท่ีใช6ในการวิจัย ๑๑๗ 
๒.๑๘ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักงานวิจัยท่ีเก่ียวข6องกับกลยุทธ% ๑๒๒ 
๒.๑๙ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักงานวิจัยท่ีเก่ียวข6องกับการจัดการ ๑๒๗ 
๒.๒๐ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักงานวิจัยท่ีเก่ียวข6องกับโรงเรียนการกุศลของวัดใน

พระพุทธศาสนา ๑๓๑ 
 
 



 

 

ฌ

สารบัญตาราง (ต�อ) 
 

ตารางท่ี  หน�า 
 

๓.๑ จํานวนผู6ให6ข6อมูลสําคัญ ๑๓๔ 
๓.๒ จํานวนผู6เข6าร7วมการสนทนากลุ7มเฉพาะ ๑๓๖ 
๔.๑ สรุปผลการสัมภาษณ%ผู6ให6ข6อมูลหลักเก่ียวกับสภาพท่ัวไปโรงเรียนการกุศลของวัดใน

พระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ๑๔๔ 
๔.๒ สรุปผลการสัมภาษณ%ผู6ให6ข6อมูลหลักเก่ียวกับปCจจัยท่ัวไปท่ีมีผลต7อการพัฒนาการ

จัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ๑๔๙ 
๔.๓ สรุปผลการสัมภาษณ%ผู6ให6ข6อมูลหลักเก่ียวกับจุดแข็ง (Strength) ของการจัดการ

โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด6านความสัมพันธ%ระหว7าง
โรงเรียนกับชุมชน ๑๕๓ 

๔.๔ สรุปผลการสัมภาษณ%ผู6ให6ข6อมูลหลักเก่ียวกับจุดอ7อน (Weakness) ของการจัดการ
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด6านความสัมพันธ%ระหว7าง
โรงเรียนกับชุมชน ๑๕๗ 

๔.๕ สรุปผลการสัมภาษณ%ผู6ให6ข6อมูลหลักเก่ียวกับโอกาส (Opportunity) ของการจัดการ
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด6านความสัมพันธ%ระหว7าง
โรงเรียนกับชุมชน ๑๖๑ 

๔.๖ สรุปผลการสัมภาษณ%ผู6ให6ข6อมูลหลักเก่ียวกับอุปสรรค (Threat) ของการจัดการ
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด6านความสัมพันธ%ระหว7าง
โรงเรียนกับชุมชน ๑๖๕ 

๔.๗ สรุปผลการสัมภาษณ%ผู6ให6ข6อมูลหลักเก่ียวกับจุดแข็ง (Strength) ของการจัดการ
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด6านหลักสูตรและการ
สอน ๑๖๙ 

๔.๘ สรุปผลการสัมภาษณ%ผู6ให6ข6อมูลหลักเก่ียวกับจุดอ7อน (Weakness) ของการจัดการ
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด6านหลักสูตรและการ
สอน ๑๗๓ 

๔.๙ สรุปผลการสัมภาษณ%ผู6ให6ข6อมูลหลักเก่ียวกับโอกาส (Opportunity) ของการจัดการ
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด6านหลักสูตรและการ
สอน ๑๗๗ 

๔.๑๐ สรุปผลการสัมภาษณ%ผู6ให6ข6อมูลหลักเก่ียวกับอุปสรรค (Threat) ของการจัดการ
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด6านหลักสูตรและการ
สอน ๑๘๑ 

 
 



 

 

ญ

สารบัญตาราง (ต�อ) 
 

ตารางท่ี  หน�า 
 

๔.๑๑ สรุปผลการสัมภาษณ%ผู6ให6ข6อมูลหลักเก่ียวกับจุดแข็ง (Strength) ของการจัดการ
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด6านกิจกรรมนักเรียน ๑๘๕ 

๔.๑๒ สรุปผลการสัมภาษณ%ผู6ให6ข6อมูลหลักเก่ียวกับจุดแข็ง (Strength) ของการจัดการ
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด6านกิจกรรมนักเรียน ๑๘๙ 

๔.๑๓ สรุปผลการสัมภาษณ%ผู6ให6ข6อมูลหลักเก่ียวกับโอกาส (Opportunity) ของการจัดการ
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด6านกิจกรรมนักเรียน ๑๙๓ 

๔.๑๔ สรุปผลการสัมภาษณ%ผู6ให6ข6อมูลหลักเก่ียวกับอุปสรรค (Threat) ของการจัดการ
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด6านกิจกรรมนักเรียน ๑๙๗ 

๔.๑๕ สรุปผลการสัมภาษณ%ผู6ให6ข6อมูลหลักเก่ียวกับจุดแข็ง (Strength) ของการจัดการ
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระ พุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด6านการบริหารงาน
บุคคล ๒๐๑ 

๔.๑๖ สรุปผลการสัมภาษณ%ผู6ให6ข6อมูลหลักเก่ียวกับจุดอ7อน (Weakness) ของการจัดการ
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด6านการบริหารงานบุคคล ๒๐๔ 

๔.๑๗ สรุปผลการสัมภาษณ%ผู6ให6ข6อมูลหลักเก่ียวกับโอกาส (Opportunity) ของการจัดการ
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด6านการบริหารงานบุคคล ๒๐๘ 

๔.๑๘ สรุปผลการสัมภาษณ%ผู6ให6ข6อมูลหลักเก่ียวกับอุปสรรค (Threat) ของการจัดการ
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด6านการบริหารงานบุคคล ๒๑๒ 

๔.๑๙ สรุปผลการสัมภาษณ%ผู6ให6ข6อมูลหลักเก่ียวกับจุดแข็ง (Strength) ของการจัดการ
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด6านการบริหารอาคาร
สถานท่ีและวัสดุอุปกรณ% ๒๑๖ 

๔.๒๐ สรุปผลการสัมภาษณ%ผู6ให6ข6อมูลหลักเก่ียวกับจุดอ7อน (Weakness) ของการจัดการ
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด6านการบริหารอาคาร
สถานท่ีและวัสดุอุปกรณ% ๒๑๙ 

๔.๒๑ สรุปผลการสัมภาษณ%ผู6ให6ข6อมูลหลักเก่ียวกับโอกาส (Opportunity) ของการจัดการ
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระ พุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด6านการบริหารอาคาร
สถานท่ีและวัสดุอุปกรณ% ๒๒๓ 

๔.๒๒ สรุปผลการสัมภาษณ%ผู6ให6ข6อมูลหลักเก่ียวกับอุปสรรค (Threat) ของการจัดการ
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด6านการบริหารอาคาร
สถานท่ีและวัสดุอุปกรณ% ๒๒๗ 

๔.๒๓ สรุปผลการสัมภาษณ%ผู6ให6ข6อมูลหลักเก่ียวกับจุดแข็ง (Strength) ของการจัดการ
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด6านธุรการ ๒๓๐ 

 



 

 

ฎ

สารบัญตาราง (ต�อ) 
 

ตารางท่ี  หน�า 
 

๔.๒๔ ผลการสัมภาษณ%ผู6ให6ข6อมูลหลักเก่ียวกับจุดอ7อน (Weakness) ของการจัดการโรงเรียน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด6านธุรการ ๒๓๓ 

๔.๒๕ สรุปผลการสัมภาษณ%ผู6ให6ข6อมูลหลักเก่ียวกับโอกาส (Opportunity) ของการจัดการ
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด6านธุรการ ๒๓๖ 

๔.๒๖ สรุปผลการสัมภาษณ%ผู6ให6ข6อมูลหลักเก่ียวกับอุปสรรค (Threat) ของการจัดการ
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด6านธุรการ ๒๔๐ 

๔.๒๗ ข6อมูลเชิงประจักษ% (Empirical Studies) จากประเด็นวิเคราะห%จุดแข็ง-จุดอ7อน-
โอกาส-อุปสรรค (SWOT) การการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
จังหวัดราชบุรี ๒๔๑ 

๔.๒๘ กลยุทธ%การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี : กลยุทธ%
ความสัมพันธ%ระหว7างโรงเรียนกับชุมชน ๒๕๗ 

๔.๒๙ กลยุทธ%การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี : กลยุทธ%
หลักสูตรและการสอน ๒๕๙ 

๔.๓๐ กลยุทธ%การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี : กลยุทธ%
กิจกรรมนักเรียน ๒๖๑ 

๔.๓๑ กลยุทธ%การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี : กลยุทธ%
การบริหารงานบุคคล ๒๖๓ 

๔.๓๒ กลยุทธ%การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี : กลยุทธ%
การบริการอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ% ๒๖๕ 

๔.๓๓ กลยุทธ%การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี : กลยุทธ%
ธุรการ ๒๖๖ 

 



 

ฏ

สารบัญแผนภาพ 
 

แผนภาพท่ี  หน�า 
 

๒.๑ การวิเคราะห�สภาพแวดล�อมทางการจัดการ ๒๑ 
๒.๒ การบริหารเชิงระบบของ นอร�เบิร�ต ไวน�เนอร� (Norbert Weiner) ๔๒ 
๒.๓ กลุ1มบุคคลผู�เก่ียวข�องกับโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการ ว1าด�วยโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๓๒ ๕๖ 
๒.๔ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๓๒ 
๔.๑ องค�ความรู�จากการวิจัย ๒๖๗ 

 



 

ฐ

คําอธิบายสัญลักษณ�และคําย�อ 
 
คําย�อช่ือคัมภีร�พระไตรป ฎก 

 วิทยานิพนธ�เล�มนี้อ�างอิงพระไตรป�ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ 
เป.นหลัก โดยใช�ระบบคําย�อ ซ่ึงการอ�างอิงจะระบุ เล�ม/ข�อ/หน�า หลังอักษรย�อชื่อคัมภีร� เช�น วิ.มหา. 
(ไทย) ๑/๑๘/๒๓. หมายความว�า ระบุถึง วินัยป�ฎก มหาวิภังค� ฉบับภาษาไทย เล�มท่ี ๑ ข�อท่ี ๑๘ หน�า 
๒๓ เป.นต�น 

พระวินัยป ฎก 
วิ.มหา. (ไทย) = วินัยป�ฎก มหาวิภังค�  (ภาษาไทย) 
วิ.จู. (ไทย) = วินัยป�ฎก จูฬวรรค  (ภาษาไทย) 

พระสุตตันตป ฎก 
ที.ม. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค (ภาษาไทย) 
ที.สี. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค (ภาษาไทย) 
ม.มู. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก มัชฌิมนิกาย มูลปDณณาสก� (ภาษาไทย) 
ม.ม. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปDณณาสก� (ภาษาไทย) 
องฺ.เอก. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ติก. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก (ไทย) = สุตตันตป�ฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต (ภาษาไทย) 
ขุ.ขุ. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา. (ไทย) = สุตตันตป�ฎก ขุททกนิกาย ชาดก (ภาษาไทย) 
 



บทท่ี ๑ 
บทนํา 

 
๑.๑ ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 

 องค�กรทางศาสนาและสังคมมนุษย�นั้นต�างก็มีความสัมพันธ�กันอย�างแนบสนิทและต�าง
เก้ือกูลต�อกันและกันต้ังแต�ดึกดําบรรพ�มาจนทุกวันนี้ สังคมจะเรียบร&อยเพราะมีหลักทางศาสนาคอย
กํากับ ศาสนาช�วยให&บุคคลมีการเรียนรู&ระเบียบประเพณีและกฎเกณฑ�สําหรับการดํารงชีวิตประจําวัน 
ศาสนาช�วยให&บุคคลรู&จักการปรับตัวและปฏิบัติตนได&อย�างเหมาะสมในสังคม๑ เพราะธรรมะสามารถ
นําความสุขมาให&แก�ผู&ปฏิบัติได&ท้ังในป4จจุบันและในภายภาคหน&า ดังพุทธพจน�ว�า “ธมฺมจารี สุขํ เสติ 
อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ แปลความว�า ผู&ประพฤติธรรมอย�างสมํ่าเสมอ ย�อมอยู�เป;นสุขท้ังในโลกนี้และใน
โลกหน&า”๒ 
 โรงเรียนเป;นสถาบันหนึ่งของสังคมท่ีเกิดข้ึนจากความต&องการของสังคม ทําหน&าท่ีหลักใน
การศึกษาและอบรมสั่งสอนเพ่ือพัฒนาบุคคลให&เจริญงอกงาม มีความรู& ความสามารถ มีคุณธรรม 
ศีลธรรม วัฒนธรรมอันดีงาม กล�าวได&ว�า เป;นกระบวนการเบ็ดเสร็จท่ีบุคคลนํามาพัฒนาความสามารถ
ท้ังทางด&านทัศนคติและพฤติกรรมตามค�านิยมของสังคม รวมท้ังถ�ายทอดความรู&ท้ังสายสามัญ และ
อาชีพ ศีลธรรมและวัฒนธรรม ท่ีสําคัญคือ เป;นเครื่องชี้แนวทางให&ประพฤติปฏิบัติและใช&ความรู&ให&เป;น
ประโยชน�แก�สังคมโดยส�วนรวม อันเป;นเจตคติท่ีดีงามทางด&านความมีน้ําใจ ซ่ึงการปฏิบัติต�อส�วนรวม
ในทางท่ีดี ก�อให&เกิดทักษะความคล�อง ความชํานาญ ในการปฏิบัติตามในแนวทางท่ีเหมาะสมตาม
ขอบเขตศีลธรรม ท้ังความประพฤติภายนอกและคุณธรรมภายใน๓ โรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาจัดว�าเป;นทางเลือกอีกหนึ่งทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 
พุทธศักราช ๒๔๘๘ กําหนดให&เป;นโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนแบบเดียวกับโรงเรียนสามัญท่ัวไป 
แต�ในขณะเดียวกัน   ก็มีจุดเน&นท่ีต&องการให&นักเรียนนั้น มีคุณธรรมจริยธรรม โดยมีจุดประสงค� มุ�ง
เสริมสร&างความรู&ความเข&าใจในหลักธรรมซ่ึงนําไปสู�การประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมและกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนาอย�างถูกต&องโดยการควบคุมกาย วาจา ใจ ให&อยู�ในกรอบคุณธรรมจริยธรรมและ
วัฒนธรรมอันดีงาม ไม�เบียดเบียนตนเองและบุคคลอ่ืน สามารถสร&างประโยชน�ให&แก�ตนเอง และสังคม
ได&๔ 
 
 
                                                 

 ๑จํานงค� อดิวัฒนสิทธ์ิ และคณะ, สังคมวิทยา, พิมพ�ครั้งท่ี ๘, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร�, ๒๕๔๐), หน&า ๑๐๘. 
 ๒ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๔/๒๓/๓๘. 
 ๓ประภาศรี สีหอําไพ, พ้ืนฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หน&า ๑. 
 ๔สุรักษ� ศิวรักษ� (ส. ศิวรักษ�), ปรัชญาการศึกษาศาสตร+และศิลป,แห-งการปฏิรูปการเรียนรู0, พิมพ�ครั้งท่ี 
๒, (กรุงเทพมหานคร : เรือนแก&วการพิมพ�, ๒๕๔๕), หน&า ๙. 



 

๒

 ในปOการศึกษา ๒๕๒๑-๒๕๒๓ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนได&ดําเนินงาน
โครงการทดลองพัฒนาโรงเรียนราษฎร�ของวัดเพ่ือการกุศลข้ึน โดยได&คัดเลือกโรงเรียนในภูมิภาคต�างๆ 
จํานวน ๑๑ โรงเรียน เข&าร�วมโครงการได&แก� โรงเรียนพุทธมงคลนิมิต โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน 
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ�วิทยาลัย โรงเรียนวัดบ&านโปRงสามัคคีคุณูปถัมภ� โรงเรียนมัธยมวัดใหม�กรงทอง 
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม โรงเรียนวินิตศึกษา โรงเรียนพยุหะวิทยา โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
โรงเรียนธรรมราชศึกษา และโรงเรียนพินิตประสาธน� โดยให&จัดต้ัง “สภาโรงเรียนราษฎร�ของวัดเพ่ือ
การกุศล” ข้ึนเป;นครั้งแรก โดยมีพระธรรมญาณมุณี ได&รับการคัดเลือกเป;นประธานสภารูปแรก๕ 
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาได&รับการพัฒนาให&มีความเจริญก&าวหน&าและเป;นโรงเรียนท่ี
มีคุณภาพสูงข้ึนจากเดิมมาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ให&การสนับสนุนถึงร&อยละ 
๑๐๐ ตามแนวทางของบัตรอุดหนุนค�าเล�าเรียน ทําให&โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา     
มีหลักประกันความม่ันคงด&านการเงินจากรัฐในระดับหนึ่ง อย�างไรก็ตามการพัฒนาโรงเรียนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนา ให&มีความเจริญก&าวหน&ายั่งยืนนั้นจะหวังเพียงการสนับสนุนจากงบประมาณท่ี
เป;นเพียงเงินอุดหนุนอย�างเดียวเท�านั้นไม�เป;นการพอเพียง ผู&บริหารโรงเรียนและคณะครูซ่ึงเป;นผู&ท่ีต&อง
ปฏิบัติงานในโรงเรียนจําเป;นท่ีต&องมีแนวความคิดและหลักการทํางานให&สอดคล&องกับความต&องการ
ของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลกด&วย จึงจะทําให&การพัฒนาโรงเรียนประสบผลสําเร็จได&๖ 
 การบริหารจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา มีขอบข�ายภารกิจ ๖ ด&าน 
ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบด&วย ด&านบุคลากร ด&านงบประมาณ     
ด&านวิชาการ ด&านกิจกรรมนักเรียน ด&านอาคารสถานท่ี และด&านความสัมพันธ�กับชุมชน ซ่ึงสอดคล&อง
กับท่ี นักวิชาการตะวันตกได&แบ�งภารกิจของงานการบริหารการศึกษาไว& ๖ งานใหญ� คือ (๑) งานด&าน
ความสัมพันธ�ระหว�างโรงเรียนกับชุมนุมชน (๒) งานด&านหลักสูตรและการสอน (๓) งานด&านกิจการ
นักเรียน (๔) งานด&านการบริหารงานบุคคล (๕) งานด&านการบริการอาคารสถานท่ี ตลอดจนวัสดุ
อุปกรณ�ต�าง ๆ และ (๖) งานด&านธุรการ๗ โดยการควบคุมดูแลงานต�าง ๆ ท่ีเป;นภาระหน&าท่ีของ
โรงเรียนก็เพ่ือให&การปฏิบัติงานเหล�านั้นนําไปสู�ความสัมฤทธิ์ผลในการจัดการศึกษาได&ตรงตาม
เปVาหมายทุกประการ๘ การบริหารโรงเรียนจึงเป;นการจัดการศึกษาให&ความรู& ประสบการณ� และอบรม
เยาวชนให&เป;นพลเมืองดีของชาติ เป;นการจัดการศึกษาตามนโยบายของรัฐ ให&บรรลุวัตถุประสงค�ท่ี
กําหนดไว&อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล๙ 

                                                 

 ๕อุดม ชํานิ, “สํานักงานกลุ�มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา”, ใน โรงเรียนพินิจประสาธน+ 
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา, รวบรวมแลจัดพิมพ�โดยฝRายวิชาการโรงเรียนพินิจประสาธน�, (ปราจีนบุรี : เจตนารมณ�
ภัณฑ�, ๒๕๕๓) : ๕. 
 ๖เรื่องเดียวกัน, หน&า ๖. 
 ๗สมศักดิ์ คงเท่ียง, หลักการบริหารการศึกษา, พิมพ�ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�มหาวิทยาลัย 
รามคําแหง, ๒๕๔๒), หน&า ๕๓-๗๑. 
 ๘วิโรจน� สารรัตนะ, การบริหารหลักการ ทฤษฎี และประเด็นทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ทิพย�
วิสุทธ์ิ, ๒๕๔๒), หน&า ๑๙. 
 ๙สมศักดิ์ คงเท่ียง และคณะ, การบริหารสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 
๒๕๔๓), หน&า ๖. 



 

๓

 จังหวัดราชบุรีเป;นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางด&านตะวันตก๑๐ ป4จจุบัน มีโรงเรียนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนา จํานวน ๓ โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห� โรงเรียน
วัดบ&านโปRงสามัคคีคุณูปถัมภ� และโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�๑๑ อย�างไรก็ตาม การบริหาร
จัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาในป4จจุบัน พบป4ญหาสําคัญ คือ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน ซ่ึงจากรายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา และโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ตามพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปO พ.ศ.๒๕๕๕ พบว�า ตลอดปOการศึกษา ๒๕๕๕ 
ท่ีผ�านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได&เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมติดตาม
การดําเนินงานโครงการในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาและโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาอย�างต�อเนื่อง ป4ญหาท่ีทรงพบ คือ ผลการประเมินในแต�ละกลุ�มสาระ เม่ือพิจารณา
คะแนนเฉลี่ยเทียบกับผลสอบระดับประเทศ พบว�า มีคะแนนเฉลี่ยกลุ�มสาระใกล&เคียงกับคะแนนเฉลี่ย
ของระดับสังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแห�งชาติ แต�ยังตํ่ากว�าคะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศอยู�มาก 
จึงทรงได&ถวายความช�วยเหลือ โดยเน&นการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน๑๒ 
 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี ประสบป4ญหามากมาย ซ่ึง
จากผลการวิจัยในปO ๒๕๕๔ ท่ีผ�านมา พบว�า ป4ญหาสําคัญ คือ บุคลากรส�วนมากขอไปสอบบรรจุเข&า
รับราชการครูเนื่องจากบุคลากรไม�พึงพอใจในหน&าท่ีและสวัสดิการท่ีได&รับซ่ึงแตกต�างจากโรงเรียนของ
รัฐบาล, การบริหารงานกิจการนักเรียนเน&นกิจกรรมท่ีหลากหลายจึงมีผลกระทบด&านคุณภาพของ
กิจกรรม, งบประมาณการเงินท่ีได&จากรัฐไม�เพียงพอ, ขาดอาคารเรียนเพราะนักเรียนมาก เช�น 
ห&องเรียน ห&องทํางาน ห&องปฏิบัติการ ห&องกลุ�มสาระ, ผู&ปกครองไม�ค�อยให&ความร�วมมือ ย&ายท่ีอยู�บ�อย 
และป4ญหาการประชาสัมพันธ�ข�าวสารไม�เข&าถึงชุมชน เป;นต&น๑๓  
 การจัดการเชิงกลยุทธ�เป;นอีกหนึ่งแนวคิดในป4จจุบันท่ีเน&นวิธีการทํางานท่ีแยบยลเพ่ือให&
บรรลุเปVาประสงค� โดยท่ัวไปกลยุทธ�มิได&เป;นวิธีการทํางานตามปกติ แต�เป;นแนวทางหรือวิธีการท่ีมี
อุบาย กลวิธีท่ีแยบยลท่ีเป;นในเชิงบวก สําหรับการทํางานภายใต&ข&อจํากัดต�าง ๆ เป;นรูปแบบของวิธีการ
ปฏิบัติและการจัดสรรทรัพยากรท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือให&บรรลุเปVาหมายขององค�การ๑๔ 

                                                 

 ๑๐วิกิพีเดีย, “จังหวัดราชบุรี”, [ออนไลน�], แหล�งท่ีมา <http : th.wikipedia.org/wiki/>, (๑๕ มิถุนายน 
๒๕๕๙). 
 ๑๑วิกิพีเดีย, “โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา”, [ออนไลน�], แหล�งท่ีมา <http : th.wikipedia. 
org/wiki/>, (๑๐ มกราคม ๒๕๕๙). 
 ๑๒สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, รายงานการดําเนินงานโครงการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
ตามพระ ราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําป=การศึกษา ๒๕๕๕, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต, ๒๕๕๖), หน&า ๒๕. 
 ๑๓พระไพศาล สุทฺธจิตฺโต, “การบริหารงานโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี”, 
วิทยานิพนธ+พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 
 ๑๔Thomas S. Bateman and Scott A. Snell, Management : Building Competitive Advantage, 
4thed., (Boston : Irwin McGraw-Hill, Inc, 1999), p. 5. 



 

๔

 จากคุณสมบัติสําคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ�ท่ีเป;นกระบวนการของการบริหารองค�การ
โดยรวมและเป;นระบบท่ีเน&นการสร&างอนาคตระยะยาว เน&นวิเคราะห�สภาพแวดล&อมภายนอกและ
ภายใน และการสร&างกลยุทธ�เพ่ือให&ประสบความสําเร็จในระยะยาวได&๑๕ ดังกล�าวนี้ อาจเป;นคําตอบใน
บริบทของกระบวนทัศน�ใหม�ท่ีมีต�อการจัดการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน�นั้น คือ “การศึกษาเพ่ือคนท้ัง
มวลและคนท้ังมวลต&องมีส�วนร�วมในการจัดการศึกษา๑๖ 
 จากความเป;นมาและความสําคัญของป4ญหาดังกล�าว ทําให&ผู&วิจัยสนใจศึกษาเรื่อง “กลยุทธ�
การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาในจังหวัดราชบุรี” เพ่ือศึกษาแนวคิด และ
วิเคราะห�สภาพจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาในจังหวัดราชบุรี  อันจะนําไปสู�การ
สังเคราะห�กลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาท่ีเหมาะสมและสอดคล&องกับ
สภาพการณ�ป4จจุบัน ต�อไป 
 
๑.๒ คําถามการวิจัย 

 ๑.๒.๑ สภาพท่ัวไปการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา เป;นอย�างไร 
 ๑.๒.๒ ป4จจัยท่ัวไปท่ีมีผลต�อการพัฒนาการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
จังหวัดราชบุรี มีอะไรบ&าง 
 ๑.๒.๓ การนําเสนอกลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัด
ราชบุรี ควรเป;นอย�างไร 
 
๑.๓ วัตถุประสงค+ของการวิจัย 

 ๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
 ๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาป4จจัยท่ัวไปท่ีมีผลต�อการพัฒนาการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี 
 ๑.๓.๓ เพ่ือนําเสนอกลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัด
ราชบุรี 
 
๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ เป;นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช&การสัมภาษณ� 
(Interview) และการสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เป;นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข&อมูล โดยได&กําหนดขอบเขตของการวิจัยไว& ดังนี้ 

                                                 

 ๑๕สุพานี สฤษฎ�วานิช, การบริหารเชิงกลยุทธ+ : แนวคิดและทฤษฎี, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�, ๒๕๕๔), หน&า ๙. 
 ๑๖ประเวศ วะสี, ยุทธศาสตร+ทางป�ญญาและการปฏิรูปการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห�งชาติ, ๒๕๔๔), หน&า ๓. 



 

๕

 ๑.๔.๑ ขอบเขตด0านเนื้อหา 
 การศึกษาครั้งนี้ ผู&วิจัยมุ�งศึกษากลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
จังหวัดราชบุรี ในขอบเขตเนื้อหา ๖ ด&าน ซ่ึงประกอบด&วย 
 ๑) ด&านความสัมพันธ�ระหว�างโรงเรียนกับชุมชน 
 ๒) ด&านหลักสูตรและการสอน 
 ๓) ด&านกิจกรรมนักเรียน 
 ๔) ด&านการบริหารงานบุคคล 
 ๕) ด&านอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ� 
 ๖) ด&านธุรการ๑๗ 

 ๑.๔.๒ ขอบเขตด0านผู0ให0ข0อมูลสําคัญ/ผู0เข0าร-วมการสนทนากลุ-มเฉพาะ 
 ๑) ผู&ให&ข&อมูลสําคัญ (Key Informant) 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู&วิจัยกําหนดขอบเขตด&านผู&ให&ข&อมูลสําคัญ ดังนี้ 
 กลุ�มท่ี ๑ ผู&เชี่ยวชาญเก่ียวกับงานด&านการศึกษาสงเคราะห�ของคณะสงฆ� 
 กลุ�มท่ี ๒ ผู&รับใบอนุญาตโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
 กลุ�มท่ี ๓ ผู&อํานวยการ/ผู&จัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
 กลุ�มท่ี ๔ ข&าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
 กลุ�มท่ี ๕ ศิษย�เก�าโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
 กลุ�มท่ี ๖ ผู&ปกครองนักเรียนโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
 ผู&วิจัยได&คัดเลือกตัวแทนจาก ๖ กลุ�มดังกล�าวข&างต&น จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ตามลักษณะการเป;นตัวแทนของกลุ�มท่ีเหมาะสม รวมท้ังสิ้น จํานวน ๒๕ รูป/คน 
 ๒) ผู&เข&าร�วมการสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู&วิจัยกําหนดขอบเขตด&านผู&ให&ข&อมูลสําคัญ ดังนี้ 
 กลุ�มท่ี ๑ ผู&เชี่ยวชาญเก่ียวกับงานด&านการศึกษาสงเคราะห�ของคณะสงฆ� 
 กลุ�มท่ี ๒ ผู&รับใบอนุญาตโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
 กลุ�มท่ี ๓ ผู&อํานวยการ/ผู&จัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
 กลุ�มท่ี ๔ ข&าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
 กลุ�มท่ี ๕ ศิษย�เก�าโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
 กลุ�มท่ี ๖ ผู&ปกครองนักเรียนโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
 ผู&วิจัยได&คัดเลือกตัวแทนจาก ๖ กลุ�มดังกล�าวข&างต&น จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ตามลักษณะการเป;นตัวแทนของกลุ�มท่ีเหมาะสม รวมท้ังสิ้น จํานวน ๑๐ รูป/คน 
 
 
 
 
                                                 

 ๑๗ดูรายละเอียดใน สมศักดิ์ คงเท่ียง, หลักการบริหารการศึกษา, หน&า ๕๓-๗๑. 



 

๖

 ๑.๔.๓ ขอบเขตด0านพ้ืนท่ี 
 พ้ืนท่ีท่ีใช&ในการศึกษาครั้งนี้ ได&แก� โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาท่ีอยู�ในพ้ืนท่ี
จังหวัดราชบุรี จํานวน ๓ โรงเรียน โดยท้ัง ๓ โรงเรียน มีสถานะเป;นโรงเรียนขนาดใหญ� คือ มีนักเรียน
มากกว�า ๕๐๐ คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๑) โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห� โดยในปOการศึกษา ๒๕๕๙ มีครู จํานวน 
๖๐ คน และนักเรียน จํานวน ๑,๑๘๑ คน๑๘ 
 ๒) โรงเรียนวัดบ&านโปRงสามัคคีคุณูปถัมภ� โดยในปOการศึกษา ๒๕๕๙ มีครู จํานวน ๑๓๓ คน 
และนักเรียน จํานวน ๓,๔๗๐ คน๑๙ 
 ๓) โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ� โดยในปOการศึกษา ๒๕๕๙ มีครู จํานวน ๔๑ คน 
และนักเรียน จํานวน ๖๒๐ คน๒๐ 

 ๑.๔.๔ ขอบเขตด0านระยะเวลา 
 ขอบเขตระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย ต้ังแต�เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงเดือน
กุมภาพันธ� พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมระยะเวลาทําการวิจัย ๑๒ เดือน 
 
๑.๕ นิยามศัพท+เฉพาะที่ใช0ในการวิจัย 

 สภาพท่ัวไป หมายถึง สภาพของผลกระทบในป4จจุบันท่ีมีต�อโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา ทุก ๆ โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี 
 ป�จจัยท่ัวไป หมายถึง ป4จจัยท่ีมีผลต�อการพัฒนาการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี โดยพิจารณาท่ีการดําเนินการในการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาตามหลักการวิเคราะห�สภาพแวดล&อมทางการจัดการ ประกอบด&วย จุดแข็ง 
(Strengths) จุดอ�อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) หรือ SWOT 
 กลยุทธ+ หมายถึง แนวทางหรือวิธีการทํางานท่ีแยบยลเพ่ือให&บรรลุเปVาประสงค� มิได&เป;น
วิธีการทํางานตามปกติ แต�เป;นแนวทางหรือวิธีการท่ีมีอุบาย กลวิธีท่ีแยบยลท่ีเป;นในเชิงบวก สําหรับ
การทํางานภายใต&ข&อจํากัดต�าง ๆ 
 การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา หมายถึง การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ท่ีอยู�ใน
ประเภทโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ท่ีมีวัดเป;นเจ&าของ มีเจ&าอาวาสเป;นผู&รับใบอนุญาต
โดยตําแหน�ง และต้ังอยู�ในพ้ืนท่ีวัด ซ่ึงประกอบด&วย ๖ ด&าน ได&แก� 

                                                 

 ๑๘โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, “ประวัติโรงเรียน”, [ออนไลน�], แหล�งท่ีมา <http:// 
schoolweb.eduzones.com/anubenwatcho/webboard.php, (๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙). 
 ๑๙โรงเรียนวัดบ&านโปRงสามัคคีคุณูปถัมภ�, “ประวัติโรงเรียน”, [ออนไลน�], แหล�งท่ีมา <http://www. 
smkschool. ac.th/>, (๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙). 
 ๒๐ศูนย�ข&อมูลกลางทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, “โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร+อุปถัมภ+”,  
[ออนไลน�], แหล�งท่ีมา < http://www.m-culture.in.th/moc_new/album/120167/>, (๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙). 



 

๗

 ๑) ด&านความสัมพันธ�ระหว�างโรงเรียนกับชุมชน หมายถึง การดําเนินงานท่ีเก่ียวกับความ 
สัมพันธ�กับชุมชน ได&แก� การสอนให&นักเรียนนําความรู&ท่ีเรียนไปใช& และเผยแพร�แก�คนรอบข&าง การ
ช�วยแก&ป4ญหาในชุมชน หรือการเชิญผู&เชี่ยวชาญสาขาวิชาต�าง ๆ ในชุมชนมาให&ความรู&แก�นักเรียน 
 ๒) ด&านหลักสูตรและการสอน หมายถึง การดําเนินงานท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอนซ่ึง
ครอบคลุมเก่ียวกับการนําหลักสูตรไปใช& ท้ังหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๓) ด&านกิจกรรมนักเรียน หมายถึง การดําเนินงานท่ีเก่ียวกับนักเรียน เช�น การปฐมนิเทศ
นักเรียน การปกครองนักเรียน การจัดบริการแนะแนว การบริการเก่ียวกับสุขภาพนักเรียน การจัด
กิจกรรม และการบริการต�าง ๆ เป;นต&น   
 ๔) ด&านการบริหารงานบุคคล หมายถึง การดําเนินงานท่ีเก่ียวกับบุคคล เริ่มต้ังแต�การสรร
หา การจัดสรร การบํารุงรักษา การพัฒนา และการจัดให&พ&นจากงาน 
 ๕) ด&านการบริการอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ� หมายถึง การดําเนินงานท่ีเก่ียวกับวัสดุ
ครุภัณฑ� อาคารสถานท่ี และงานบริการต�าง ๆ ท่ีสนับสนุนงานวิชาการ 
 ๖) ด&านธุรการ หมายถึง การดําเนินงานท่ีเก่ียวกับงานธุรการ 
 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา หมายถึง โรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนา 
ซ่ึงมีท่ีต้ังอยู�ในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี จํานวน ๓ โรงเรียน ได&แก� 
 ๑) โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห� ต้ังอยู�ท่ี เลขท่ี ๔ หมู�ท่ี ๑ ตําบลดําเนิน
สะดวก อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
 ๒) โรงเรียนวัดบ&านโปRงสามัคคีคุณูปถัมภ� ต้ังอยู�ท่ี เลขท่ี ๑ ถนนราษฎร�ร�วมใจ ตําบลบ&านโปRง 
อําเภอบ&านโปRง จังหวัดราชบุรี 
 ๓) โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ� ต้ังอยู�ท่ี เลขท่ี ๑๕ ถนนโชคชัย ตําบลโพธาราม 
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
 
๑.๖ ประโยชน+ที่ได0รับจากการวิจัย 

 ๑.๖.๑ ได&ความรู&ความเข&าใจท่ีถ�องแท&เก่ียวกับสภาพท่ัวไปการจัดการโรงเรียนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนา 
 ๑.๖.๒ ได&รู& ถึงป4จจัยท่ัวไปท่ีมีผลต�อการพัฒนาการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี 
 ๑.๖.๓ ได&กลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี 
 ๑.๖.๔ ผลท่ีได&จากการวิจัยจะเป;นข&อมูลสําหรับพัฒนาการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัด
ในพระพุทธศาสนาท่ีเหมาะสมและสอดคล&องกับสภาพการณ�ป4จจุบัน 
 



บทท่ี ๒ 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

 
 การวิจัยเรื่อง “กลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี” 
นี้ ผู&วิจัยได&ทําการศึกษาค&นคว&าเอกสารและงานวิจัยในส-วนท่ีมีความเก่ียวข&องเพ่ือนํามาใช&เป0นแนวทาง
ในการศึกษาและกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย โดยสามารถประมวลสรุปสาระสําคัญได& ดังนี้ 
 ๒.๑ แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับกลยุทธ� 
 ๒.๒ แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการจัดการ 
 ๒.๓ แนวคิด เก่ียวกับโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
 ๒.๔ แนวคิด เก่ียวกับป:จจัยท่ัวไปการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
 ๒.๕ พ้ืนท่ีท่ีใช&ในการวิจัย 
 ๒.๖ งานวิจัยท่ีเก่ียวข&อง 
 ๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
๒.๑ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับกลยุทธ" 

 จากการท่ีผู&วิจัยได&ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับกลยุทธ� จากเอกสารทางวิชาการท่ี
หลากหลาย จึงได&ประมวลเนื้อหาสาระสําคัญของแนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับกลยุทธ� ไว&ตามลําดับ ดังนี้ 

 ๒.๑.๑ ความเป%นมาของกลยุทธ" 
 ผู&วิจัยได&ศึกษาค&นคว&าเก่ียวกับ “ความเป0นมาของกลยุทธ�” จากทัศนะของนักวิชาการท่ี
หลายหลาก จึงได&นํามาใช&เป0นแนวทางในการศึกษาและกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย โดยแบ-งผลงาน
ของนักวิชาการออกเป0นสองช-วงเพ่ือไม-ให&เกิดความซับซ&อน ดังนี้ 
 ๑) ช-วงก-อนสงครามโลกครั้งท่ี ๒ (ก-อนคริสต�ศักราช ๑๙๔๕) 
 ก-อนคริสต�ศักราช ประมาณ ๓๐๐ ปE ปรากฏวิธีการทางกลยุทธ�ในวรรณกรรมเรื่อง
มหาภารตยุทธ�ท่ีกล-าวถึงศึกสงครามของบรรดาเทพในศาสนาฮินดูซ่ึงมีการกําหนดวิธีการศึกสงครามด&วย
กลอุบายต-าง ๆ อาจเรียกกระบวนการกลยุทธ�ของบรรดาเทพในมหาภารตยุทธ�นี้ว-า Design Process๑ 
 ก-อนคริสต�ศักราช ประมาณ ๕๕๑-๔๙๗ ปE ซุนวู (Sun-Tzu) นักปราชญ�จีนโบราณได&เสนอ
แนวคิดการแสวงหาตําแหน-งของกองทัพ เพ่ือกําหนดความได&เปรียบเหนือกว-าคู-ต-อสู& (Competitive 
Advantage) โดยประโยคสําคัญท่ีรู&จักกันอย-างแพร-หลาย เช-น “รู&เขารู&เรารบร&อยครั้งชนะร&อยครั้ง”๒ 

                                                 

 ๑มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชา ๕๓๗๐๘ การจัดการเชิงกลยุทธ"ในการ
พัฒนาสุขภาพ (ฉบับปรับปรุง), (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๓), หน&า ๘. 
 ๒ซุนวู- (Sun-Tzu) อ&างถึงใน พันธ�ศักดิ์ บุญทวี, ตํารงพิชัยสงครามของซุนวู, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�
เม็ดทราย, ๒๕๔๐), หน&า คํานํา. 



 

๙

 ราวคริสต�ศักราช ๑๕๘๔-๑๖๔๕ มูซาชิ (Musashi) ซามูไรชาวญ่ีปุhน เรียนรู&ศิลปะเอาชนะคู-
ต-อสู&โดยอาศัยประสบการณ�จากการต-อสู&จริงท่ีอุบัติข้ึนในแต-ละครั้ง จึงอาจเรียกกระบวนการเชิงกล
ยุทธ�นี้ว-า Emergent Process ราวคริสต�ศักราช ๑๗๘๙ นโปเลียน (Napoléon) นายพลผู&นําทัพแห-ง
ฝรั่งเศสใช&กลอุบายในการทําสงครามเอาชนะคู-ต-อสู&โดยการกําหนดและประเมินกําลังตลอดจนบ่ันทอน
กําลังคู-ต-อสู&อย-างเป0นระบบ อาจเรียกกระบวนการเชิง กลยุทธ�นี้ว-า Planning Process ราว
คริสต�ศักราช ๑๙๑๙ ฮิตเล-อร� (Hitler) อดีตผู&นําเผด็จการของประเทศเยอรมันใช&ศิลปะในการชักจูง
ประชาชนจนคล&อยตามคําชักจูงเหมือนการแสดงละคร ซ่ึงประกอบด&วย ๓ ป:จจัยสําคัญคือ ต&องมี
โอกาสฝoกแสดงเป0นประจํา (Rehearsal) หลังจากฝoกแล&วต&องนําความสามารถแสดงออกมาให&ปรากฏ 
(Performance) และต&องสร&างความประทับใจให&ผู&ชม (Attendance) ท้ัง ๓ ป:จจัยนี้ถือเป0นป:จจัยท่ี
นําความสําเร็จในกลยุทธ�การนํามหาชนให&แก-ฮิตเล-อร� (Hitler) ในคริสต�ศักราช ๑๙๒๐ มีการเปrดสอน
วิชานโยบายธุรกิจซ่ึงถือเป0นฐานรากสําคัญของกลยุทธ�ข้ึนเป0นครั้งแรก โดยเริ่มแรกในปEคริสต�ศักราช 
๑๙๑๒ เปrดเป0นวิชาเลือกสําหรับนักศึกษาปริญญาโทด&านการบริหารธุรกิจปEสุดท&ายในมหาวิทยาลัย 
ฮาวาร�ด และต-อมาอีก ๘ ปE (คริสต�ศักราช ๑๙๒๐) วิชานี้ได&เป0นวิชาบังคับสําหรับนักศึกษา๓ 
 ดังนั้น แนวคิดของกลยุทธ�ในช-วงเวลาก-อนสงครามโลกครั้งท่ี ๒ นี้ จึงเป0นแนวคิดกลยุทธ�
สําหรับการทําศึกสงคราม ซ่ึงเป0นการอาศัยกลอุบายต-าง ๆ เพ่ือกําหนดความได&เปรียบของกองทัพให&มี
เหนือกว-าคู-ต-อสู& เช-น การประเมินกําลังตนและกําลังคู-ต-อสู& การใช&วาทศิลปtชักจูงประชาชน เป0นต&น แต-
ก็มิได&มีการศึกษาค&นคว&าเก่ียวกับศาสตร�ทางกลยุทธ�อย-างจริงจังแต-ประการใด กระท่ังคริสต�ศักราช 
๑๙๒๐ มหาวิทยาลัยฮาวาร�ดในประเทศสหรัฐอเมริกา ได&บรรจุเป0นวิชาภาคบังคับสําหรับนักศึกษาใน
ระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจ นั่นเอง 
 ๒) ช-วงหลังสงครามโลกครั้งท่ี ๒ 
 หลังสงครามโลกครั้งท่ีสองจนถึงป:จจุบัน แบ-งท่ีมาของแนวคิดทางกลยุทธ�ออกเป0น ๔ ช-วง 
ตามจุดเน&นท่ีนักวิชาการเสนอแนวคิดต-อยอดเพ่ิมเติมข้ึนไปในแต-ละช-วงเวลาคือ 
 ๒.๑) ระยะท่ี ๑ กลยุทธ�เน&นท่ีการออกแบบกลยุทธ� (Strategic Design) 
 ระยะท่ี ๑ กลยุทธ�เน&นท่ีการออกแบบกลยุทธ� (Strategic Design) นี้ เป0นช-วงเวลาท่ีให&
ความสนใจกับวิธีการออกแบบกลยุทธ�โดยคํานึงถึงป:จจัยท่ีมีอิทธิพลหรือส-งผลต-อกลยุทธ�โดยป:จจัย
ภายในองค�การท่ีเน&นหนักคือ ภาวะผู&นํา และโครงสร&างขององค�การ แนวคิดในช-วงนี้เป0นท่ีมาของการ
วิเคราะห�ท้ังป:จจัยภายในและภายนอกท่ีส-งผลต-อการดําเนินงานเพ่ือบรรลุเปuาหมายขององค�การ โดย
มรดกของแนวคิดช-วงนี้ท่ีเป0นผลผลิตสําคัญของช-วงนี้คือ “SWOT หรือ SWOT Analysis ซ่ึงมาจากตัว
ย-อของอักษรภาษาอังกฤษ ๔ ได&แก- Strengths จุดแข็ง Weaknesses จุดอ-อน Opportunities 
โอกาส และ Threats อุปสรรค”๔ 

                                                 

 ๓คณาจารย�มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชา ๕๓๗๐๘ การจัดการเชิงกลยุทธ"
ในการพัฒนาสุขภาพ (ฉบับปรับปรุง), หน&า ๙. 
 ๔เสนาะ ติเยาว�, หลักการบริหาร, พิมพ�ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�, 
๒๕๔๖), หน&า ๑๐๖-๑๐๗. 



 

๑๐

 ในปEคริสต�ศักราช ๑๙๕๐ สหประชาชาติ (United Nations : UN) กําหนดนโยบายท่ีจะ
สนับสนุนการให&กู&ยืมเงินจากธนาคารโลกไปพัฒนาประเทศ แต-ประเทศผู&ขอรับการสนับสนุนต&องมีการ
วางแผนระยะยาวเป0นตัวกํากับทิศทางการพัฒนา ส-งผลให&ประเทศต-างๆ ท่ีต&องการกู&เงินเริ่มเรียนรู&ท่ี
จะวางแผนกลยุทธ� ในปEคริสต�ศักราช ๑๙๕๗ การกําหนดทิศทางของผลผลิตท้ังภาครัฐและเอกชนยัง
เป0นเพียงผลผลิตในระยะเวลาไม-นานมากนัก ส-วนใหญ-เป0นงานแบบประจําและการเพ่ิมข้ึนของผลผลิต
หรือบริการยังเป0นการเจริญเติบโตแบบค-อยเป0นค-อยไปจนกระท่ังมีผลงานวิชาการของ ฟrลิป เซลซนิค 
(Philip Selznick) ในเรื่องของความเจริญเติบโตขององค�การข้ึนอยู-กับภาวะผู&นําขององค�กรในหนังสือ
ชื่อ Leadership in Administration ในปEคริสต�ศักราช ๑๙๖๒ ถือเป0นปEแรกท่ีมีการให&ความสนใจ
อย-างจริงจังในเรื่องกลยุทธ�โดยมีการกล-าวถึงระดับความเจริญเติบโตขององค�การสัมพันธ�กับโครงสร&าง
ขององค�การในหนังสือชื่อ Strategy and Structure ของ อัลเฟรด ดี. แชนเลอร� (Alfred D. Chandler) 
ในปEคริสต�ศักราช ๑๙๖๖ นักวิชาการต-าง ๆ ได&รับอิทธิพลจากหนังสือของ อัลเฟรด ดี. แชนเลอร� 
(Alfred D. Chandler) อย-างแพร-หลาย จนกระท่ัง เคนเนธ แอนดรู (Kenneth Andrews) ได&
รวบรวมกรณี ศึกษาด&านการกําหนดกลยุทธ�ขององค�การต-าง ๆ โดยให&ชื่อว-า Business Policy : Text 
and Cases ตีพิมพ� ในวารสารฮาวาร�ด บิซิเนส รีวิวในปEเดียวกันนั้น ซ่ึงถือว-าส-งผลให&บรรดาองค�การ
ต-างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนเล็งเห็นความสําคัญของเรื่องกลยุทธ�อย-างมาก แนวคิดเชิงกลยุทธ�จากกลุ-ม
นี้เป0นช-วงท่ีเป0นไปในทิศทางท่ีแสดงความสัมพันธ�เชิงเหตุและผลระหว-างตัวแปรสองกลุ-ม คือ กลุ-มหนึ่ง
เป0นตัวแปรท่ีจะมีผลต-อกลยุทธ� และอีกกลุ-มคือการออกแบบกลยุทธ� โดยตัวแปรท่ีสําคัญท่ีส-งผลต-อกล
ยุทธ�นี้เน&นหนักไปท่ี ภาวะผู&นํา กับ โครงสร&างขององค�การ กระบวนการแบบนี้เรียกว-า Conception 
Process หัวใจสําคัญของกลยุทธ�ในช-วงเริ่มต&นนี้คือการคํานึงถึงสภาพแวดล&อมสําคัญสองประเภท คือ 
สภาพแวดล&อมท่ีอยู-ในวิสัยกําหนดหรือควบคุมได& และสภาพแวดล&อมท่ีไม-อยู-ในวิสัยกําหนดหรือ
ควบคุมไม-ได& แต-เม่ือใช&ไประยะหนึ่งก็พบว-าแนวคิดนี้มีข&อจํากัด เนื่องจากการวิเคราะห�จําเป0นต&องอยู-
บนข&อมูลท่ีชัดเจนไม-ใช-สัญชาตญาณ และสารสนเทศต-าง ๆ เก่ียวกับป:จจัยไม-หยุดนิ่งอยู-กับท่ี ข&อจํากัด
จึงเกิดข้ึนเพราะกลยุทธ�ท่ีถูกออกแบบมาอยู-บนพ้ืนฐานของข&อมูลในขณะท่ีวิเคราะห� เท-านั้น๕ 
 ๒.๒) ระยะท่ี ๒ กลยุทธ�ท่ีเน&นการวางแผนกลยุทธ� (Strategic Planning) 
 ระยะท่ี ๒ กลยุทธ�ท่ีเน&นการวางแผนกลยุทธ� (Strategic Planning) นี้ เป0นช-วงเวลาท่ี
เพ่ิมเติมรายละเอียดของการกําหนดกลยุทธ�แทนท่ีจะเป0นกลยุทธ�กว&าง ๆ โดยจุดเพ่ิมท่ีสําคัญคือการ
นําเอาตลาดของสินค&าหรือบริการมาเป0นตัวกําหนดรายละเอียดของกลยุทธ� และต&องวางแผนระยะ
ยาวโดยนําเทคนิคการสร&างภาพในอนาคตหรือฉากทัศน� (Scenario) มาเป0นเครื่องมือ ผลผลิตท่ีสําคัญ
ของช-วงนี้คือ Product Market Matrix และ Scenario Planning  ในช-วงปEคริสต�ศักราช ๑๙๖๕-
๑๙๘๐ มีนักวิชาการชื่อ แฮรี่ อิกอร� แอนซอฟ (Harry Igor Ansoff) ผู&ได&รับการยกย-องว-าเป0นบิดาแห-ง
การจัดการเชิงกลยุทธ� เขาได&นําเสนอแนวคิดเชิงกลยุทธ�ต-อยอดจากช-วงแรก โดยแทนท่ีจะเน&นท่ีการ
ออกแบบกลยุทธ�โดยทุ-มเวลาไปกับการวิเคราะห� SWOTอย-างเดียวโดยไม-ใส-ใจต-อรายละเอียดสําคัญ
เพ่ือนําไปสู-การวางแผนและการจัดการซ่ึงอาจจะเป0นกลยุทธ�ท่ีไม-เหมาะสม  จึงได&นําเสนอแนวคิดใน

                                                 

 ๕มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชา ๕๓๗๐๘ การจัดการเชิงกลยุทธ"ในการ
พัฒนาสุขภาพ (ฉบับปรับปรุง), หน&า ๑๐. 



 

๑๑

หนังสือชื่อ Corporate Strategy เป0นแนวคิดท่ีสําคัญในการจัดการเชิงกลยุทธ�ท่ีมีอยู- ๓ ส-วนคือ การ
วางแผนกลยุทธ� ความสามารถในการนําแผนไปสู-การปฏิบัติอย-างแท&จริง และความ สามารถในการ
จัดการกับป:จจัยภายในท่ีเป0นตัวต-อต&านการเปลี่ยนแปลง แนวคิดนี้มีความแตกต-างจากกลุ-มแรกคือใน
ข้ันตอนการกําหนดกลยุทธ�จะมีการกําหนดแผนย-อยท่ีชัดเจนในการนําไปปฏิบัติในขณะท่ีกลุ-มแรกมี
เฉพาะกรอบกลยุทธ�ใหญ- ๆ โดยวิธีการของกลุ-มวางแผนกลยุทธ�นี้จะนําข&อมูลท่ีเป0นตัวเลขมาวิเคราะห�
หลายตัว เช-น ยอดขาย ตัวเลขลูกค&า สัดส-วนการคาดการณ�ต-างๆ และเม่ือใส-ข&อมูลเหล-านี้เข&าไปแล&วก็
จะได&กลยุทธ�ตามกรอบแนวคิดของ แฮรี่ อิกอร� แอนซอฟ (Harry Igor Ansoff) ท่ีเรียกว-า Product 
Market Matrix ซ่ึงประกอบด&วยกลยุทธ� ๔ แบบ คือ สินค&าเดิมตลาดเดิม สินค&าเดิมเข&าตลาดใหม- 
สินค&าใหม-ตลาดเดิม และสินค&าใหม-ตลาดใหม- การกําหนดกลยุทธ�ให&เหมาะสมในแต-ละตลาด
จําเป0นต&องมีการวิเคราะห�แนวโน&มท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตเรียกว-า ฉากทัศน� (Scenario) ซ่ึงมีผู&นําเสนอไว&
ในปEคริสต�ศักราช ๑๙๙๖ ในหนังสือ The Art of the Long View และต-อมาภายหลังในปE
คริสต�ศักราช ๑๙๘๕ ก็มีผู&เสนอหลักการเพ่ิมเติมไว&ในหนังสือ The Gentle Art of Re-Perceiving 
โดยเสนอว-าการสร&างฉากทัศน�ในอนาคตนั้นต&องใส-ใจกับโลกสองโลก คือ โลกแห-งความเป0นจริงกับโลก
แห-งการรับรู& (Scenarios Deal with Two Worlds ; the World of Facts and the World of 
Perceptions) หากผู&กําหนดนโยบายหรือผู&กําหนดกลยุทธ�มีการรับรู&อย-างไรก็จะนําไปเป0นฐานในการ
สร&างฉากทัศน�ตามการรับรู&ของตนเอง ซ่ึงอาจเป0นภาพท่ีใกล&เคียงกับความเป0นจริงหรือบิดเบ้ียวไปก็ได& 
การรับรู&ของผู&บริหารจึงเป0นป:จจัยสําคัญต-อการสร&างฉากทัศน�ในอนาคต ต-อมาภายหลังความนิยมใน
แนวคิดนี้เริ่มถดถอยลงเพราะความเป0นระบบของวิธีการวางแผนกลยุทธ�มีข&อจํากัดโดยความเป0นระบบท่ี
สําคัญประการหนึ่ง คือ การกําหนดกลยุทธ�ภายใต&ข&อมูลแบบเดียวกันควรจะได&กลยุทธ�แบบเดียวกัน 
(Repeatable) แต-วิธีนี้กลับไม-สามารถประกันว-าจะเกิดผลซํ้าได&แม&ว-าจะมีข&อมูลชุดเดียวกัน๖ 
 ๒.๓) ระยะท่ี ๓ กลยุทธ�เน&นการกําหนดตําแหน-งกลยุทธ� (Positioning Strategy) 
 ระยะท่ี ๓ กลยุทธ�เน&นการกําหนดตําแหน-งกลยุทธ� (Positioning Strategy) นี้ เป0นช-วง
ท่ีให&ความสนใจกับการเปรียบเทียบขีดความสามารถขององค�การกับคู-แข-งเพ่ือกําหนดตําแหน-งท่ี
เหนือกว-าและใช&ตําแหน-งท่ีเหนือกว-านั้นเป0นกลยุทธ� ผลผลิตท่ีสําคัญของแนวคิดในช-วงนี้ส-วนใหญ-เป0น
ของนักวิชาการท่ีชื่อว-า ไมเคิล ยูจีน พอร�เตอร� (Michael Eugene Porter) ซ่ึงเป0นนักคิด นักบริหาร 
และนักเศรษฐศาสตร� ผู&มีชื่อเสียงในการบริหารเชิงกลยุทธ� โดยเป0นผู&พัฒนาทฤษฎีในเรื่องกลยุทธ�ท่ีชื่อ
ว-า แบบจําลองห&าพลังทางกลยุทธ� (Five Forces Model)๗ ปEคริสต�ศักราช ๑๙๘๐ ความเสื่อมถอย
ของกลุ-มวางแผนกลยุทธ�เริ่มปรากฏข้ึน ไมเคิล ยูจีน พอร�เตอร� (Michael Eugene Porter) จึงเป0นผู&
ริเริ่มการกําหนดกลยุทธ�โดยนํากระบวนการวิเคราะห�องค�การมาใช&แสวงหาตําแหน-งท่ีมีความเหนือกว-า
คู-แข-ง (Competitive Advantage) ทฤษฎีในเรื่องกลยุทธ�นี่มีชื่อว-า แบบจําลองห&าพลังทางกลยุทธ� 
(Five Forces Model) โดยพลังท่ี ไมเคิล ยูจีน พอร�เตอร� (Michael Eugene Porter) เสนอว-า
จําเป0นต&องวิเคราะห�ว-าคุกคามการดําเนินงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ�หรือไม- หากคุกคามให&
กําหนดกลยุทธ�ตามประเด็น ดังนี้ 

                                                 

 ๖เรื่องเดียวกัน, หน&า ๑๐. 
 ๗อ&างแล&ว, หน&า ๑๑. 



 

๑๒

 - ภาวะคุกคามจากคู-แข-งรายใหม- กลยุทธ� คือ หาทางสร&างกําแพงก้ันการเข&ามาของ
คู-แข-ง (Barrier to Entry) 
 - ภาวะคุกคามจากอํานาจต-อรองของลูกค&า กลยุทธ� คือ ให&ลูกค&าพ่ึงพิงหน-วยงานของเรา
มากข้ึนรวมท้ังสร&างคุณภาพสินค&าหรือบริการให&ลูกค&าพึงพอใจ (Customer Satisfaction) 
 - ภาวะคุกคามจากอํานาจต-อรองของผู&สนับสนุนป:จจัย/วัตถุดิบ (Supplier) กลยุทธ� คือ 
จัดระบบการพ่ึงพิงป:จจัยหรือวัตถุดิบกระจายหลาย ๆ ราย ไม-พ่ึงพิงรายใดรายหนึ่งมากเกินไป  
 - ภาวะคุกคามจากการไม-สามารถหาผลิตภัณฑ�ใหม-หรือบริการใหม-ท่ีทดแทนผลผลิต 
(Substitution) อาจกําหนดกลยุทธ�โดยการแสวงหามาตรการชดเชยหรือทดแทนส-วนท่ีจะขาดหาย  
 - ภาวะคุกคามจากคู-แข-งเดิม กลยุทธ� คือ หาตําแหน-งท่ีเหนือกว-าหรือท่ีแตกต-างจากคู-แข-ง
และใช&ความแตกต-างเป0นกลยุทธ� 
 นอกจากนี้ ไมเคิล ยูจีน พอร�เตอร� (Michael Eugene Porter) ยังเสนอกระบวนการท่ี
แปรสภาพป:จจัยนําเข&ามาในองค�การให&กลายเป0นผลผลิตท่ีมีคุณค-าในมุมมองของลูกค&าท่ีเรียกว-า 
Value Chain ท่ีได&รับการยอมรับอย-างแพร-หลายอีกด&วย อย-างไรก็ตาม กลยุทธ�ตามแนวคิดของกลุ-มนี้
จะเหมาะกับตลาดท่ีเจริญเติบโตเต็มท่ีแล&วเท-านั้นไม-เหมาะสมกับตลาดท่ีเพ่ิงเกิดใหม-๘ 
 ๒.๔) ระยะท่ี ๔ กลยุทธ�การพัฒนาองค�การแห-งการเรียนรู& (Learning Organizations : 
LO Strategic) 
 แนวคิดท่ีกล-าวมาท้ังหมดมุ-งเน&นแต-กรอบวิธีการโดยละเลยป:จจัยสําคัญท่ีสุด คือ 
ทรัพยากรบุคคลซ่ึงเป0นตัวหลักในการจัดการเชิงกลยุทธ� ดังนั้น ระยะท่ี ๔ กลยุทธ�การพัฒนาองค�การ
แห-งการเรียนรู& (Learning Organizations : LO Strategic) นี้ จึงเริ่มมีการกลับไปศึกษาแนวคิดท่ีว-า
องค�การเป0นเหมือนสิ่งมีชีวิตท่ีสามารถปรับและพัฒนาตนเองได& โดยสรุปพัฒนาการของช-วงระยะเวลานี้
ไว& ๓ ช-วงคือ๙ 
 ปEคริสต�ศักราช ๑๙๙๐ ปEเตอร� เซนเก& (Peter Senge) ได&เสนอวิธีการท่ีจะทําให&องค�การ
สามารถเรียนรู&ได&ถ&าพัฒนาวินัยให&กับบุคลากรในองค�การจากหนังสือชื่อ The Fifth Discipline, the 
Art and Practice of the Learning Organization 
 ปEคริสต�ศักราช ๑๙๙๕ นักวิชาการญ่ีปุhนสองคนคือ โนนากะ และทาเกซิ (Nonaka and 
Takeuchi) ได&นําเสนอแนวคิดการจัดการความรู&ในหนังสือชื่อ The Knowledge Creating 
Company โดยได&เสนอวิธีการท่ีจะทาให&องค�การมีการปรับตัวด&วยการแลกเปลี่ยนความรู&ในการทํางาน 
และถอดความรู&นั้นออกมาเป0นฐานอ&างอิงในการปฏิบัติงาน (Explicit Knowledge) แทนท่ีจะให&เกิด
อยู-แต-ภายในตัวคน (Tacit Knowledge) การจัดการความรู&ตามหลักการนี้เรียกว-า SECI ประกอบด&วย 
การสื่อสารปฏิสัมพันธ� (Socialization) การดึงความรู&ออกมาเพ่ือให&คนอ่ืนได&ใช& (Externalization) 
การผสมผสานความรู&ท่ีได&รับมาใช&งาน (Combination) การเกิดความรู&ใหม-ภายในตัวคน (Internalization) 
นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการอีกจํานวนมากท่ีสนใจในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู&ให&ได&ผลดี 
                                                 

 ๘ไมเคิล ยูจีน พอร�เตอร� (Michael Eugene Porter) อ&างถึงใน สาคร สุขศรีวงศ�, การจัดการ : จากมุมมอง
นักบริหาร, พิมพ�ครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท จี.พี. ไซเบอร�พรินท� จํากัด, ๒๕๕๒), หน&า ๒๕๒. 
 ๙มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชา ๕๓๗๐๘ การจัดการเชิงกลยุทธ"ในการ
พัฒนาสุขภาพ (ฉบับปรับปรุง), หน&า ๑๒. 



 

๑๓

เช-น สโนว�เดน เดฟ (Snowden Dave) ท่ีได&อธิบายความรู&ท่ีเกิดข้ึนว-ามาจากป:จจัยสําคัญสามประการ
ตามสมการ K = (P + I)S เม่ือ K = Knowledge, P = Person, I = Information และ S = Sharing 
จากสมการดังกล-าว แสดงให&เห็นว-ายิ่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู&มากก็ยิ่งก-อให&เกิดความรู&มากตามไปด&วย 
ดังนั้น บรรยากาศขององค�การท่ีเป0นองค�การแห-งการเรียนรู&จึงต&องเอ้ือต-อการแลกเปลี่ยนความรู& ยิ่ง
บรรยากาศเอ้ือมากเพียงใดองค�การก็ยิ่งมีความรู&มากตามไปด&วย จึงอาจกล-าวได&ว-า องค�การแห-งการ
เรียนรู&เป0นท้ังผลและเป0นท้ังวิธีการ (End and Mean) โดยวิธีการท่ีสําคัญขององค�การแห-งการเรียนรู& 
คือ การจัดการความรู&ซ่ึงต&องอาศัยความรู&หลากหลายสาขาท้ังท่ีเก่ียวกับตัวความรู& การเรียนรู&ของคน 
สารสนเทศ และการจัดการแลกเปลี่ยนความรู&ท่ีมีประสิทธิภาพ๑๐ 
 ปEคริสต�ศักราช ๑๙๙๗ อาร�ต ดี เกาส� (Aart de Geus) ผู&บริหารบริษัท Royal Dutch 
Shell แห-งประเทศเนเธอร�แลนด�เป0นผู&นําแนวคิดการพัฒนาองค�การให&เป0นองค�การแห-งการเรียนรู&ไปสู-
การปฏิบัติอย-างแท&จริงและได&ถอดบทเรียนความสําเร็จมานําเสนอในหนังสือชื่อ The Living Company 
ซ่ึงโดยข&อเท็จจริงแล&วมีองค�การเป0นจํานวนมากท่ีประสบความสําเร็จจากการพัฒนาตนเองให&เป0น
องค�การแห-งการเรียนรู& แต-ไม-ได&ถอดบทเรียนออกมาให&เห็น จนกระท่ังประเทศในกลุ-มสหภาพยุโรป 
(European Union : EU)  เล็งเห็นความสําคัญของเรื่องนี้จึงได&ร-วมมือกันค&นคว&าวิจัยวิธีการท่ีจะ
นํามาใช&ในการพัฒนาองค�การให&รู&จักการจัดการความรู& ผลการวิจัยนํามาสู-การเสนอเทคนิคสําคัญท่ี
เรียกว-า Common KADS หรือย-อมาจาก Common Knowledge Data Structure อันเป0นวิธีการ
จัดการความรู&ท่ีใช&ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข&ามาเป0นส-วนประกอบสําคัญ๑๑ 
 จากการศึกษาค&นคว&าเก่ียวกับ “ความเป0นมาของกลยุทธ�” ผู&วิจัยได&สรุปสาระสําคัญจาก
แนวคิดหลักของนักวิชาการต-าง ๆ ไว&ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๑ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักเก่ียวกับความเป0นมาของกลยุทธ� 
 

นักวิชาการหรือแหล:งข�อมูล แนวคิดหลัก 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(๒๕๕๓, หน&า ๘) 

ประมาณ ๓๐๐ ปEก-อนคริสต�ศักราช ปรากฏ
วิธีการทางกลยุทธ�ในวรรณกรรมเรื่องมหาภารต
ยุทธ� ท่ีกล-าวถึงศึกสงครามของบรรดาเทพใน
ศาสนาฮินดูซ่ึงมีการกําหนดวิธีการศึกสงคราม
ด&วยกลอุบายต-าง ๆ 

 
 
 
 

                                                 

 ๑๐เรื่องเดียวกัน, หน&า ๑๓. 
 ๑๑สุรชาติ ณ หนองคาย, “แนวคิดและแนวปฏิบัติในการจัดการความรู&เพ่ือการเป0นองค�การแห-งการเรียนรู&
ของหน-วยงานภาครัฐ”, วารสารบริหารงานสาธารณสุข, ปEท่ี ๑๓ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๐) : ๓๔-๓๕. 



 

๑๔

ตารางท่ี ๒.๑ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักเก่ียวกับความเป0นมาของกลยุทธ� (ต-อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล:งข�อมูล แนวคิดหลัก 
 - คริสต�ศักราช ๑๕๘๔-๑๖๔๕ มูซาชิ (Musashi) 

ซามูไรชาวญ่ีปุhน เรียนรู&ศิลปะเอาชนะคู-ต-อสู&โดย
อาศัยประสบการณ�จากการต-อสู&จริงท่ีอุบัติข้ึนใน
แต-ละครั้ง จึงอาจเรียกกระบวนการเชิงกลยุทธ�นี้
ว-า Emergent Process 
- คริสต�ศักราช ๑๗๘๙ นโปเลียน (Napoléon) 
นายพลผู&นําทัพแห-งฝรั่งเศสใช&กลอุบายในการทํา
สงคราม โดยกําหนดและประเมินกําลังตลอดจน
บ่ันทอนกําลังคู-ต-อสู&อย-างเป0นระบบ อาจเรียก
กระบวนการเชิง กลยุทธ�นี้ว-า Planning Process 
- คริสต�ศักราช ๑๙๑๙ ฮิตเล-อร� (Hitler) ใช&ศิลปะ
ในการชักจูงประชาชนจนคล&อยตามคําชักจูง
เหมือนการแสดงละคร ประกอบด&วย ๓ ป:จจัย 
คือ มีโอกาสฝoกแสดงเป0นประจํา (Rehearsal) นํา
ความสามารถแสดงให&ปรากฏ (Performance) 
และสร&างความประทับใจให&ผู&ชม (Attendance) 
- คริสต�ศักราช ๑๙๒๐ มีการเปrดสอนรายวิชา
นโยบายธุรกิจซ่ึงถือเป0นฐานรากสําคัญของกล
ยุทธ�ข้ึนเป0นครั้งแรก สําหรับนักศึกษาปริญญาโท
ด&านการบริหารธุรกิจปEสุดท&ายในมหาวิทยาลัย   
ฮาวาร�ดและต-อมาอีก ๘ ปE (คริสต�ศักราช ๑๙๒๐) 
วิชานี้ได&เป0นวิชาบังคับสําหรับนักศึกษา 

พันธ�ศักด์ิ บุญทวี 
(๒๕๔๐, หน&า คํานํา) 

ประมาณ ๕๕๑-๔๙๗ ปEก-อนคริสต�ศักราช ซุนวู 
(Sun-Tzu) ได&เสนอแนวคิดการแสวงหาตําแหน-ง
ของกองทัพ เพ่ือกําหนดความได&เปรียบเหนือกว-า
คู-ต-อสู& (Competitive Advantage) โดยประโยค
สําคัญท่ีรู&จักกันอย-างแพร-หลาย เช-น รู&เขารู&เรารบ
ร&อยครั้งชนะร&อยครั้ง 

 
 
 
 
 



 

๑๕

ตารางท่ี ๒.๑ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักเก่ียวกับความเป0นมาของกลยุทธ� (ต-อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล:งข�อมูล แนวคิดหลัก 
เสนาะ ติเยาว� 
(๒๕๔๖, หน&า ๑๐๖-๑๐๗) 

หลังสงครามโลกครั้งท่ีสองจนถึงป:จจุบัน แบ-งท่ีมา
ของแนวคิดทางกลยุทธ�ออกเป0น ๔ ช-วง ตาม
จุดเน&นท่ีนักวิชาการเสนอแนวคิดต-อยอดเพ่ิมเติม
ข้ึนไปในแต-ละช-วงเวลาคือ 

- เน&นท่ีการออกแบบกลยุทธ� 
- เน&นการวางแผนกลยุทธ� 
- เน&นการกําหนดตําแหน-งกลยุทธ� 
- เน&นการพัฒนาองค�การแห-งการเรียนรู& 

สาคร สุขศรีวงศ� 
(๒๕๕๒, หน&า ๒๕๒) 

คริสต�ศักราช ๑๙๘๐ ความเสื่อมถอยของกลุ-ม
วางแผนกลยุทธ�เริ่มปรากฏข้ึน ไมเคิล ยูจีน พอร�
เตอร� (Michael Eugene Porter) จึงเป0นผู&ริเริ่ม
การกําหนดกลยุทธ�โดยนํากระบวนการวิเคราะห�
องค�การมาใช&แสวงหาตําแหน-งท่ีมีความเหนือกว-า
คู-แข-ง (Competitive Advantage) ทฤษฎีใน
เรื่องกลยุทธ�นี่มีชื่อว-า แบบจําลองห&าพลังทางกล
ยุทธ� (Five Forces Model) จําเป0นต&องวิเคราะห�
ว-าคุกคามการดําเนินงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค�
เชิงกลยุทธ�หรือไม- 

สุรชาติ ณ หนองคาย 
(๒๕๕๐, หน&า ๓๔-๓๕) 

คริสต�ศักราช ๑๙๙๗ อาร�ต ดี เกาส� (Aart de 
Geus) ผู&บริหารบริษัท Royal Dutch Shell แห-ง
ประเทศเนเธอร�แลนด�เป0นผู&นําแนวคิดการพัฒนา
องค�การให&เป0นองค�การแห-งการเรียนรู&ไปสู-การ
ปฏิบัติอย-างแท&จริง 

 
 สรุปได�ว:า ความเป0นมาของกลยุทธ�เกิดจากความต&องการความได&เปรียบของกองทัพในการทํา
สงครามต้ังแต-สมัยก-อนสงครามโลกครั้งท่ีสองซ่ึงเป0นกลอุบายทางการศึก แต-มิได&ศึกษาเก่ียวกับศาสตร�
ทางกลยุทธ�อย-างจริงจัง ต-อมาภายหลังยุคสงครามโลกครั้งท่ีสอง หลายประเทศหันมาให&ความสนใจกับ
การจัดการในภาคธุรกิจ เหล-านักวิชาการ นักธุรกิจ จึงเริ่มกําหนดกลยุทธ�เพ่ือให&มีความได&เปรียบทาง
ธุรกิจมากกว-าคู-แข-ง อาทิ กลยุทธ�การวิเคราะห�องค�การ กลยุทธ�การแสวงหาตําแหน-ง กลยุทธ�การพัฒนา
องค�การให&เป0นองค�การแห-งการเรียนรู& เป0นต&น ซ่ึงการศึกษาศาสตร�ทางกลยุทธ�นี้ได&มีการพัฒนามาเป0น
ลําดับกระท่ังป:จจุบัน และคาดว-ายังจะคงได&รับความนิยมในอนาคตต-อไปตราบท่ียังมีการแข-งขันทาง
ธุรกิจ 
 



 

๑๖

 ๒.๑.๒ ความหมายของกลยุทธ" 
 ผู&วิจัยได&ศึกษาค&นคว&าเก่ียวกับ “ความหมายของกลยุทธ�” จากทัศนะของนักวิชาการท่ี
หลายหลาก จึงได&นํามาใช&เป0นแนวทางในการศึกษาและกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 
 คําว-า กลยุทธ� มาจากภาษาอังกฤษว-า Strategy ในความหมายว-า วิธีการท่ีทําให&บรรลุตาม
วัตถุประสงค�ด&วยวิธีท่ีถูกต&อง๑๒ โดยแท&จริงร-างศัพท�ของคําว-า กลยุทธ� มาจากคําสองคําคือคําว-า “กล” 
อันหมายถึง การลวงหรือล-อลวงให&หลงหรือเข&าใจผิดเพ่ือให&ฉงนหรือเสียเปรียบ ส-วน “ยุทธ�” หมายถึง 
สงคราม หรือการรบพุ-ง เม่ือนําสองคํามารวมเป0น กลยุทธ� จึงหมายถึง การรบท่ีมีเล-ห�เหลี่ยมหรือวิธีการ
ท่ีต&องใช&กลอุบายต-าง ๆ ซ่ึงก็ตรงกับรากศัพท�ของ Strategy ในภาษาอังกฤษ ท่ีมาจากภาษากรีกว-า 
Stratos ท่ีแปลว-า กองทัพ กับคําว-า Agein ท่ีแปลว-าการนําหรือผู&นําหรือแม-ทัพ ซ่ึงถือเป0นศิลปะท่ีผู&นํา
ทัพจําเป0นต&องมี จึงให&ความหมายว-า กลยุทธ� คือ ศิลปะของความเป0นแม-ทัพ (The art of 
Generalship)๑๓ 
 คําว-า กลยุทธ� ได&มีการอธิบายความหมายไว&ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับ
ล-าสุด (พ.ศ. ๒๕๕๔) ว-า หมายถึง การรบท่ีมีเล-ห�เหลี่ยม วิธีการท่ีต&องใช&กลอุบายต-าง ๆ หรือเล-ห�
เหลี่ยมในการต-อสู&๑๔ กลยุทธ�เป0นแนวทางปฏิบัติงานของทุกส-วนขององค�การ โดยจะมีแผนกลยุทธ�เป0น
แผนแม-บท ซ่ึงมีลักษณะท่ีกําหนดแนวทางและเปuาหมายการปฏิบัติงานของบริษัทในระยะยาวหรือ
ระยะปานกลาง โดยกําหนดไว&อย-างกว&าง ๆ เป0นหลัก เพ่ือเปrดโอกาสให&ปรับแผนในการปฏิบัติได&เม่ือ
สภาพแวดล&อมเปลี่ยนไป๑๕ 
 กลยุทธ�เป0นแผนการปฏิบัติการซ่ึงเป0นการอธิบายถึงการจัดสรรทรัพยากรและกิจกรรมอ่ืน ๆ 
ให&เหมาะสมกับสภาพแวดล&อมและช-วยให&องค�การบรรลุเปuาหมายในระยะยาว กลยุทธ�มีลักษณะสําคัญ
คือเป0นตัวกําหนดสิ่งท่ีองค�การต&องการและวิธีการบรรลุเปuาหมายนั้น ดังนั้น กลยุทธ�จึงพิจารณาท่ี
จุดมุ-งหมาย ภารกิจ และวัตถุประสงค�ระยะยาวขององค�การ รวมถึงวิธีการท่ีใช&จัดสรรทรัพยากรให&
บรรลุเปuาหมายนั้น๑๖ กล-าวโดยสรุป กลยุทธ� หมายถึง วิธีการเอาชนะคู-แข-งขันด&วยการประเมิน
สถานการณ�ท่ีถูกต&อง ซ่ึงเป0นการสรุปแนวคิดของ จวงฮ่ันจ&ง ท่ีกล-าวไว&ในหนังสือชื่อ อ-อนหยุ-นพิชิตแข็ง
กร&าว-กลยุทธ�แบบโอนอ-อนเพ่ือบรรลุเปuาหมายท่ียิ่งใหญ-กว-า ความว-า เม่ือพูดถึงกลยุทธ� ย-อมเล็งถึง
วิธีการท่ีจะต&องเอาชนะคู-แข-งขันด&วย โดยวิเคราะห�ถึงป:จจัยภายในคือองค�การเอง และป:จจัยภายนอก 
ซ่ึงหมายถึงสภาพแวดล&อมต-าง ๆ และคู-แข-งขันในธุรกิจเดียวกัน กล-าวโดยสรุปว-า เบ้ืองต&นต&องมีการ
ประเมินสภาพการณ�ก-อน หากประเมินสภาพการณ�ได&แม-นยําถูกต&องก็เท-ากับดําเนินการได&สําเร็จก่ึง

                                                 

 ๑๒เสนาะ ติเยาว�, หลักการบริหาร, หน&า ๑๐๐. 
 ๑๓มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชา ๕๓๗๐๘ การจัดการเชิงกลยุทธ"ในการ
พัฒนาสุขภาพ (ฉบับปรับปรุง), หน&า ๖. 
 ๑๔ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, พิมพ�ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัทศิริวัฒนาอินเตอร�พริ้นท� จํากัด (มหาชน), ๒๕๕๖), หน&า ๗๓. 
 ๑๕สมคิด บางโม, เทคนิคการฝBกอบรมและการประชุม, พิมพ�ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : วิทยพัฒน�, 
๒๕๕๑), หน&า ๕๖. 
 ๑๖ศิริวรรณ เสรีรัตน� และคณะ, องค"กรและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, ๒๕๔๕), หน&า 
๑๐๘. 



 

๑๗

หนึ่งแล&ว แนวคิดนี้มักมีท่ีมาจากสํานวนจีน ดังข&อความท่ีว-า “เง่ือนไขสําคัญอันหนึ่งของความ สําเร็จ 
คือ การประเมินสถานการณ�ท่ีตนอยู-ได&ถูกต&องหรือไม- และการรู&เขารู&เราก็เป0นกุญแจสําคัญท่ีจะกําชัย
ชนะในสงคราม”๑๗ เม่ือองค�กรกําหนดพันธกิจและเปuาหมายเชิงกลยุทธ�ขององค�กรแล&ว คําถามต-อไป
ของผู&บริหารคือจะทําอย-างไรจึงจะสามารถนําพาองค�กรดําเนินไปสู-เปuาหมายท่ีกําหนดไว& วิธีท่ีจะนําพา
ให&องค�กรดําเนินไปสู-เปuาหมายท่ีกําหนดนี้ เรียกว-า กลยุทธ� (Strategy)๑๘ 
 หากกล-าวในความหมายแห-งนัยท่ีว-าด&วยเทคนิคการวิเคราะห�สภาพธุรกิจและคู-แข-งขันเพ่ือ
กําหนดป:จจัยแห-งชัยชนะ คําว-า กลยุทธ� ได&ถูกนํามาใช&ในทางเศรษฐกิจ ความหมายจริง ๆ ก็คือ 
วิถีทางหรือแนวทางท่ีถูกกําหนดข้ึนเพ่ือการระดมและจัดสรรการใช&ทรัพยากรของประเทศในอันท่ีจะ
ช-วยให&บรรลุถึงซ่ึงเปuาหมายทางเศรษฐกิจ๑๙ กล-าวโดยย-อ คือ กลยุทธ� หมายถึง ศิลปะและศาสตร�ของ
การใช&กําลังรบของชาติเพ่ือรักษาคุ&มครองวัตถุประสงค�ของนโยบายแห-งชาติ โดยการใช&กําลังหรือ
คุกคามด&วยกําลัง๒๐ 
 จากการศึกษาค&นคว&าเก่ียวกับ “ความหมายของกลยุทธ�” ผู&วิจัยได&สรุปสาระสําคัญจาก
แนวคิดหลักของนักวิชาการต-าง ๆ ไว&ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๒ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักเก่ียวกับความหมายของกลยุทธ� 
 

นักวิชาการหรือแหล:งข�อมูล แนวคิดหลัก 
เสนาะ ติเยาว� 
(๒๕๔๖, หน&า ๑๐๐) 

กลยุทธ� หมายถึง การท่ีทําให&บรรลุวัตถุประสงค�
ด&วยวิธีท่ีถูกต&อง 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(๒๕๕๓, หน&า ๖) 

กลยุทธ� หมายถึง การรบท่ีมีเล-ห�เหลี่ยมหรือวิธี 
การท่ีต&องใช&กลอุบายต-าง ๆ ซ่ึงเป0นศิลปะของ
ความเป0นแม-ทัพ 

ราชบัณฑิตยสถาน 
(๒๕๕๖, หน&า ๙๕๘) 

กลยุทธ� หมายถึง วิธีการท่ีต&องใช&กลอุบายต-าง ๆ 

สมคิด บางโม 
(๒๕๕๑, หน&า ๕๖) 

กลยุทธ� หมายถึง แนวทางปฏิบัติงานตามแผนกล
ยุทธ�แม-บทซ่ึงปรับแผนได&เ ม่ือสภาพแวดล&อม
เปลี่ยนไป 

 
 
                                                 

 ๑๗จวงฮั่นจ&ง, อ:อนหยุ:นพิชิตแข็งกร�าว กลยุทธ"แบบโอนอ:อนเพ่ือบรรลุเปEาหมายท่ีย่ิงใหญ:กว:า, แปลโดย 
อดุลย� รัตนมั่นเกษม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�คุณธรรม, ๒๕๔๔), หน&า ๑๔. 
 ๑๘สาคร สุขศรีวงศ�, การจัดการ : จากมุมมองนักบริหาร, หน&า ๒๓๗. 
 ๑๙ไมเคิล ยูจีน พอร�เตอร� (Michael Eugene Porter) อ&างใน สมคิด จาตุศรีพิทักษ� สุวินัย ต-อศิริสุข และ
อุตตม สาวนายน, ยุทธวิธีการแข:งขัน, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด, ๒๕๔๕), หน&า ๑๑. 
 ๒๐Cerami, J. R., & Holcomb, J. F., Guide to Strategy, (Carlisle, PA : US. Army War College 
Press, 2001), p. 225. 



 

๑๘

ตารางท่ี ๒.๒ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักเก่ียวกับความหมายของกลยุทธ� (ต-อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล:งข�อมูล แนวคิดหลัก 
ศิริวรรณ เสรีรัตน� และคณะ 
(๒๕๔๕, หน&า ๑๐๘) 

กลยุทธ� หมายถึง แผนการปฏิบัติการซ่ึงจัดสรร
ทรัพยากรและกิจกรรมอ่ืน ๆ ให&เหมาะสมกับ
สภาพแวดล&อม ช-วยให&องค�การบรรลุเปuาหมายใน
ระยะยาว 

อดุลย� รัตนม่ันเกษม 
(๒๕๔๔, หน&า ๑๔) 

กลยุทธ� หมายถึง วิธีการเอาชนะคู-แข-งขันด&วยการ
ประเมินสถานการณ�ท่ีถูกต&อง 

สาคร สุขศรีวงศ� 
(๒๕๕๒, หน&า ๒๓๗) 

กลยุทธ� หมายถึง วิธีท่ีจะนําพาให&องค�กรดําเนินไปสู-
เปuาหมายท่ีกําหนดไว& 

สมคิด จาตุศรีพิทักษ� และคณะ 
(๒๕๔๕, หน&า ๑๑) 

กลยุทธ� หมายถึง วิถีทางหรือแนวทางท่ีกําหนด
ข้ึนเพ่ือการระดมและจัดสรรการใช&ทรัพยากรของ
ประเทศท่ีช-วยให&บรรลุเปuาหมายทางเศรษฐกิจ 

Cerami and Holcomb 
(2001, p. 225) 

กลยุทธ� หมายถึง ศิลปะและศาสตร�ของการใช&
กําลังรบของชาติเพ่ือรักษาคุ&มครองวัตถุประสงค�
ของนโยบายแห-งชาติ 

 
 สรุปได�ว:า กลยุทธ� หมายถึง แนวทางหรือวิธีการทํางานท่ีแยบยล เป0นศิลปะและศาสตร�
เพ่ือให&บรรลุเปuาประสงค�ตามท่ีต้ังไว&ด&วยวิธีการท่ีถูกต&อง โดยกลยุทธ�ท่ีดีเกิดจากการการประเมิน
สถานการณ�ท่ีถูกต&อง มีการกําหนดแผนปฏิบัติการ การจัดสรรทรัพยากรและกิจกรรมให&เหมาะสมกับ
สภาพแวดล&อม และสามารถปรับเปลี่ยนได&เม่ือสภาพแวดล&อมเปลี่ยนไป ซ่ึงเดิมที คําว-า กลยุทธ� พบใน
ศิลปะทางการทหารหรือพิชัยสงคราม ซ่ึงมีความหมายถึงกลอุบายต-าง ๆ หรือการรบท่ีมีเล-ห�เหลี่ยม
หรือวิธีการรบท่ีต&องใช&กลอุบายต-าง ๆ ต-อมา คําว-า กลยุทธ� ได&ถูกนํามาใช&ในทางธุรกิจ โดยมีการให&
นิยามว-าเป0นวิถีทางหรือแนวทางท่ีถูกกําหนดข้ึนเพ่ือการระดมและจัดสรรการใช&ทรัพยากรของ
ประเทศในอันท่ีจะช-วยให&บรรลุถึงซ่ึงเปuาหมายทางเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๙

 ๒.๑.๓ ทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ" 
 ผู&วิจัยได&ศึกษาค&นคว&าเก่ียวกับ “ทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ�” จากทัศนะของนักวิชาการท่ี
หลายหลาก จึงได&นํามาใช&เป0นแนวทางในการศึกษาและกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 
 การจัดการเชิงกลยุทธ�เป0นกระบวนการจัดการเพ่ือให&แผนพัฒนาขององค�กรบรรลุเปuาประสงค�
อย-างต-อเนื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ�จึงมีความสําคัญเนื่องจากมีความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย-าง
ต-อเนื่องตลอดเวลา ท้ังป:จจัยภายในและป:จจัยภายนอก อาจทําให&แผนงานระยะปานกลางถึงระยะ
ยาวไม-สามารถดําเนินการจนบรรลุเปuาประสงค�ได& เพราะดุลยภาพระหว-างป:จจัยภายในและป:จจัย
ภายนอกในช-วงเวลาหนึ่ง ๆ อาจจะไม-มีดุลยภาพเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน จึงจําเป0นต&องติดตาม
ข&อมูลและวิเคราะห�สถานการณ�อย-างต-อเนื่อง มิฉะนั้น ป:จจัยภายในท่ีเคยเป0นจุดแข็งก็อาจเป0นจุดอ-อน
จนไม-สามารถขับเคลื่อนให&แผนบรรลุผลสําเร็จได&๒๑ 
 โดยนัยนี้ การจัดการเชิงกลยุทธ� สามารถต้ังเป0นข&อสรุปได&ดังนี้ 
 ๑) เป0นการมองในบริบทการแข-งขัน 
 ๒) มุ-งสู-แนวทางและพัฒนาศักยภาพของการแข-งขันในองค�การในระยะยาว 
 ๓) มุ-งการมีชัยในการแข-งขัน โดยตอบสนองความต&องการของการตลาดได&ดีกว-าเม่ือเทียบ
กับคู-แข-งขัน 
 ๔) เป0นการมองอนาคตในระยะยาวและจัดเตรียมตัวสนองความเปลี่ยนแปลงได&อย-างสมํ่าเสมอ 
 ๕) เป0นการสร&างความได&เปรียบในการแข-งขัน 
 ๖) มิได&กระทําโดยผู&บริหารระดับสูงเท-านั้นแต-สามารถกําหนดกลยุทธ�จากจุดต-าง ๆ หรือ
ระดับล-างลงมาได&ด&วย 
 ๗) มุ-งสู-การสร&างพัฒนาและมีตัวแบบองค�การท่ีมีความเข&ากันได&กับสภาพแวดล&อมตลอดเวลา๒๒ 
 หากกล-าวได&แง-ของกระบวนการ การจัดการเชิงกลยุทธ�มี ๓ ข้ันตอน ได&แก- 
 ๑) การกําหนดกลยุทธ� (Strategy Formulation) หรือการวางแผนกลยุทธ� (Strategy 
Planning) 
 ๒) การนําแผนกลยุทธ�ไปปฏิบัติ (Strategy Formulation Implementation) 
 ๓) การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ� (Strategy Evaluation and Control)๒๓ 
 กล-าวในแง-ขององค�ประกอบ การจัดการเชิงกลยุทธ� ประกอบด&วยสิ่งสําคัญ ๓ ประการ คือ 
 ๑) การวิเคราะห�กลยุทธ� (Strategic Analysis) 
 ๒) การก-อตัวของกลยุทธ� (Strategic Formulation) 
 ๓) การนํากลยุทธ�ไปสู-การปฏิบัติ (Strategic Implementation)๒๔ 
                                                 

 ๒๑มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชา ๕๓๗๐๘ การจัดการเชิงกลยุทธ"ในการ
พัฒนาสุขภาพ (ฉบับปรับปรุง), หน&า ๓๙. 
 ๒๒เสน-ห� จุ&ยโต และคณะ, เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ"ในภาครัฐ หน:วยท่ี ๑-๘, 
(นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๘), หน&า ๑๐. 
 ๒๓สุพานี สฤษฎ�วานิช, การบริหารเชิงกลยุทธ" : แนวคิดและทฤษฎี, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�, ๒๕๕๔), หน&า ๑๔. 
 ๒๔Miller A., Strategic management, 3rded., (New York : Donnelley & Sons, 1998), p. 1. 



 

๒๐

 ธรรมชาติและคุณค-าของการบริหารเชิงกลยุทธ� ได&แก- การวางแผนระยะยาว (Long Range 
Planning) เน&นการพยากรณ�สภาพแวดล&อมและการพิจารณาสภาพแวดล&อมเพ่ือจัดสร&างแผนและ
ปฏิบัติตามแผน และเน&นสร&างตําแหน-งท่ีดีท่ีสุดในสภาพแวดล&อมทางการแข-งขันและให&เกิดประโยชน�
สูงสุด๒๕ 
 การจัดการเชิงกลยุทธ�เป0นกระบวนการท่ีต-อเนื่องและมีการทบทวนกระบวนการเวียนไปมา
ตลอดเวลา เพ่ือให&องค�กรโดยรวมสามารถดํารงอยู-ในสิ่งแวดล&อมได&อย-างเหมาะสม๒๖ การจัดการ
เชิงกลยุทธ�เป0นกระบวนการต-อเนื่องในการกําหนดภารกิจและเปuาประสงค�ขององค�กรภายใต&บริบทของ
สิ่งแวดล&อมภายนอกองค�กร กําหนดวิธีเหมาะสม การปฏิบัติงานตามกลวิธีท่ีกําหนดไว& การใช&อํานาจ
หน&าท่ีในการควบคุมกลยุทธ�เพ่ือทําให&ม่ันใจว-ากลวิธีขององค�กรท่ีนํามาใช&สามารถนําไปสู-ความสําเร็จ
ตามเปuาประสงค�ท่ีวางไว&๒๗ 
 การจัดการเชิงกลยุทธ�จึงเป0นกลุ-มของการตัดสินใจและการดําเนินการเพ่ือบ-งชี้ผลการ
ดําเนินงานในระยะยาวขององค�กร๒๘ โดยนักวิชาการส-วนหนึ่ง ได&สรุปว-า กระบวนการในการจัดการ
เชิงกลยุทธ�มี ๓ ข้ันตอน ได&แก- การสร&างกลยุทธ� (Strategy Formulation) การนํากลยุทธ�ไปปฏิบัติ 
(Strategy Implementation) และ การประเมินกลยุทธ� (Strategy Evaluation)๒๙ 
 ในขณะท่ีนักวิชาการอีกส-วนหนึ่งได&นําเสนอกระบวนการในการจัดการเชิงกลยุทธ�ไว& ๔ 
ข้ันตอน ได&แก- การตรวจสอบสภาพแวดล&อม (Environment Scanning) การจัดทํากลยุทธ� (Strategy 
Formulation) การปฏิบัติตามกลยุทธ� (Strategy Implementation) และการประเมินผลและ
ควบคุม (Evaluation and Control)๓๐ 
 ในส-วนของการตรวจสอบสภาพแวดล&อม (Environmental Scanning) ท้ังภายในและ
ภายนอกองค�การ มุ-งเน&นท่ีการตรวจสอบและประเมินโอกาส (Opportunities-O) และอุปสรรค หรือ 
ข&อจํากัด (Threats-T) โดยคํานึงถึง จุดแข็ง (Strengths-S) และจุดอ-อน (Weaknesses-W) เป0นหลัก
สําคัญ๓๑ โดยท่ีสภาพแวดล&อมทางการจัดการ (Environment of Management) หมายถึง ป:จจัย
หรือองค�ประกอบต-าง ๆ ซ่ึงมีส-วนเก่ียวข&อง เชื่อมโยง หรือมีผลกระทบต-อการบริหารจัดการองค�การ
ท้ังโดยทางตรงและทางอ&อม๓๒ 
                                                 

 ๒๕Pearce J.A. & Robinson R.B., Strategic Management : Formulation, Implementation 
and Control, 11thed., (New York : McGraw-Hall, 2009), p. 16. 
 ๒๖เซอร�โต และปEเตอร� (Certo and Peter) อ&างใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอน
ชุดวิชา ๕๓๗๐๘ การจัดการเชิงกลยุทธ"ในการพัฒนาสุขภาพ (ฉบับปรับปรุง), หน&า ๓๘. 
 ๒๗เรื่องเดียวกัน, หน&า ๓๙. 
 ๒๘อ&างแล&ว, หน&า ๔๐. 
 ๒๙David F.R., Strategic Management : Concepts and Cases, (New Jersey : Pearson Prentice 
Hall, 2007), p.15. 
 ๓๐Wheelen T.L. & Hunger J.D., Strategic Management and Business Policy, p.10. 
 ๓๑Wheelen T.L. & Hunger J.D., Strategic Management and Business Policy, 11thed., 
(New Jersey : Pearson Prentice Hall, 2008), p. 3. 
 ๓๒สุรพล สุยะพรหม และคณะ, ทฤษฎีองค"การและการจัดการเชิงพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน&า ๑๐๐. 



 

๒๑

 การวิเคราะห�สภาพแวดล&อมขององค�การ ได&แก- การวิเคราะห�กิจการเพ่ือค&นหาจุดแข็ง 
จุดอ-อน โอกาส และอุปสรรค เพ่ือหาประโยชน�และปuองกันสิ่งท่ีขัดขวางการบรรลุภารกิจและเปuาหมาย
หลัก๓๓ 
 

 
 

แผนภาพท่ี ๒.๑ การวิเคราะห�สภาพแวดล&อมทางการจัดการ๓๔ 
 
 การวิเคราะห�ตามตัวแบบสว็อท (SWOT Analysis) หรือการวิเคราะห� SWOT นี้ เป0นคําท่ี
นําตัวอักษรมาจากตัวย-อภาษาอังกฤษ ๔ ตัว ได&แก- 
 S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด-นหรือจุดแข็ง ซ่ึงเป0นผลมาจากป:จจัยภายใน  
 W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด&อยหรือจุดอ-อน ซ่ึงเป0นผลมาจากป:จจัยภายใน  
 O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซ่ึงเกิดจากป:จจัยภายนอก 
 T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซ่ึงเกิดจากป:จจัยภายนอก๓๕ 
 
 
 
                                                 

  ๓๓อํานาจ ธีระวนิช, การจัดการยุคใหม:, (กรุงเทพมหานคร : มาเธอร� บอส แพคเก็จจ้ิง จํากัด, ๒๕๕๓), 
หน&า ๔๑๔. 
 ๓๔สาคร สุขศรีวงศ�, การจัดการ : จากมุมมองนักบริหาร, หน&า ๖๖. 
 ๓๕มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชา ๕๓๗๐๘ การจัดการเชิงกลยุทธ"ในการ
พัฒนาสุขภาพ (ฉบับปรับปรุง), หน&า ๑๗. 
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๒๒

 การวิเคราะห�สภาพแวดล&อมภายนอก (External Analysis) หมายถึง การวิเคราะห�องค�การ
ธุรกิจคู-แข-งขัน คือ ผู&ประกอบการธุรกิจการค&าหรือบริการประเภทเดียวกัน ใช&อักษรย-อว-า OT คือ O 
= Opportunity หมายถึง โอกาสจากสิ่งแวดล&อมภายนอก และ T = Threat หมายถึง อุปสรรคจาก
สิ่งแวดล&อมภายนอก การท่ีธุรกิจของตนจะเอาชนะคู-แข-งได&ต&องวิเคราะห�สภาพแวดล&อมภายนอกให&
ถ-องแท&แน-ชัดว-าเป0นโอกาสเป0นจังหวะของธุรกิจตนหรือยังท่ีจะเอาชนะคู-แข-งขัน ถ&าเห็นว-าเป0นโอกาสก็
ต&องรีบฉวยโอกาส แต-ถ&ายังไม-สบโอกาสก็ต&องรอจังหวะไปก-อน การรอจังหวะจึงต&องไปดูท่ีอุปสรรค 
(Threat) ว-าคู-แข-งขันเป0นคู-แข-งท่ีเป0นภัยเป0นอันตราย เป0นสิ่งคุกคามแค-ไหนเพียงไร ซ่ึงจะเชื่อมโยงกับ
การวิเคราะห�สภาพแวดล&อมภายในด&วย 
 การวิเคราะห�สภาพแวดล&อมภายใน (Internal Analysis) หมายถึง การวิเคราะห�สภาพองค�การ
ธุรกิจของตนว-ามีจุดแข็ง (S= Strength) แค-ไหนเพียงไร ในขณะเดียวกันก็ต&องการดูสภาพว-ามีจุดอ-อน 
(W = Weakness) อยู-ตรงไหนเพียงไร มีจุดแข็งพอท่ีจะต-อสู&คู-แข-งขัน และมีจุดอ-อนท่ีจะต&องซ-อนเง่ือนงํา
เพ่ือมิให&คู-แข-งมองเห็นแค-ไหนอย-างไร 
 การวิเคราะห� SWOT หรือการทํา SWOT Analysis โดยทางทฤษฎีเป0นเทคนิคหรือวิธีการท่ี
เป0นประโยชน�ต-อการพัฒนาหน-วยงานหรือองค�กรเป0นอย-างมาก กล-าวคือ ทําให&ทราบว-าหน-วยงานหรือ
องค�กรมีศักยภาพมากน&อยเพียงใด โดยพิจารณาจากจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ-อน (Weakness) 
ซ่ึงเป0นป:จจัยภายในท่ีแสดงให&เห็นว-าหน-วยงานหรือองค�กรมีอะไรบ&างท่ีเป0นจุดแข็งท่ีควรคงไว& และ
อะไรบ&างท่ีเป0นจุดอ-อนท่ีควรปรับปรุงให&ดีข้ึน ส-วนการวิเคราะห�ป:จจัยภายนอกซ่ึงหน-วยงานหรือองค�กร
ควบคุมไม-ได& โดยพิจารณาจากโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ก็เพ่ือการปรับปรุง
หน-วยงานหรือองค�กรให&สอดคล&องกับป:จจัยสิ่งแวดล&อมภายนอก ท้ังนี้ การวิเคราะห� SWOT จะช-วย
ให&สามารถกําหนดกลยุทธ�ในการทํางานเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค�ได&อย-างมีประสิทธิภาพ๓๖ 
 จากการศึกษาค&นคว&าเก่ียวกับ “การจัดการกลยุทธ�” ผู&วิจัยได&สรุปสาระสําคัญจากแนวคิด
หลักของนักวิชาการต-าง ๆ ไว&ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๓ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักเก่ียวกับทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ� 
 

นักวิชาการหรือแหล:งข�อมูล แนวคิดหลัก 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(๒๕๕๓, หน&า ๓๙) 

การจัดการเชิงกลยุทธ�เป0นกระบวนการรักษาดุลย
ภาพระหว-างป:จจัยภายในและป:จจัยภายนอกเพ่ือ 
ขับเคลื่อนให&แผนพัฒนาบรรลุผลสําเร็จได& เป0น
ลักษณะกระบวนการต-อเนื่องของการกําหนดวิธี
เหมาะสม การปฏิบัติงานตามกลวิธีท่ีกําหนดไว& 
และการใช&อํานาจหน&าท่ีในการควบคุมกลยุทธ� 

 
 

                                                 

 ๓๖สุรพล สุยะพรหม และคณะ, ทฤษฎีองค"การและการจัดการเชิงพุทธ, หน&า ๑๑๔. 



 

๒๓

ตารางท่ี ๒.๓ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักเก่ียวกับทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ� (ต-อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล:งข�อมูล แนวคิดหลัก 
เสน-ห� จุ&ยโต และคนอ่ืน ๆ 
(๒๕๔๘, หน&า ๑๐) 

การจัดการเชิงกลยุทธ�เป0นการเตรียมตัวสนองความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล&อมเพ่ือสร&างความ
ได&เปรียบในการแข-งขันระยะยาว 

สุพานี สฤษฎ�วานิช 
(๒๕๕๔, หน&า ๑๔) 

การจัดการเชิงกลยุทธ�มี ๓ ข้ันตอน ได&แก- 
๑) การวางแผนกลยุทธ� 
๒) การนําแผนกลยุทธ�ไปปฏิบัติ 
๓) การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ� 

Miller 
(1998, p. 1) 

การจัดการเชิงกลยุทธ� ประกอบด&วย 
๑) การวิเคราะห�กลยุทธ� 
๒) การก-อตัวของกลยุทธ� 
๓) การนํากลยุทธ�ไปสู-การปฏิบัติ 

Pearce and Robinson 
(2009, p. 16) 

ธรรมชาติของการบริหารเชิงกลยุทธ� คือ การวาง 
แผนระยะยาว เน&นการพิจารณาสภาพแวดล&อม
เพ่ือจัดสร&างแผนและปฏิบัติตามแผน 

Wheelen and Hunger 
(2008, p. 3) 

การจัดการเชิงกลยุทธ�เป0นชุดการตัดสินใจระยะ
ยาว ประกอบด&วย 
๑) การตรวจสอบสภาพแวดล&อม 
๒) การจัดทํากลยุทธ� 
๓) การปฏิบัติตามกลยุทธ� 
๔) การประเมินผลและการควบคุม 

David 
(2007, p. 15) 

การจัดการเชิงกลยุทธ�มีกระบวนการ ๓ ข้ันตอน 
๑) การสร&างกลยุทธ� 
๒) การนํากลยุทธ�ไปปฏิบัติ 
๓) การประเมินกลยุทธ� 

Wheelen and Hunger 
(2008, p. 10) 

การจัดการเชิงกลยุทธ�มีกระบวนการ ๔ ข้ันตอน 
๑) การตรวจสอบสภาพแวดล&อม 
๒) การจัดทํากลยุทธ� 
๓) การปฏิบัติตามกลยุทธ� 
๔) การประเมินผลและควบคุม 

สุรพล สุยะพรหม และคณะ 
(๒๕๕๕, หน&า ๑๐๐) 

สภาพแวดล&อมทางการจัดการ ได&แก- ป:จจัยหรือ
องค�ประกอบต-าง ๆ ซ่ึงมีส-วนเก่ียวข&อง เชื่อมโยง 
หรือมีผลกระทบต-อการบริหารจัดการองค�การท้ัง
โดยทางตรงและทางอ&อม 

 



 

๒๔

ตารางท่ี ๒.๓ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักเก่ียวกับทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ� (ต-อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล:งข�อมูล แนวคิดหลัก 
อํานาจ ธีระวนิช 

(๒๕๕๓, หน&า ๔๑๔) 
การวิเคราะห�สภาพแวดล&อมขององค�การ ได&แก- 
การวิเคราะห�กิจการเพ่ือค&นหาจุดแข็ง จุดอ-อน 
โอกาส และอุปสรรค 

สาคร สุขศรีวงศ� 
(๒๕๕๒, หน&า ๖๖) 

การวิเคราะห� SWOT ได&แก- 
๑) S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด-นหรือจุด
แข็ง ซ่ึงเป0นผลมาจากป:จจัยภายใน  
๒) W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด&อย
หรือจุดอ-อน ซ่ึงเป0นผลมาจากป:จจัยภายใน  
๓) O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส 
ซ่ึงเกิดจากป:จจัยภายนอก 
๔) T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซ่ึงเกิด
จากป:จจัยภายนอก 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

(๒๕๕๓, หน&า ๑๗) 
การวิเคราะห� SWOT ช-วยให&สามารถกําหนดกล
ยุทธ�ในการทํางานเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค�ได&
อย-างมีประสิทธิภาพ 

 
 สรุปได�ว:า สาระสําคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ� คือ การกําหนดภารกิจ วัตถุประสงค�และ
เปuาหมายของกิจการท้ังในระยะสั้นและระยะยาว โดยการจัดการเชิงกลยุทธ�และการตัดสินใจเชิงกล
ยุทธ�จะมีผลต-อการดําเนินงานในระยะยาว ดังนั้น องค�การจึงต&องมีการวางแผนการทํากิจกรรมต-างๆ 
เพ่ือให&การดําเนินงานตามภารกิจให&บรรลุเปuาหมายท่ีต้ังไว& ท้ังนี้ เพ่ือให&ตอบสนองต-อกระแสความ
เปลี่ยนแปลง ซ่ึงอาจเป0นอุปสรรคและบดบังโอกาสในการก&าวหน&าขององค�การได& การจัดการกลยุทธ�มี
ความเป0นมาจากปรัชญาการเปลี่ยนแปลง การตระหนักต-อข&อมูลท่ีสําคัญและสภาพการเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจสังคม การจัดการเชิงกลยุทธ� คือ กระบวนการจัดการเพ่ือให&องค�การบรรลุเปuาประสงค�
และมีความสําคัญต-อองค�การในการบรรลุผลสําเร็จตามท่ีต้ังไว& ดังนั้น การจัดการเชิงกลยุทธ�จึงเป0น
กระบวนการการจัดการองค�การท่ีเน&นการสร&างอนาคตในระยะยาว คํานึงถึงการวิเคราะห�สภาพแวดล&อม
ท้ังภายนอกและภายในองค�การ ท่ีเรียกว-า การวิเคราะห� SWOT หรือการทํา SWOT Analysis โดย
พิจารณาจากจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ-อน (Weakness) ซ่ึงเป0นป:จจัยภายในท่ีแสดงให&เห็นว-า
หน-วยงานหรือองค�กรมีอะไรบ&างท่ีเป0นจุดแข็งท่ีควรคงไว& และอะไรบ&างท่ีเป0นจุดอ-อนท่ีควรปรับปรุงให&
ดีข้ึน ส-วนการวิเคราะห�ป:จจัยภายนอกซ่ึงหน-วยงานหรือองค�กรควบคุมไม-ได& โดยพิจารณาจากโอกาส 
(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ก็เพ่ือการปรับปรุงหน-วยงานหรือองค�กรให&สอดคล&องกับ
ป:จจัยสิ่งแวดล&อม ซ่ึงโดยทางทฤษฎีเป0นเทคนิคหรือวิธีการท่ีจะช-วยให&สามารถกําหนดกลยุทธ�ในการ
ทํางานเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค�ได&อย-างมีประสิทธิภาพ นั่นเอง 
 



 

๒๕

๒.๒ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการจัดการ 

 จากการท่ีผู&วิจัยได&ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการจัดการ จากเอกสารทางวิชาการท่ี
หลากหลาย จึงได&ประมวลเนื้อหาสาระสําคัญของแนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการจัดการ ไว&ตามลําดับ 
ดังนี้ 

 ๒.๒.๑ ความหมายของการจัดการ 
 ผู&วิจัยได&ศึกษาค&นคว&าเก่ียวกับ “ความหมายของการจัดการ” จากทัศนะของนักวิชาการท่ี
หลายหลาก จึงได&นํามาใช&เป0นแนวทางในการศึกษาและกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 
 สังคมไทยในยุคสมัยต-าง ๆ เม่ือมีองค�การเกิดข้ึน จึงมีความจําเป0นท่ีจะต&องมีการจัดกิจกรรม
ท่ีคนทํางานร-วมกันจะได&ปฏิบัติหน&าท่ีให&บรรลุจุดมุ-งหมายเดียวกันอย-างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
อย-างยิ่งโลกยุคโลกาภิวัตน�ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู-ตลอดเวลา กระบวนการการเข&าไปดูแลงานในด&าน
ต-าง ๆ จึงจําเป0นจะต&องมีการปรับเปลี่ยนให&เหมาะสมกับยุคสมัยใหม- อันจะทําให&การจัดการงานนั้น ๆ 
สําเร็จลุล-วงไปด&วยดี๓๗ ป:จจุบันมีคําศัพท�ท่ีใช&อยู-สองคํา คือ การจัดการ (Management) มักใช&กับการ
บริหารธุรกิจเอก และการบริหาร (Administration) ซ่ึงมักใช&กับการบริหารกิจการสาธารณะ หรือการ
บริหารราชการ๓๘ การจัดการเป0นศิลปะในการใช&บุคคลอ่ืนร-วมกับป:จจัยในการจัดการ๓๙ 
 ในภาษาอังกฤษ คําว-า การจัดการ ตรงกับคําว-า Management ซ่ึงมีผู&นิยามความหมายไว&
ใน Effective Management ว-า หมายถึง การประสมประสานทรัพยากรต-าง ๆ ท่ีทําให&การดําเนินงาน
เป0นไปเพ่ือบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว&อย-างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ๔๐ 
กล-าวคือ การจัดการ (Management) หมายถึง กระบวนการประสานกิจกรรมหรืองานต-าง ๆ เข&า
ด&วยกัน๔๑ เพ่ือทํางานจนบรรลุวัตถุประสงค�ได&อย-างมีประสิทธิภาพ๔๒ นอกจากนี้ มีนักวิชาการให&
ความหมายของการจัดการว-า หมายถึง กระบวนการท่ีกําหนดและบํารุงรักษาไว&ซ่ึงสภาพแวดล&อมของ
บุคคล เพ่ือให&มีการดําเนินงานในภารกิจนั้นบรรลุเปuาหมายท่ีกําหนดไว&อย-างมีประสิทธิภาพสูงสุด๔๓ 

                                                 

 ๓๗สุรพล สุยะพรหม และคณะ,  พ้ืนฐานทางการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน&า ๑. 
 ๓๘กมล ภู-ประเสริฐ และคณะ, การบริหารและการจัดการวัดผลและประเมินผลการศึกษา, พิมพ�ครั้งท่ี 
๑๑, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๕), หน&า ๕. 
 ๓๙สัมพันธ� ภู-ไพบูลย�, องค"การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : พิทักษ�อักษร, ๒๕๔๒), หน&า ๑๖. 
 ๔๐พิมลจรรย� นามรัตน� และเสน-ห� จุ&ยโต, “แนวคิดเก่ียวกับองค�การและการจัดการ”, มหาวิทยาลัย
สุโขทัย ธรรมาธิราช, องค"การและการจัดการ, (นนทบุรี : สํานักพิมพ�มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๑), หน&า 
๑๖-๑๗.  
  ๔๑ P. Robbins Stephen and M. Coulter, Management, 7thed., (New Jersey : Prentice  Hall 
International Lnc., 2002), p. 6. 
 ๔๒ประยุทธ� เจริญสวัสดิ์, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 
๒๕๔๐), หน&า ๓. 
 ๔๓Harold Karold and Heing Weihrich, Management, (Singapore : Mc Graw-Hill Book 
Company, 1998), p. 4. 



 

๒๖

 การจัดการ คือ กระบวนการอย-างหนึ่งภายในองค�การ ซ่ึงมีลําดับการทํางานเป0นข้ันตอน มี
กลุ-มบุคคลเป0นกลไกลสําคัญในการบริหารงาน มีทรัพยากรอ่ืน ๆ และกอบด&วยเงินทุน เครื่องจักร และ
วัสดุครุภัณฑ�ต-าง ๆ เป0นองค�ประกอบ๔๔ กระบวนการจัดการ คือ กระบวนการท่ีผู&จัดการใช&ศิลปะและ
กลยุทธ�ต-าง ๆ ดําเนินกิจการตามข้ันตอนต-าง ๆ โดยอาศัยความร-วมแรงร-วมใจของสมาชิกในองค�การ 
การตระหนักถึงความสามารถ ความถนัด ความต&องการและความมุ-งหวังด&านความเจริญก&าวหน&าใน
การปฏิบัติงานของสมาชิกในองค�การควบคู-ไปด&วยองค�การจึงจะสัมฤทธิผลตามเปuาหมายท่ีกําหนดไว&๔๕ 
 การจัดการ (Management) คือ การใช&ศิลปะในการทํางานให&บรรลุเปuาหมายร-วมกับผู&อ่ืน๔๖ 
โดยจะเน&นการปฏิบัติการให&เป0นไปตามนโยบายหรือแผนท่ีวางไว&ซ่ึงนิยมใช&ในการจัดการธุรกิจ (Business 
Management) ดังเช-นท่ี ผู&จัดการ คือ บุคคลในองค�กรซ่ึงทําหน&าท่ีรับผิดชอบต-อกิจกรรมในการ
บริหารทรัพยากรและกิจการงานอ่ืนๆ เพ่ือให&บรรลุวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว&ขององค�การ๔๗ 
 จากการศึกษาค&นคว&าเก่ียวกับ “ความหมายของการจัดการ” ผู&วิจัยได&สรุปสาระสําคัญจาก
แนวคิดหลักของนักวิชาการต-าง ๆ ไว&ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๔ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักเก่ียวกับความหมายของการจัดการ 
 

นักวิชาการหรือแหล:งข�อมูล แนวคิดหลัก 
สุรพล สุยะพรหม และคณะ 
(๒๕๕๕, หน&า ๑) 

การจัดการ หมายถึง กิจกรรมท่ีคนทํางานร-วมกัน
หรือร-วมกันปฏิบัติหน&าท่ีให&บรรลุจุดมุ-งหมาย
เดียวกันอย-างมีประสิทธิภาพ 

กมล ภู-ประเสริฐ 
(๒๕๕๕, หน&า ๕) 

ในป:จจุบันมีคําศัพท�ท่ีใช&อยู-สองคํา คือ การจัดการ 
(Management) มักใช&กับการบริหารธุรกิจเอก 
และการบริหาร (Administration) ซ่ึงมักใช&กับ
การบริหารกิจการสาธารณะ หรือบริหารราชการ 

พิมลจรรย� นามรัตน� และเสน-ห� จุ&ยโต 
(๒๕๕๑, หน&า ๑๖-๑๗)  
 

การจัดการ คือ การประสมประสานทรัพยากร
ต-าง ๆ ท่ีทําให&การดําเนินงานเป0นไปเพ่ือบรรลุผล
สํา เร็ จตามวัตถุประสงค� ท่ี กําหนดไว&อย-าง มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

Robbins and Coulter 
(2002, p. 6) 

การจัดการ คือ กระบวนการประสานกิจกรรมต-าง ๆ 
เข&าด&วยกัน 

 
                                                 

 ๔๔ธีรวุฒิ บุญยโสภณ และวีระพงษ� เฉลิมจิระรัตน�, พ้ืนฐานการบริหารงานอุตสาหกรรม, (กรุงเทพมหานคร : 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล&า, ๒๕๕๔), หน&า ๑๒. 
 ๔๕พยอม วงศ�สารศรี, องค"การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : พรานนกการพิมพ�, ๒๕๔๒), หน&า ๓๖. 
 ๔๖Don Hellriegel, Management, 3rded., Addison-Wesley : Publishing Company. Inc., 
1982), p. 6. 
 ๔๗ศิริวรรณ เสรีรัตน� และคณะ, องค"การและการจัดการ, หน&า ๑๘-๑๙. 



 

๒๗

ตารางท่ี ๒.๔ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักเก่ียวกับความหมายของการจัดการ (ต-อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล:งข�อมูล แนวคิดหลัก 
ประยุทธ� เจริญสวัสด์ิ 

(๒๕๔๐, หน&า ๓) 
การจัดการเป0นกระบวนการประสานกิจกรรมหรือ
งานต-าง ๆ เพ่ือทํางานจนบรรลุวัตถุประสงค�ได&
อย-างมีประสิทธิภาพ 

สัมพันธ� ภู-ไพบูลย� 
(๒๕๔๒, หน&า ๑๖) 

การจัดการเป0นศิลปะในการใช&บุคคลอ่ืนร-วมกับ
ป:จจัยในการจัดการ 

Harold  Karold and Heing Weihrich  
(1998, p.4) 
 

การจัดการเป0นกระบวนการกําหนดและรักษาไว&
ซ่ึงสภาพแวดล&อม เพ่ือให&มีการดําเนินงานใน
ภารกิจนั้นบรรลุเปuาหมายท่ีกําหนดไว&อย-างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

ธีรวุฒิ บุญยโสภณ และวีระพงษ� เฉลิมจิระรัตน�  
(๒๕๕๔, หน&า ๑๒) 
 

การจัดการ คือ  กระบวนการอย-างหนึ่งภายใน
องค�การ ซ่ึงมีลําดับการทํางานเป0นข้ันตอน  มี
กลุ-มบุคคลเป0นกลไกลสําคัญในการบริหารงาน  มี
ทรัพยากรอ่ืน ๆ และกอบด&วยเงินทุน เครื่องจักร  
และวัสดุครุภัณฑ�ต-าง ๆ เป0นองค�ประกอบ 

พยอม วงศ�สารศรี 
(๒๕๔๒, หน&า ๓๖) 

กระบวนการจัดการ คือ กระบวนการท่ีผู&จัดการใช&
ศิลปะและกลยุทธ�ต-าง ๆ ดําเนินกิจการตาม
ข้ันตอนต-าง ๆ โดยอาศัยความร-วมแรงร-วมใจของ
สมาชิกในองค�การ การตระหนักถึงความสามารถ 
ความถนัด ความต&องการและความมุ-งหวังด&าน
ความเจริญก&าวหน&าในการปฏิบัติงานของสมาชิก
ในองค�การ 

Don Hellriegel 
(1982, p. 6) 

การจัดการ (Management) คือ การใช&ศิลปะใน
การทํางานให&บรรลุเปuาหมายร-วมกับผู&อ่ืน 

ศิริวรรณ เสรีรัตน� และคณะ 
(๒๕๔๕, หน&า ๑๘-๑๙) 

การจัดการ (Management) เน&นการปฏิบัติการ
ให&เป0นไปตามนโยบายหรือแผนท่ีวางไว& 

 
 สรุปได�ว:า การจัดการเป0นกระบวนการทางสังคมท่ีมีบุคคลต้ังแต- ๒ คนข้ึนไป ร-วมกันทํางาน
ให&บรรลุสําเร็จตามวัตถุประสงค�อย-างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยวิธีการท่ีเหมาะสม และต&องใช&ศาสตร�
และศิลปtในการทํางานเพ่ือให&เกิดความร-วมใจในการทํางาน ซ่ึงจําเป0นต&องอาศัยทรัพยากรทางการ
จัดการอย-างน&อย ๔ ประการ คือ คน (Man) เงิน (Money) วัตถุดิบ (Material) และวิธีการ/จัดการ 
(Method/Management) เพ่ือสนับสนุนให&การจัดการประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ท่ีต้ังไว& 
อย-างไรก็ตาม หลักการดังกล-าวนี้ไม-เพียงแต-นํามาใช&ในวงการธุรกิจเท-านั้น ยังสามารถนําไปใช&กับ
การเมือง ศาสนา การทหาร และกิจกรรมสาขาอ่ืน ๆ ด&วย 



 

๒๘

 ๒.๒.๒ ความสําคัญของการจัดการ 
 ผู&วิจัยได&ศึกษาค&นคว&าเก่ียวกับ “ความสําคัญของการจัดการ” จากทัศนะของนักวิชาการท่ี
หลายหลาก จึงได&นํามาใช&เป0นแนวทางในการศึกษาและกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 
 การจัดการโดยท่ัวไปในป:จจุบันมักจัดระบบแนวความคิดเป0นสองแนวคือเป0นวิทยาศาสตร�
หรือเป0นศิลปะ (Management : Science or Art) การจัดการโดยท่ัว ๆ ไปจะมีลักษณะเป0นกระบวน
วิธีหรือเป0นการกําหนดข้ันตอนในการปฏิบัติงานหรือเป0นลําดับรายการในการจัดการซ่ึงในการจัดการ
นั้นจะต&องมีลําดับรายการก-อนหลังว-าจะต&องทําสิ่งใดก-อนและต-อ ๆ ไปจะทําอะไรซ่ึงจัดว-าเป0นหลักเกณฑ�
วิธีการทางวิทยาศาสตร� (Scientific Management) กระบวนการจัดการจะกําหนดขอบเขตและหน&าท่ี
ตามข้ันตอนต-างๆไว&อย-างชัดเจนการบริหารจัดการนั้นเป0นท้ังศาสตร�และศิลปtกล-าวคือศาสตร�นั้นต&องรู&   
(To Know) ในเนื้อหาทางการบริหารจัดการส-วนศิลปtเป0นการนําความรู&ไปปฏิบัติหรือทํา (To Do) 
ดังนั้นการจัดการจึงเป0นท้ังสองอย-างคู-กันผู&บริหารจัดการท่ีประสบความสําเร็จจึงมักเป0นผู&ท่ีมีท้ังศาสตร�
และศิลปะในการบริหารจัดการอยู-ในตัวเอง๔๘ 
 แต-ก-อนถือว-าการจัดการให&ได&รับผลสําเร็จนั้นเป0นศิลปะหรือศิลปt (Art) ในป:จจุบันนี้การ
จัดการท่ีจะให&ได&รับความสําเร็จนั้นจะเป0นศิลปะการใช&ความสามารถหรือทักษะในการดําเนินงานให&
ได&รับความสําเร็จมากกว-าอย-างอ่ืน ในเชิงศิลปtนี้ถือว-าการจัดการจะสําเร็จหรือไม-แค-ไหนข้ึนอยู-กับ
ความสามารถและทักษะในการจัดการของผู&จัดการเป0นสําคัญ และเรื่องของการจัดการนั้นได&มี
การศึกษาอย-างมีระบบและได&มีการคิดค&นหลักการต-าง ๆ ในการจัดการและมีความจําเป0นในการ
ปรับปรุงหลักการให&สอดคล&องกับความรู&ใหม- ๆ การจัดการจึงกลายเป0นศาสตร� (Science) หรือ
วิทยาการหรือเทคโนโลยี (Technology) สาขาหนึ่งในป:จจุบันนี้ การจัดการเป0นศาสตร�ท่ีมีความ 
ก&าวหน&ามีการคิดค&นมีการวิจัยและพัฒนาไปอย-างกว&างไกลมาก แต-อย-างไรก็ตาม ทุกวันนี้มีการยอมรับ
อยู-ว-าแม&ว-าการจัดการหรือการบริหารนั้นเป0นศาสตร�สาขาหนึ่งซ่ึงมีการศึกษากันอย-างมีระบบก็ตาม
และผู&ซ่ึงได&รับความสําเร็จในการจัดการหรือการบริหารนั้นต&องอาศัยศิลปะอยู-มากสมัยก-อนยอมรับว-า
เป0นศิลปtเพราะเป0นเรื่องของความสามารถส-วนบุคคลสมัยนี้ถือว-าเป0นศิลปtเพราะเป0นเรื่องของความ 
สามารถและทักษะในการดําเนินงานมากกว-าอย-างอ่ืนขณะเดียวกันป:จจุบันยอมรับว-าเป0นศาสตร�ด&วย
เพราะสามารถศึกษาได&อย-างมีระบบและมีการคิดค&นเป0นหลักการต-าง ๆ และนําไปปฏิบัติได&ผล๔๙ และ
เม่ือกล-าวถึงความสําคัญของการจัดการ จึงปรากฏดังนี้ 
 ๑) การจัดการได&รับการพัฒนามาควบคู-กับการดําเนินชีวิตของมนุษย�เป0นเวลาช&านาน  และ
ช-วยให&มนุษย�สามารถดํารงชีวิตได&อย-างมีความสุข 
 ๒) จํานวนประชากรของโลกและของแต-ละประเทศเพ่ิมมากข้ึนอย-างรวดเร็ว เป0นผลทําให&
องค�การต-าง ๆ ต&องให&ความสําคัญต-อการขยายงานด&านการจัดการให&กว-างขวางเป0นระบบมากยิ่งข้ึน 
 
 

                                                 

 ๔๘สุพจน� บุญวิเศษ, ความรู�เบ้ืองต�นเกี่ยวกับการบริหาร, (ชลบุรี : คณะมนุษย�ศาสตร�และสังคมศาสตร�
มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๒), หน&า ๙. 
 

๔๙บรรยงค� โตจินดา, องค"การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : อมรการพิมพ�, ๒๕๔๓), หน&า ๒๕. 



 

๒๙

 ๓) การจัดการเป0นเครื่องมือบ-งชี้ให&เห็นถึงความเจริญก&าวหน&าของสังคม จะเห็นได&ว-าความ
เจริญก&าวหน&าทางวิชาการต-าง ๆ โดยเฉพาะทางด&านอุตสาหกรรม ทําให&เกิดการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาไปอย-างไม-หยุดยั้ง ท้ังนี้ก็เนื่องจากการจัดการนั่นเอง 
 ๔) การจัดการเป0นวิธีการท่ีสําคัญท่ีจะนําสังคมและประเทศชาติไปสู-ความเจริญรุ-งเรือง
โดยเฉพาะอย-างยิ่งในยุคข&อมูลข-าวสารท่ีไร&พรหมแดนดังเช-นป:จจุบัน 
 ๕) การจัดการเป0นลักษณะของการให&บุคคลต-าง ๆ ในองค�กรได&มีโอกาสร-วมมือกันทํางาน  
เป0นปฏิสัมพันธ�ท่ีดีต-อกัน และก-อให&เกิดความคิดสร&างสรรค�ในหมู-ผู&ปฏิบัติงานร-วมกัน 
 ๖) แม&แต-ชีวิตประจําวันของมนุษย�เรา ไม-ว-าจะอยู-ในเรื่องครอบครัวหรือในท่ีทํางาน ก็ล&วน
แต-เก่ียวข&องกับการจัดการท้ังสิ้น ดังนั้น ชีวิตและการงานจะประสบความสําเร็จหรือไม-นั้น ย-อมข้ึนอยู-
กับการจัดการท้ังสิ้น๕๐ 
 การมีองค�กรเกิดข้ึนในโลกนั้นจะมีขนาดใหญ-หรือเล็ก ไม-ว-าจะเป0นองค�การท่ีเป0นทางการ
หรือไม-เป0นทางการ ก็ล&วนแต-ต&องอาศัยการจัดการเข&าไปดําเนินการให&องค�การเหล-านั้นบรรลุเปuาหมาย
หรือวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว&  การศึกษาเรียนรู&และการทําความเข&าใจเก่ียวกับการจัดการจึงเป0นเรื่อง
สําคัญและมีความจําเป0นต-อแวดวงวิชาการและผู&ปฏิบัติงานท้ังหลาย เพราะการจัดการท่ีมีการศึกษา
องค�ความรู&แล&วจะทําให&นําไปปฏิบัติหรือประยุกต�ใช&ให&เกิดประโยชน�ต-อองค�การนั้น ๆ ได&อย-างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล๕๑ 
 จากการศึกษาค&นคว&าเก่ียวกับ “ความสําคัญของการจัดการ” ผู&วิจัยได&สรุปสาระสําคัญจาก
แนวคิดหลักของนักวิชาการต-าง ๆ ไว&ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๕ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักเก่ียวกับความสําคัญของการจัดการ 
 

นักวิชาการหรือแหล:งข�อมูล แนวคิดหลัก 
สุพจน� บุญวิเศษ 

(๒๕๔๒, หน&า ๙) 
การจัดการในป:จจุบันมักจัดระบบแนวความคิด
เป0นสองแนวคือเป0นวิทยาศาสตร�หรือเป0นศิลปะ 
(Management : Science or Art) 

บรรยงค� โตจินดา 
(๒๕๔๒, หน&า ๒๕) 

สมัยก-อน ยอมรับว-าเป0นศิลปtเพราะเป0นเรื่องของ
ความสามารถส-วนบุคคล สมัยนี้ถือว-าเป0นศิลปt
เพราะเป0นเรื่องของความสามารถและทักษะใน
การดําเนินงานมากกว-าอย-างอ่ืน ขณะเดียวกัน
ป:จจุบันยอมรับว-าเป0นศาสตร�ด&วยเพราะสามารถ
ศึกษาได&อย-างมีระบบและมีการคิดค&นเป0นหลัก 
การต-าง ๆ และนําไปปฏิบัติได&ผล 

 

                                                 

 ๕๐สัมพันธ� ภู-ไพบูลย�, องค"การและการจัดการ, หน&า ๑๘. 
 ๕๑สุรพล สุยะพรหม และคณะ, พ้ืนฐานทางการจัดการ, หน&า ๖. 



 

๓๐

ตารางท่ี ๒.๕ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักเก่ียวกับความสําคัญของการจัดการ (ต-อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล:งข�อมูล แนวคิดหลัก 
สัมพันธ� ภู-ไพบูลย� 
(๒๕๔๐, หน&า ๑๘) 

ความสําคัญของการจัดการ มีดังนี้  
๑) การจัดการได&รับการพัฒนามาควบคู-กับ

การดําเนินชีวิตของมนุษย�  
๒) จํานวนประชากรโลกเพ่ิมข้ึนรวดเร็ว   
๓) การจัดการเป0นเครื่องมือบ-งชี้ให&เห็นถึง

ความเจริญก&าวหน&าของสังคม   
๔) การจัดการเป0นวิธีการท่ีสําคัญท่ีจะนํา

สังคมและประเทศชาติไปสู-ความเจริญรุ-งเรือง 
๕) การจัดการก-อให&เกิดความคิดสร&างสรรค� 
๖. ชีวิตและการงานจะประสบความสําเร็จ

หรือไม-นั้นย-อมข้ึนอยู-กับการจัดการท้ังสิ้น 
สุรพล สุยะพรหม และคณะ 
(๒๕๕๕, หน&า ๑) 

การศึกษาเรียนรู&และการทําความเข&าใจเก่ียวกับ
การจัดการจึงเป0นเรื่องสําคัญและมีความจําเป0น
ต-อแวดวงวิชาการและผู&ปฏิบัติงานท้ังหลาย 

 
 สรุปได�ว:า แนวคิดการจัดการในป:จจุบันจัดระบบเป0นสองแนวคือเป0นวิทยาศาสตร�และเป0น
ศิลปะ (Management : Science or Art) โดยความสําคัญของการจัดการ มีหลากหลายประการ 
ได&แก- การจัดการได&รับการพัฒนามาควบคู-กับการดําเนินชีวิตของมนุษย� จํานวนประชากรโลกเพ่ิมข้ึน
รวดเร็ว การจัดการเป0นเครื่องมือบ-งชี้ให&เห็นถึงความเจริญก&าวหน&าของสังคม การจัดการเป0นวิธีการท่ี
สําคัญท่ีจะนําสังคมและประเทศชาติไปสู-ความเจริญรุ-งเรือง การจัดการก-อให&เกิดความคิดสร&างสรรค� 
ประการสําคัญ คือ ชีวิตและการงานของบุคคลจะประสบความสําเร็จหรือไม-นั้นย-อมข้ึนอยู-กับการ
จัดการท้ังสิ้น ดังนั้น การจัดการจึงเป0นเรื่องสําคัญและมีความจําเป0นต-อแวดวงวิชาการและผู&ปฏิบัติงาน
ท้ังหลายในป:จจุบัน 

 ๒.๒.๓ การจัดการเชิงพุทธ 
 ผู&วิจัยได&ศึกษาค&นคว&าเก่ียวกับ “การจัดการเชิงพุทธ” หรือการจัดการตามแนวทางของ
พระพุทธเจ&าหรือพุทธวิธีการบริหารเป0นวิธีการท่ีพระพุทธเจ&าทรงใช&ในการบริหารกิจการคณะสงฆ�ซ่ึง
ดํารงสืบมาจนถึงป:จจุบันเป0นเวลากว-า ๒,๕๐๐ ปE เป0นข&อมูลให&เราได&ศึกษาเรื่องการบริหารในพระพุทธ - 
ศาสนา นอกจากนี้ยังมีพุทธพจน�ท่ีเก่ียวเนื่องกับการบริหารกระจายอยู-ในพระไตรปrฎก ตามหน&าท่ี 
(Function) ของนักบริหาร๕๒ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

                                                 

 ๕๒พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน&า ๔. 



 

๓๑

 ๑) พุทธวิธีในการวางแผน 
 หลังจากการตรัสรู&ในวันเพ็ญกลางเดือน ๖ ซ่ึงเป0นวันวิสาขบูชา พระพุทธเจ&าทรงประทับอยู-
ตามลําพังพระองค�เดียว ในข้ันนั้นยังไม-มีการบริหารในพระพุทธศาสนา การบริหารเกิดข้ึนเม่ือมีสมาชิก
ใหม-เข&ามาในพระพุทธศาสนา เหตุการณ�นี้เกิดข้ึนหลังจากพระพุทธเจ&าตรัสรู&ได& ๒ เดือน นั่นคือ เม่ือ
พระพุทธเจ&าแสดงปฐมเทศนาแก-พระป:ญจวัคคีย�ในวันอาสาฬหบูชา ท-านอัญญาโกณฑัญญะได&ดวงตา
เห็นธรรมแล&วขอบวชเป0นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ&าทรงประทานการอุปสมบท
แก-ท-านอัญญาโกณฑัญญะ ด&วยพระพุทธดํารัสว-า “เธอจงเป0นภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากล-าวดีแล&ว เธอ
จงประพฤติพรหมจรรย� เพ่ือทําท่ีสุดแห-งทุกข�โดยชอบเถิด”๕๓ 
 พระพุทธดํารัสดังกล-าวนี้ มีการกล-าวถึงวัตถุประสงค�ของการอุปสมบทไว&ชัดเจนว-า “เธอจง
ประพฤติพรหมจรรย� เพ่ือทําท่ีสุดแห-งทุกข�โดยชอบเถิด”๕๔ นั้นหมายถึง การกําหนดวัตถุประสงค�
ส-วนตัวเพ่ือให&สมาชิกใหม-ได&ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน พระพุทธเจ&าทรงประสงค�ให&ผู&เข&ามาบวชใน
พระพุทธศาสนายึดม่ันเปuาหมายเดียวกัน คือ มุ-งปฏิบัติเพ่ือความหลุดพ&นทุกข� ดังท่ีพระพุทธเจ&าตรัสใน
โอกาสอ่ืนว-า พรหมจรรย� (การบวช) นี้ไม-ได&มีไว&สําหรับแสวงหาลาภสักการะและคําสรรเสริญ ไม-ได&มี
ไว&เพียงเพ่ือศีล สมาธิ และป:ญญาเท-านั้น แต-มีไว&เพ่ือเจโตวิมุตติหรือความหลุดพ&นแห-งจิต 
 ในพุทธวิธีเก่ียวกับการวางแผนนี้ สิ่งท่ีสําคัญมากคือผู&บริหารต&องมีวิสัยทัศน� พระพุทธเจ&า
ตรัสว-า ผู&บริหารต&องมีจักขุมา๕๕ แปลว-า มีสายตาท่ียาวไกล คือ มองการณ�ไกล๕๖ วิสัยทัศน�ช-วยให&
ผู&บริหารสามารถวาดภาพจุดหมายปลายทางได&ชัดเจนและใช&สื่อสารให&สมาชิกภายในองค�กรยอมรับ
และดําเนินไปสู-จุดหมายปลายทางนั้น องค�กรท้ังหมดก็จะถูกขับเคลื่อนไปด&วยวิสัยทัศน�นี้ พระพุทธเจ&า
ทรงกําหนดจุดหมายปลายทางในพระพุทธศาสนาไว&ว-า การประพฤติปฏิบัติธรรมทุกอย-างมีเปuาหมาย
สูงสุดอยู-ท่ีจุดเดียวคือวิมุตติ (ความหลุด พ&นทุกข�) ดังพุทธพจน�ท่ีว-า “เปรียบเหมือนมหาสมุทรมีรส
เดียวคือรสเค็ม ฉันใด ธรรมวินัยนี้ก็มีรสเดียวคือวิมุตติ ฉันนั้น”๕๗ 
 การถือเอาความหลุดพ&นทุกข�เป0นวัตถุประสงค�ส-วนตัวสําหรับสมาชิกทุกคนในพระพุทธศาสนา
นี้ใช&ได&กับผู&ยังไม-บรรลุเป0นพระอรหันต� แต-เม่ือสมาชิกนั้นเป0นพระอรหันต�ได& เจโตวิมุตติ หลุดพ&นทุกข�
แล&ว วัตถุประสงค�ของเขาก็เปลี่ยนไป นั่นคือ แทนท่ีจะดําเนินชีวิตเพ่ือความหลุดพ&นส-วนตัว          
พระอรหันต�จะดําเนินชีวิตเพ่ือคนอ่ืนให&หลุดพ&นทุกข� ดังจะเห็นได&ว-าเม่ือพ&นพรรษาแรก มีภิกษุผู&สําเร็จ
เป0นพระอรหันต� ๖๐ รูป พระพุทธเจ&าทรงวางแผนเพ่ือประกาศศาสนาแล&วส-งพระสาวกเหล-านั้นให&
แยกย&ายกันไปในทิศทางต-าง ๆ ด&วยพระดํารัสว-า 
 
 
 
 
                                                 

 ๕๓วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑๘/๒๓. 
 ๕๔ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๕๒/๓๗๓. 
 ๕๕พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, หน&า ๖. 
 ๕๖อง.ติก. (ไทย) ๒๐/๔๕๙/๑๕๖. 
 ๕๗วิ.จู. (ไทย) ๗/๔๖๒/๒๙๑. 



 

๓๒

 “ภิกษุท้ังหลาย เราพ&นแล&วจากบ-วงท้ังปวง ท้ังท่ีเป0นของทิพย� ท้ังท่ีเป0นของ
มนุษย� เธอท้ังหลายจงเท่ียวจาริกไป เพ่ือประโยชน�และความสุขแก-ชนเป0นอันมาก 
เพ่ืออนุเคราะห�แก-ชาวโลก เพ่ือประโยชน�เก้ือกูลและความสุขแก-เทวดาและมนุษย�
ท้ังหลาย แต-อย-าไปทางเดียวกันสองรูป... แม&เราเองก็จะไปยังตําบลอุรุเวลาเสนา
นิคมเพ่ือแสดงธรรม”๕๘ 

 
 เนื่องจากพระสงฆ�มีจํานวนจํากัด พระพุทธเจ&าจึงทรงบัญชาให&แต-ละรูปไปตามลําพังผู&เดียว 
ส-วนพระองค�เองทรงเลือกไปประกาศธรรมแก-เจ&าลัทธิในแคว&นมคธ คือ ชฎิลสามพ่ีน&องท่ีตําบลอุรุเวลา
เสนานิคม พระพุทธเจ&าทรงใช&เวลา ๒ เดือนในการชี้แจงให&เข&าใจหลักปรัชญาในพระพุทธศาสนา แก-
ชฎิลสามพ่ีน&องและบริวาร จนทําให&พวกเขาหันมาบวชเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา 
 จากนั้นได&เสด็จไปเทศน�โปรดพระเจ&าพิมพิสารผู&เป0นพระราชาแห-งแคว&นมคธ พระเจ&าพิม
พิสารและประชาชนชาวมคธเห็นว-าชฎิลสามพ่ีน&องท่ีพวกตนนับถือได&ยอมเป0นสาวกของพระพุทธเจ&า 
ก็คลายทิฐิมานะหันมาต้ังใจฟ:งธรรม ในท่ีสุดก็ได&ดวงตามเห็นธรรมและหันมานับถือพระพุทธศาสนา 
พระพุทธเจ&าทรงใช&เวลาไม-นานนับจากวันตรัสรู&ก็สามารถวางรากฐานพระพุทธศาสนา ในแคว&นมคธ       
ซ่ึงเป0นหนึ่งในแคว&นมหาอํานาจสมัยนั้น นี่เป0นผลมาจากการวางแผนประกาศพระศาสนาในเบ้ืองต&น
ของพระพุทธเจ&า 
 ถ&าพระพุทธเจ&าไม-ประสบความสําเร็จในการประกาศศาสนาโดยท่ีหาผู&บรรลุธรรมตามอย-าง
พระพุทธองค�ไม-ได&สักคนเดียว พระพุทธเจ&าก็เป0นเพียงพระป:จเจกพุทธะ คือ ผู&ตรัสรู&เฉพาะตนท่ีไม-
สามารถสอนคนอ่ืนให&บรรลุธรรมตามได& จึงไม-ใช-นักบริหาร แต-เพราะเหตุท่ีพระพุทธเจ&าทรงสามารถ
ทรงสามารถสอนให&คนอ่ืนตรัสรู&ตามได&พระองค�จึงเป0นพระสัมมาสัมพุทธะผู&สามารถจัดต้ังองค�กร
พระพุทธศาสนา และเป0นนักบริหารกิจการพระศาสนา 
 ในการวางแผนเพ่ือประกาศพระศาสนาดังกล-าวมานั้น พระพุทธเจ&าทรงกําหนดวัตถุประสงค�
สําหรับให&สมาชิกในองค�กรทุกคนถือปฏิบัติเป0นแบบเดียวกัน นั่นคือให&สมาชิกยึดความหลุดพ&นทุกข�
ส-วนตัวหรือความหลุดพ&นทุกข�ของคนอ่ืนเป0นเปuาหมายของการดําเนินชีวิต การปฏิบัติเพ่ือความหลุด
พ&นทุกข�ส-วนตัว เรียกว-า อัตตหิตสมบัติ การปฏิบัติเพ่ือความหลุดพ&นทุกข�ของคนอ่ืน เรียกว-า ปรหิต
สมบัติ๕๙ พระพุทธเจ&าทรงมีท้ังอัตตหิสมบัติท่ีเกิดจากพระป:ญญาคุณและปรหิตสมบัติท่ีเกิดจาก     
พระกรุณาคุณ จึงทรงวางรากฐานในการประกาศพระศาสนาด&วยการแสดงโอวาทปาฏิโมกข�แก-พระอรหันต� 
๑,๒๕๐ รูป ในวันมาฆบูชา หลังจากตรัสรู&ได& ๙ เดือน 
 โอวาทปาฏิโมกข� หมายถึง คําสอนท่ีเป0นหลักสําคัญในการเผยแผ-พระพุทธศาสนา           
ท่ีพระพุทธเจ&าทรงแสดงแก-พระอรหันต�เพ่ือให&ใช&เป0นแนวทางในการดําเนินงานต-อไป ในโอวาทปาฏิโมกข�นี้ 
มีการกําหนดให&นิพพานหรือความหลุดพ&นทุกข�เป0นเปuาหมายสูงสุดในการปฏิบัติธรรม แนวทางปฏิบัติ
ธรรมให&ยึดหลัก ๓ ประการ คือ ไม-ทําชั่วท้ังปวง ทําดีให&ถึงพร&อม และทําจิตใจให&ผ-องใส และ
นอกจากนี้ยังกําหนดวิธีการประกาศพระพุทธศาสนาว-า ให&เผยแผ-พระพุทธศาสนาด&วยขันติหรือความ

                                                 

 ๕๘วิ.มหา. (ไทย) ๑/๓๒/๓๙. 
 ๕๙พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, หน&า ๘. 



 

๓๓

อดทน ไม-ให&ใช&การว-าร&ายหรือการเข-นฆ-าประหัตประหาร เพ่ือบีบบังคับให&คนหันมานับถือพระพุทธ- 
ศาสนา๖๐ ด&วยเหตุนี้ พระพุทธศาสนาจึงได&ชื่อว-าเป0นศาสนาแห-งสันติภาพ และจะเห็นได&ว-าในการ
วางแผนเพ่ือบริหารองค�กรของพระพุทธเจ&านั้น มีการใช&วิสัยทัศน�กําหนดเปuาหมาย วัตถุประสงค� และ
พันธกิจขององค�กรคณะสงฆ�ไว&อย-างชัดเจน องค�กรพระพุทธศาสนาจึงเจริญเติบโตข้ึนมาได&เพราะผล
จากวิสัยทัศน�ของพระพุทธเจ&า๖๑ 
 ๒) พุทธวิธีในการจัดองค�กร 
 ในการรับสมาชิกใหม-เข&ามาบวชเป0นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาจะมีการกําหนดให&สมาชิก
ทุกคนเริ่มต&นจากศูนย� นั่นคือ ไม-มีการอนุญาตให&นําชาติชั้นวรรณะหรือตําแหน-งหน&าท่ีในเพศฆราวาส
เข&ามาในองค�กรคณะสงฆ�๖๒ ดังพุทธพจน�ท่ีว-า 
 

 “เปรียบเหมือนแม-น้ําใหญ-บางสายคือ แม-น้ําคงคา ยุมนา อจิรวดี สรภู มหี 
ไหลถึงมหาสมุทรแล&วย-อมละนามและโคตรอันเดิมเสีย ถึงซ่ึงอันนับว-ามหาสมุทร
เหมือนกันวรรณะ ๔ เหล-านี้ คือ กษัตริย� พราหมณ� แพศย� ศูทร ก็เช-นเดียวกันคือ 
ออกจากเรือนบวชเป0นบรรพชิตในธรรมวินัยท่ีตถาคตประกาศแล&ว ย-อมละชื่อและ
ตระกูลเดิมเสีย ถึงซ่ึงอันนับว-าสมณะเชื้อสายศากยบุตรเหมือนกัน”๖๓ 

 
 พุทธพจน�นี้แสดงให&เห็นว-า ทุกคนท่ีเข&ามาบวชในพระพุทธศาสนาเป0นพระภิกษุเสมอ
เหมือนกันหมด การอยู-ร-วมกันของคนท่ีเท-าเทียมกันนี้อาจก-อให&เกิดป:ญหาในการบังคับบัญชาภายใน
องค�กร เพราะเหตุท่ีว-าเม่ือสมาชิกถือตัวว-า เท-าเทียมกับคนอ่ืนก็จะไม-มีใครเชื่อฟ:งใครหรือยอมลงให&
ใคร ดังท่ีพระพุทธเจ&าตรัสไว&ว-า “การอยู-ร-วมกันของคนท่ีเสมอกันนําทุกข�มาให&  ถ&าเป0นเช-นนั้นการ
บังคับบัญชาภายในองค�กรก็มีไม-ได&”๖๔ พระพุทธเจ&าจึงทรงกําหนดให&พระภิกษุต&องเคารพกัน
ตามลําดับพรรษา ผู&บวชทีหลังต&องแสดงความเคารพต-อผู&บวชก-อน 
 เม่ือสาวกมีจํานวนมากข้ึน พระพุทธเจ&าทรงจัดองค�การในพระพุทธศาสนาออกเป0นพุทธ
บริษัท ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ในส-วนของภิกษุบริษัทและภิกษุณีบริษัท พระพุทธเจ&า
ทรงมอบความเป0นใหญ-ให&แก-คณะสงฆ� ดังจะเห็นได&จากการท่ีทรงกระจายอํานาจให&คณะสงฆ�
ดําเนินการอุปสมบท เม่ือมีกิจจาธิกรณ�หรือกิจการท่ีจะต&องทําร-วมกัน คณะสงฆ�สามารถบริหารจัดการ
เอง หรือเม่ือมีกรณีความขัดแย&งเกิดข้ึนในคณะสงฆ� พระพุทธเจ&าก็ทรงมอบอํานาจให&คณะสงฆ�เป0น
ผู&จัดการแก&ป:ญหา 
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๓๔

 พระพุทธเจ&าทรงดํารงตําแหน-งเป0นธรรมราชา คือผู&บริหารสูงสุดในองค�กรพระพุทธศาสนา 
ดังพุทธพจน�ท่ีว-า “เราเป0นพระราชานั่นคือเป0นธรรมราชาผู&ยอดเยี่ยม”๖๕ พระพุทธเจ&าทรงแต-งต้ังพระ
สารีบุตรให&เป0นพระธรรมเสนาบดี มีฐานะเป0นรองประธานบริหาร อยู-ในลําดับถัดมาจากพระพุทธเจ&า 
และเป0นอัครสาวกฝhายขวารับผิดชอบ งานด&านวิชาการ พระโมคคัลลานะเป0นพระอัครสาวกฝhายซ&าย
รับผิดชอบ งานด&านบริหาร พระอานนท�เป0นเลขานุการส-วนพระองค� และทรงแต-งต้ังสาวกท้ังฝhาย
บรรพชิตและคฤหัสถ�เป0นเอตทัคคะ คือ ผู&ชํานาญการท่ีรับภาระงานด&านต-าง ๆ เช-น พระมหากัสสปะ
เป0นผู&ชํานาญด&านธุดงค� พระปุณณะมันตานีบุตรเป0นผู&ชํานาญด&านการแสดงธรรม ภิกษุณีปฏาจารา
เป0นผู&ชํานาญด&านวินัย จิตตคหบดีเป0นผู&ชํานาญด&านการแสดงธรรม๖๖ 
 ประเพณีปฏิบัติในสมัยป:จจุบันท่ีพระมหากษัตริย�ทรงพระราชทานสมณศักด์ิแก-พระสงฆ�ผู&มี
ความชํานาญในด&านต-าง ๆ ก็สอดคล&องกับการแต-งต้ังเอตทัคคะในครั้งพุทธกาลนั่นเอง ส-วนการท่ี
มหาวิทยาลัยท้ังหลายถวายปริญญากิตติมศักด์ิแก-พระสงฆ�ในสมัยป:จจุบันก็พออนุโลมให&เป0นการยก
ย-องพระเถระเป0นเอตทัคคะในด&านต-าง ๆ ได&เหมือนกัน๖๗ คําว-า สมณศักด์ิ ก็คือ บรรดาศักด์ิ หรือยศท่ี
พระมหากษัตริย�พระราชทานแก-พระสงฆ�ผู&ประพฤติดี ประพฤติชอบให&ดํารงม่ันอยู-ในสมณเพศ เพ่ือ
เป0นกําลังสืบต-ออายุพระพุทธศาสนาและเพ่ือให&การปกครองคณะสงฆ�เป0นไปโดยเรียบร&อย เพราะการ
ท่ีพระสงฆ�รูปใดได&รับพระราชทานสมณศักด์ิย-อมได&รับมอบหมายภาระหน&าท่ีในการปกครองหมู-คณะ
แห-งสงฆ�ไปพร&อมกันด&วย๖๘ 
 ๓) พุทธวิธีในการบริหารงานบุคคล 
 การบริหารงานบุคคลในพระพุทธศาสนา เริ่มต้ังแต-การรับคนเข&ามาบวช ท่ีต&องมีการ
กลั่นกรองโดยคณะสงฆ� พระพุทธเจ&าทรงมอบความเป0นใหญ-ให&คณะสงฆ�ในการให&การอุปสมบทแก-
กุลบุตรตามแบบญัตติจตุตถกรรม พระสงฆ�ผู&เป0นประธานในพิธีอุปสมบทเรียกว-าพระอุป:ชฌาย� การรับ
คนเข&ามาอุปสมบทต&องได&รับความเห็นชอบเป0นเอกฉันท�จากคณะสงฆ�ท่ีประชุมพร&อมกันในอุโบสถท่ี
ประกอบพิธีอุปสมบท๖๙ 
 เม่ือบวชเข&ามาในพระพุทธศาสนาแล&ว พระบวชใหม-จะต&องได&รับการฝoกหัดอบรมและ
การศึกษาเล-าเรียนจากพระอุป:ชฌาย�โดยอยู-ภายใต&การปกครองดูแลของท-านจนกว-าจะมีพรรษาครบ 
๕ จึงเรียกว-านิสัยมุตตกะ คือผู&พ&นจากการพ่ึงพาพระอุป:ชฌาย� ดังนั้นกระบวนการฝoกอบรมพระบวช
ใหม-จึงมีความจําเป0นอย-างยิ่ง กระบวนการนี้ก-อให&เกิดระบบโรงเรียนในวัด ซ่ึงต-อมาได&พัฒนาเป0น
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาท่ีสําคัญในอินเดีย เช-น มหาวิทยาลัยนาลันทา 
 
 
 
                                                 

 ๖๕ม.ม. (ไทย) ๑๓/๖๐๙/๕๕๔. 
 ๖๖องฺ.เอก. (ไทย) ๒๐/๑๔๖/๓๐. 
 ๖๗พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, หน&า ๑๒. 
 ๖๘วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, ตํานานพระอารามและทําเนียบสมณศักด์ิ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 
อมรินทร�พริ้นติ้งแอนด�พับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน), ๒๕๔๓), หน&า ๙๐-๙๙. 
 ๖๙พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, หน&า ๑๒. 



 

๓๕

 ระบบการศึกษาในพระพุทธศาสนาเป0นเครื่องมือท่ีสําคัญในการพัฒนาบุคลากร ตราบใดท่ี
บุคลากรนั้นยังไม-บรรลุเป0นพระอรหันต�เขาผู&นั้นต&องได&รับการศึกษาอบรมตลอดไป เรียกว-าเป0นเสขะ 
คือ ผู&ยังต&องศึกษา ต-อเม่ือสําเร็จการศึกษาเป0นพระอรหันต�แล&วจึงเรียกว-าเป0นอเสขะ คือ ผู&ไม-ต&อง
ศึกษา 
 กระบวนการจัดการศึกษาในพระพุทธศาสนายึดหลักไตรสิกขาคือศีล สมาธิ ป:ญญา ซ่ึงเป0น
การฝoกอบรม (Training) ท่ีเน&นภาคปฏิบัติมากกว-าจะเป0นการเรียนการสอนในทางทฤษฎี (Teaching) 
เม่ือกล-าวในเชิงบริหารเราต&องยอมรับว-า พระพุทธศาสนาให&ความสําคัญแก-การจัดการศึกษาอบรมเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรเป0นอย-างยิ่ง ด&วยเหตุนี้ พระพุทธศาสนาจึงชื่อว-าเป0นศาสนาแห-งการศึกษา๗๐ 
 การศึกษาอบรมในพระพุทธศาสนายึดผู&เรียนสําคัญท่ีสุด หมายถึง การกําหนดจุดหมาย
สาระกิจกรรม แหล-งเรียนรู& สื่อการเรียน และการวัดประเมินผล ท่ีมุ-งพัฒนาคนและชีวิตให&เกิด
ประสบการณ�เรียนรู&เต็มความสามารถ สอดคล&องกับความถนัด ความสนใจและความต&องการของ
ผู&เรียน๗๑ ดังจะเห็นได&จากการจัดการเรียนการสอนให&สอดคล&องกับพัฒนาการและวุฒิภาวะของผู&เรียน 
โดยท่ีพระพุทธเจ&าทรงเทียบความพร&อมในการศึกษาเล-าเรียนของบุคคลเข&ากับบัวสี่เหล-า และทรง
จําแนกประเภทของบุคคลท่ีจะเข&ารับการศึกษาอบรมไปตามจริต ๖ และท่ีสําคัญมากก็คือ 
พระพุทธเจ&าทรงมุ-งให&ผู&เรียนลงมือปฏิบัติด&วยตนเองดังพุทธพจน�ท่ีว-า “ตุมฺเหหิ กิจฺจํ อาตปฺป� อกฺขาตา
โร ตถาคตา เธอท้ังหลายต&องทําความเพียรเผากิเลสเอง พระตถาคตเจ&าเป0นแต-ผู&บอกทาง”๗๒ 
 บุคลากรท่ีได&รับการพัฒนาแล&วก็จะได&รับการจัดสรรภาระหน&าท่ีให&ปฏิบัติงานภายในองค�กร
ตามความรู&ความสามารถ ดังท่ีพระพุทธเจ&าทรงแต-งต้ังเป0นเอตทัคคะในด&านต-าง ๆ ดังกล-าวมาแล&ว 
 การบริหารงานบุคคลในพระพุทธศาสนามีระบบการให&รางวัลและการลงโทษ ซ่ึงเทียบได&กับ
การใช&พระเดชพระคุณในสมัยป:จจุบันนั่นคือ ใครทําดีก็ควรได&รับการยกย-อง ใครทําผิดก็ควรได&รับการ
ลงโทษดังพระบาลีท่ีว-า “นิคฺคณฺเห นิคฺคหารหํ ปคฺคณฺเห ปคฺคหารหํ ข-มคนท่ีควรข-ม ยกย-องคนท่ีควร
ยกย-อง”๗๓ เราจะเข&าใจระบบการให&รางวัลและการลงโทษได&ดีจากเรื่องต-อไปนี้ในเกสีสูตร ความว-า 
 วันหนึ่ง สารถีผู&ฝoกม&าชื่อนายเกสีเข&าไปเฝuาพระพุทธเจ&าแล&วทูลถามว-า พระพุทธเจ&า ทรงมีวิธี
ฝoกคนอย-างไร พระพุทธเจ&าทรงย&อนถามว-า นายเกสีมีวิธีฝoกม&าอย-างไร นายเกสีกราบทูลว-า เขาใช& ๓ 
วิธี คือ วิธีนุ-มนวล วิธีรุนแรง วิธีผสมผสาน คือ มีท้ังความนุ-มนวลและรุนแรง 
 พระพุทธเจ&าตรัสถามว-า ถ&าใช& ๓ วิธีแล&วไม-ได&ผลจะทําอย-างไร นายเกสีกราบทูลว-า ถ&าฝoกไม-
ได&ผลก็ฆ-าม&าท้ิงเสีย เพราะปล-อยไปก็ทําให&เสียชื่อสถาบันเกสีวิทยา พระพุทธเจ&าตรัสว-า พระองค�ทรง
ใช&ท้ัง ๓ วิธีฝoกคนเหมือนกันคือ ใช&วิธีนุ-มนวลกับคนท่ีควรให&กําลังใจ ใช&วิธีรุนแรงกับคนท่ีควรตําหนิ
ห&ามปราม และใช&วิธีผสมผสานกับคนท่ีควรยกย-องเม่ือถึงคราวต&องยกย-องและตําหนิเม่ือถึงคราวต&อง
ตําหนิ 
 
                                                 

 ๗๐เรื่องเดียวกัน, หน&า ๑๓. 
 ๗๑คณะกรรมการการศึกษาแห-งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, ปฏิรูปการเรียนรู�ผู�เรียนสําคัญท่ีสุด, (กรุงเทพ- 
มหานคร : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห-งชาติ, ๒๕๔๓), หน&า ๒๐. 
 ๗๒ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๐/๕๑. 
 ๗๓ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๒๔๔๒/๕๓๑. 



 

๓๖

 นายเกสีทูลถามว-า ถ&าใช& ๓ วิธีแล&วไม-ได&ผลจะทําอย-างไร พระพุทธเจ&าตรัสว-า ก็มีการฆ-าท้ิง
เหมือนกัน นายเกสีทูลถามว-า การฆ-าไม-สมควรสําหรับสมณะมิใช-หรือ  พระพุทธเจ&าทรงอธิบายว-า ใน
วินัยของพระอริยเจ&า การฆ-าหมายถึงการเลิกว-ากล-าวสั่งสอน คนท่ีพระพุทธเจ&าเลิกว-ากล-าวสั่งสอน
ย-อมหมดโอกาสเจริญเติบโตในทางธรรม๗๔ 
 ๔) พุทธวิธีในการอํานวยการ 
 การอํานวยการให&เกิดการดําเนินงานในพระพุทธศาสนาต&องอาศัยภาวะผู&นําเป0นสําคัญ ท้ังนี้
เพราะไม-มีระบบการใช&กําลังบังคับให&ปฏิบัติตามผู&นําในพระพุทธศาสนา การท่ีสมาชิกจะทําตามคําสั่ง
ของผู&บริหารหรือไม-จึงข้ึนอยู-กับภาวะผู&นําในผู&บริหารเป0นสําคัญ๗๕ 
 อะไรคือความแตกต-างระหว-างผู&บริหารกับผู&นํา 
 ผู&บริหาร คือ ผู&ท่ีทําให&คนอ่ืนทํางานตามท่ีผู&บริหารต&องการ 
 ผู&นํา คือ ผู&ท่ีทําให&คนอ่ืนต&องการทํางานตามท่ีผู&นําต&องการ 
 ดังนั้น ผู&บริหารเชิงพุทธต&องมีภาวะผู&นํา คือ มีความสามารถในการจูงใจให&คนเกิดความ
ต&องการอยากปฏิบัติตามคําสั่งของผู&บริหาร 
 บุคคลท่ีจะเป0นผู&บริหารต&องมีคุณสมบัติสําคัญ ๒ ประการดังกล-าวมาแล&ว คือ อัตตหิตสมบัติ 
หมายถึงความเพียบพร&อมด&วยคุณสมบัติส-วนตัวท่ีเหมาะกับการเป0นผู&นํา และ ปรหิตปฏิบัติ หมายถึง
ความมีน้ําใจในการปฏิบัติงานเพ่ือส-วนรวมและองค�กรของตน 
 พระพุทธเจ&าทรงเพียบพร&อมด&วยอัตตหิตสมบัติและปรหิตสมบัติจึงสามารถใช&ภาวะผู&นํา
บริหารกิจการพระพุทธศาสนาให&สําเร็จลุล-วงไปด&วยดี อัตตหิตสมบัติท่ีสําคัญในการบริหารของ
พระพุทธเจ&าก็คือความสามารถในการสื่อสารกับคนท่ัวไป ในการสื่อสารเพ่ือการบริหารแต-ละครั้ง
พระพุทธเจ&าทรงใช&หลัก ๔ ส.๗๖ ซ่ึงคําอธิบายเชิงประยุกต�เข&ากับการบริหารดังต-อไปนี้ 
 สนฺทสฺสนา แจ-มแจ&ง คือ สอนได&แจ-มแจ&งสอนได&แจ-มแจ&งดุจเห็นด&วยตาของตนเอง เช-น การ
สอนของพระพุทธเจ&าท่ีทรงสอนได&แจ-มแจ&งชัดเจนเห็นภาพพจน�ปรากฏเป0นรูปธรรมจนได&รับคําชื่นชม
นิยมยกย-องว-าเทศนาของพระองค�แจ-มแจ&งเหลือเกิน “เหมือนจับภาชนะท่ีคว่ําให&หงาย เหมือนเปrดของ
ท่ีปrดอยู- เหมือนการจุดประทีปในท่ีมืด เหมือนการชี้ทางแก-ผู&หลงทาง” 
 สมาทปนา จูงใจ คือ สอนให&มีศรัทธาในพระพุทธศาสนายึดม่ันในหลักศีลธรรมและค-านิยมท่ี
ดีงามและเชื่อม่ันในหลักกรรม 
 สมุตฺเตชนา ปลุกให&กล&า คือ สอนให&มีความพยายามในการปฏิบัติตามหลักธรรมและศาสน
พิธีโดยเฉพาะมีการนําการบริหารจิตและการเจริญป:ญญาไปใช&ในชีวิตประจําวัน 
 สมฺปหํสนา ร-าเริง คือ สอนให&สนุกด&วยลีลาท่ีหรรษาทําให&ผู&ฟ:งรักท่ีจะเรียนรู&พระพุทธศาสนา
ต-อไป ซ่ึงจะทําให&เกิดการเรียนรู&อย-างต-อเนื่องตลอดชีวิต ไม-คิดล&มเลิกการเรียนรู&พระพุทธศาสนา๗๗ 
 
                                                 

 ๗๔องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๑๑/๑๕๐. 
 ๗๕พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, หน&า ๑๕. 
 ๗๖ที.สี. (ไทย) ๙/๑๙๘/๑๖๑. 
 ๗๗พระธรรมปrฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธวิธีการสอน, พิมพ�ครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมมิก 
จํากัด, ๒๕๔๔), หน&า ๔๕. 



 

๓๗

 ความสามารถในการจูงใจคนของพระพุทธเจ&า ตรงกับพระสมัญญาว-า ตถาคต หมายถึง คน
ท่ีพูดอย-างไรแล&วทําอย-างนั้น๗๘ พระพุทธเจ&าทรงมีภาวะผู&นําสูงมากเพราะทรงสอนให&รู& (ยถาวาที) ทํา
ให&ดู (ตถาการี) และอยู-ให&เห็น (ยถาวาที ตถาการี) 
 ยิ่งไปกว-านั้น การสั่งการแต-ละครั้งของพระพุทธเจ&าเป0นท่ียอมรับได&ง-ายเพราะไม-ทรงใช&วิธี
เผด็จการ แต-ทรงใช&วิธีการแบบธรรมาธิปไตย ดังท่ีพระพุทธเจ&าทรงจําแนกแรงจูงใจในการทําความดี 
ซ่ึงเรียกว-า อธิปไตย ๓ ประการ คือ 
 อัตตาธิปไตย การทําความดีเพราะยึดผลประโยชน�หรือความพอใจของตนเป0นท่ีตั้ง 
 โลกาธิปไตย การทําความดีเพราะต&องการให&ชาวโลกยกย-อง นั่นคือ ยึดทัศนะหรือคะแนน
นิยมจากคนอ่ืนเป0นท่ีตั้ง 
 ธรรมาธิปไตย การทําความดีเพ่ือความดี ทําหน&าท่ีเพ่ือหน&าท่ี นั่นคือยึดธรรมคือหน&าท่ีเป0น
สําคัญ๗๙ 
 แม&พระพุทธเจ&าจะประกาศว-า พระองค�เป0นธรรมราชา แต-ก็ไม-ทรงใช&อํานาจเบ็ดเสร็จโดย
ลําพังพระองค�เองตามแบบราชาธิปไตย ในสมัยนั้นพระพุทธเจ&าทรงกระจายอํานาจในการบริหารให&กับ
คณะสงฆ�ดังกล-าวมาแล&ว ท้ังนี้เพราะแรงจูงใจในการบริหารของพระพุทธเจ&าผู&หมดกิเลสแล&ว ย-อมไม-ใช-
เพ่ือความยิ่งใหญ-ส-วนพระองค� การบริหารของพระพุทธเจ&าจึงไม-ใช-อัตตาธิปไตย นอกจากนี้ พระพุทธเจ&า
ก็ไม-ได&ทรงบริหารกิจการพระศาสนาไปตามคํานินทา และสรรเสริญของชาวโลก การบริหารของพระองค�
จึงไม-ใช-โลกาธิปไตย พุทธวิธีบริหารเป0นธรรมาธิปไตย เพราะพระพุทธเจ&าทรงยึดธรรมคือ หลักการสร&าง
ประโยชน�สุขเพ่ือประโยชน�ส-วนรวมเป0นสําคัญ ดังท่ีพระพุทธเจ&าตรัสถึงหลักการบริหารของพระองค� 
ไว&ว-า 
 

 “พระตถาคตอรหันต�สัมมาสัมพุทธเจ&าเป0นผู&ทรงธรรม เป0นธรรมราชา ทรง
อาศัยธรรม สักการธรรม เคารพธรรม ยําเกรงธรรม มีธรรมเป0นธง มีธรรมเป0นตรา 
เป0นธรรมาธิปไตย ทรงจัดการรักษาปuองกันและคุ&มครองท่ีเป0นธรรม”๘๐ 

 
 เพราะเหตุท่ีพระพุทธเจ&าทรงยึดหลักธรรมาธิปไตยนี่เอง จึงไม-มีการต้ังใครเป0นศาสดาสืบต-อ
จากพระพุทธองค�๘๑ ท้ังนี้เพราะทรงประสงค�จะให&คณะสงฆ�ปกครองกันเองโดยยึดพระธรรมวินัยเป0น
หลักในการปกครองดังท่ีพระพุทธเจ&าตรัสว-า “ธรรมและวินัยท่ีเราแสดงแล&วบัญญัติแล&วจะเป0นศาสดา
ของพวกเธอเม่ือเราล-วงลับไป”๘๒ 
 
 
 
                                                 

 ๗๘ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๑/๒๕๕. 
 ๗๙องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๔๗๙/๑๘๖. 
 ๘๐องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๔๕๓/๑๓๙. 
 ๘๑พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (อ&างแล&ว), หน&า ๑๘. 
 ๘๒ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๗๗/๑๔๐. 



 

๓๘

 ภายหลังจากพระพุทธเจ&าปรินิพพานแล&วไม-นาน พระมหากัสสปะได&ปฏิบัติตามพุทธพจน�นี้
โดยเรียกประชุมพระอรหันต� ๕๐๐ รูป เพ่ือสังคายนาพระธรรมวินัยให&เป0นหมวดหมู-สําหรับใช&เป0นหลัก
อ&างอิงในการบริหารกิจการพระศาสนา นับแต-นั้นมาการบริหารกิจการพระศาสนาก็ยึดพระธรรมวินัย
ในพระไตรปrฎกเป0นหลัก โดยมีคณะสงฆ�เป0นองค�กรบริหารสูงสุดสืบต-อมาจนทุกวันนี้ 
 ๕) พุทธวิธีในการกํากับดูแล 
 การกํากับดูแลเป0นการควบคุมสมาชิกภายในองค�กรให&ปฏิบัติหน&าท่ีเพ่ือบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค�ท่ีวางไว& พระพุทธเจ&าทรงให&ความสําคัญแก-การกํากับดูแลคณะสงฆ�เป0นอย-างยิ่ง ดังท่ี
พระพุทธเจ&าทรงบัญญัติพระวินัยเพ่ือให&พระสงฆ�ใช&เป0นมาตรฐานควบคุมความประพฤติให&เป0นแบบ
เดียวกัน พระพุทธเจ&าทรงให&เหตุผลในการบัญญัติพระวินัยไว& ๑๐ ประการ๘๓ เช-น เพ่ือความผาสุกแห-ง
คณะสงฆ� เพ่ือข-มบุคคลผู&ไร&ยางอาย เพ่ือปuองกันไม-ให&เกิดความเสื่อมเสียท้ังในป:จจุบันและอนาคต เพ่ือ
ความม่ันคงแห-งพระพุทธศาสนา๘๔ 
 การบัญญัติพระวินัยเป0นเครื่องช-วยให&พระสงฆ�มีวินัยในตนเองและมีเกณฑ�ในการประเมิน
ตนเอง เม่ือเห็นว-าตนทําผิดพลาดไปจากมาตรฐานความประพฤติท่ีพระพุทธเจ&าทรงบัญญัติไว& และความ
ผิดพลาดนั้นไม-ร&ายแรงถึงขนาดต&องถูกขับออกจากหมู-คณะ หรือขาดจากความเป0นภิกษุพระสงฆ�แต-ละ
รูปจะสารภาพความผิดพลาดต-อเพ่ือนพระสงฆ�ด&วยกัน พิธีสารภาพเรียกว-า การแสดงอาบัติซ่ึงลงท&าย
ด&วยคําม่ันสัญญาว-า จะไม-ทําผิดอย-างนั้นอีกต-อไป 
 เพ่ือเป0นเครื่องเตือนใจให&พระสงฆ�ปฏิบัติตามพระวินัยท่ีทรงบัญญัติไว&แล&ว พระพุทธเจ&าทรง
กําหนดให&พระภิกษุนําศีลสิกขาบทท่ีทรงบัญญัติไว&เหล-านั้นมาสวดให&กันและกันฟ:งทุกก่ึงเดือนในวัน
พระ ๑๕ คํ่า ประเพณีปฏิบัตินี้เรียกว-าการสวดปาฏิโมกข� ในตอนจบของศีลสิกขาบทแต-ละข&อ ผู&สวดก็
จะถามท่ีประชุมสงฆ�ว-า “กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ท-านท้ังหลายบริสุทธิ์ในศีลสิกขาบทนี้แล&วหรือ”๘๕ 
 ยิ่งไปกว-านั้น พระพุทธเข&ายังได&ทรงบัญญัติให&พระภิกษุทําการปวารณาต-อคณะสงฆ�ในวัน
ออกพรรษา การปวารณาหมายถึง การอนุญาตให&ว-ากล-าวตักเตือนซ่ึงกันและกันด&วยคําว-า “ท-านผู&
เจริญ ข&าพเจ&าขอปวารณาต-อสงฆ� เพราะเห็นก็ดี เพราะได&ยินก็ดี เพราะสงสัยก็ดี ขอท-านท้ังหลายจง
อาศัยความกรุณาว-ากล-าวข&าพเจ&า เม่ือข&าพเจ&าเห็นว-าผิดพลาด ก็จักแก&ไขปรับปรุงตัวเอง”๘๖ 
 ท้ังหมดท่ีกล-าวมานี้แสดงว-า พระพุทธเจ&าทรงกําหนดวิธีการในการกํากับดูแลเพ่ือให& พระสงฆ�
มีวินัยในตนเอง มีการประเมินตนเองและมีการกระจายอํานาจให&คณะสงฆ�กํากับดูแลกันเอง 
 ในกรณีท่ีเกิดข&อพิพาทขัดแย&ง ซ่ึงเรียกว-าอธิกรณ�ข้ึนในองค�กรสงฆ� อันเนื่องมาจากพระสงฆ�
บางรูปไม-ยอมรับการกํากับดูแลนั้น พระพุทธเจ&าทรงบัญญัติวิธีระงับอธิกรณ�ซ่ึงเรียกว-า อธิกรณสมถะ 
๗ ประการ ตัวอย-างเช-น 
 สัมมุขาวินัย คือ วิธีระงับข&อพิพาทด&วยการท่ีคณะสงฆ�ประชุมพร&อมกันพิจารณาข&อกล-าวหา
ของฝhายโจทก�และคําแก&ต-างของฝhายจําเลยแล&วตัดสินโดยยึดหลักพระธรรมวินัย 
 
                                                 

 ๘๓พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, หน&า ๑๙. 
 ๘๔วิ.มหา. (ไทย) ๑/๒๐/๓๗. 
 ๘๕วิ.มหา. (ไทย) ๑/๓๐๐/๒๒๐. 
 ๘๖วิ.มหา. (ไทย) ๔/๒๒๖/๓๑๔. 



 

๓๙

 เยภุยยสิกา คือ วิธีระงับข&อพิพาทโดยให&ท่ีประชุมสงฆ�ออกเสียงชี้ขาด ฝhายท่ีได&รับเสียง
สนับสนุนข&างมากเป0นฝhายชนะ 
 ติณวัตถารกะ คือ วิธีระงับข&อพิพาทด&วยการประนีประนอมยอมความ โดยท่ีคู-กรณีตกลงเลิกรา
กันไปไม-ต&องมีการชําระสะสางให&มากเรื่องเหมือนเอาหญ&ามากลบทับป:ญหาไว&๘๗ 
 กระบวนการกํากับดูแลความประพฤติของพระสงฆ�ท่ีพระพุทธเจ&าบัญญัติไว&นั้น เป0นหลัก 
ประกันความม่ันคงและความบริสุทธิ์ผุดผ-องของคณะสงฆ� ดังท่ีพระพุทธเจ&าตรัสไว&ว-า “เปรียบเหมือน
มหาสมุทร ไม-ร-วมกับซากศพท่ีตายแล&ว ซากศพท่ีตายแล&วใดมีอยู-ในมหาสมุทร มหาสมุทรย-อมนํา
ซากศพท่ีตายแล&วนั้นไปสู-ฝ: ง ซัดข้ึนบกโดยพลัน บุคคลใดเป0นผู&ทุศีล มีธรรมลามก มีความประพฤติไม-
สะอาด น-ารังเกียจ สงฆ�ย-อมไม-ร-วมกับบุคคลนั้น ย-อมประชุมกันยกเธอออกไปเสียโดยพลัน ถึงแม&เธอ
นั่งในท-ามกลางภิกษุสงฆ�ก็จริง ถึงอย-างนั้นเธอชื่อว-าไกลจากสงฆ�และสงฆ�ก็ไกลจากเธอ”๘๘ 
 จากการศึกษาค&นคว&าเก่ียวกับ “การจัดการเชิงพุทธ” ผู&วิจัยได&สรุปสาระสําคัญจากแนวคิด
หลักของนักวิชาการต-าง ๆ ไว&ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๖ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักเก่ียวกับการจัดการเชิงพุทธ 
 

นักวิชาการหรือแหล:งข�อมูล แนวคิดหลัก 
พระธรรมโกศาจารย� (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 
(๒๕๔๙, หน&า ๙, หน&า ๑๐, หน&า ๑๒, หน&า ๑๕, 
และ หน&า ๑๙) 

- การวางแผนเพ่ือบริหารองค�กรของพระพุทธเจ&า 
มีการใช&วิสัยทัศน�กําหนดเปuาหมาย วัตถุประสงค� 
และพันธกิจขององค�กรคณะสงฆ�ไว&อย-างชัดเจน 
องค�กรพระพุทธศาสนาจึงเจริญเติบโตข้ึนมาได&
เพราะผลจากวิสัยทัศน�ของพระพุทธเจ&า 
- การรับสมาชิกใหม-เข&ามาบวชเป0นพระภิกษุใน
พระพุทธศาสนาจะมีการกําหนดให&สมาชิกทุกคน
เริ่มต&นจากศูนย� นั่นคือ ไม-มีการอนุญาตให&นํา
ชาติชั้นวรรณะหรือตําแหน-งหน&าท่ีในเพศฆราวาส
เข&ามาในองค�กรคณะสงฆ� 
- การบริหารงานบุคคลในพระพุทธศาสนา เริ่ม
ต้ังแต-การรับคนเข&ามาบวชท่ีต&องมีการกลั่นกรอง
โดยคณะสงฆ� พระพุทธเจ&ามอบความเป0นใหญ-ให&
คณะสงฆ�ในการให&การอุปสมบทแก-กุลบุตรตาม
แบบญัตติจตุตถกรรม การรับคนเข&ามาอุปสมบท
ต&องได&รับความเห็นชอบเป0นเอกฉันท�จากคณะ
สงฆ�ท่ีประชุมพร&อมกันนั้น 

 

                                                 

 ๘๗วิ.มหา. (ไทย) ๒/๔๗๙/๕๗๑. 
 ๘๘วิ.จู. (ไทย) ๗/๔๕๙/๒๘๙ 



 

๔๐

ตารางท่ี ๒.๖ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักเก่ียวกับการจัดการเชิงพุทธ (ต-อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล:งข�อมูล แนวคิดหลัก 
 - การอํานวยการให&เกิดการดําเนินงานในพระ- 

พุทธศาสนาต&องอาศัยภาวะผู&นําเป0นสําคัญ ท้ังนี้
เพราะไม-มีระบบการใช&กําลังบังคับให&ปฏิบัติตาม
ผู&นําในพระพุทธศาสนา การท่ีสมาชิกจะทําตาม
คําสั่งของผู&บริหารหรือไม-จึงข้ึนอยู-กับภาวะผู&นํา
ในผู&บริหารเป0นสําคัญ 
- การกํากับดูแลสมาชิกภายในองค�กรให&ปฏิบัติ
หน&าท่ีเ พ่ือบรรลุผลตามวัตถุประสงค�ท่ีวางไว& 
พระพุทธเจ&าทรงบัญญัติพระวินัยเพ่ือให&พระสงฆ�
ใช&เป0นมาตรฐานควบคุมความประพฤติให&เป0น
แบบเดียวกัน 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
(๒๕๔๓, หน&า ๙๐-๙๙) 

สมณศักด์ิท่ีพระมหากษัตริย�พระราชทานให&แก-
พระสงฆ�ผู&ประพฤติดี ประพฤติชอบให&ดํารงม่ันอยู-
ในสมณเพศ เพ่ือเป0นกําลังสืบต-ออายุพระพุทธ-
ศาสนาและเพ่ือให&การปกครองคณะสงฆ�เป0นไป
โดยเรียบร&อย เพราะการท่ีพระสงฆ�รูปใดได&รับ
พระราชทานสมณศักด์ิย-อมได&รับมอบหมาย
ภาระหน&าท่ีในการปกครองหมู-คณะแห-งสงฆ�ไป
พร&อมกันด&วย 

คณะกรรมการการศึกษาแห-งชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
(๒๕๔๓, หน&า ๒๐) 

การศึกษาอบรมบุคลากรในพระพุทธศาสนานั้น 
พระพุทธเจ&าทรงยึดผู&เรียนสําคัญท่ีสุด 

พระธรรมปrฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 
(๒๕๔๔, หน&า ๔๕) 

อัตตหิตสมบัติในการบริหารของพระพุทธเจ&าก็คือ
ความสามารถในการสื่อสารกับคนท่ัวไป เรียกว-า 
หลัก ๔ ส. ได&แก- สนฺทสฺสนา แจ-มแจ&ง คือ สอนได&
แจ-มแจ&งสอนได&แจ-มแจ&งดุจเห็นด&วยตาของตนเอง 
สมาทปนา จูงใจ คือ สอนให&มีศรัทธายึดม่ันใน
หลักศีลธรรมและค-านิยมท่ีดีงามและเชื่อม่ันใน
หลักกรรม สมุตฺเตชนา ปลุกให&กล&า คือ สอนให&มี
ความพยายามในการปฏิบัติตามหลักธรรม และ 
สมฺปหํสนา ร-าเริง คือ สอนสนุกด&วยลีลาท่ีหรรษา
ทําให&ผู&ฟ:งรักท่ีจะเรียนรู&ต-อไป 

 



 

๔๑

 สรุปได�ว:า การจัดการเชิงพุทธหรือการจัดการตามแนวทางของพระพุทธเจ&าหรือพุทธวิธี
บริหาร เป0นการบริหารจัดการตามหลักแก&วสามดวง คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ� ซ่ึงสามารถ
นําหลักการมาใช&ในกาจัดการยุคป:จจุบันได& พระพุทธ คือผู&ให&กําเนิด ผู&รู& ผู&สอนหลักธรรม เทียบเคียง
กับบริษัทหรือองค�กร พระธรรม คือ สิ่งท่ีเป0นตัวแทนจากผู&ให&กําเนิด (พระพุทธ) เป0นคําสอน เป0นหลัก
ประพฤติปฏิบัติ เทียบเคียงได&กับคู-มือปฏิบัติงาน ระเบียบ อํานาจดําเนินการ มาตรฐาน แผนงาน 
วัฒนธรรมองค�กร วิสัยทัศน� และพระสงฆ�คือ ผู&นําเอาหลักธรรม ไปปฏิบัติและเผยแผ- เทียบเคียงกับ
พนักงานทุกระดับ ผู&รับเหมา และผู&ขายวัตถุดิบ ท่ีมีธุรกรรมเก่ียวข&องกัน เป0นต&น ดังนั้น จึงกล-าวได&ว-า 
การจัดการเชิงพุทธหรือการจัดการตามแนวทางของพระพุทธเจ&าหรือพุทธวิธีบริหารของพระพุทธเจ&านี้
สามารถนําไปปรับประยุกต�ใช&ในยุคป:จจุบันได&โดยไม-ล&าสมัยแต-อย-างใด 

 ๒.๒.๔ ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการ 
 ผู&วิจัยได&ศึกษาค&นคว&าเก่ียวกับ “ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการ” จากทัศนะของนักวิชาการท่ี
หลายหลาก จึงได&นํามาใช&เป0นแนวทางในการศึกษาและกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 
 ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการ หมายถึง แนวความคิดหรือความเชื่อท่ีเกิดข้ึนอย-างมีหลักเกณฑ�มี
การทดสอบ และการสังเกตจนเป0นท่ีแน-ใจ ทฤษฎีเป0นกลุ-ม หรือหมวดหมู-ของมโนทัศน�ท่ีเชื่อมโยงซ่ึง
กันและกัน เป0นข&อสรุปอย-างกว&าง ๆ ท่ีพรรณนาและอธิบายพฤติกรรมในการจัดการองค�การทางการ
ศึกษาอย-างเป0นระบบ ถ&าทฤษฎีได&รับการพิสูจน�บ-อย ๆ ก็จะกลายเป0นกฎเกณฑ� ทฤษฎีเป0นแนวความ 
คิดท่ีมีเหตุผล และสามารถนาไปประยุกต�ใช&และปฏิบัติได& ทฤษฎีมีบทบาทในการให&คําอธิบายเก่ียวกับ
ปรากฏการณ�ท่ัวไปและชี้แนะสําหรับการวิจัย๘๙ และเม่ือพิจารณาตามช-วงเวลาจากอดีตถึงป:จจุบัน มี
ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการจัดการ ดังนี้ 
 ก. การบริหารสมัยเก-า 
 การจัดการตามแนวความคิดสมัยเก-าหรือการจัดการแบบคลาสสิก (Classical Management) 
นั้น ได&เริ่มข้ึนในปลายศตวรรษท่ี ๑๘ หลังจากมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมและมีวิวัฒนาการเรื่อยมาจนถึง
ต&นศตวรรษท่ี ๑๙ ซ่ึงแนวคิดนี้ เป0นการบริหารจัดการบนสมมติฐานท่ีว-า มนุษย�เป0นสัตว�ท่ีมีเหตุผล 
หลักการสําคัญของแนวคิดนี้จึงเป0นการกําหนดกระบวนการบริหารข้ึนมาอย-างมีหลักเกณฑ� เพ่ือให&มี
การปฏิบัติตามกระบวนการท่ีกําหนดไว&โดยมุ-งเน&นท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภาพ (Efficiency) และ
ประสิทธิผล (Effectiveness) ของการปฏิบัติงาน ซ่ึงประกอบด&วยหลักสําคัญ ๔ ประการ ดังนี้ 
 ๑) การจัดการแบบวิทยาศาสตร� (Scientific Management) เป0นการศึกษาเก่ียวกับกระบวน 
การในการปฏิบัติงาน การผลิต การบริการ และวิเคราะห�วิธีการทํางาน จัดต้ังมาตรฐานของงาน กําหนด
กฎระเบียบและวิธีการทํางาน ภายใต&หลักเกณฑ�ทางวิทยาศาสตร� บุคคลท่ีมีชื่อเสียง และได&รับการยก
ย-องว-าเป0นผู&บุกเบิกในแนวความคิดนี้คือ เฟรดเดอริค ดับเบ้ิลยู เทย�เลอร� (Fredrick W. Taylor) ซ่ึง
เป0นวิศวกรเครื่องยนต�ทํางานอยู-ในโรงงานอุตสาหกรรมถลุงเหล็ก ในปE ค.ศ. ๑๘๘๔ ได&นําเสนอแนว 
ความคิดท่ีมีจุดเน&น (Focus) คือ การสร&างประสิทธิภาพของการทํางานอย-างมีความเป0นเหตุเป0นผล
ของพนักงานในระดับปฏิบัติงานขององค�การ เพ่ือให&เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน 
                                                 

 ๘๙ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และวิบูลย� โตวณะบุตร, หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพ�มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๒), หน&า ๑๐-๒๕. 



 

๔๒

 ตามแนวความคิดของ เฟรดเดอริค ดับเบ้ิลยู เทย�เลอร� (Fredrick W. Taylor) สรุปได&ดังนี้ 
 - พัฒนาวิธีการทํางานวิธีท่ีดีท่ีสุด (One Best Way) ท่ีผ-านการวิเคราะห�อย-างมีหลักเกณฑ�
แทนการใช&กฎท่ีไม-แน-นอน (Rule of Thumb) 
 - ใช&วิธีการทางวิทยาศาสตร�ท่ีมีหลักเกณฑ�คัดเลือก ฝoกหัด สอน และพัฒนาคน งานให&มี
คุณสมบัติตรงตามงานท่ีปฏิบัติเพราะในอดีตคนงานจะทํางานของตน และแสวงหาประสบการณ�ไป
เรื่อยๆ จนพบวิธีท่ีดีท่ีสุดด&วยตนเอง 
 - มีการร-วมมือกับคนงานอย-างจริงใจเพ่ือให&เชื่อม่ันได&ว-างานท้ังหมดได&ปฏิบัติตามหลักเกณฑ�
ท่ีได&พัฒนาข้ึน 
 - มีการแบ-งงาน (Division of Labor) และความรับผิดชอบระหว-างการจัดการและแรงงาน
หรือกล-าวง-าย ๆ ว-ามีการแบ-งงาน และความรับผิดชอบระหว-างฝhายบริหารและฝhายผลิต เพราะในอดีต
งานและความรับผิดชอบส-วนใหญ-ตกอยู-กับฝhายผลิต 
 - มีการพัฒนาพนักงานให&มีความสามารถสู-ระดับสูงสุดเท-าท่ีจะเป0นไปได& ท้ังนี้เพ่ือตัวของ
พนักงานเองและเพ่ือความเจริญรุ-งเรืองขององค�การ 
 กล-าวคือ เฟรดเดอริค ดับเบ้ิลยู เทย�เลอร� (Fredrick W. Taylor) ได&เสนอให&ใช&วิธีการทาง
วิทยาศาสตร�ในการคัดเลือกพนักงานให&เหมาะสมกับงานและการฝoกงานให&ทําตามวิธีการท่ีดีท่ีสุดและ
ประหยัดเวลามากท่ีสุด ตลอดจนมีการแบ-งงานระหว-างฝhายบริหารและคนงานอย-างชัดเจน๙๐ 
 ๒) การบริหารเชิงระบบ (Systematic of Management) คือ การกําหนดกระบวนการใน
การบริหารงานอย-างต-อเนื่องสัมพันธ� (Relation) กันของหน-วยย-อยๆ ท่ีมีความเก่ียวข&องและการ
ปฏิบัติต-อกันและกันอย-างเป0นระบบ (System) โดย นอร�เบิร�ต ไวน�เนอร� (Norbert Weiner) เป0นผู&
เสนอแนวความคิดขององค�การอย-างชัดเจนเป0นครั้งแรกว-า องค�การเป0นระบบอย-างหนึ่งท่ีประกอบ 
ด&วยสิ่งนําเข&า (Input) กระบวนการ (Process) สิ่งส-งออก (Output) ข&อมูลย&อนกลับ (Feedback) 
และสภาพแวดล&อม (Environment) สามารถเขียนเป0นแผนภาพได& ดังนี้ 

 
แผนภาพท่ี ๒.๒ การบริหารเชิงระบบของ นอร�เบิร�ต ไวน�เนอร� (Norbert Weiner)๙๑ 
 
                                                 

 ๙๐ทองใบ สุดชารี, ทฤษฎีองค"การ: วิเคราะห"แนวคิด ทฤษฎีและการประยุกต", พิมพ�ครั้งท่ี ๒, (อุบลราชธานี : 
ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, ๒๕๔๒), หน&า ๖. 
 

๙๑เสนาะ ติเยาว�, หลักการบริหาร, หน&า ๔๗. 
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๔๓

 จากแผนภาพท่ี ๒.๒ แสดงให&เห็นการบริหารเชิงระบบของ นอร�เบิร�ต ไวน�เนอร� (Norbert 
Weiner) ซ่ึงมีแนวทางการพิจารณาเก่ียวกับองค�การในเชิงระบบ โดยจําแนกได& ๓ แนวทางคือ ระบบ
โครงสร&าง ระบบกระแสของงานและระบบคน ความคิดเก่ียวกับระบบเป0นแนวความคิดท่ีนิยมนํามาใช&
ในการวิเคราะห�เรื่องของการบริหารได&อย-างเหมาะสม เพราะระบบมีคุณสมบัติคือมีขอบเขตท่ีแน-นอน
ประกอบไปด&วยระบบย-อยต-าง ๆ ท่ีมีการกําหนดกระบวนการและข้ันตอนในการทํางานให&เป0นไปตาม
เปuาหมาย ๔ ประการ คือ 
 - ต&องระบุหน&าท่ีและความรับผิดชอบของงานไว&อย-างชัดเจน 
 - กําหนดวิธีการท่ีเป0นมาตรฐานสําหรับใช&ในการทํางาน 
 - กําหนดวิธีการอย-างชัดเจนในการเก็บรวบรวม ดําเนินการการส-งและการวิเคราะห�ข&อมูล 
 - กําหนดระบบบัญชีต&นทุนค-าแรงและการควบคุมเพ่ือสะดวกต-อการประสานงานภายใน 
 ทฤษฎีระบบให&ความสําคัญกับข&อมูลปuอนกลับ เพ่ือปรับการทํางานของระบบให&เป0นปกติ 
นอกจากนั้น การพ่ึงพาอาศัยกันของส-วนต-าง ๆ ในระบบยังสําคัญเช-นกัน เนื่องจากกลไกมีความ 
สัมพันธ�กับเปuาประสงค�ของระบบ ซ่ึงมีความสําคัญกับพฤติกรรมองค�การและอ่ืน ๆ อย-างไรก็ตาม 
ทฤษฎีนี้ไม-ให&ความสําคัญกับการเติบโตของระบบ รวมถึงบทบาทของสภาวะภายนอกองค�การต-อ
กระบวนการต-าง ๆ ของระบบ 
 ๓) การจัดการแบบหลักการบริหาร (Administrative Principle) บุคคลสําคัญท่ีกําหนด
หลักการบริหารข้ึนมา คือ เฮนรี ฟาโยล (Henri Fayol) ทฤษฎีการปฏิบัติการและการจัดการตาม
หลักการบริหาร เฮนรี ฟาโยล (Henri Fayol) เป0นวิศวกรในบริษัทเหมืองแร-แห-งหนึ่งในประเทศฝรั่งเศส 
ได&ทําการศึกษาและคิดค&นถึงกระบวนการจัดการในรูปแบบใหม- และได&เสนอแนวคิด การจัดการเป0น
กระบวนการ (Management Process School) ท่ีมีจุดเน&นความเป0นเหตุเป0นผล ในการบริหารงาน
ของผู&บริหารระดับสูงขององค�การ (Top Organization) โดยเสนอแนะให&เห็นว-าผู&บริหารมีภารกิจท่ี
สําคัญในการบริหารงานท่ีเป0นกระบวนการต-าง ๆ ประกอบด&วย การวางแผน (Planning) การจัด
องค�กร (Organization)การบังคับบัญชา (Commanding) การประสานงาน (Coordinating) การ
ควบคุม (Controlling)๙๒ โดยได&เสนอหลักการบริหารการจัดการไว& ๑๔ ข&อ คือ 
 - การแบ-งงานกันทํา (Division of Work) 
 - อํานาจหน&าท่ี (Authority) 
 - ระเบียบวินัย (Disciplines) 
 - เอกภาพในสายการบังคับบัญชา (Unity of Command) 
 - เอกภาพในการอํานวยการ (Unity of Direction) 
 - ประโยชน�ส-วนตัวย-อมเป0นรองประโยชน�ส-วนรวม (Subordination of Individual Interest 
to General Interest) 
 - การให&ผลประโยชน�ตอบแทนพนักงาน (Remuneration of Personal) 
 - การรวมอํานาจ (Centralization) 
 

                                                 

 
๙๒บรรยงค� โตจินดา, องค"การและการจัดการ, หน&า ๑๓๒. 



 

๔๔

 - การจัดลําดับของสายงาน (Scalar Chain) 
 - ความมีระเบียบ (Order) 
 - ความเป0นธรรม (Equity) 
 - ความม่ันคงในการทํางาน (Stability of tenure of personnel) 
 - ความคิดริเริ่ม (Initiative) 
 - ความสามัคคี (Esprit de Corps)๙๓ 
 เป0นท่ีน-าสังเกตว-า เฮนรี ฟาโยล (Henri Fayol) ไม-กล-าวถึงการสื่อสาร (Communication) 
ว-าเป0นหนึ่งในองค�ประกอบของการบริหารงานดังท่ีกล-าวมาข&างต&นเลย อย-างไรก็ตาม การท่ีผู&จัดการ
ของหน-วยงานหนึ่ง ๆ จะปฏิบัติงานโดยยึดองค�ประกอบดังกล-าวเป0นหลักจําเป0นต&องใช&การสื่อสารเป0น
เครื่องมือเช-น ผู&จัดการต&องมีการติดต-อสื่อสารกับฝhายต-าง ๆ เพ่ือให&ได&ข&อมูลท่ีเพียงพอในการวาง
แผนการจัดระเบียบ การสั่งการ การสร&างความร-วมมือกันและการควบคุ ให&การปฏิบัติงานนั้นดําเนิน
ไปตามแผนท่ีวางไว& ดังนั้น จึงอาจกล-าวได&ว-าบทบาทของการสื่อสารได&แฝงอยู-ในองค�ประกอบการ
บริหารงานดังกล-าว การสื่อสารในองค�การรูปแบบนี้เป0นการสื่อสารในแนวด่ิงจากบนลงล-าง คือ จาก
ผู&บังคับบัญชาไปยังผู&ใต&บังคับบัญชา ซ่ึงเป0นการสื่อสารเก่ียวกับคําสั่งและแนวทางปฏิบัติงาน การ
สื่อสารจากล-างข้ึนบนและแนวระนาบระหว-างพนักงานไม-ได&รับการส-งเสริม เนื้อหาของการสื่อสารควร
เก่ียวกับงานเป0นหลัก ไม-ควรเป0นไปเพ่ือการสร&างปฏิสัมพันธ�และความสัมพันธ�ในสังคม 
 อย-างไรก็ตาม องค�การท่ีดีจะต&องมีโครงสร&างชัดเจนและพนักงานต&องตระหนักถึงตําแหน-ง
และบทบาทของตนในองค�การ โครงสร&างท่ีชัดเจนทําให&การทํางานขององค�การเป0นไปโดยราบรื่น มี
การให&รางวัลพนักงานอย-างเท-าเทียมกันข้ึนกับความรู&ความสามารถและพนักงานต&องเห็นประโยชน�
ขององค�การสําคัญกว-าประโยชน�ส-วนตน 
 ๔) การจัดการแบบระบบราชการ (Bureaucracy System) คือ ระบบการบริหารงานท่ีมี
การแบ-งหน&าท่ีการปฏิบัติงานอาศัยกฎระเบียบท่ีแน-นอนลักษณะการบังคับบัญชาเป0นไปตามลําดับข้ัน 
เป0นการบริหารงานในองค�การขนาดใหญ- ได&แก- การบริหารงานของรัฐบาลหรือองค�การเอกชนท่ีมีการ
พัฒนาเป0นองค�การ องค�การขนาดใหญ-ก็จัดเข&าข-าย การบริหารงานในแบบระบบราชการได&เช-นกัน 
โดย แมกซ� เวเบอร� (Max Weber) เป0นบุคคลแรกท่ีทําการศึกษาระบบราชการในรูปแบบองค�การ
อย-างเป0นทางการ และกล-าวว-าระบบราชการคือการใช&อํานาจปกครอง ซ่ึงอํานาจมีท่ีมาจากรากฐาน
ความถูกต&องท่ีคนในสังคมให&การยอมรับ แมกซ� เวเบอร� (Max Weber) ได&กําหนดหลักการของระบบ
ราชการไว& ดังนี้ 
 - กฎ (Rule) 
 - ไม-ยึดตัวบุคคล (Impersonality) 
 - มีการแบ-งงานกันทํา (Division of Labor) 
 - โครงสร&างแบบลําดับข้ันตอนสายการบังคับบัญชา (Hierarchical Structure) 
 
 

                                                 

 ๙๓ศิริวรรณ เสรีรัตน� และคณะ, องค"การและการจัดการ, หน&า ๓๗-๓๘. 



 

๔๕

 - โครงสร&างอํานาจหน&าท่ี (Authority Structure) แบ-งอํานาจออกเป0น ๓ ประเภท คือ 
อํานาจตามลักษณะส-วนตัวหรือบารมีอํานาจ (Charismatic Domination) อํานาจตามประเพณีนิยม 
(Traditional domination) อํานาจตามกฎหมาย (Legal/Rational Domination) 
 - มีข&อผูกมัดด&านอาชีพระยะยาว (Lifelong Career Commitment) 
 - ความมีเหตุผล (Rationality)๙๔ 
 ดังกล-าวนี้ ทําให&มองเห็นรูปแบบการบริหารงานท่ีใช&ระบบราชการในองค�การของรัฐและ
เอกชนต-าง ๆ ซ่ึงเป0นการบริหารงานแบบรวมศูนย�เป0นไปตามระบบระเบียบท่ีวางไว&และมีการใช&
อํานาจหน&าท่ีการบังคับบัญชาตามข้ันตอน การสื่อสารในองค�การท่ีใช&ระบบนี้จะเป0นแนวด่ิง จากบนลง
ล-างตามสายงานการบังคับบัญชา ผู&บริหารสูงสุดมีอํานาจการบังคับบัญชาไล-เรียงกันลงมาตามลําดับ
ชั้น การสื่อสารจากล-างข้ึนบนมีปริมาณน&อยกว-า 
 ทฤษฎีการจัดการแบบระบบราชการ (Bureaucracy System) ของ แมกซ� เวเบอร� (Max 
Weber) มีลักษณะเป0นอุดมคติ ซ่ึงองค�การแบบนี้ควรดําเนินการในระบบปrดและควบคุมโดยอํานาจ
การบริหารงานท่ีมาจากเหตุผลและกฎหมาย การบริหารงานองค�การ ท่ีใช&ระบบราชการจะต&องมีการ
ใช&กฎระเบียบท่ีเข&มงวด มีการแบ-งงาน การบริหารงานตามลําดับชั้นโดยชัดเจนและการรวมศูนย�
อํานาจเหล-านี้จะทําให&องค�การมีความเป0นทางการโดยไม-มีอารมณ�ของบุคคลเข&ามาเก่ียวข&อง 
 ข. การจัดการสมัยใหม- 
 เนื่องจากสภาพแวดล&อมขององค�การมีความไม-แน-นอน ทุกอย-างมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
กาล ซ่ึงจะเห็นได&ในสังคมป:จจุบันการจัดการมีการแข-งขันกันในระดับประเทศ และระหว-างประเทศ 
การพาณิชย�อีเล็กทรอนิกส� (E-Commerce) และความท&าทายอ่ืนๆ ทําให&ผู&บริหารไม-สามารถ ทํานาย
และควบคุมด&วยวิธีการแบบด้ังเดิมได& องค�การหลายๆ องค�การมีการเปลี่ยนแปลงโดยมีความยืดหยุ-น 
มีการกระจายอํานาจและให&ความสําคัญกับการประสานกันในแนวนอน  กระบวนการจัดการองค�การ
ในป:จจุบันจึงต&องให&ความสําคัญกับสภาพแวดล&อมภายนอกองค�การด&วย แนวความคิดการจัดการ
สมัยใหม-จึงเปลี่ยนแปลงไปเช-นการบริหารตามสถานการณ� (Contingency Management) ซ่ึงคํานึง 
ถึงความสัมพันธ�ระหว-างป:จจัยต-างๆ ไม-ว-าจะเป0นความสัมพันธ�ของป:จจัยภายในองค�การเอง ความ 
สัมพันธ�ระหว-างป:จจัยภายในและป:จจัยภายนอกองค�การ และความสัมพันธ�ระหว-างป:จจัยภายนอก
ด&วยกัน๙๕ เพ่ือมุ-งปรับปรุงพฤติกรรมการจัดการตามสถานการณ�เฉพาะอย-างขององค�การ โดยประสม
ประสานแนวคิดในการบริหารจัดการสําคัญ ๔ ประการ คือ แนวคิดแบบด้ังเดิม (Classical Perspective) 
แนวคิดเชิงพฤติกรรม (Behavioral perspective) แนวคิดเชิงปริมาณ (Quantitative perspective) 
และแนวคิดเชิงระบบ (System perspective)๙๖ 
 
 
 
                                                 

 
๙๔เรื่องเดียวกัน, หน&า ๖๔-๖๗. 

 ๙๕เสนาะ ติเยาว�, หลักการบริหาร, หน&า ๕๕. 
 ๙๖ศิริวรรณ เสรีรัตน�, สมชาย หิรัญกิตติ และสมศักดิ์ วานิชยาภรณ�, ทฤษฎีองค"การ, (กรุงเทพมหานคร : 
Dimond in Business World, ๒๕๔๕), หน&า ๑๗๖. 



 

๔๖

 แนวคิดสมัยใหม- (Modern Approach) ในการจัดการองค�การให&สอดคล&องกับสภาพ 
แวดล&อมในป:จจุบัน โดยต้ังสมมุติฐานว-า มนุษย�เป0นสิ่งยุ-งยากซับซ&อนมีความต&องการท่ีหลากหลายและ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต-มีความรู&ความสามารถท่ีสามารถพัฒนาได&ตลอดเวลาอย-างไม-มีสิ้นสุด 
แนวคิดทางการบริหารสมัยใหม- นอกจากผสมผสานแนวคิดท้ัง ๔ แล&วยังต&องปรับเปลี่ยนและเสริมด&วย
แนวคิดเรื่องของการบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM-Total Quality Management) การมุ-งสู-ความ
เป0นเลิศ การลดสายการบังคับบัญชาให&สั้นลง การเรียนรู&และปรับรูปแบบองค�การเป0นองค�การแห-งการ
เรียนรู& (Learning Organization) การแสวงหาจากภายนอก เช-น การหาจุดเด-น (Benchmarking) 
และการหาจากแหล-งข&างนอก (Outsourcing)๙๗ ในการจัดการยุคใหม- คือ Balance Scorecard 
บรรษัทภิบาล (Good Corperate governance) และเทคนิคลดของเสียในกระบวนการปฏิบัติงาน
ด&วย Six Sigma๙๘ 
 แต-ไม-ว-าสภาพแวดล&อมทางสังคมและองค�การภาครัฐและเอกชนจะเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
ไปอย-างไรก็ตาม หน&าท่ีท้ัง ๔ อย-างในกระบวนการจัดการ(Management Process) อันประกอบด&วย
การวางแผน (Planning) การจัดองค�การ (Organizing) การนํา (Leading) การควบคุม (Controlling) 
ก็ยังมีลักษณะคาบเก่ียวสัมพันธ�กันไม-แยกจากกันเด็ดขาด และแนวคิดท้ัง ๔ ประการนี้ ยังคงสามารถ
นํามาประยุกต�ใช&ได&อย-างทันยุคทันสมัย แม&ว-าแนวคิดนี้จะมีมาต้ังแต-ปE ค.ศ. ๑๙๑๖ ก็ตาม๙๙ 
 การวางแผน (Planning) ได&แก-การกําหนดเปuาหมายและหาวิธีการท่ีทําให&บรรลุเปuาหมาย 
การจัดองค�การ (Organizing)เป0นการจัดทรัพยากรและการเตรียมกิจกรรมท่ีจะมอบหมายให&คนหรือ
กลุ-มคนดําเนินการให&เป0นไปตามแผนท่ีกําหนดไว& การนํา (Leading) คือ กระบวนการในการกระตุ&น
ส-งเสริมคนให&ทํางานเพ่ือบรรลุผลตามแผนงานท่ีกําหนดไว& และการควบคุม (Controlling) ซ่ึงเป0น
กระบวนการในการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบผลงานกับเปuาหมายหรือมาตรฐานและ
แก&ไขให&ได&ตามเปuาหมาย นอกจากนั้น การจัดการยังเป0นการใช&ทรัพยากรทางการบริหารต-าง ๆ ได&แก- 
มนุษย� วัสดุ อุปกรณ� เงินทุน ตลอดจนสารสนเทศท่ีเก่ียวข&องในองค�การอย-างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness)๑๐๐ การวัดความสําเร็จของการจัดการจึงสามารถ
พิจารณาได&จากประสิทธิผล คือ การวัดระดับของความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค�ท่ีต&องการและ
ประสิทธิภาพคือ การวัดความสามารถในการใช&ทรัพยากรให&บรรลุเปuาหมายท่ีต&องการ 
 จากการศึกษาค&นคว&าเก่ียวกับ “ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการ” ผู&วิจัยได&สรุปสาระสําคัญจาก
แนวคิดหลักของนักวิชาการต-าง ๆ ไว&ดังนี้ 
 
 
 
 
                                                 

 ๙๗เสนาะ ติเยาว�, หลักการบริหาร, หน&า ๕๖-๖๒. 
 ๙๘ศิริวรรณ เสรีรัตน� สมชาย หิรัญกิตติ และสมศักดิ์ วานิชยาภรณ�, ทฤษฎีองค"การ, หน&า ๓๔๔. 
 ๙๙ลัทธิกาล ศรีวะรมย�, ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการองค"การและทรัพยากรมนุษย" หน:วยท่ี ๑-๕, 
(นนทบุรี : สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๓), หน&า ๘. 
 

๑๐๐เรื่องเดียวกัน, หน&า ๔. 



 

๔๗

ตารางท่ี ๒.๗ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักเก่ียวกับทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการ 
 

นักวิชาการหรือแหล:งข�อมูล แนวคิดหลัก 
ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และวิบูลย� โตวณะบุตร 
(๒๕๔๒, หน&า ๑๐-๒๕) 

ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการ หมายถึง แนวความคิด
หรือความเชื่อท่ีเกิดข้ึนอย-างมีหลักเกณฑ�มีการ
ทดสอบ และการสังเกตจนเป0นท่ีแน-ใจ ทฤษฎี
เป0นกลุ-ม หรือหมวดหมู-ของมโนทัศน�ท่ีเชื่อมโยง
ซ่ึงกันและกัน เป0นข&อสรุปกว&าง ๆ ท่ีพรรณนา
และอธิบายพฤติกรรมในการจัดการองค�การ
ทางการศึกษาอย-างเป0นระบบ 

ทองใบ สุดชาร ี
(๒๕๔๒, หน&า ๖) 

การศึกษาเก่ียวกับกระบวน การในการปฏิบัติงาน 
การผลิต การบริการ และวิเคราะห�วิธีการทํางาน 
จัดต้ังมาตรฐานของงาน กําหนดกฎระเบียบและ
วิธีการทํางาน ภายใต&หลักเกณฑ�ทางวิทยาศาสตร� 
เรียกว-า การจัดการแบบวิทยาศาสตร� (Scientific 
Management) 

เสนาะ ติเยาว� 
(๒๕๔๔, หน&า ๔๗) 

การจัดการเชิงระบบ โดยจําแนกได& ๓ แนวทาง
คือ ระบบโครงสร&าง ระบบกระแสของงานและ
ระบบคน เป0นแนวความคิดท่ีนิยมนํามาใช&ในการ
วิเคราะห�เรื่องของการบริหารได&อย-างเหมาะสม 
เพราะระบบมีคุณสมบัติคือมีขอบเขตท่ีแน-นอน 
และเนื่องจากสภาพแวดล&อมขององค�การใน
ป:จจุ บันมีความไม-แน-นอนทําให&ผู&บริหารไม-
สามารถทํานายและควบคุมด&วยวิธีการแบบ
ด้ัง เ ดิมได&  องค�การหลาย ๆ องค�การ มีการ
เปลี่ยนแปลงโดยมีความยืดหยุ-น มีการกระจาย
อํานาจและให&ความสําคัญกับการประสานกันใน
แนวนอน  กระบวนการจัดการองค�การในป:จจุบัน
จึงต&องให&ความสําคัญกับสภาพแวดล&อมภายนอก
ด&วย  แนวความคิดการจัดการส มัยใหม- จึ ง
เปลี่ยนแปลงไป เช-น การบริหารตามสถานการณ� 

 
 
 
 
 



 

๔๘

ตารางท่ี ๒.๗ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักเก่ียวกับทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการ (ต-อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล:งข�อมูล แนวคิดหลัก 
บรรยงค� โตจินดา 
(๒๕๔๓, หน&า ๑๓๒) 

ผู&บริหารมีภารกิจท่ีสําคัญในการบริหารงานท่ีเป0น
กระบวนการต-าง ๆ ประกอบด&วย การวางแผน 
(Planning) การจัดองค�กร (Organization) การ
บังคับบัญชา (Commanding) การประสานงาน 
(Coordinating) การควบคุม (Controlling) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน�, สมชาย หริัญกิตติ 
และสมศักด์ิ วานิชยาภรณ� 
(๒๕๔๕, หน&า ๓๔๔) 
 

การจัดการยุคใหม- คือ Balance Scorecard 
บรรษัทภิบาล (Good Corperate governance) 
และเทคนิคลดของเสียในกระบวนการปฏิบัติงาน
ด&วย Six Sigma 

ลัทธิกาล ศรีวะรมย� 
(๒๕๔๓, หน&า ๔) 

ไม-ว-าสภาพการณ�จะเปลี่ยนแปลงไปอย-างไร การ
จัดการยังเป0นการใช&ทรัพยากรต-าง ๆ ได&แก- คน 
วัสดุ อุปกรณ� เงินทุน ตลอดจนสารสนเทศท่ีเก่ียว 
ข&องในองค�การอย-างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) 

 
 สรุปได�ว:า ทฤษฎีการจัดการท่ีมีมาต้ังแต-อดีตถึงป:จจุบันล&วนเป0นกระบวนการทางสังคมท่ีมี
บุคคลต้ังแต- ๒ คนข้ึนไป ร-วมกันทํางานให&บรรลุสําเร็จตามวัตถุประสงค�อย-างมีประสิทธิภาพ โดย
อาศัยวิธีการท่ีเหมาะสม และต&องใช&ศาสตร�และศิลปtในการทํางานเพ่ือให&เกิดความร-วมใจในการทํางาน 
ซ่ึงจําเป0นต&องอาศัยทรัพยากรทางการจัดการเพ่ือสนับสนุนให&การจัดการประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค�ท่ีต้ังไว& และเม่ือพิจารณาตามช-วงเวลาจากอดีตถึงป:จจุบัน พบว-า มีทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการ
จัดการ ๒ แนวคิดใหญ- ๆ คือ การจัดการตามแนวความคิดสมัยเก-าหรือการจัดการแบบคลาสสิก 
(Classical Management) นั้น ซ่ึงได&เริ่มข้ึนในปลายศตวรรษท่ี ๑๘ หลังจากมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม
และมีวิวัฒนาการเรื่อยมาจนถึงต&นศตวรรษท่ี ๑๙ เป0นการบริหารจัดการบนสมมติฐานท่ีว-า มนุษย�เป0น
สัตว�ท่ีมีเหตุผล หลักการสําคัญของแนวคิดนี้จึงเป0นการกําหนดกระบวนการบริหารข้ึนมาอย-างมี
หลักเกณฑ� เพ่ือให&มีการปฏิบัติงานตามกระบวนการท่ีกําหนดไว&โดยมุ-งเน&นท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) และอีกแนวคิดหนึ่ง ได&แก- แนวคิดสมัยใหม- (Modern 
Approach) ในการจัดการองค�การให&สอดคล&องกับสภาพ แวดล&อมในป:จจุบัน โดยต้ังสมมุติฐานว-า 
มนุษย�เป0นสิ่งยุ-งยากซับซ&อนมีความต&องการท่ีหลากหลายและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต-มีความรู&
ความสามารถท่ีสามารถพัฒนาได&ตลอดเวลาอย-างไม-มีสิ้นสุด 
 
 
 
 



 

๔๙

๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 

 จากการท่ีผู&วิจัยได&ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จาก
เอกสารทางวิชาการท่ีหลากหลาย จึงได&ประมวลเนื้อหาสาระสําคัญของแนวคิดเก่ียวกับโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ไว&ตามลําดับ ดังนี้ 

 ๒.๓.๑ ความเป%นมาของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
 ผู&วิจัยได&ศึกษาค&นคว&าเก่ียวกับ “ความเป0นมาของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา” 
จากทัศนะของนักวิชาการท่ีหลายหลาก จึงได&นํามาใช&เป0นแนวทางในการศึกษาและกําหนดกรอบ
แนวคิดการวิจัย ดังนี้ 
 ในปEพุทธศักราช ๒๔๘๘ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ได&ถือกําเนิดข้ึนโดยมี
ชื่อว-าโรงเรียนราษฎร�ของวัด เกิดข้ึนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ (พลตรีพระยาอมรวิสัยสรเดช 
ผู&ว-าราชการรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ) ประกาศใช&ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเรื่องโรงเรียน
ราษฎร�ของวัด เม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๔๘๘ ระเบียบดังกล-าวเปrดโอกาสให&วัดมีบทบาทจัดต้ังโรงเรียน
ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร� พ.ศ.๒๔๗๙ โรงเรียนราษฎร�ของวัดประเภทสามัญศึกษา (ระดับ
อนุบาลถึงมัธยมศึกษา) เปrดทําการสอนในเวลากลางวันตามปกติ ต้ังข้ึนเพ่ือการกุศลอยู-ในวัดรับ
นักเรียนท้ังท่ีเป0นพระภิกษุสามเณรและฆราวาส จึงนับว-า คณะสงฆ�ได&มีบทบาทจัดการศึกษาของชาติ
ชัดเจนอีกครั้ง แต-มีจํานวนเพียง ๔๐ โรงเท-านั้น (สถิติท่ีข้ึนไว&กับกรมการศาสนา) โรงเรียนราษฎร�ท่ี
ต้ังอยู- ในวัดนอกจาก ๔๐ โรง ดังกล-าวแล&วไม-นับว-าเป0นโรงเรียนราษฎร�ของวัดตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว-าด&วยโรงเรียนราษฎร�ของวัด พ.ศ.๒๔๘๘ ท่ีได&วางระเบียบทางคณะสงฆ� เพ่ือให&
วัด พระภิกษุ สามเณรท่ีเก่ียวข&องถือปฏิบัติดังนี้ 
 ก. ลักษณะของวัดท่ีจะจัดต้ังโรงเรียนราษฎร� ต&องมีการสอนบาลีหรือนักธรรมอยู-แล&ว 
สามารถดําเนินการจัดต้ังโรงเรียนราษฎร� ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร� (พ.ศ. ๒๔๗๙) โดย
เคร-งครัด และต&องมีการการสอนบาลีหรือนักธรรม และการสอนสามัญศึกษาต&องจัดแยกออกจากกัน
ในการนี้จะจัดให&มีการสอนบาลีหรือนักธรรมนอกเวลาเรียนของโรงเรียนราษฎร�ก็ได& 
 ข. ผู&มีอํานาจอนุมัติจัดต้ังโรงเรียนราษฎร�ของวัดนั้น ได&แก- สังฆมนตรีว-าการองค�การศึกษา
โดยวัดท่ีจะจัดต้ังโรงเรียนขอยื่นเรื่องขอจัดต้ังโรงเรียนต-อพระเดชพระคุณเจ&าคณะจังหวัด ผ-านทางเจ&า
คณะอําเภอ ซ่ึงเป0นการดําเนินการฝhายคณะสงฆ� ส-วนฝhายอาณาจักร วัดขอจัดต้ังโรงเรียนจะต&องนํา
เรื่องท่ีฝhายคณะสงฆ�อนุมัติแล&ว ยื่นต-อศึกษาธิการอําเภอ ศึกษาธิการจังหวัดและกระทรวงศึกษาธิการ 
ก็จะออกใบอนุญาตจัดต้ังโรงเรียนให&วัดท่ีขอจัดต้ังโรงเรียนนั้น จึงจะได&ชื่อว-า “โรงเรียนราษฎร�ของวัด” 
 ค. ลักษณะโรงเรียนราษฎร�ของวัด เป0นโรงเรียนราษฎร�ของวัดประเภทสามัญ เปrดทําการ
สอนในเวลากลางวันปกติ ต้ังข้ึนเพ่ือการกุศลอยู-ในวัด และเจ&าหน&าท่ีของโรงเรียนตลอดจนนักเรียนทุก
คนต&องเป0นชาย นักเรียน พระภิกษุสามเณร อาจสมัครเข&าเป0นนักเรียนได& แต-พระภิกษุสามเณรเช-นว-า
นี้จะต&องได&รับอนุญาตเป0นลายลักษณ�อักษรจากเจ&าอาวาสเสียก-อน๑๐๑ 

                                                 

 ๑๐๑สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, การพัฒนาโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา, 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�คุรุสภา, ๒๕๔๑), หน&า ๖-๗. 



 

๕๐

 อย-างไรก็ตาม จากมติมหาเถรสมาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ ทําให&วัดไม-สามารถขออนุญาตเปrด หรือ
รับโอนโรงเรียนราษฎร�เป0นของวัด ทําให&โรงเรียนราษฎร�ของวัดมีจํานวนลดลง มีการขอจัดต้ังมูลนิธิ
เพ่ือเป0นเจ&าของโรงเรียนแทนวัด และบางแห-งก็เปrดโรงเรียนในนามเจ&าอาวาสเป0นผู&รับใบอนุญาตเป0น
การส-วนตัว เพ่ือไม-ให&โรงเรียนต&องตกอยู-ใต&ข&อจํากัดของมติมหาเถรสมาคม ตลอดเวลาท่ีผ-านมา การ
ดําเนินงานของโรงเรียนราษฎร�ของวัดคงเป0นไปด&วยแรงศรัทธาของเจ&าอาวาสและผู&เก่ียวข&อง
เช-นเดียวกับโรงเรียนราษฎร�โดยท่ัวไป ไม-ได&รับการอุดหนุนเป0นกรณีพิเศษจากทางราชการหรือคณะ
สงฆ�แต-ประการใด๑๐๒ 
 ถึงกระนั้น ทางคณะสงฆ�ค-อย ๆ ผ-อนปรน เพ่ือเปrดโอกาสให&พระภิกษุสามเณรได&ศึกษาวิชา
สามัญและได&มองถึงความสําคัญของสตรีท่ัว ๆ ไป จึงเปrดโอกาสให&ศึกษาในโรงเรียนราษฎร�ของวัดได& 
แต-ยังคงปuองกันป:ญหาท่ีอาจจะเกิดแก-พระพุทธศาสนาโดยกําหนดให&พระภิกษุสามเณรท่ีจะเรียนวิชา
สามัญได& จะต&องต้ังใจเรียนพระปริยัติธรรมก-อนและห&ามมิให&พระภิกษุสามเณรเรียนร-วมอาคาร
เดียวกับสตรี เป0นต&น อย-างไรก็ตามภายหลังการบริหารงานของโรงเรียนราษฎร�ของวัดบางแห-งมี
ข&อบกพร-อง ไม-อยู-ในระเบียบท่ีดีและวัดบางแห-งก็พยายามจะเปrดโรงเรียนราษฎร�ของวัดข้ึนท้ังท่ีไม-เป0น
การสมควร ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งท่ี ๕/๒๕๐๙ ลงวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๐๙ จึงมีมติให&เจ&า
คณะจังหวัดถือปฏิบัติว-า “ไม-อนุมัติการจัดต้ังและการโอนโรงเรียนราษฎร�ของวัด” จนกว-าจะแก&ไข
ปรับปรุงระเบียบโรงเรียนราษฎร�ของวัด พุทธศักราช ๒๔๘๘ ให&เหมาะสม๑๐๓ 
 กระท้ัง ในปE พ.ศ.๒๕๓๓ ได&มีการประชุมระหว-างผู&แทนกรมการศาสนา และคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน เพ่ือพิจารณาป:ญหาการดําเนินงานตามมติมหาเถรสมาคมเฉพาะส-วนโรงเรียนการ
กุศลของวัดท่ีรับพระภิกษุสามเณร และนักเรียนเข&าเรียนให&แยกประเภทนักเรียนอย-างชัดเจน ไม-ให&
ปะปนกัน และให&พระภิกษุสามเณรท่ีกําลังศึกษาเล-าเรียน ในปEการศึกษา ๒๕๓๓ เรียนจบในแต-ระดับ 
(มัธยมต&นและปลาย) ให&เสร็จสิ้นภายใน ปEการศึกษา ๒๕๓๕ จากนั้นให&โอนเป0นโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา และกําหนดให&รงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จัดหลักสูตรเป0น ๒ 
หลักสูตร คือ 
 ๑) หลักสูตรวิชาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญสําหรับพระภิกษุสามเณร 
 ๒) หลักสูตรมัธยมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต&น และมัธยมศึกษาตอนปลายของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๓๓) 
 อนึ่ง ในการประชุมครั้งนั้นได&กําหนดให&มีการจัดกิจกรรมของกลุ-มโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา ไว&ดังนี้ 
 ๑) โครงการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
 ๒) โครงการพัฒนาผู&บริหาร 
 ๓) โครงการพัฒนาบุคลากรสู-การปฏิรูปการศึกษา 
 
                                                 

 ๑๐๒ชงค� วงษ�ขันธ�, ๗๒ ปm คนดีลพบุรี, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�อมรินทร�พริ้นติ้งแอนพับลิชชิง, ๒๕๔๐), 
หน&า ๑๑๒. 
 ๑๐๓สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, การพัฒนาโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา, 
หน&า ๘-๙. 



 

๕๑

 ๔) โครงการทดสอบทักษะวิชาการกลุ-มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
 ๕) โครงการเข&าค-ายปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชา ณ พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม 
 ๖) การประกวดกิจกรรมส-งเสริมพระพุทธศาสนา 
 ๗) โครงการตรวจเยี่ยม โรงเรียนในสังกัดกลุ-มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
 ๘) โครงการยกย-องสถานศึกษาผู&บริหารดีเด-นทุกระดับชั้น 
 ๙) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู&ของผู&บริหารโรงเรียนและครูผู&สอน๑๐๔ 
 ต-อมา ในปE พ.ศ.๒๕๓๔ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนได&อนุมัติหลักเกณฑ� 
วิธีการ เง่ือนไขและแนวทางปฏิบัติ ในการดําเนินงานกลุ-มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
เม่ือวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๔ ซ่ึงระบุวัตถุประสงค�ของการจัดต้ังกลุ-มโรงเรียนการกุศลในพระพุทธ- 
ศาสนา ดังนี้ 
 ๑) เพ่ือจัดต้ังเป0นศูนย�รวมโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาเพ่ือการกุศลและส-งเสริมพระพุทธศาสนา
อย-างแท&จริง 
 ๒) เพ่ือทําหน&าท่ีประสานงานระหว-างโรงเรียน และหน-วยงานท่ีเก่ียวข&อง 
 ๓) เพ่ือร-วมกันดําเนินการ กําหนดนโยบาย และพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนประเภทนี้ 
 ๔) เพ่ือร-วมมือกันดําเนินงานตามโครงการต-าง ๆ ท่ีจัดข้ึนร-วมกัน ก็เพ่ือประโยชน�ในการ
พัฒนาโรงเรียน การส-งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา และกิจกรรมท้ังการศึกษาตามท่ีเห็นสมควร 
 ๕) พิจารณาเสนอแนวทางความคิดเห็นและป:ญหาต-าง ๆ ท่ีเกิดแก-สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน (สช.)๑๐๕ 
 จากการศึกษาค&นคว&าเก่ียวกับ “ความเป0นมาของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา” 
ผู&วิจัยได&สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักของนักวิชาการต-าง ๆ ไว&ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

 ๑๐๔สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, คู:มือการบริหารจัดการระบบคุณภาพ, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ�ชุมนุมสหกรณ�การเกษตรแห-งประเทศไทย จํากัด, ๒๕๕๓), หน&า ๗๒. 
 ๑๐๕สํานักงานเลขาธิการการศึกษา, สภาพปnจจุบันและปnญหาการมีส:วนร:วมในการบริหารและจัด
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, (กรุงเทพมหานคร : ห&างหุ&นส-วนจํากัดภาพพิมพ�, ๒๕๔๗), หน&า 
๑๕๒. 



 

๕๒

ตารางท่ี ๒.๘ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักเก่ียวกับความเป0นมาของโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา 

 
นักวิชาการหรือแหล:งข�อมูล แนวคิดหลัก 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
(๒๕๔๑, หน&า ๖-๗) 

โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเดิม
ชื่อโรงเรียนราษฎร�ของวัด ตามระเบียบกระทรวง 
ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๔๗๙ เรื่อง โรงเรียนราษฎร�
ของวัด โดยมีฐานะเป0นโรงเรียนราษฎร�ของวัด
ประเภทสามัญ เปrดทําการสอนในเวลากลางวัน
ปกติ ต้ังข้ึนเพ่ือการกุศลอยู-ในวัด 

ชงค� วงษ�ขันธ� 
(๒๕๔๐, หน&า ๑๑๒) 

มติมหาเถรสมาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ ระบุให&วัดไม-
สามารถขออนุญาตเปrดหรือรับโอนโรงเรียน
ราษฎร�เป0นของวัด วัดต-าง ๆ จึงได&จัดต้ังมูลนิธิ
ของวัดข้ึนเพ่ือเป0นเจ&าของโรงเรียนแทนวัด 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
(๒๕๔๑, หน&า ๘-๙) 

ทางคณะสงฆ�ค-อย ๆ ผ-อนปรน เพ่ือเปrดโอกาสให&
พระภิกษุสามเณรได&ศึกษาวิชาสามัญและได&มอง
ถึงความสําคัญของสตรีท่ัว ๆ ไป จึงเปrดโอกาสให&
ศึกษาในโรงเรียนราษฎร�ของวัดได& 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(๒๕๕๓, หน&า ๗๒) 

ในปE พ.ศ.๒๕๓๓ ผู&แทนของกรมการศาสนา และ
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน ได&ประชุมร-วมกัน
และมีมติกําหนดให&มีการจัดกิจกรรมของกลุ-ม
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ได&แก- 
ประชุมคณะกรรมการบริหาร การพัฒนาผู&บริหาร 

และบุคลากร การทดสอบทักษะวิชาการ การเข&า
ค-ายปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชา การประกวด
กิจกรรมส-งเสริมพระพุทธศาสนา การตรวจเยี่ยม
โรงเรียนในสังกัด และการแลกเปลี่ยนเรียนรู&
ระหว-างผู&บริหารโรงเรียนและครูผู&สอน 

สํานักงานเลขาธิการการศึกษา 
(๒๕๔๗, หน&า ๑๕๒) 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนได&ระบุ
วัตถุประสงค�ของการจัดต้ังกลุ-มโรงเรียนการกุศล
ในพระพุทธศาสนา คือ จัดการศึกษาเพ่ือการกุศล
อย-างแท&จริง ประสานงานระหว-างโรงเรียนและ
หน-วยงานเก่ียวข&อง กําหนดนโยบายและพัฒนา
คุณภาพในการจัดการศึกษา และ เสนอแนวทาง
ความคิดเห็นและป:ญหาต-าง ๆ ท่ีเกิดแก-สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

 



 

๕๓

 สรุปได�ว:า โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเดิมชื่อโรงเรียนราษฎร�ของวัด มีฐานะ
เป0นโรงเรียนราษฎร�ของวัดประเภทสามัญ เปrดทําการสอนในเวลากลางวันปกติ ต้ังข้ึนเพ่ือการกุศลอยู-
ในวัด เดิมทีมหาเถรสมาคมไม-อนุญาตให&วัดเปrดหรือรับโอนโรงเรียนราษฎร�เป0นของวัด วัดต-าง ๆ จึงได&
จัดต้ังมูลนิธิของวัดข้ึนเพ่ือเป0นเจ&าของโรงเรียนแทนวัด แต-ต-อมาทางคณะสงฆ�เห็นความสําคัญของ
การศึกษาวิชาสามัญ จึงค-อย ๆ ผ-อนปรนให&พระภิกษุสามเณรได&ศึกษาวิชาสามัญและได&มองถึง
ความสําคัญของสตรีท่ัว ๆ ไป จึงเปrดโอกาสให&ศึกษาในโรงเรียนราษฎร�ของวัดได& และในปE พ.ศ.๒๕๓๓ 
ผู&แทนของกรมการศาสนาและคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ได&ประชุมร-วมกันและมีมติจัดต้ังกลุ-ม
โรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนา โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือให&เกิดการประสานงานระหว-างโรงเรียน
และหน-วยงานท่ีเก่ียวข&องในการจัดการศึกษาเพ่ือการกุศลอย-างแท&จริง และได&กําหนดให&มีการจัด
กิจกรรมของกลุ-มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 

 ๒.๓.๒ ความหมายของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
 ผู&วิจัยได&ศึกษาค&นคว&าเก่ียวกับ “ความหมายของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา” 
จากทัศนะของนักวิชาการท่ีหลายหลาก จึงได&นํามาใช&เป0นแนวทางในการศึกษาและกําหนดกรอบ
แนวคิดการวิจัย ดังนี้ 
 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา คือ โรงเรียนท่ีวัดหรือมูลนิธิวัดจัดต้ังข้ึนก็เพ่ือ
ช-วยเหลือเก้ือกูลเด็กและเยาวชนท่ียากจน บางแห-งมีนักเรียนเฉพาะชาย-หญิง และบางแห-งมีนักเรียน
พระภิกษุสามเณรเรียนร-วมด&วย นอกจากการจัดการศึกษาสงเคราะห�แก-เด็กและเยาวชนให&มีสถานท่ี
เรียนหนังสือแล&ว พระภิกษุสงฆ�ยังให&ความสงเคราะห�การศึกษาแก-เด็กและเยาวชนผู&กําลังศึกษาใน
สถานศึกษาต-าง ๆ ท่ัวประเทศด&วย๑๐๖ 
 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา มีฐานะเป0นโรงเรียนเอกชนตามมาตรา ๑๕ (๑) 
และ (๓) แห-งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๒๕ ท่ีวัดเป0นผู&รับใบอนุญาต มีเจ&าอาวาสหรือ
หรือมูลนิธิของวัดซ่ึงเจ&าอาวาสเป0นผู&ลงนามแทนมูลนิธิเป0นผู&รับใบอนุญาต๑๐๗ 
 สอดคล&องกับท่ี ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว-าด&วยโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ- 
ศาสนา พ.ศ. ๒๕๓๒ ระบุไว&ว-า โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา หมายถึง โรงเรียนเอกชน
ตามมาตรา ๑๕ (๑) และ (๓) แห-งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ ท่ีวัดเป0นผู&รับ
ใบอนุญาต๑๐๘ 
 จากการศึกษาค&นคว&าเก่ียวกับ “ความหมายของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา” 
ผู&วิจัยได&สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักของนักวิชาการต-าง ๆ ไว&ดังนี้ 
 

                                                 

 ๑๐๖สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห-งชาติ, ความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ�จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน&า ๒๐. 
 ๑๐๗สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, การพัฒนาโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา, 
หน&า ๑๘. 
 ๑๐๘ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว-าด&วยโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๓๒ อ&างใน 
แถลงการณ�คณะสงฆ� เล-ม ๗๘ ตอนท่ี ๕ วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๓๓. 



 

๕๔

ตารางท่ี ๒.๙ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักเก่ียวกับความหมายของโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา 

 
นักวิชาการหรือแหล:งข�อมูล แนวคิดหลัก 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห-งชาติ 
(๒๕๔๖, หน&า ๒๐) 

โรงเรียนท่ีวัดหรือมูลนิธิวัดต้ังข้ึนก็เพ่ือช-วยเหลือ
เก้ือกูลเด็กและเยาวชนท่ียากจน และบางแห-งมี
นักเรียนพระภิกษุสามเณรเรียนร-วมด&วย 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
(๒๕๔๑, หน&า ๑๘) 

โรงเรียนเอกชนตามมาตรา ๑๕ (๑) และ (๓) แห-ง
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๒๕ ท่ีวัด
เป0นผู&รับใบอนุญาต มีเจ&าอาวาสหรือหรือมูลนิธิ
ของวัดซ่ึงเจ&าอาวาสเป0นผู&ลงนามแทนมูลนิธิเป0น
ผู&รับใบอนุญาต 

แถลงการณ�คณะสงฆ� 
เล-ม ๗๘ ตอนท่ี ๕วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๓๓ 

โรงเรียนเอกชนตามมาตรา ๑๕ (๑) และ (๓) แห-ง
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ 

 
 สรุปได�ว:า โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา หมายถึง โรงเรียนท่ีก-อต้ังข้ึนเพ่ือ
ช-วยเหลือเด็กและเยาวชนท่ียากจน ตามมาตรา ๑๕ (๑) และ (๓) แห-งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 
พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยมีเจ&าอาวาสหรือมูลนิธิของวัดซ่ึงเจ&าอาวาสเป0นผู&ลงนามแทนเป0นผู&รับใบอนุญาต     
ซ่ึงบางแห-งมีภิกษุและสามเณรเข&าเรียนร-วมด&วย 

 ๒.๓.๓ ระเบียบข�อบังคับว:าด�วยโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
 ผู&วิจัยได&ศึกษาค&นคว&าเก่ียวกับ “ระเบียบข&อบังคับว-าด&วยโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา” จากทัศนะของนักวิชาการท่ีหลายหลาก จึงได&นํามาใช&เป0นแนวทางในการศึกษาและ
กําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 
 ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๔๕ มติท่ี ๒๒๒/๒๕๔๕ เรื่อง การขออนุญาตจัดต้ัง
โรงเรียนการกุศลของวัด ในการประชุมมหาเถรสมาคม วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได&มีมติว-า 
การจัดต้ังโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาให&เป0นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว-า
ด&วยโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๓๒ ข&อ ๕ การจัดต้ังโรงเรียน โดยให&โรงเรียน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา สังกัดกองโรงเรียนสามัญศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ๑๐๙ 
 
 
 
                                                 

 ๑๐๙สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม, มติมหาเถรสมาคม คร้ังท่ี ๑๕/๒๕๔๕ สํานักเลขาธิการมหาเถร
สมาคม มติท่ี ๒๒๒/๒๕๔๕ เร่ือง การขออนุญาตจัดต้ังโรงเรียนการกุศลของวัด, [ออนไลน�], แหล-งท่ีมา : http:// 
www. Mahathera.org, (๒๐ กันยายน ๒๕๕๘). 



 

๕๕

 โดยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว-าด&วยโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา พ.ศ. 
๒๕๓๒ ได&กําหนดให& “โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา” หมายถึง โรงเรียนเอกชนตาม
มาตรา ๑๕ (๑) และ (๓) แห-งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ ท่ีวัดเป0นผู&รับใบอนุญาต 
“ผู&รับใบอนุญาต” หมายถึง ผู&ขอจัดต้ังโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา “วัด” หมายถึง วัด
ในพระพุทธศาสนาท่ีได&รับอนุญาตให&จัดต้ังตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ� พ.ศ. ๒๕๐๕ “โรงเรียน” 
หมายถึง โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา “ผู&จัดการ” หมายถึง ผู&ทําหน&าท่ีจัดการ หรือ
ผู&อํานวยการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา “ครูใหญ-” หมายถึง ผู&ทําหน&าท่ีครูใหญ-หรือ
อาจารย�ใหญ-โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา “ครู” หมายถึง ผู&ทําหน&าท่ีครู หรืออาจารย�ท่ี
ทําการสอนประจําอยู-ในโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา และ “นักเรียน” หมายถึง ผู&ท่ี
กําลังศึกษาเล-าเรียนอยู-ในโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
 โดยการนี้ ให&ดําเนินกิจการโรงเรียน โดยมีคณะกรรมการอํานวยการโรงเรียนทําหน&าท่ีตาม
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ แล&วให&ทําหน&าท่ีเพ่ิมอีก ดังต-อไปนี้ 
 (๑) กําหนดนโยบายและแผนเพ่ือพัฒนาโรงเรียน 
 (๒) ควบคุมการบริหารงานให&เป0นไปตามนโยบาย 
 (๓) ควบคุมการเงินและงบประมาณของโรงเรียน 
 (๔) พิจารณาเสนอบุคคลเพ่ือบรรจุแต-งต้ังถอดถอนผู&จัดการ ครูใหญ- และครูในโรงเรียน 
 อนึ่ง ผู&จัดการและครูใหญ-จะเป0นพระภิกษุหรือคฤหัสถ�ก็ได& ครูจะเป0นพระภิกษุสามเณร (เฉพาะ
วิชาท่ีไม-ขัดต-อพระวินัย) หรือคฤหัสถ�ก็ได& และพระภิกษุสามเณรสามารถเข&าเรียนได& 
 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาต&องจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรท่ีกระทรวง 
ศึกษาธิการกําหนด และจัดกิจการนักเรียนให&สอดคล&องกับสถาบันท่ีเป0นศูนย�กลางในการเผยแพร-
พระพุทธศาสนา โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนให&การอุดหนุนเป0นกรณีพิเศษ สําหรับ
ค-าธรรมเนียมการเรียนและเงินรายได&อ่ืน ๆ ท่ีโรงเรียนได&รับ ให&ใช&จ-ายในกิจการโรงเรียนเท-านั้น๑๑๐ 
 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว-าด&วยโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา พ.ศ. 
๒๕๓๒ ดังกล-าวนี้ แสดงให&เห็นว-า โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีกลุ-มบุคคลผู&เก่ียวข&อง 
รวมท้ังสิ้น ๗ กลุ-ม 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ๑๑๐ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว-าด&วยโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๓๒ ประกาศ 
ณ วันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๒ รายละเอียดใน แถลงการณ�คณะสงฆ� เล-ม ๗๘ ตอนท่ี ๕ วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม 
๒๕๓๓. 



 

๕๖

 
 
แผนภาพท่ี ๒.๓ กลุ-มบุคคลผู&เก่ียวข&องกับโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการ ว-าด&วยโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา พ.ศ. 
๒๕๓๒๑๑๑ 

 
 จากแผนภาพท่ี ๒.๓ แสดงให&เห็นว-า กลุ-มบุคคลผู&เก่ียวข&องกับโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว-าด&วยโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
พ.ศ. ๒๕๓๒ ประกอบด&วย 
 ผู&รับใบอนุญาต  ต&องเป0นเจาอาวาสวัดเท-านั้น มีหน&าท่ีควบคุมดูแล รับผัดชอบกิจกรรมของ
โรงเรียน ในการดํารงและเลิกล&มกิจการโรงเรียนให&เป0นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ และ
นโยบายของราชการ ให&ความร-วมมือกบชุมชนและทางราชการ ส-งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากร เผย
แพรขาวสาร สิทธิประโยชน�แก-ครูและครูพึงได&รับ ต&องไม-กระทําการใดท่ีก-อให&เกิดความเดือดร&อนแก-
การดําเนินงานกิจการโรงเรียน 
 
 
                                                 

 ๑๑๑สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, พระราชบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับและแนวทาง
ปฏิบัติท่ีเกี่ยวข�องกับโรงเรียนเอกชน, พิมพ�ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพร&าว, ๒๕๓๖), หน&า ๙. 

คณะกรรมการอํานวยการ 

เจ&าหน&าท่ี/บุคลากรสนับสนุน 

ผู&รับใบอนุญาต 

ผู&จัดการ 

ครูใหญ- 

ครูผู&สอน 

นักเรียน 



 

๕๗

 ผู&จัดการ อาจเป0นบรรพชิตหรือฆราวาสก็ได& ทําหน&าท่ีบริหารจัดการหรืออํานวยการโรงเรียน 
ด&านกิจการโรงเรียน งบประมาณ สื่อ-อุปกรณ� วัสดุครุภัณฑ� คู-มือการสอน งานบุคลากร อาคารสถานท่ี 
และความสัมพันธ�ชุมชน 
 ครูใหญ-อาจเป0นบรรพชิตหรือฆราวาสก็ได& ทําหนาท่ีการบริหารงานกิจการโรงเรียน งาน
วิชาการ งานปกครอง งานกิจการนักเรียน งานประกันคุณภาพทางการศึกษา และงานบริหารท่ัวไป 
 ครูอาจเป0นบรรพชิตหรือฆราวาสก็ได& แต-ต&องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 
พ.ศ. ๒๕๒๕ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว-าด&วยกําหนดความและประสบการณ�ของผู&รับใบอนุญาต
ให&เป0นครูได& และความรู&ของผู&รับใบอนุญาตให&เป0นครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับท่ี ๔ พ.ศ. 
๒๕๓๑ ดังนี้ 
 ๑) มีสัญชาติไทย 
 ๒) มีอายุไม-ต่ํากว-า ๑๘ ปEบริบูรณ� 
 ๓) มีคุณสมบัติและไม-มีลักษณะต&องห&ามตามมาตรา ๑๙ 
 ๔) มีความรู&ตามท่ีระเบียบกําหนด จบปริญญาตรีทางการศึกษา มีใบประกอบวิชาชีพครู๑๑๒ 
 ๕) ไม-เคยออกจากราชการโดยมีความผิด เว&นแต-ได&ถูกออกราชการดังกล-าวแล&วไม-น&อยกว-า
สองปE ก-อนวันขอรับใบอนุญาตให&เป0นครู 
 ๖) ไม-เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตให&เป0นครู เว&นแต-ได&ถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกล-าวมาแล&ว
ไม-นอยกว-าสองปEก-อนวันขอรับใบอนุญาตให&เป0นครู 
 ๗) ไม-เคยได&รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีชุดไห&จําคุก เว&นแต-เป0นโทษสําหรับความผิดท่ี
ได&กระทําโดยประมาทหรือผิดลหุโทษและได&พ&นโทษมาแล&วไม-น&อยกว-าสองปEก-อนวันขอรับใบอนุญาต
ให&เป0นครู 
 ๘) ไม-เป0นโรคตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 สําหรับคุณสมบัติตามวงเล็บหนึ่งให&รัฐมนตรีมีอํานาจพิจารณาผ-อนผันได&ตามท่ีเห็นสมควร 
โดยสิทธิผลประโยชน�ของครูในโรงเรียนเอกชนท่ีพึงได&รับ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว-าด&วย 
การอุดหนุนและส-งเสริมโรงเรียนและช-วยเหลือครูเอกชน พ.ศ. ๒๕๓๕ มีดังนี้ 
 สิทธิประโยชน�จากภาครัฐท่ีครูพึงได&รับ 
 ๑) เงินสะสม ๑๒ % จากกองทุนสงเคราะห�ครูใหญ- และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 ๒) เงินเดือนและเงินเพ่ิมตามวุฒิ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว-าด&วย การคุ&มครอง
การทํางานของครูใหญ-และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ๓) ค-ารักษาพยาบาล ตามระเบียบกองทุนสงเคราะห�ครูใหญ-และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 
                                                 

 ๑๑๒ผู&ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต&องมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด คือ ๑) อายุไม-ต่ํากว-า ๒๐ 
ปE บริบูรณ� ๒) มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท-า หรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีคุรุสภารับรอง ๓) ผ-านการปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป0นเวลาไม-น&อยกว-า ๑ ปE และผ-านเกณฑ�การประเมินปฏิบัติการ
สอนตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ี คณะกรรมการคุรุสภากําหนด ๔) ไม-เป0นผู&มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ
บกพร-องในศีลธรรมอันดี ๕) ต&องไม-เป0นคนไร&ความสามารถหรือเสมือนไร&ความสามารถ และ ๖) ไม-เคยต&องโทษจําคุก
ในคดีท่ีคุรุสภาเห็นว-าอาจนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห-งวิชาชีพ. 



 

๕๘

 ๔) การเบิกค-าเล-าเรียนบุตร ตามระเบียบกองทุนสงเคราะห�ครูใหญ-และครูโรงเรียนเอกชน 
พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 ๕) ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ�๑๑๓ ให&แก-ครู บุคลากรของโรงเรียนเอกชน และ
สถาบัน อุดมศึกษาเอกชน ตามประกาศเรื่องหลักเกณฑ�พิจารณาเครื่องราชอิสริยาภรณ� ลงวันท่ี ๒๙ 
พฤษภาคม ๒๕๒๓ 
 สิทธิประโยชน�จากโรงเรียน 
 ๑) การปรับปรุงเลื่อนตําแหน-งการปฏิบัติหน&าท่ี 
 ๒) สวัสดิการด&านท่ีอยู-อาศัย ชุดแต-งกาย อาหารกลางวัน เงินกู&ดอกเบ้ียตํ่า 
 ๓) การปรับปรุงอัตราเงินเดือน เงินปฏิบัติงานนอกเวลา เงินปฏิบัติการนอกเวลา เงินรับรอง 
เงินประจําตําแหน-ง เงินตอบแทนต-าง ๆ 
 ๔) การส-งเสริมด&านขวัญและกําลังใจ กรณีเจ็บปhวย กรณีประสบภัยพิบัติ ฯลฯ 
 ๕) ส-งเสริมโอกาสและความก&าวหน&าทางอาชีพ เช-น ทุนการศึกษาต-อ ทุนการศึกษาบุตร 
เงินเบ้ียเลี้ยงการอบรม ประชุมสัมมนา 
 จากการศึกษาค&นคว&าเก่ียวกับ “ระเบียบข&อบังคับว-าด&วยโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา” ผู&วิจัยได&สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักของนักวิชาการต-าง ๆ ไว&ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๑๐ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักเก่ียวกับระเบียบข&อบังคับว-าด&วยโรงเรียนการกุศล

ของวัดในพระพุทธศาสนา 
 

นักวิชาการหรือแหล:งข�อมูล แนวคิดหลัก 
สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 
[http://www. Mahathera.org, [๒๐ กันยายน 
๒๕๕๘]. 

ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๔๕ มติท่ี 
๒๒๒/๒๕๔๕ วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ระบุว-า การจัดต้ังโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาให&เป0นไปตามระเบียบกระทรวง 
ศึกษาธิการ ว-าด&วยโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๓๒ ข&อ ๕ การจัดต้ัง
โรงเรียน โดยให&โรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา สังกัดกองโรงเรียนสามัญศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

 

                                                 

 ๑๑๓เกณฑ�การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ�ให&แก-ข&าราชการ มี ๑๑ ลําดับ โดยระดับเริ่มต&นขอ 
(ลําดับ ๑) ต&องมีระยะเวลารับราชการ ติดต-อกัน มาแล&วไม-น&อยกว-า ๕ ปEบริบูรณ� นับตั้งแต- วันเริ่มเข&ารับ ราชการ 
จนถึงวัน ก-อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปEท่ีจะขอพระราชทาน ไม-น&อยกว-า ๖๐ วัน ลําดับท่ี ๒-๕ 
กําหนดระยะ เวลาเลื่อน ช้ันตรา ๕ ปE หมายถึง ต&องดํารงตําแหน-งในระดับน้ัน ๆ รวมเป0นเวลาไม-น&อยกว-า ๕ ปE บริบูรณ� 
ก-อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปEท่ีจะ ขอพระราชทานไม-น&อยกว-า ๖๐ วัน และลําดับท่ี ๗-๙ ขอกรณีปE
ท่ีเกษียณอายุ ราชการ ตามลําดับ ๔ หรือลําดับ ๕ แล&วแต-กรณีให&ขอปEติดกันได&. 



 

๕๙

ตารางท่ี ๒.๑๐ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักเก่ียวกับระเบียบข&อบังคับว-าด&วยโรงเรียนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนา (ต-อ) 

 
นักวิชาการหรือแหล:งข�อมูล แนวคิดหลัก 

แถลงการณ�คณะสงฆ� 
(เล-ม ๗๘ ตอนท่ี ๕ วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๓๓) 

โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาต&อง
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรท่ีกระทรวง 
ศึกษาธิการกําหนด และจัดกิจการนักเรียนให&
สอดคล&องกับสถาบันท่ีเป0นศูนย�กลางในการเผย 
แพร-พระพุทธศาสนา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชนให&การอุดหนุนเป0นกรณีพิเศษ 
สําหรับค-า ธรรมเนียมการเรียนและเงินรายได&อ่ืน 
ท่ีโรงเรียนได&รับ ให&ใช&จ-ายในกิจการโรงเรียน
เท-านั้น 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

(๒๕๓๖, หน&า ๙) 
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา เป0น 
โรงเรียนเอกชนตามมาตรา ๑๕ (๑) และ (๓) แห-ง
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ ท่ี
วัดเป0นผู&รับใบอนุญาต 

-ผู&รับใบอนุญาต หมายถึง ผู&ขอจัดต้ังโรงเรียน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 

- วัด หมายถึง วัดในพระพุทธศาสนาท่ีได&รับ
อนุญาตให&จัดต้ังตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ� 
พ.ศ. ๒๕๐๕ 

- โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนการกุศลของวัด
ในพระพุทธศาสนา 

- ผู&จัดการ หมายถึง ผู&ทําหน&าท่ีจัดการ หรือ
ผู&อํานวยการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ- 
ศาสนา 

- ครูใหญ- หมายถึง ผู&ทําหน&าท่ีครูใหญ-หรือ
อาจารย�ใหญ-โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ- 
ศาสนา 

- ครู หมายถึง ผู&ทําหน&าท่ีครู หรืออาจารย�ท่ี
ทําการสอนประจําอยู-ในโรงเรียนการกุศลของวัด
ในพระพุทธศาสนา 

- นักเรียน หมายถึง ผู&ท่ีกําลังศึกษาเล-าเรียน
อยู-ในโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 

 



 

๖๐

 สรุปได�ว:า การจัดต้ังโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาต&องเป0นไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว-าด&วยโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๓๒ โรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจึงมีสังกัดกองโรงเรียนสามัญศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน มีลักษณะสําคัญ คือ ๑) เป0นโรงเรียนเอกชนท่ีวัดเป0นเจ&าของ มีเจ&าอาวาสเป0นผู&รับใบอนุญาต
โดยตําแหน-ง ๒) การบริหารโรงเรียนอยู-ในรูปของคณะกรรมการอํานวยการ (กรรมการบริหารโรงเรียน) 
๓) การจัดการศึกษาแบบเรียนฟรี โดยไม-เก็บค-าธรรมเนียมการเรียน รฐัให&การอดหนุนค-าใช&จ-ายรายหัว
นักเรียน ๑๐๐ % (ต้ังแต-ชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปEท่ี ๖) ๔) รัฐให&การอุดหนุนด&านอาคารเรียนและ
อาคารประกอบโดยต้ังงบประมาณเป0นรายปE รัฐให&เงินอุดหนุน ๕) ให&ข&าราชการไปปฏิบัติงานในโรงเรียน
การกุศลได& โดยถือเสมือนปฏิบัติราชการตามปกติ ๖) รัฐให&การอุดหนุนค-าใช&จ-ายสําหรับการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน ๗) รัฐให&การอุดหนุนแก-โรงเรียนการกุศลทุกท้ังท่ีได&รับอนุญาตให&
เปrดทําการสอนหรือจัดต้ังข้ึนใหม- 
 
๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับปnจจัยทั่วไปการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 

 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา มีฐานะเป0นโรงเรียนเอกชนตามมาตรา ๑๕ (๑) 
และ (๓) แห-งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ ท่ีวัดเป0นผู&รับใบอนุญาต๑๑๔ โรงเรียน 
หมายถึง สถานศึกษา๑๑๕ เป0นสถาบันหนึ่งของสังคม ท่ีเกิดข้ึนจากความต&องการของสังคม เพ่ือทํา
หน&าท่ีหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให&แก-สมาชิกของสังคม๑๑๖ เป0นแหล-งพัฒนาประชากร
ของประเทศท่ีสําคัญยิ่ง เป0นหน-วยงานท่ีใช&คน เงิน วัสดุอุปกรณ�จํานวนมากมาย๑๑๗ โดยกิจกรรมต-าง ๆ 
ท่ีหลายฝhายร-วมดําเนินการมีจุดมุ-งหมายเพ่ือพัฒนาบุคคลให&เป0นสมาชิกท่ีดีของสังคมท้ังในด&าน
บุคลิกภาพ ความรู&ความสามารถ พฤติกรรม ทัศนคติ คุณธรรมและค-านิยม พร&อมท่ีจะสนองการพัฒนา
ประเทศท้ังในด&านเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรม๑๑๘ 
 โลกยุคโลกาภิวัตน� (Globalization) ซ่ึงเป0นผลมาจากการผสมผสานระหว-าง ๔ เทคโนโลยี 
คือเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส� (E : Electronics) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร� (C : Computer) เทคโนโลยี
โทรคมนาคม (T : Telecommunication) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (I: Information) ซ่ึงเรียกว-า 
ECTI หรือ IT หรือ ICT ความรู& (Knowledge) และนวัตกรรม (Innovation) คือ อํานาจ ความรู& และ
นวัตกรรมได&มาจากการเรียนรู&ตลอดชีวิต และการมีจินตนาการ (Imagination) โลกยุคนี้จึงขับเคลื่อน

                                                 

 ๑๑๔สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, การพัฒนาโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา, 
หน&า ๑๘. 
 ๑๑๕ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, หน&า ๑,๐๒๕. 
 ๑๑๖ประภาศรี สีหอําไพ, พ้ืนฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หน&า ๑ 
 ๑๑๗สมคิด บางโม, การบริหารการศึกษา, พิมพ�ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏพระนคร, 
๒๕๔๔), หน&า ๑๕๓. 
 ๑๑๘ไพฑูรย� เจริญพันธุวงศ�, การบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โอ. เอส. พริ้นติ้งเฮาส�, ๒๕๔๙), 
หน&า ๘. 



 

๖๑

โดยเศรษฐกิจฐานความรู& (Knowledge based Economy) หรือเศรษฐกิจยุคใหม- (New Economy) 
ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว แตกต-างจากโลกในอดีต สิ่งเหล-านี้กดดันและท&าทายให&หลายประเทศ 
หลายสังคมจําเป0นต&องปรับตัวพร&อมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วดังกล-าว โดยการมุ-งปรับปรุงปฏิรูป
การศึกษา๑๑๙ สอดคล&องกับท่ี พระราชบัญญัติการศึกษาแห-งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก&ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๒) พ-ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ในมาตรา ๖ ได&กําหนดให&การจัดการศึกษาต&อง
เป0นไปเพ่ีอพัฒนาคนไทยให&เป0นมนุษย�ท่ีสมบูรณ�ท้ังร-างกาย จิตใจ สติป:ญญา ความรู& และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู-ร-วมกับผู&อ่ืนได&อย-างมีความสุข๑๒๐ 
 การบริหารจัดการโรงเรียนจึงเป0นรูปแบบของการบริหารการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือให&
บริการทางการศึกษาแก-สมาชิกในสังคม๑๒๑ ซ่ึงมีภารกิจท่ีต&องปฏิบัติท้ังในและนอกโรงเรียน๑๒๒ มี ๖ 
งานใหญ- คือ ด&านความสัมพันธ�ระหว-างโรงเรียนกับชุมชน ด&านหลักสูตรและการสอน ด&านกิจกรรม
นักเรียน ด&านการบริหารงานบุคคล ด&านอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ� และด&านธุรการ๑๒๓ ดังนี้ 

 ๒.๔.๑ ด�านความสัมพันธ"ระหว:างโรงเรียนกับชุมชน 
 ผู&วิจัยได&ศึกษาค&นคว&าเก่ียวกับ “ป:จจัยท่ัวไปการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ- 
ศาสนา ด&านความสัมพันธ�ระหว-างโรงเรียนกับชุมชน” จากทัศนะของนักวิชาการท่ีหลายหลาก ดังนี้ 
 ความสัมพันธ�ระหว-างโรงเรียนกับชุมชนนับเป0นสิ่งสําคัญในการบริหารการศึกษายุคป:จจุบัน 
เพราะโรงเรียนจะต&องอาศัยทรัพยากรจากชุมชนมาช-วยในการพัฒนาโรงเรียน ไม-ว-าจะเป0นด&านอาคาร
สถานท่ี หรือการเรียนการสอนก็ตาม๑๒๔ การสร&างสัมพันธภาพอันดีระหว-างโรงเรียนกับชุมชนก็เพ่ือให&
โรงเรียนรู&จักชุมชนดีข้ึนในแง-ท่ีสามารถค&นหาและใช&แหล-งทรัพยากรในชุมชนให&เกิดประโยชน�ต-อการ 
ศึกษา และในเวลาเดียวกันก็ให&ชุมชนมีความรู&สึกท่ีดีต-อโรงเรียน๑๒๕ โดยการนี้โรงเรียนและชุมชนจะ
ร-วมกันกําหนดความมุ-งหมายและนโยบายของโรงเรียน ตลอดจนการร-วมมือพัฒนาการศึกษาใน
โรงเรียนเพ่ือชุมชน๑๒๖ 

                                                 

 ๑๑๙สิปนนท� เกตุทัต, การศึกษาไทยในทศวรรษหน�า กระทรวงศึกษาธิการ ๑๐๙ ปm, (กรุงเทหมหานคร :
สกสค.-ลาดพร&าว, ๒๕๔๔), หน&า ๔. 
 ๑๒๐สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห-งชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห:งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓, 
(กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟrค, ๒๕๕๓), หน&า ๓. 
 ๑๒๑นิพนธ� กินาวงศ�, หลักการบริหารการศึกษา, พิมพ�ครั้งท่ี ๒, (พิษณุโลก : ตระกูลไทย, ๒๕๔๓), หน&า ๑๒. 
 ๑๒๒นพพงษ� บุญจิตรดุลย�, ก�าวเข�าสู:ผู�บริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ�,๒๕๔๐), 
หน&า ๑๒๘. 
 ๑๒๓ดูรายละเอียดใน สมศักดิ์ คงเท่ียง, หลักการบริหารการศึกษา, พิมพ�ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพ�มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๒), หน&า ๕๓-๗๑. 
 ๑๒๔กิติมา ปรีดีดิลก, กระบวนการการบริหารและการนิเทศการศึกษาเบ้ืองต�น, (กรุงเทพมหานคร : 
อักษรบัณฑิต, ๒๕๔๒), หน&า ๒๓๗. 
 ๑๒๕พนิจดา วีระชาติ, การสร�างความสัมพันธ"ระหว:างโรงเรียนกับชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : โอ. เอส. 
พริ้นติ้งเฮ&าส�, ๒๕๔๒), หน&า ๔๔. 
 ๑๒๖สุพิชญา ธีระกุล, การสร�างความสัมพันธ"ระหว:างโรงเรียนกับชุมชน, พิมพ�ครั้งท่ี ๒, (สมุทรปราการ : 
ขนิษฐาการพิมพ�, ๒๕๔๒), หน&า ๔๘. 



 

๖๒

 โดยหลักการแล&วโรงเรียนและชุมชนจะต&องมีความสัมพันธ�กันอย-างใกล&ชิดเพราะโรงเรียน
เป0นสถาบันพัฒนาคน เพ่ือให&ไปดํารงชีวิตในชุมชน ถ&าเปรียบกับกิจการทางอุตสาหกรรม โรงเรียนก็
เป0นโรงงานสําหรับผลิตสิ่งของสําหรับชุมชนนั่นเอง โรงงานกับชุมชนจะต&องใกล&ชิดกันอยู-ตลอดเวลา
เพ่ือความเหมาะสมทางการผลิต (Production) และการบริโภค (Consumption) อาจแยกให&เห็น
เหตุผลชัดเจนได& ดังนี้ 
 โรงเรียนเป0นแหล-งเลือกสรรคนให&ชุมชน (School as a Sorting and Selecting Agency) 
เนื่องจากโรงเรียนต้ังข้ึนตามความต&องการของชุมชนโรงเรียนจึงมีหน&าท่ีรับพัฒนาคนจนกว-าจะถึงเวลา
อันสมควร หรือมีความรู&ความสามารถพอควรโรงเรียนจึงปล-อยให&คนเหล-านั้นออกไปสู-ชุมชน ท้ังท่ีเป0น
ชุมชนท่ีโรงเรียนต้ังอยู- และชุมชนท่ีห-างไกลออกไป 
 โรงเรียนเป0นแหล-งพัฒนาคนให&ชุมชน (School as a Socializing Agency) ในกระบวนการ
สังคมประกิต (Socialization Process) โรงเรียนเป0นสถาบันทางสังคมท่ีมีความสําคัญในการ
เปลี่ยนแปลงคนได&มากรองจากครอบครัว จากการท่ีเด็กอยู-ในโรงเรียนเป0นเวลานาน และโรงเรียนจัด
สิ่งแวดล&อมท่ีมีคุณค-าให&ทุกวัน โรงเรียนจึงสามารถเปลี่ยนแปลงและหล-อหลอมพฤติกรรมของเด็กให&
เป0นไปตามความต&องการของชุมชนได&มาก 
 โรงเรียนเป0นแหล-งรวมศาสตร�สาขาต-าง ๆ (Collecting of Disciplines) โรงเรียนเตรียม 
พร&อมท่ีจะจัดสิ่งแวดล&อมท่ีมีคุณค-าให&แก-นักเรียนท่ีจะต&องไปเป0นสมาชิกของชุมชน จึงจําเป0นท่ี
โรงเรียนจะต&องรวมครูท่ีมีความรู&ความสามารถในศาสตร�สาขาต-าง ๆ ไว& หากโรงเรียนเป0นของชุมชน
อย-างแท&จริง โรงเรียนจะมีบุคคลท่ีมีความรู&และทักษะเพียงพอท่ีจะอํานวยประโยชน�แก-ชุมชน 
 โรงเรียนเป0นแหล-งถ-ายทอดวัฒนธรรม (School as Culture Transmission Agency) 
วัฒนธรรมเป0นส-วนสําคัญส-วนหนึ่งของชุมชน ท้ังชุมชนและโรงเรียนมีหน&าท่ีฟ§¨นฟูแก-เยาวชนของชุมชน 
เพ่ือให&เยาวชนเหล-านั้นเข&าใจความเป0นมาของวัฒนธรรมและประเพณีต-าง ๆ 
 โรงเรียนเป0นศูนย�รวมของชุมชน (School as a Community Center) โรงเรียนนับเป0น
สมบัติของส-วนร-วมในชุมชนมีอาคารและบริเวณพอจะเป0นท่ีประชุมหรือประกอบพิธีต-าง ๆ ได& เช-น 
สัมมนา จัดงานประจําปE ต้ังค-ายลูกเสือชาวบ&าน จัดพิธีแต-งงาน ประกวดพืชผล บางชุมชนใช&โรงเรียนเป0น
สถานท่ีประกอบการเก่ียวกับศาสนาด&วย เช-น ทําขวัญนาค ต้ังองค�กฐิน เป0นต&น นับว-าโรงเรียนเป0น
ศูนย�รวมของชุมชนและให&ประโยชน�แก-ชุมชนอย-างคุ&มค-า 
 โรงเรียนและชุมชนมีจุดหมายเดียวกัน เป0นท้ังจุดหมายท่ีกําหนดอย-างเป0นทางการและ
กําหนดอย-างไม-เป0นทางการ ท้ังโดยวัฒนธรรมประเพณี และโดยสามัญสํานึกให&โรงเรียนและชุมชนมี
จุดหมายของการปฏิบัติงานตรงกัน คือ พัฒนาคนให&เป0นคนท่ีสมบูรณ� (Perfect Man) และสามารถ
จัดชุมชน และดํารงชีวิตอยู-ในชุมชนอย-างปกติสุข ความจริงท่ีปรากฏอยู-ในจิตใจของประชาชนใน
ชุมชนก็คือ ทุกคนมีความรู&สึกเป0นเจ&าของ โรงเรียน และปรารถนาท่ีจะให&โรงเรียน มีความคล-องตัว 
และปฏิบัติงานทุกชนิดอย-างมีประสิทธิภาพชุมชนมักให&ความร-วมมือกับโรงเรียนด&วยดี ทุกประการ
ตลอดมา เพราะมีสํานึกอยู-ว-าโรงเรียนปฏิบัติงานตรงกับท่ีชุมชนต&องการ๑๒๗ 
 

                                                 

 ๑๒๗เรื่องเดียวกัน, หน&า ๔๙-๕๐. 



 

๖๓

 การสร&างความสัมพันธ�อันดีระหว-างโรงเรียนกับชุมชน จึงมีจุดมุ-งหมาย ดังนี้ 
 จุดมุ-งหมายท่ี ๑ เพ่ือสร&างเสริมสัมพันธภาพระหว-างโรงเรียนกับชุมชน เพราะ สัมพันธภาพ
จะเป0นเครื่องมือเชื่อมโยงระหว-างโรงเรียนกับชุมชนให&มาร-วมมือกันปฏิบัติการต-าง ๆ ท่ีมีอยู-ให&บรรลุ
จุดหมายอันเดียวตามท่ีกําหนด 
 จุดมุ-งหมายท่ี ๒ เพ่ือสร&างเสริมความรู&สึกเป0นเจ&าของให&แก-ชุมชน เนื่องจากโรงเรียนเป0นสา
ธารณสมบัติท่ีชุมชนเป0นเจ&าของอยู-แล&ว หากแต-มอบหมายให&คณะครูเป0น ผู&รับผิดชอบดําเนินการ โดย
มีครูใหญ-เป0นหัวหน&า 
 จุดมุ-งหมายท่ี ๓ เพ่ือให&ชุมชนมีส-วนร-วมในกิจการของโรงเรียน กิจการต-าง ๆ ของโรงเรียน
อาจแบ-งเป0นหลายประเภท เช-น การกําหนดความมุ-งหมาย และนโยบาย กิจการเก่ียวกับการบริหาร
โรงเรียน กิจการเก่ียวกับการพัฒนาอาคารสถานท่ี ตลอดจน การพัฒนาด&านวิชาการ เช-น หลักสูตร 
เป0นต&น ท้ังนี้เพ่ือให&การดําเนินงานของโรงเรียนสอดคล&องกับความต&องการของชุมชนอย-างแท&จริง 
 จุดมุ-งหมายท่ี ๔ เพ่ือฟ§¨นฟูและรักษาวัฒนธรรมของชุมชน ในชุมชนท่ีมีวัฒนธรรมประจําอยู-
มากมายท้ังท่ีเป0นขนบธรรมเนียมประเพณีและศาสนา วัฒนธรรมเหล-านี้เป0นเครื่องมือสร&างสรรค�ความ
ดีของชุมชน เป0นเครื่องยึดเหนี่ยว เป0นศูนย�รวมทางจิตใจ และเป0นสัญลักษณ�ของชุมชน ชุมชนจะรักษา
และหวงแหนอย-างยิ่ง หากโรงเรียนทําการฟ§¨นฟูและถ-ายทอดให&แก-เยาวชนชุมชนจะให&ความร-วมมือทุก
ประการ เพราะชุมชนมองเห็นว-าโรงเรียนกระทําการเพ่ือชุมชนอย-างแท&จริง 
 จุดมุ-งหมายท่ี ๕ เพ่ือสร&างความกลมกลืนระหว-างบ&านกับโรงเรียน เป0นท่ียอมรับว-าโรงเรียน
เป0นหน-วยงานของชุมชน ดําเนินงานพัฒนาคนสําหรับชุมชน โรงเรียนกับชุมชนจึงมีการปฏิบัติไปใน
ทิศทางเดียวกันในทุกกรณี การดํารงชีพในชุมชนควรจะเป0นหลักสูตรของโรงเรียน ปฏิบัติการต-าง ๆ ควร
เป0นชุมชนโรงเรียนเป0นเพียงสถานท่ีฝoกหัดให&เท-านั้น๑๒๘ 
 การสร&างความสัมพันธ�ระหว-างโรงเรียนกับชุมชนจําเป0นจะต&องมีการวางแผนจัดดําเนินงาน
อย-างรอบคอบ และต้ังใจจริง๑๒๙ หลักเกณฑ�ในการสร&างความสัมพันธ�ระหว-างโรงเรียนกับชุมชน มีดังนี้ 
 ๑) ยึดหลักมนุษยสัมพันธ� 
 การสร&างสัมพันธ�กับชุมชนควรใช&กระบวนการติดต-อสื่อสารสองทาง๑๓๐ การติดต-อสื่อสารท่ี
ดีจะต&องมีการรับฟ:งความคิดเห็นซ่ึงกันและกันโรงเรียนจะต&องแจ&งข-าวสารของโรงเรียนให&ชุมชน
รับทราบอยู-เสมอ๑๓๑ การติดต-อสัมพันธ�กับชุมชนต&องอาศัยหลักมนุษยสัมพันธ�เป0นอย-างมาก บุคลากร
ในโรงเรียนจึงต&องเป0นผู&ท่ีมีมนุษยสัมพันธ�ท่ีดี๑๓๒ และการใช&หลักมนุษยสัมพันธ�จะเกิดข้ึนได&โดยการให&
ประชาชนมีบทบาทให&มากท่ีสุด๑๓๓ 

                                                 

 ๑๒๘พนิจดา วีระชาติ, การสร�างความสัมพันธ"ระหว:างโรงเรียนกับชุมชน, หน&า ๕๑-๕๒. 
 ๑๒๙กิติมา ปรีดีดิลก, กระบวนการการบริหารและการนิเทศการศึกษาเบ้ืองต�น, หน&า ๒๒๔. 
 ๑๓๐นพพงษ� บุญจิตรดลุย�, ก�าวเข�าสู:ผู�บริหารการศึกษา, หน&า ๒๗. 
 ๑๓๑บรรเทา กิตติศักดิ์, โรงเรียนกับชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร� 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�, ม.ป.ป.), หน&า ๑๘๙. 
 ๑๓๒กิติมา ปรีดีดิลก, กระบวนการการบริหารและการนิเทศการศึกษาเบ้ืองต�น, หน&า ๒๒๔. 
 ๑๓๓สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห-งชาติ, ชุดฝBกอบรมผู�บริหารสถานศึกษาระดับสูง เล:ม 
๖ บริหารศาสตร", (กรุงเทพมหานคร : คัมปายอิมเมจจ้ิง, ๒๕๔๑), หน&า ๒๐. 



 

๖๔

 ๒) ยึดหลักความจริงใจหรือบริสุทธิ์ใจ 
 การสร&างสัมพันธ�กับชุมชนต&องดําเนินการด&วยความบริสุทธิ์ใจ เชื่อถือได&๑๓๔ ตรงไปตรงมา๑๓๕ 
โรงเรียนกับชุมชนต&องจัดให&มีการดําเนินกิจกรรมด&วยความบริสุทธิ์ใจ มีความจริงใจต-อกัน๑๓๖ ข&อความ
ใด ๆ ท่ีจะเผยแพร-สู-ประชาชนย-อมจะมีความเชื่อถือได& ตรงไปตรงมามากท่ีสุด และไม-ควรมีอะไรปrดบัง
ภายในโรงเรียน๑๓๗ ต&องดําเนินการด&วยความบริสุทธิ์ใจ ตรงไปตรงมา เชื่อถือได&ไม-มีอะไรซ-อนเร&น ซ่ึง
โดยปกติประชาชนให&ความเชื่อถือต-อระบบโรงเรียน แต-หากทําอะไรท่ีไม-ดีประชาชนก็หมดศรัทธา๑๓๘ 
 ๓) ยึดหลักซ่ือสัตย� 
 บุคลากรในโรงเรียนควรมีความซ่ือสัตย�ต-อหน&าท่ี และการทํางาน ควรให&ประชาชน หรือคณะ 
กรรมการศึกษาของโรงเรียนได&มีส-วนร-วมในการดําเนินงานต-าง ๆ๑๓๙ โดยใช&วิถีทางแห-งประชาธิปไตย
ในการดําเนินงาน๑๔๐ เพ่ือให&เกิดเจตคติท่ีดี๑๔๑ 
 ๔) ยึดความคงเส&นคงวา 
 ความคงเส&นคงวา หมายถึง ความสมํ่าเสมอใน การทํางาน การติดต-อสัมพันธ�กับคน๑๔๒ 
 ๕) ยึดความเสียสละ 
 ถ&าโรงเรียนให&การศึกษาท่ีมีคุณภาพด&วยความเสียสละแล&วก็จะเป0นท่ีเชื่อถือของประชาชน 
ชุมชนจะเข&ามามีบทบาทให&ความช-วยเหลือและพัฒนาโรงเรียนมากข้ึน๑๔๓ บุคลากรทุกคนในโรงเรียน
จึงควรมีความเสียสละในการทํางานเพ่ือชุมชน๑๔๔ 
 ๖) ยึดความอดทน 
 การดําเนินงานของโรงเรียนต&องดําเนินการสร&างความเข&าใจอันดีต-อกันตามหลักเกณฑ�แห-ง 
ความถูกต&อง๑๔๕ บุคลากรในโรงเรียนจึงต&องอดทนเป0นอย-างมากในการดําเนินงานของโรงเรียน และ
การติดต-อกับชุมชน๑๔๖ 

                                                 

 ๑๓๔นพพงษ� บุญจิตรดุลย�, ก�าวเข�าสู:ผู�บริหารการศึกษา , หน&า ๒๗. 
 ๑๓๕สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห-งชาติ, ชุดฝBกอบรมผู�บริหารสถานศึกษาระดับสูง เล:ม 
๖ บริหารศาสตร", หน&า ๒๐. 
 ๑๓๖กมล ตราชู, “โรงเรียนกับชุมชน : หัวใจการจัดการศึกษา”, วารสารการศึกษาท�องถิ่น, ปEท่ี ๒ ฉบับท่ี 
๕, (กันยายน-ตุลาคม ๒๕๔๑) : ๑๐. 
 ๑๓๗กิติมา ปรีดีดิลก, กระบวนการการบริหารและการนิเทศการศึกษาเบ้ืองต�น, หน&า ๒๒๔. 
 ๑๓๘ชุมศักดิ์ อินทร�รักษ�, ความสัมพันธ"ระหว:างโรงเรียนกับชุมชน, (ป:ตตานี: ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร� มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป:ตตานี, ๒๕๔๐), หน&า ๗๘. 
 ๑๓๙กิติมา ปรีดีดิลก, กระบวนการการบริหารและการนิเทศการศึกษาเบ้ืองต�น, หน&า ๒๒๔. 
 ๑๔๐นพพงษ� บุญจิตรดุลย�, ก�าวเข�าสู:ผู�บริหารการศึกษา , หน&า ๒๗. 
 ๑๔๑สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห-งชาติ, ชุดฝBกอบรมผู�บริหารสถานศึกษาระดับสูง เล:ม 
๖ บริหารศาสตร", หน&า ๒๐. 
 ๑๔๒กิติมา ปรีดีดิลก, กระบวนการการบริหารและการนิเทศการศึกษาเบ้ืองต�น, หน&า ๒๒๔. 
 ๑๔๓บรรเทา กิตติศักดิ์, โรงเรียนกับชุมชน, หน&า ๑๘๙. 
 ๑๔๔กิติมา ปรีดีดิลก, กระบวนการการบริหารและการนิเทศการศึกษาเบ้ืองต�น, หน&า ๒๒๔. 
 ๑๔๕กมล ตราชู, “โรงเรียนกับชุมชน : หัวใจการจัดการศึกษา”, วารสารการศึกษาท�องถิ่น, หน&า ๑๐. 
 ๑๔๖กิติมา ปรีดีดิลก, กระบวนการการบริหารและการนิเทศการศึกษาเบ้ืองต�น, หน&า ๒๒๔. 



 

๖๕

 ๗) ยึดความยืดหยุ-น 
 การสร&างความสัมพันธ�ระหว-างโรงเรียนกับชุมชนต&องดําเนินการด&วยความยืดหยุ-นให&เข&ากับ
สาระตามเวลาและโอกาส๑๔๗ ควรเป0นลักษณะโอนอ-อนผ-อนปรน การดําเนินการควรมีการยืดหยุ-นตาม
สถานการณ�และเวลา๑๔๘ ดําเนินการด&วยความยืดหยุ-นเปrดโอกาสให&ทุกฝhายปฏิบัติงานอย-างเต็มกําลัง
และเต็มความสามารถ๑๔๙ ความสัมพันธ�ระหว-างโรงเรียนกับชุมชนก็ต&องอาศัยความยืดหยุ-น (Flexibility) 
ของเวลา ไม-จํากัดระยะเวลา และสอดคล&องกับสภาพของชุมชน๑๕๐ 
 ๘) ยึดความต-อเนื่อง 
 การจะสร&างความสัมพันธ�กับชุมชนนั้น ย-อมต&องอาศัยเวลาในการดําเนินงานท่ีต-อเนื่องกัน 
และจําเป0นต&องมีตลอดไป๑๕๑ เป0นการดําเนินการต-อเนื่องตลอดระยะเวลาท้ังในและนอกโรงเรียน๑๕๒ 
ถือเป0นภารกิจท่ีต&องทําต-อเนื่องตลอดเวลา๑๕๓ เพราะการสร&างความสัมพันธ�กับชุมชนไม-สามารถสร&าง
ได&ในระยะเวลาอันสั้นหรือเพียงวันสองวัน๑๕๔ จะต&องทําอย-างต-อเนื่องสมํ่าเสมอ๑๕๕ 
 ๙) ยึดการครอบคลุมเนื้อหา 
 การสร&างความสัมพันธ�กับชุมชนต&องดําเนินการให&ครอบคลุมทุกด&านท่ีชุมชนมีส-วนรับผิดชอบ
ด&วย๑๕๖ ครอบคลุมลักษณะงานและขอบข-ายของโรงเรียนในทุก ๆ ด&านอย-างเพียงพอ มิใช-มุ-งในด&านใด
ด&านหนึ่งโดยเฉพาะ๑๕๗ เป0นการดําเนินการพัฒนาร-วมกันให&ครบทุกด&านและครอบคลุม๑๕๘ ความ
ครอบคลุม (Coverity) นี้เป0นความครอบคลุมทุกด&านท่ีชุมชนมีส-วนร-วมรับผิดชอบด&วยไม-ควรมองเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งเป0นการเฉพาะ ควรท่ีจะให&ประชาชนได&เข&าใจทุก ๆ ด&านของโรงเรียน๑๕๙ 
 ๑๐) ยึดความเรียบง-าย 
 การนําเสนอของโรงเรียนต-อชุมชนไม-ว-าจะเป0นด&านใด ควรคํานึงถึงความเรียบง-ายในการสื่อ
สัมพันธ�กับชุมชน๑๖๐ ใช&วิธีการดําเนินงานง-าย ๆ และเป0นกันเองกับประชาชน๑๖๑ มีความง-ายเพ่ือให&

                                                 

 ๑๔๗นพพงษ� บุญจิตรดุลย�, ก�าวเข�าสู:ผู�บริหารการศึกษา , หน&า ๒๗. 
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๖ บริหารศาสตร", หน&า ๒๐. 



 

๖๖

เกิดความคล-องตัวในการดําเนินงาน เริ่มจากการใช&ภาษาสื่อสารง-าย ๆ เพ่ือให&เกิดความเข&าใจตรงกัน๑๖๒ 
กล-าวคือ ต&องมีความง-าย (Simplicity) และคล-องตัวในการดําเนินงาน ความสัมพันธ�ท่ีเกิดข้ึนระหว-าง
โรงเรียนกับชุมชนจึงควรจะเป0นความเข&าใจง-าย ๆ ธรรมดา ไม-มีซับซ&อนจนเกินไปท่ีจะทําให&ประชาชน
เข&าใจยาก๑๖๓ 
 ๑๑) ยึดการสร&างสรรค� 
 การสร&างสรรค�เป0นหลักท่ีโรงเรียนต&องมุ-งท่ีจะกระทําเพ่ือให&เกิดความสัมพันธ�อันดีระหว-าง
โรงเรียนกับชุมชน๑๖๔ การดําเนินงานใด ๆ ต&องเป0นไปโดยสร&างสรรค� (Constructiveness) มิใช-ทําลาย
ภาพพจน�ของโรงเรียนและชุมชน แต-เป0นไปด&วยการพ่ึงพาอาศัยกันระหว-างโรงเรียนและชุมชน๑๖๕ 
 ๑๒) ความสามารถในการปรับตัว 
 โรงเรียนต&องปรับตัวให&สอดคล&องกับสภาพของ ท&องถ่ินในแต-ละโอกาส และแต-ละสภาพ
ป:ญหา๑๖๖ ปรับตัว (Adaptability) ให&เข&ากับสภาพของชุมชน โดยคํานึงถึงวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณี ความเชื่อ ความเข&าใจ ความคิดเห็นของประชาชนเป0นสําคัญ๑๖๗ 
 สําหรับ วิธีการท่ีจะสร&างความสัมพันธ�กับชุมชนให&ดีท่ีสุดนั้น ผู&บริหาร ครูผู&สอน จะต&อง
ร-วมกันจัดกิจกรรมท่ีจะต&องนําชุมชนเข&าสู-โรงเรียน และนําโรงเรียนเข&าสู-ชุมชน รวมถึงการให&บริการ
แก-ชุมชนด&วย๑๖๘ เพราะมีนักเรียนเป0นตัวเชื่อมระหว-างโรงเรียนกับชุมชนอยู-แล&ว โรงเรียนสามารถเป0น
สื่อในการสร&างความสัมพันธ�ได&ทุกโอกาส๑๖๙ ซ่ึงสามารถดําเนินการได& ดังนี้ 
 ๑) การนําโรงเรียนออกสู-ชุมชน โรงเรียนควรปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑.๑) เสนอรายงานให&ประชาชนทราบเก่ียวกับกิจกรรมต-าง ๆ ของโรงเรียน 
 ๑.๒) สร&างความเชื่อถือและความม่ันใจ ตลอดจนความนิยมในโรงเรียนให&เกิดข้ึนในหมู-
ประชาชน 
 ๑.๓) ส-งเสริมประชาชนให&มีความเข&าใจในความสําคัญของการศึกษา และให&ประชาชน
เกิดความรู&สึกว-าเป0นหน&าท่ีของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยท่ีทุกคนจะต&องให&ความสนใจและเข&า
มามีส-วนร-วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 ๑.๔) ส-งเสริมให&ครูกับผู&ปกครองมีความสัมพันธ�กันอย-างใกล&ชิดยิ่งข้ึนเพ่ือเป0นผลดีต-อการ
เรียนการสอน 

                                                 

 ๑๖๒กมล ตราชู, “โรงเรียนกับชุมชน : หัวใจการจัดการศึกษา”, วารสารการศึกษาท�องถิ่น, หน&า ๑๐. 
 ๑๖๓ชุมศักดิ์ อินทร�รักษ�, ความสัมพันธ"ระหว:างโรงเรียนกับชุมชน, หน&า ๗๘. 
 ๑๖๔กิติมา ปรีดีดิลก, กระบวนการการบริหารและการนิเทศการศึกษาเบ้ืองต�น, หน&า ๒๒๔. 
 ๑๖๕ชุมศักดิ์ อินทร�รักษ�, ความสัมพันธ"ระหว:างโรงเรียนกับชุมชน, หน&า ๗๘. 
 ๑๖๖กิติมา ปรีดีดิลก, กระบวนการการบริหารและการนิเทศการศึกษาเบ้ืองต�น, หน&า ๒๒๔. 
 ๑๖๗ชุมศักดิ์ อินทร�รักษ�, ความสัมพันธ"ระหว:างโรงเรียนกับชุมชน, หน&า ๗๘. 
 ๑๖๘สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห-งชาติ, ชุดฝBกอบรมผู�บริหารสถานศึกษาระดับสูง เล:ม 
๖ บริหารศาสตร", หน&า ๒๐. 
 ๑๖๙สุรินทร� กิจนิตย�ชีว�, “การสร&างความสัมพันธ�ระหว-างโรงเรียนกับชุมชนเพ่ือการเรียนการสอนวิชา
อาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา”, วารสารการศึกษาแห:งชาติ, ปEท่ี ๒๗ ฉบับท่ี ๒ (ธันวาคม ๒๕๓๔-มกราคม ๒๕๔๕) : 
๒๘. 



 

๖๗

 ๑.๕) สนับสนุนให&ประชาชนเข&ามาช-วยเหลือกิจการเก่ียวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ท้ังในด&านการเงิน วัสดุ แรงงาน และกําลังใจ 
 ๑.๖) สร&างความเป0นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว-างบ&าน โรงเรียนและชุมชนท่ีโรงเรียนต้ังอยู-
โดยมีโรงเรียนเป0นศูนย�ประชาชน ศูนย�การศึกษา และศูนย�วัฒนธรรม 
 ๑.๗) ประเมินความต&องการของผู&ปกครองและประชาชนในท&องถ่ินเก่ียวกับการศึกษา 
เพ่ือให&โรงเรียนมีโอกาสสนองความต&องการอันแท&จริงของประชาชน 
 ๑.๘) แก&ไขป:ดเปhาคลี่คลายข&อข&องใจและสิ่งท่ีทําให&ประชาชนเข&าใจผิด ๆ ช-วยให&ประชาชน
มองโรงเรียนในแง-ดี มีความเข&าใจและเห็นใจโรงเรียนมองครูและนักเรียนด&วยความเชื่อถือและนิยมยก
ย-อง 
 ๒) การนําชุมชนมาสู-โรงเรียน โรงเรียนควรจะได&ปฏิบัติดังนี้ 
 ๒.๑) เชิญผู&เชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะอย-างมาให&ความรู&และแนะนํา เช-น ช-างไฟฟuา อาจ
เชิญมาให&ความรู&เรื่องประโยชน�และอันตรายท่ีเกิดจากไฟฟuา 
 ๒.๒) ผู&ปกครองเด็ก อาจให&ความช-วยเหลือในการเป0นวิทยากรในบางเรื่อง เช-น สมาชิก
สภา อาจให&ความรู&ความเข&าใจเก่ียวกับการประชุมสภาร-างกฎหมายหรืออ่ืน ๆ 
 ๒.๓) โรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือศึกษาเก่ียวกับการดําเนินงานการผลิต 
 ๒.๔) ตํารวจ ข&าราชการ ให&ความรู&ด&านการจราจร การปกครองและอ่ืน ๆ 
 ๒.๕) สมาชิกสภาองค�การบริหารส-วนตําบล หรือท&องถ่ิน อาจให&ความรู&เก่ียวกับการดําเนิน 
งานในท&องถ่ิน 
 ๒.๖) ทรัพยากรธรรมชาติ เช-น พืช สัตว�ปhา ดินหิน แม-น้ํา แร- อาจนํามาใช&ในการเรียน
การสอน 
 ๒.๗) ทรัพยากรท่ีมนุษย�ประดิษฐ�ตกแต-ง เช-น บ&านเรือน อาคาร สนาม สถานีดับเพลิง
อาจใช&ในการเรียนการสอนได& 
 ๒.๘) แพทย� พยาบาล เจ&าหน&าท่ีสาธารณสุข และทันตแพทย� เพ่ือมาให&ความรู&เก่ียวกับ
สุขภาพอนามัย 
 ๒.๙) จัดงานประจําปE แล&วเชิญผู&ปกครองและประชาชนมาร-วมงาน 
 ๒.๑๐) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของโรงเรียน หรือทําพิธีเปrดอาคารเรียนหลังใหม- 
 ๒.๑๑) จัดการแสดงละครหรือแข-งขันกีฬา 
 ๒.๑๒) จัดต้ังสมาคมผู&ปกครองและครู๑๗๐ 
 ๒.๑๓) จัดต้ังคณะกรรมการประชาชน เพ่ือทําหน&าท่ีเป0นท่ีปรึกษาของโรงเรียน 
 ๒.๑๔) จัดต้ังสมาคมศิษย�เก-า สมาคมเก่ียวกับการศึกษา สมาคมเก่ียวกับครูและสมาคม 
เก่ียวกับกิจกรรมหย-อนใจต-าง ๆ สําหรับประชาชน 
 ๒.๑๕) จัดต้ังสมาคมต-าง ๆ ของชุมชนข้ึนตามความเหมาะสม โดยใช&โรงเรียนเป0นท่ีต้ัง
ของสมาคม 
 

                                                 

 ๑๗๐พนิจดา วีระชาติ, การสร�างความสัมพันธ"ระหว:างโรงเรียนกับชุมชน, หน&า ๕๖. 



 

๖๘

 ๒.๑๖) จัดโปรแกรมต-าง ๆ ของโรงเรียน ท้ังในด&านการศึกษา อาชีพ และการหย-อนใจ 
โดยให&ประชาชนได&มีส-วนร-วมรับประโยชน�โดยตรงบ&างตามสมควร 
 ๒.๑๗) เชิญผู&ท่ีมีความสนใจในการศึกษามาเป0นกรรมการศึกษา กรรมการโรงเรียนชุมชน 
กรรมการโครงการสุขภาพของโรงเรียน เป0นต&น๑๗๑ 
 วิธีการสร&างความสัมพันธ�ระหว-างโรงเรียนกับชุมชุมนี้แบ-งเป0น ๒ วิธีใหญ- คือ วิธีการการ
สร&างความสัมพันธ�ระหว-างบุคคลโดยตรง และวิธีการสร&างความสัมพันธ�ระหว-างบุคคลโดยทางอ&อม๑๗๒ 
ซ่ึงโรงเรียนควรสร&างความสัมพันธ�ในลักษณะความสัมพันธ�กับชุมชนโดยทางอ&อม เป0นการปรับปรุง
บุคลากรและอาคารสถานท่ีภายในโรงเรียน เป0นการสร&างความสัมพันธ�โดยทางอ&อมท่ีควรก-อ ให&
เกิดข้ึน เพราะการปรับปรุงบุคลากรและสถานท่ีเป0นสัญลักษณ�ของการพัฒนาอย-างหนึ่งท่ีจะสร&าง
ความศรัทธาให&แก-ผู&ปกครองได&เป0นอย-างดี เพราะการเข&ามาดูมาเห็นสิ่งดี ๆ ของโรงเรียนย-อมเป0นท่ีติด
ตาประทับใจและจะได&รับการกล-าวขวัญจากปากหนึ่งไปสู-ปากหนึ่งได&เป0นอย-างดี๑๗๓  
 จากการศึกษาค&นคว&าเก่ียวกับ “ป:จจัยท่ัวไปการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ- 
ศาสนา ด&านความสัมพันธ�ระหว-างโรงเรียนกับชุมชน” ผู&วิจัยได&สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักของ
นักวิชาการต-าง ๆ ไว&ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๑๑ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักเก่ียวกับป:จจัยท่ัวไปการจัดการโรงเรียนการกุศลของ

วัดในพระพุทธศาสนา ด&านความสัมพันธ�ระหว-างโรงเรียนกับชุมชน 
 

นักวิชาการหรือแหล:งข�อมูล แนวคิดหลัก 
พนิจดา วีระชาติ 

(๒๕๔๒, หน&า ๔๔) 
การสร&างสัมพันธภาพอันดีระหว-างโรงเรียนกับ
ชุมชนก็เพ่ือให&โรงเรียนรู&จักชุมชนดีข้ึนในแง- ท่ี
สามารถค&นหาและใช&แหล-งทรัพยากรในชุมชนให&
เกิดประโยชน�ต-อการ ศึกษา และในเวลาเดียวกัน
ก็ให&ชุมชนมีความรู&สึกท่ีดีต-อโรงเรียน 

สุพิชญา ธีระกุล 

(๒๕๔๒, หน&า ๔๘) 
ความสัมพันธ�ระหว-างโรงเรียนกับชุมชนนั้น 
โรงเรียนและชุมชนจะร-วมกันกําหนดความมุ-ง
หมายและนโยบายของโรงเรียน ตลอดจนการ
ร-วมมือพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนเพ่ือชุมชน 

นพพงษ� บุญจิตรดุลย� 
(๒๕๔๐, หน&า ๒๗) 

การสร&างสัมพันธ�กับชุมชนควรใช&กระบวนการ
ติดต-อสื่อสารสองทาง 

 
                                                 

 ๑๗๑สุรพันธ  �ยันต�ทอง, การบริหารโรงเรียนประถมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�สุทธิสารการพิมพ�, 
๒๕๔๖), หน&า ๓๑๘-๓๑๙. 
 ๑๗๒พิสิฐ พิษณานนท�, การบริหารงานโรงเรียนกับชุมชน, พิมพ�ครั้งท่ี ๒, (นครปฐม : ภาควิชาการบริหาร
และการนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๐), หน&า ๑๐๑ 
 ๑๗๓ยนต� ชุ-มจิต, สังคมวิทยาการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร�, ๒๕๓๘), หน&า ๑๓๖. 



 

๖๙

ตารางท่ี ๒.๑๑ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักเก่ียวกับป:จจัยท่ัวไปการจัดการโรงเรียนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนา ด&านความสัมพันธ�ระหว-างโรงเรียนกับชุมชน (ต-อ) 

 
นักวิชาการหรือแหล:งข�อมูล แนวคิดหลัก 

กิติมา ปรีดีดิลก 

(๒๕๔๒, หน&า ๒๒๔-๒๓๗) 
ความสัมพันธ�ระหว-างโรงเรียนกับชุมชนนับเป0นสิ่ง
สําคัญในการบริหารการศึกษายุคป:จจุบัน เพราะ
โรงเรียนจะต&องอาศัยทรัพยากรจากชุมชนมาช-วย
ในการพัฒนาโรงเรียน โดยต&องยึดหลักการ ดังนี้ 

๑) ยึดหลักมนุษยสัมพันธ� 
๒) ยึดหลักความจริงใจหรือบริสุทธิ์ใจ 
๓) ยึดหลักซ่ือสัตย� 
๔) ยึดความคงเส&นคงวา 
๕) ยึดความเสียสละ 
๖) ยึดความอดทน 
๗) ยึดความยืดหยุ-น 
๘) ยึดความต-อเนื่อง 
๙) ยึดการครอบคลุมเนื้อหา 
๑๐) ยึดความเรียบง-าย 
๑๑) ยึดการสร&างสรรค� 
๑๒) ความสามารถในการปรับตัว 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห-งชาติ 

(๒๕๔๑, หน&า ๒๐) 
การใช&หลักมนุษยสัมพันธ�จะเกิดข้ึนได&โดยการให&
ประชาชนมีบทบาทให&มากท่ีสุด 

สุรินทร� กิจนิตย�ชีว� 
(๒๕๔๕, หน&า ๒๘) 

วิธีการท่ีจะสร&างความสัมพันธ�กับชุมชนให&ดีท่ีสุด
นั้น สามารถดําเนินการได& ดังนี้ 

๑) การนําโรงเรียนออกสู-ชุมชน  
๒) การนําชุมชนมาสู-โรงเรียน 

สุรพันธ  �ยันต�ทอง 
(๒๕๔๖, หน&า ๓๑๘-๓๑๙) 

สร&างความสัมพันธ�กับชุมชนให&ดีท่ีสุดนั้น ควรเชิญ
ผู& ท่ีมีความสนใจในการศึกษามาเป0นกรรมการ
สถานศึกษา กรรมการโรงเรียนชุมชน กรรมการ
โครงการสุขภาพของโรงเรียน เป0นต&น 

พิสิฐ พิษณานนท� 
(๒๕๔๐, หน&า ๑๐๑) 

วิธีการสร&างความสัมพันธ�ระหว-างโรงเรียนกับชุม
ชุมนี้แบ-งเป0น ๒ วิธีใหญ- คือ วิธีการการสร&าง
ความสัมพันธ�ระหว-างบุคคลโดยตรง และวิธีการ
สร&างความสัมพันธ�ระหว-างบุคคลโดยทางอ&อม 
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ตารางท่ี ๒.๑๑ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักเก่ียวกับป:จจัยท่ัวไปการจัดการโรงเรียนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนา ด&านความสัมพันธ�ระหว-างโรงเรียนกับชุมชน (ต-อ) 
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ยนต� ชุ-มจิต 

(๒๕๓๘, หน&า ๑๓๖) 
โรงเรียนควรสร&างความสัมพันธ�ในลักษณะความ 
สัมพันธ�กับชุมชนโดยทางอ&อม เป0นการปรับปรุง
บุคลากรและอาคารสถานท่ีภายในโรงเรียน เป0น
การสร&างความสัมพันธ�โดยทางอ&อมท่ีควรก-อ ให&
เกิดข้ึน เพราะการปรับปรุงบุคลากรและสถานท่ี
เป0นสัญลักษณ�ของการพัฒนาอย-างหนึ่งท่ีจะสร&าง
ความศรัทธาให&แก-ผู&ปกครองได&เป0นอย-างดี เพราะ
การเข&ามาดูมาเห็นสิ่งดี ๆ ของโรงเรียนย-อมเป0นท่ี
ติดตาประทับใจและจะได&รับการกล-าวขวัญจาก
ปากหนึ่งไปสู-ปากหนึ่งได&เป0นอย-างดี 

 
 สรุปได�ว:า จุดมุ-งหมายของการสร&างความสัมพันธ�อันดีระหว-างโรงเรียนกับชุมชน มีข้ึนเพ่ือ 
ให&เกิดความเข&าใจอันดีต-อกัน อันจะช-วยให&โรงเรียนได&รับความร-วมมือและความสะดวกในการดําเนินงาน 
ให&โรงเรียนสามารถใช&ประโยชน�จากทรัพยากรในชุมชน ได&แก- บุคคล วัสดุ และสิ่งแวดล&อม รวมท้ัง
ด&านการเงินและแรงงานเพ่ือการดําเนินงานของโรงเรียนได& และชุมชนก็ได&รับความช-วยเหลือทางด&าน
วิชาการและอ่ืน ๆ อันจะเป0นการมี ส-วนร-วมในการพัฒนาสังคมอีกทางหนึ่ง รวมถึงช-วยสร&าง
บรรยากาศท่ีดีในสิ่งแวดล&อมของหน-วยงานอันจะทําให&บุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
และปuองกันหรือแก&ป:ญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของโรงเรียนท่ีอาจเกิดข้ึนโดยเป0นผลกระทบจาก
ชุมชน โดยท่ัวไปมีวิธีการท่ีจะสร&างความสัมพันธ�กับชุมชน ๒ ลักษณะ คือ การนําโรงเรียนออกสู-ชุมชน 
และการนําชุมชนมาสู-โรงเรียน อย-างไรก็ตาม พึงยึดถือหลักการสําคัญ ๑๒ ประการ คือ ยึดหลักมนุษย
สัมพันธ� ยึดหลักความจริงใจหรือบริสุทธิ์ใจ ยึดหลักซ่ือสัตย� ยึดความคงเส&นคงวา ยึดความเสียสละ ยึด
ความอดทน ยึดความยืดหยุ-น ยึดความต-อเนื่อง ยึดการครอบคลุมเนื้อหา ยึดความเรียบง-าย ยึดการ
สร&างสรรค� และความสามารถในการปรับตัว หลักการสําคัญ ๑๒ ประการนี้ เกิดข้ึนเนื่องด&วยการสร&าง
สัมพันธ�กับชุมชนจําเป0นต&องใช&กระบวนการติดต-อสื่อสารสองทาง นั่นเอง 
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 ๒.๔.๒ ด�านหลักสูตรและการสอน 
 ผู&วิจัยได&ศึกษาค&นคว&าเก่ียวกับ “ป:จจัยท่ัวไปการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ- 
ศาสนา ด&านหลักสูตรและการสอน” จากทัศนะของนักวิชาการท่ีหลายหลาก ดังนี้ 
 หลักสูตรคือเอกสารท่ีบรรจุแผนงานหรือโครงการและเนื้อหากิจกรรมต-าง ๆ อันพึงปรารถนา
ของสังคมนั้น ๆ อันจะทําให&ผู&เรียนสามารถดํารงชีวิตอยู-ในสังคมได&อย-างเป0นสุข๑๗๔ เป0นแผนซ่ึงได&
ออกแบบจัดทําข้ึน เพ่ือแสดงถึงจุดหมาย การจัดเนื้อหาสาระ กิจกรรมและมวลประสบการณ�ในแต-ละ
โปรแกรมการศึกษาเพ่ือให&ผู&เรียนมีพัฒนาการในด&านต-าง ๆ ตามจุดมุ-งหมายท่ีได&กําหนดไว&๑๗๕ เป0นสิ่ง
ท่ีผู&เรียนพึงได&รับและได&เรียนรู&จากการจัดมวลประสบการณ�และแผนการสอนท่ีจัดให&ผู&เรียน โดยมี
จุดมุ-งหมายเพ่ือให&บรรลุผล ก-อให&เกิดการเรียนรู&และการพัฒนา มุ-งท่ีจะฝoกอบรมผู&เรียนให&เป0นไปตาม
เปuาหมายท่ีกําหนดไว&และพัฒนาความสามารถในการดํารงชีวิตเพ่ือให&เป0นผู&ใหญ-ท่ีดีและมีคุณภาพใน
อนาคต๑๗๖ โดยนัยนี้ คําว-า หลักสูตร จึงมีความหมาย ๓ ประการ คือ 
 ประการท่ี ๑ หลักสูตรเป0นศาสตร�ท่ีมีทฤษฎีหลักการและการนําไปใช&ในการจัดการเรียนการ
สอนตามท่ีมุ-งหวังไว& 
 ประการท่ี ๒ หลักสูตรเป0นระบบในการจัดการศึกษา มีป:จจัยนําเข&า (Input) เช-น ครู นักเรียน 
วัสดุอุปกรณ�อาคารสถานท่ีกระบวนการ (Process) ได&แก- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลผลิต 
(Output) คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสําเร็จทางการศึกษา เป0นต&น 
 ประการท่ี ๓ หลักสูตรเป0นแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีมุ-งประสงค�จะอบรมฝoกฝนผู&เรียน
ให&เป0นไปตามเปuาหมายท่ีต&องการ๑๗๗ 
 หลักสูตรจึงเป0นการกําหนดเนื้อหารสาระและแนวทางในการปฏิบัติงานของครู และผู&บริหาร
สถานศึกษาในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน การจัดประสบการณ�การเรียนให&กับผู&เรียน การพัฒนา
ผู&เรียน ดังนั้น หลักสูตรจึงมีความสําคัญ ดังนี้ 
 ๑) เปuาประสงค�และนโยบายการศึกษา (Education Goals and Policies) หมายถึง สิ่งท่ี
รัฐต&องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห-งชาติในเรื่องท่ีเก่ียวกับการศึกษา 
 ๒) จุดหมายของหลักสูตร (Curriculum Aims) หมายถึง ผลส-วนรวมท่ีต&องการให&เกิดแก-
ผู&เรียนหลังจากเรียนจบหลักสูตรไปแล&ว 
 ๓) รูปแบบโครงสร&างหลักสูตร (Types and Structures) หมายถึง ลักษณะและแผนผังท่ี
แสดงแจกแจงวิชาหรือกลุ-มวิชาหรือกลุ-มประสบการณ� 
 

                                                 

 ๑๗๔อมรา เล็กเริงศิลปt, หลักสูตรและการจัดการมัธยมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 
๒๕๔๐), หน&า ๗. 
 ๑๗๕ธํารง บัวศรี, ทฤษฎีหลักสูตร การออกแบบ และพัฒนา, พิมพ�ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : ธนธัช
การพิมพ�, ๒๕๔๒), หน&า ๖. 
 ๑๗๖อุทัย บุญประเสริฐ และจิราภรณ� จันทร�สุพัฒน�, หลักสูตรและการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�คุรุสภา, ๒๕๔๐), หน&า ๗. 
 ๑๗๗ชูศรี สุวรรณโชติ, หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร, (กรุงเทพมหานคร : อักษรไทย, ๒๕๔๔), หน&า 
๔๑. 
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 ๔) จุดประสงค�ของวิชา (subject objectives) หมายถึง ผลท่ีต&องการให&เกิดแก-ผู&เรียนหลัง 
จากท่ีเรียนวิชานั้นไปแล&ว 
 ๕) เนื้อหา (Content) หมายถึง สิ่งท่ีต&องการให&ผู&เรียนได&เรียนรู& ทักษะและความสามารถท่ี
ต&องการให&มี รวมท้ังประสบการณ�ท่ีต&องการให&ได&รับ 
 ๖) จุดประสงค�ของการเรียนรู& (Instructional Objectives) หมายถึง สิ่งท่ีต&องการให&ผู&เรียน
ได&เรียนรู& ได&มีทักษะและความสามารถหลังจากท่ีได&เรียนรู&เนื้อหาท่ีกําหนดไว& 
 ๗) ยุทธศาสตร�การเรียนการสอน (Instructional Strategies) หมายถึง วิธีการจัดการเรียน
การสอนท่ีเหมาะสมมีหลักเกณฑ� เพ่ือให&บรรลุตามจุดประสงค�ของการเรียนรู& 
 ๘) การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การประเมินผลการเรียนรู&เพ่ือใช&ในการปรับปรุง
การเรียนการสอนและหลักสูตร 
 ๙) วัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน (Curriculum Materials and Instructional 
Media) หมายถึง เอกสารสิ่งพิมพ� แผ-นฟrล�ม วีดีทัศน� ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ�ต-าง ๆ รวมท้ังอุปกรณ�โสต
ทัศนศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีช-วยส-งเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนการสอน๑๗๘ 
 ผู&มีส-วนเก่ียวข&องจึงต&องศึกษาทําความเข&าใจหลักสูตรของโรงเรียน หลักสูตรท่ีโรงเรียนใช&อยู-
ให&ทราบเก่ียวกับสาระสําคัญของหลักสูตรอย-างแน-ชัด ในเรื่องหลักการ จุดหมาย โครงสร&าง แนวทาง
ดําเนินการ มวลประสบการณ� เวลาเรียน การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล รวมท้ังความสัมพันธ�
ระหว-างเอกสารหลักสูตรชนิดต-าง ๆ เพ่ือจะได&แนะนําช-วยเหลือครูให&ได&ใช&และปฏิบัติตามหลักสูตรได&
อย-างถูกต&อง และเหมาะสม๑๗๙ 
 สิ่งสําคัญท่ีจัดเป0นองค�ประกอบของหลักสูตรทุกหลักสูตร ประกอบด&วย ๔ องค�ประกอบ
ได&แก- วัตถุประสงค� เนื้อหา การเรียน และการประเมิน๑๘๐ ดังนี้ 
 ๑) วัตถุประสงค� (Objective) หมายถึง เปuาหมายของการสอน เป0นส-วนท่ีกําหนดคุณสมบัติ 
หรือคุณลักษณะท่ีต&องการให&เกิดแก-ผู&เรียน วัตถุประสงค�ของหลักสูตรแบ-งเป0น ๔ ระดับ ดังนี้ 
 ๑.๑) วัตถุประสงค�ของหลักสูตรเป0นความต&องการหรือเปuาหมายรวมของแต-ละหลักสูตร 
 ๑.๒) วัตถุประสงค�ของกลุ-มวิชา หรือหมวดวิชา เป0นเปuาหมายของกลุ-มวิชาท่ีมีเนื้อหา
ใกล&เคียงกันท่ีต&องการให&ผู&เรียนมีความรู& ทักษะ และความสามารถอย-างไร 
 ๑.๓) วัตถุประสงค�ของราชวิชา มีจุดมุ-งหมายว-า ต&องการให&ผู&เรียนได&รับอะไร 
 ๑.๔) วัตถุประสงค�เชิงพฤติกรรม จะเก่ียวข&องกับพฤติกรรมท่ีสังเกตและสามารถวัดได&
อย-างเป0นรูปธรรม๑๘๑ 

                                                 

 ๑๗๘ธํารง บัวศรี, ทฤษฎีหลักสูตร การออกแบบ และพัฒนา, หน&า ๘. 
 ๑๗๙อุทัย บุญประเสริฐ และจิราภรณ� จันทร�สุพัฒน�, หลักสูตรและการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน, 
หน&า ๓๘. 
 ๑๘๐Ornstein Allan C. & Hunkins Francis P., Curriculum Foundation : Principle and Issues, 
(New Jersey : Prentice Hall, 1988), pp. 168-170. 
 ๑๘๑วารุณี อัศวโภคิน, “การพัฒนาหลักสูตรฝoกอบรมการใช&ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”, วิทยานิพนธ"การศึกษาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๔). 



 

๗๓

 วัตถุประสงค�ของหลักสูตรหรือจุดประสงค�ของหลักสูตรจึงเป0นผลท่ีต&องการให&เกิดกับผู&เรียน 
หลังจากการจัดการเรียนรู&ตามหลักสูตรท่ีดําเนินการไปแล&ว เพ่ือให&เกิดคุณลักษณะตามท่ีต&องการให&
เกิดกับผู&เรียน๑๘๒ 
 ๒) เนื้อหา  (Content) เป0นเครื่องกําหนดขอบเขต และความเข&มข&นของสาระความรู& ทักษะ 
และประสบการณ� 
 เนื้อหาสาระสําคัญของสิ่งท่ีผู&รับการฝoกอบรมหรือเรียนรู&ตามหลักสูตรต&องการเรียนรู& เป0นส-วน
ท่ีเชื่อมโยงให&เกิดประสบการณ�ตามจุดมุ-งหมายของหลักสูตรหลักเกณฑ�ในการเลือกเนื้อหาของหลักสูตร 
คือ ข&อมูลด&านปรัชญา ด&านการศึกษา ข&อมูลด&านจิตวิทยาการเรียนรู& และข&อมูลด&านสังคม๑๘๓ สําหรับ
การตรวจสอบคุณภาพเนื้อหาของวิชาในหลักสูตรคือ พิจารณาเนื้อหาท่ีบ-งชี้ให&ผู&เรียนรู&ในสิ่งนั้นๆ มี
แนวคิด หลักการ และข&อเท็จจริงท่ีสัมพันธ�กับเนื้อหาวิชา เนื้อหาท่ีเป0นแนวทางในกระบวนการเรียน
การสอน ต&องเชื่อมโยงและสัมพันธ�กับหัวเรื่อง และเนื้อหาวิชาต&องบ-งชี้ให&ผู&เรียนเกิดความรู& ความคิด 
ทักษะ และคุณลักษณะ๑๘๔ 
 ส-วนประสบการณ�การเรียน คือ การปฏิสัมพันธ�ระหว-างผู&เรียนกับสถานการณ�ภายนอกของ
สิ่งแวดล&อม โดยผู&เรียนกระทําประสบการณ�ด&วยตนเอง จะเห็นว-าประสบการณ�การเรียนเป0นวิธีการท่ี
นําเนื้อหาไปสู-จุดหมายปลายทางของหลักสูตร สําหรับหลักการในการคัดเลือกประสบการณ�การเรียน
คือ เลือกประสบการณ�ท่ีให&ผู&เรียนได&ฝoกปฏิบัติตามจุดมุ-งหมาย ประสบการณ�การเรียนท่ีเลือกต&องเป0น
ท่ีพึงพอใจของผู&เรียน และอยู-ในขอบเขตของผู&เรียนท่ีสามารถทําประสบการณ�นั้นได&๑๘๕ 
 เอกสารหลักสูตรสถานศึกษาเป0นเอกสารสําคัญท่ีครูจะใช&สําหรับการจัดทําหน-วยการเรียนรู&
จัดการเรียนการสอน และการประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู&เรียน ดังนั้น เนื้อหาของเอกสารหลักสูตรแต-ละ
สถานศึกษาควรประกอบด&วย 
 ส-วนนํา : ข&อมูลในส-วนนี้ช-วยให&ครูผู&สอนทราบถึงเปuาหมายโดยรวมของสถานศึกษาในการ
พัฒนาผู&เรียน เช-น วิสัยทัศน� สมรรถนะสําคัญของผู&เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค� ตามหลักสูตร
แกนกลาง เป0นต&น 
 โครงสร&างหลักสูตรสถานศึกษา : เป0นส-วนท่ีให&ข&อมูลเก่ียวกับการกําหนดรายวิชาท่ีจัดสอน
ในแต-ละปE/ภาคเรียน ซ่ึงประกอบด&วยรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมพัฒนาผู&เรียน พร&อม
ท้ังจํานวนเวลาเรียน หรือหน-วยกิตของรายวิชาเหล-านั้น 
 คําอธิบายรายวิชา : ส-วนนี้เป0นรายละเอียดท่ีช-วยให&ทราบว-าผู&เรียนจะเรียนรู&อะไรจากวิชา
นั้น ๆ ประกอบด&วยรหัสวิชา ชื่อรายวิชา ประเภทรายวิชา กลุ-มสาระการเรียนรู& ระดับชั้นท่ีสอน พร&อม
ท้ังคําอธิบายให&ทราบว-าเม่ือเรียนรายวิชานั้นแล&วผู&เรียนจะมีความรู& ทักษะ คุณลักษณะหรือเจตคติ
อะไร ซ่ึงอาจระบุให&ทราบถึงกระบวนการเรียนรู&ประสบการณ�สําคัญท่ีผู&เรียนจะได&รับด&วยก็ได& 
                                                 

 ๑๘๒Tyler W. Ralph, Basic Principles of Curriculum and Instruction, (Chicago : The 
University of Chicago Press, 1994), p. 70. 
 ๑๘๓Ibid., p. 71. 
 ๑๘๔วิชัย วงษ�ใหญ-, กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร :   
สุวีรียาสาส�น, ๒๕๓๗), หน&า ๕-๖. 
 ๑๘๕Tyler W. Ralph, Basic Principles of Curriculum and Instruction, p. 74. 



 

๗๔

 เกณฑ�การวัดประเมินผลและจบหลักสูตร : เป0นส-วนท่ีสถานศึกษากําหนดคุณสมบัติของผู&ท่ี
จะจบการศึกษาในแต-ละระดับ โดยพัฒนาเกณฑ�ดังกล-าวให&สอดคล&องสัมพันธ�กับเกณฑ�การจบหลักสูตร
ตามหลักสูตรแกนกลาง๑๘๖ 
 ๓) การเรียนการสอน (Instructional Activity) เป0นเครื่องมือในการพัฒนาผู&เรียนให&บรรลุ
เปuาหมายในการเรียนตามวัตถุประสงค�ของหลักสูตร 
 วิธีการจัดการเรียนการสอนเป0นการจัดกิจกรรมให&ผู&เรียนได&สนทนาโต&ตอบ (Discuss) และ
อภิปรายซักถาม (Debate) โดยไม-มีการตัดสินถูก (Right) หรือ ผิด (Wrong) ในข&อคิดเห็น แต-ครูผู&สอน
จะต&องมุ-งพัฒนาส-งเสริม/ฝoกฝนวิธีการให&ความคิดบนพ้ืนฐานของความรู&และทฤษฎีความรู&ต-าง ๆ ให&
ผู&เรียนแสดงความคิดเห็นให&ข&อมูลขัดแย&งหรือเห็นด&วยอย-างมีคุณภาพ (Quality of Justification 
and a Balance Approach to the Knowledge Claim in Question) ดังนั้น ในการจัดการเรียน
การสอน ครูผู&สอนจะต&องจัดการเรียนการสอนให&ผู&เรียนมีความรู& ความเข&าใจ สามารถและมีทักษะใน
การนําเสนอแนวคิด/องค�ความรู& โดยบอกประเด็นสําคัญ ๓ ประเด็นเก่ียวกับหัวข&อ (Topic) ท่ีตนเอง
เลือก ได&แก- 
 ประเด็นท่ี ๑ สามารถบอกช-องทางการรับรู&ความรู& (ได&รับความรู&มาอย-างไร) เช-น รับรู&ความ 
รู&โดยความรู&สึก (Sense Perception) หรือรู&โดยเหตุผล (Reason) รับรู&โดยอารมณ� (Emotion) หรือ
รับรู&จากสื่อภาษา สัญลักษณ�/การให&สมญานาม (language/symbols/nomenclature) เป0นต&น 
 ประเด็นท่ี ๒ สามารถบอกสาขาของความรู&ท่ีได&รับ (Area of Knowledge) เช-น เป0นความรู&
ด&านคณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร� ศิลปะ และศิลปกรรม เป0นต&น 
 ประเด็นท่ี ๓ สามารถบอกความหมายขององค�ประกอบต-าง ๆ ของความรู&ท่ีได&รับเก่ียวกับ
เรื่องธรรมชาติการรับรู& (Nature of Knowing) ภูมิป:ญญาท&องถ่ิน (Knowledge of Communities) 
ภูมิป:ญญาชาวบ&าน (Knower s’ Senses) และสิทธิและการเรียกร&องสิทธิต-าง ๆ (Justification of 
Knowledge Claims)๑๘๗ 
 ๔) การประเมิน (Evaluation) คือ กระบวนการรวบรวมข&อมูลเพ่ือตรวจสอบว-ากระบวนการ
เรียนท่ีจัดข้ึนบังเกิดผลในระดับใด สามารถบรรลุจุดมุ-งหมายมากน&อยเพียงใด และมีข&อเสนออะไรเพ่ือ
ตัดสินใจในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู& ในการประเมินควรทําให&ครอบคลุม
ทุกมิติ๑๘๘ การประเมินดําเนินการโดยการตรวจสอบผลการเรียนการสอนว-าบรรลุตามวัตถุประสงค�ของ
หลักสูตรหรือไม- ต&องปรับปรุงหรือแก&ไขอย-างไร เพ่ือให&ได&ผลลัพธ�เป0นไปตามความตองการท่ีแท&จริงของ
หลักสูตร โดยแท&จริงการวัดประเมินผลการเรียนเป0นการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนการสอน 
ซ่ึงนอกจากการทําแบบทดสอบหรือการทําข&อสอบ ยังมีวิธีการประเมินผลผู&เรียนในรูปแบบอ่ืน ๆ ได& 
ดังนี้ 
 
                                                 

 ๑๘๖สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, แนวทางการบริหารจัด 
การหลักสูตร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�ชุมนุมสหกรณ�การเกษตรแห-งประเทศไทย จํากัด, ๒๕๕๑), หน&า ๓๘-๓๙. 
 ๑๘๗สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, คู:มือการพัฒนาหลักสูตรและการสอน, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ�ชุมนุมสหกรณ�การเกษตรแห-งประเทศไทย จํากัด, ๒๕๕๓), หน&า ๑๕. 
 ๑๘๘Tyler W. Ralph, Basic Principles of Curriculum and Instruction, p. 74. 



 

๗๕

 ๔.๑) การนําเสนอแนวคิด/ความคิดเห็นการให&เหตุผลเก่ียวกับหัวข&อเรื่องท่ีผู&เรียนได&รับ
เลือกจากหัวข&อเรื่องท่ีครูกําหนดให& ซ่ึงส-วนใหญ-จะเป0นหัวข&อเก่ียวกับสถานการณ�และสภาพสังคมใน
ป:จจุบัน 
 ๔.๒) การพูด ผู&เรียนจะต&องนําเสนอในหัวข&อต-าง ๆ ตามเวลาท่ีกําหนดให& และในการ
นําเสนอนี้ ผู&เรียนจะไม-ได&รับอนุญาตให&นําเสนอความคิดเห็นโดยการอ-านอย-างเด็ดขาด 
 การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงและการทํา
ให&หลักสูตรดีข้ึน เป0นคําท่ีมีความหมายรวมต้ังแต-การวางแผนหลักสูตร (Curriculum Planning) การ
ใช&หลักสูตร (Curriculum Implementation) และการประเมินหลักสูตร (Curriculum Evaluation) 
บางครั้งจะใช&คําว-า การปรับปรุงหลักสูตร (Curriculum Improvement) ในความหมายเดียวกับคําว-า
การพัฒนาหลักสูตร๑๘๙ การพัฒนาหลักสูตรจึงมีความหมายท่ีเด-นชัดท่ีสุดอยู- ๒ ลักษณะ คือ ลักษณะ
แรกหมายถึงการทําให&ดีข้ึนหรือทําให&สมบูรณ�ข้ึน และอีกลักษณะหนึ่งหมายถึง ทําให&เกิดมีข้ึนหรือ
กรณีท่ีต&องสร&างหลักสูตรข้ึนใหม- โดยไม-มีหลักสูตรเดิม๑๙๐ การพัฒนาหลักสูตรเป0นกระบวนการสากล
ท่ีสามารถประยุกต�ใช&กับหลักสูตรทางการศึกษาได&อย-างกว&างขวาง ไม-ว-าจะเป0นหลักสูตรวิชาใด หรือ
หลักสูตรประเภทใดก็ตาม ซ่ึงโดยท่ัวไปมีกระบวนการพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 
 ๑) การศึกษาบริบทและความต&องการ ประกอบด&วย ๓ ข้ันตอน ได&แก- 
 ๑.๑) การศึกษาข&อมูลพ้ืนฐานด&านต-าง ๆ ท่ีจะนํามาใช&สําหรับการพัฒนาหลักสูตร อาจ
เริ่มจากการทําการศึกษา หรือวิจัย หรือลงพ้ืนท่ีสํารวจและสัมภาษณ�ผู&มีส-วนเก่ียวข&อง เพ่ือทราบข&อ เท็จ
จริงหลาย ๆ อย-างท่ีเก่ียวข&องกับการจัดการศึกษา ท้ังในส-วนท่ีเก่ียวข&องโดยตรงและโดยอ&อม๑๙๑ โดย
พิจารณาข&อมูลพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ชุมชน สิ่งแวดล&อม ตลาดแรงงานในอาชีพนั้น ๆ 
และทักษะท่ีจําเป0นในอาชีพท่ีต&องการ ซ่ึงนําไปสู-การกําหนดวิสัยทัศน� ภารกิจ เปuาหมาย และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค� โดยข&อมูลพ้ืนฐานดังกล-าวเหล-านี้ จะนําไปสู-การจัดโครงสร&างหลักสูตรต-อไป๑๙๒ 
 ๑.๒) สํารวจความต&องการ หลังจากศึกษาข&อมูลพ้ืนฐานแล&ว ผู&สร&างหลักสูตรจะกําหนด
ความต&องการ หรือความจําเป0นของกลุ-มเปuาหมายท่ีจะทําการสร&างและพัฒนาหลักสูตร ในข้ันตอนนี้
จะสามารถบอกได&ถึงชื่อหลักสูตรและวัตถุประสงค�หลักของการสร&างหลักสูตร๑๙๓ 
 ๑.๓) การกําหนดรูปแบบหลักสูตร หลังจากศึกษาข&อมูลพ้ืนฐานและความจําเป0นในการ
สร&างและพัฒนาหลักสูตรแล&ว จะต&องวิเคราะห�ข&อมูลท้ังหมด เพ่ือนําไปสู-การตัดสินใจเก่ียวกับรูปแบบ
หลักสูตร เช-น หลักสูตรแบบบูรณาการ เป0นต&น๑๙๔ 

                                                 

 ๑๘๙Oliva Peter F., Curriculum Foundation : Principle and Issues, (New Jersey : Prentice 
Hall, 1988), p. 26. 
 ๑๙๐Saylor Jalen J. & Alexander William M., Curriculum Planning for Better Teaching and 
Learning, 4thed., (New York : Holt, Rinehart and Winston, 1981), p. 7. 
 ๑๙๑วิชัย วงษ�ใหญ-, กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ, หน&า ๕-๖. 
 ๑๙๒กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย�พัฒนา
หนังสือกรมวิชาการ, ๒๕๕๔), หน&า ๓๐. 
 ๑๙๓ชูศรี สุวรรณโชติ, หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร, หน&า ๙๐. 
 ๑๙๔วิชัย วงษ�ใหญ-, กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ, หน&า ๘-๙. 



 

๗๖

 ๒) การสร&างและพัฒนาหลักสูตร มีข้ันตอนดังนี้ 
 ๒.๑) การกําหนดโครงร-างหลักสูตร ดังนี้ 
  - การกําหนดจุดประสงค�ของการศึกษาโดยอาศัยข&อมูลเป0นหลักในการพิจารณา 
  - การคัดเลือกเนื้อหาวิชาท่ีจะนํามาใช&ในการเรียนการสอน เพ่ือให&เกิดการเรียนรู&ตรงกับ
ความต&องการและความจําเป0นของสังคม โดยคัดเลือกมาให&เรียนเฉพาะท่ีตรงกับจุดประสงค�ท่ีกําหนด
ไว& 
  - การจัดระเบียบ ลําดับ และข้ันตอนของเนื้อหาวิชาท่ีคัดเลือกมาเพ่ือความสะดวกใน
การเรียนรู&ของผู&เรียน 
  - การคัดเลือกประสบการณ�การเรียน โดยอาศัยความรู&เก่ียวกับกระบวนการเรียนรู&และ
วิธีสอนแบบต-างๆ เป0นแนวทางเพ่ือให&สอดคล&องกับจุดประสงค�ของการศึกษาและเนื้อหาวิชา 
  - การจัดระเบียบ ลําดับ และข้ันตอนของประสบการณ�การเรียนเพ่ือให&กระบวน การ
เรียนการสอนบรรลุตามจุดประสงค�ท่ีกําหนดไว& 
  - การประเมินผล เป0นข้ันท่ีจะทําให&ทราบว-าการพัฒนาหลักสูตรประสบผลสําเร็จมาก
น&อยเพียงใด โดยปกติจะพิจารณาจากผลของการใช&หลักสูตร นั่นคือ พิจารณาว-าผู&เรียนได&เปลี่ยน 
แปลงพฤติกรรมไปตามจุดประสงค�ท่ีกําหนดไว&หรือไม- เนื้อหาวิชา และกระบวนการเรียนการสอนมี
ความเหมาะสมเพียงใด๑๙๕ 
 ๒.๒) การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร เม่ือร-างหลักสูตรเสร็จเรียบร&อยแล&ว ก-อนจะนํา
หลักสูตรไปใช&ต&องตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรเพ่ือศึกษาความเป0นไปได& พร&อมท้ังปรับปรุงแก&ไข
บางส-วนก-อนนําไปใช&จริง การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรทําได&หลายวิธี เช-น การประชุมสัมมนาโดย
ให&ผู&เชี่ยวชาญและผู&มีประสบการณ�ตรงในเรื่องนั้นตรวจสอบ๑๙๖ 
 ๓) การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตร มีข้ันตอนดังต-อไปนี้ 
 ๓.๑) การนําหลักสูตรไปทดลองใช& มี ๓ ข้ันตอน ได&แก- 
  - การขออนุมัติหลักสูตร เม่ือได&ตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรและปรับแก&หลักสูตร
เรียบร&อยก-อนท่ีจะนําหลักสูตรไปใช& จะต&องนําหลักสูตรเสนอหน-วยงานเพ่ือให&ความเห็นชอบหลักสูตร 
เม่ือได&รับอนุมัติแล&วจึงจะรับสมัครผู&เรียนและจัดการดําเนินการเรียนการสอนได& 
  - การวางแผนการใช&หลักสูตร จะทําควบคู-ไปกับการขออนุมัติใช&หลักสูตร การวาง 
แผนการใช&หลักสูตรจะต&องคํานึงถึงสิ่งจําเป0นต-างๆ ได&แก- การประชาสัมพันธ�หลักสูตร การเตรียมการ
งบประมาณ การเตรียมความพร&อมของบุคลากรท่ีเก่ียวข&องกับการใช&หลักสูตร เป0นต&น 
  - ข้ันดําเนินการใช&หลักสูตรหรือการบริหารหลักสูตร ข้ันตอนนี้นับว-าเป0นข้ันตอนท่ี
สําคัญท่ีสุด เป0นท้ังศาสตร�และศิลปะ ท่ีว-าเป0นศาสตร�นั้น หมายถึง การวางแผนใช&อย-างเป0นระบบและ
ใช&เทคโนโลยีทางการศึกษามาช-วยเสริม ส-วนท่ีว-าเป0นศิลปะนั้น หมายถึง ผู&ใช&ในท่ีนี้รวมท้ังผู&บริหาร
และผู&สอนจะมีบทบาทมากในการท่ีจะทําให&หลักสูตรบรรลุความสําเร็จมากน&อยเพียงใด๑๙๗ 
                                                 

 ๑๙๕Taba H., Curriculum Development : Theory and Practice, (New York : Harcourt, 
Brace and World, 1962), pp. 422-425. 
 ๑๙๖วิชัย วงษ�ใหญ-, กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ, หน&า ๑๓-๑๔. 
 ๑๙๗เรื่องเดียวกัน, หน&า ๑๕-๑๗. 



 

๗๗

 ๓.๒) การประเมินผลการใช&หลักสูตร มี ๔ ข้ันตอน ได&แก- 
  - การวางแผนการประเมินหลักสูตร เป0นการพิจารณาว-าจะประเมินหลักสูตรในส-วน
ใดบ&าง เช-น ประเมินเอกสารหลักสูตร ประเมินระบบหลักสูตร ประเมินระบบการบริหารหลักสูตร 
ประเมินระบบการเรียนการสอน ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู&เรียน ประเมินการสอนของผู&สอน ประเมิน
การติดตามผลผู&สําเร็จการศึกษา และประเมินการยอมรับหลักสูตรจากผู&ปกครองหรือชุมชน เป0นต&น 
  - การเก็บข&อมูล ได&แก- การรวบรวมข&อมูลจากแหล-งต-าง ๆ โดยใช&เครื่องมือและวิธีการท่ี
เหมาะสมกับคุณลักษณะข&อมูลจากแหล-งนั้นๆ ตลอดจนการจัดข&อมูลเป0นหมวดหมู-เพ่ือนําไปวิเคราะห�
ข&อมูลตามเกณฑ�ท่ีกําหนดไว& 
  - ข&อมูล ได&แก- การกําหนดว-ามีข&อมูลอะไรบ&างท่ีสําคัญในการช-วยตัดสินใจ การจัดทํา
ระบบข&อมูลซ่ึงช-วยจําแนกข&อมูลเป0นหมวดหมู-และสังเคราะห�ข&อมูลได&ตามเกณฑ�ท่ีกําหนดไว& 
  - การรายงานข&อมูล ได&แก- การนําเสนอข&อมูลท่ีผ-านการวิเคราะห�แล&วโดยใช&การตีความ
อธิบายลงสรุปเก่ียวกับข&อมูลนั้น เพ่ือพิจารณาประกอบการตัดสินใจว-าหลักสูตรนี้มีคุณค-าตรงตาม
วัตถุประสงค�หรือว-าจะต&องปรับปรุงแก&ไขส-วนใดของระบบหลักสูตรต-อไป 
 ๔) การปรับปรุงแก&ไขหลักสูตร การปรับปรุงแก&ไขหลักสูตรเป0นอีกข้ันตอนหนึ่งท่ีมีความสําคัญ 
เนื่องจากหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนนี้เป0นสิ่งใหม-สําหรับการทดลองใช& เพราะฉะนั้น หลังจากการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพและประเมินผลของหลักสูตรท่ีสร&างข้ึนมาแล&ว จึงจําเป0นต&องมีการปรับปรุงแก&ไขก-อนท่ี
จะเป0นหลักสูตรท่ีสมบูรณ� พร&อมท่ีจะนําไปใช&จริง ส-วนท่ีควรพิจารณาเป0นหลักสําคัญในการปรับปรุง
คือ กระบวนการท่ีใช&ในการเสริมสร&างและพัฒนาทักษะของผู&ใช&หลักสูตร ด&านการปรับเนื้อหา กิจกรรม 
และช-วงเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค� เป0นต&น๑๙๘ 
 จากการศึกษาค&นคว&าเก่ียวกับ “ป:จจัยท่ัวไปการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ- 
ศาสนา ด&านหลักสูตรและการสอน” ผู&วิจัยได&สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักของนักวิชาการต-าง ๆ ไว&
ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๑๒ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักเก่ียวกับป:จจัยท่ัวไปการจัดการโรงเรียนการกุศลของ

วัดในพระพุทธศาสนา ด&านหลักสูตรและการสอน 
 

นักวิชาการหรือแหล:งข�อมูล แนวคิดหลัก 
(๒๕๔๐, หน&า ๗) หลักสูตรคือเอกสารท่ีบรรจุแผนงานหรือโครงการ

และเนื้อหากิจกรรมต-าง ๆ อันพึงปรารถนาของ
สังคมนั้น ๆ อันจะทําให&ผู&เรียนสามารถดํารงชีวิต
อยู-ในสังคมได&อย-างเป0นสุข 

 
 

                                                 

 ๑๙๘วรวุฒิ จิรสุจริตธรรม, “การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือพัฒนาทักษะภาวะผู&นําเยาวชนในโรงเรียนอาชีว 
ศึกษาคาทอลิก”, วิทยานิพนธ"การศึกษาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๔). 



 

๗๘

ตารางท่ี ๒.๑๒ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักเก่ียวกับป:จจัยท่ัวไปการจัดการโรงเรียนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนา ด&านหลักสูตรและการสอน (ต-อ) 

 
นักวิชาการหรือแหล:งข�อมูล แนวคิดหลัก 

ธํารง บัวศรี 
(๒๕๔๒, หน&า ๖) 

หลักสูตรเป0นแผนซ่ึงได&ออกแบบจัดทําข้ึน เพ่ือ
แสดงถึงจุดหมาย การจัดเนื้อหาสาระ กิจกรรม
และมวลประสบการณ�ในแต-ละโปรแกรมการ 
ศึกษาเพ่ือให&ผู& เรียนมีพัฒนาการในด&านต-าง ๆ 
ตามจุดมุ-งหมายท่ีได&กําหนดไว& 

อุทัย บุญประเสริฐ และจิราภรณ� จันทร�สุพัฒน� 
(๒๕๔๐, หน&า ๗) 

หลักสูตรเป0นสิ่งท่ีผู&เรียนพึงได&รับและได&เรียนรู&
จากการจัดมวลประสบการณ�และแผนการสอนท่ี
จัดให&ผู&เรียน โดยมีจุดมุ-งหมายเพ่ือให&บรรลุผล 
ก-อให&เกิดการเรียนรู&และการพัฒนา มุ-งท่ีจะฝoก 
อบรมผู&เรียนให&เป0นไปตามเปuาหมายท่ีกําหนดไว&
และพัฒนาความสามารถในการดํารงชีวิตเพ่ือให&
เป0นผู&ใหญ-ท่ีดีและมีคุณภาพในอนาคต 

ชูศรี สุวรรณโชติ 

(๒๕๔๔, หน&า ๔๑) 
หลักสูตร มีความหมาย ๓ ประการ คือ 

๑) หลักสูตรเป0นศาสตร�ท่ีมีทฤษฎีหลักการ
และการนําไปใช&ในการจัดการเรียนการสอนตาม 
ท่ีมุ-งหวังไว& 

๒) หลักสูตรเป0นระบบในการจัดการศึกษา มี
ป:จจัยนําเข&า (Input) เช-น ครู นักเรียน วัสดุ
อุปกรณ�อาคารสถานท่ีกระบวนการ (Process) 
ได&แก- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลผลิต 
(Output) คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความ 
สําเร็จทางการศึกษา เป0นต&น 

๓) หลักสูตรเป0นแผนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีมุ-งประสงค�จะอบรมฝoกฝนผู&เรียนให&เป0นไป
ตามเปuาหมายท่ีต&องการ 

Ornstein Allan C. & Hunkins Francis P. 
(1988, pp. 168-170) 

สิ่งสําคัญท่ีจัดเป0นองค�ประกอบของหลักสูตรทุก
หลักสูตร ประกอบด&วย ๔ องค�ประกอบได&แก- 
วัตถุประสงค� เนื้อหา การเรียน และการประเมิน 

Tyler W. Ralph 

(1994, p. 70) 
วัตถุประสงค�ของหลักสูตรเป0นผลท่ีต&องการให&เกิด
กับผู&เรียนหลังจากการจัดการเรียนรู&ตามหลักสูตร
ท่ีดําเนินการไปแล&ว เพ่ือให&เกิดคุณลักษณะตามท่ี
ต&องการให&เกิดกับผู&เรียน 

 



 

๗๙

ตารางท่ี ๒.๑๒ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักเก่ียวกับป:จจัยท่ัวไปการจัดการโรงเรียนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนา ด&านหลักสูตรและการสอน (ต-อ) 

 

นักวิชาการหรือแหล:งข�อมูล แนวคิดหลัก 
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
สํานักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(๒๕๕๑, หน&า ๓๘-๓๙) 

เอกสารหลักสูตรสถานศึกษาเป0นเอกสารสําคัญท่ี
ครูจะใช&สําหรับการจัดทําหน-วยการเรียนรู&จัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลเพ่ือพัฒนา
ผู&เรียน ดังนั้น เนื้อหาของเอกสารหลักสูตรแต-ละ
สถานศึกษาควรประกอบด&วย ส-วนนํา โครงสร&าง
หลักสูตรสถานศึกษา คําอธิบายรายวิชา และ 
เกณฑ�การวัดประเมินผลและจบหลักสูตร  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(๒๕๕๓, หน&า ๑๕) 
การสอนเป0นเครื่องมือในการพัฒนาผู& เรียนให&
บรรลุเปuาหมายในการเรียนตามวัตถุประสงค�ของ
หลักสูตรซ่ึงบอกประเด็นสําคัญ ๓ ประเด็น
เก่ียวกับหัวข&อท่ีเลือก ได&แก- ช-องทางการรับรู&
ความรู& สาขาของความรู&ท่ีได&รับ และความหมาย
ขององค�ประกอบต-าง ๆ ของความรู&ท่ีได&รับ 

Oliva Peter F. 
(1988, p. 26) 

การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) 
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงและการทําให&หลักสูตร
ดีข้ึน 

Saylor Jalen J. & Alexander William M. 
(1981, p. 7) 

การพัฒนาหลักสูตรจึงมีความหมายท่ีเด-นชัดท่ีสุด
อยู- ๒ ลักษณะ คือ ลักษณะแรกหมายถึงการทํา
ให&ดีข้ึนหรือทําให&สมบูรณ�ข้ึน และอีกลักษณะหนึ่ง
หมายถึง ทําให&เกิดมีข้ึนหรือกรณีท่ีต&องสร&าง
หลักสูตรข้ึนใหม- โดยไม-มีหลักสูตรเดิม 

กระทรวงศึกษาธิการ 
(๒๕๕๔, หน&า ๓๐) 

กระบวนการพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรมีดังนี้ 
๑) การศึกษาบริบทและความต&องการ 

๒) การสร&างและพัฒนาหลักสูตร 

๓) การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตร 

วรวุฒ ิจิรสุจริตธรรม 

(๒๕๕๔, หน&า ๑๐๒) 
การปรับปรุงแก&ไขหลักสูตรเป0นอีกข้ันตอนหนึ่งท่ีมี
ความสําคัญ เนื่องจากหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนนี้เป0น
สิ่งใหม-สําหรับการทดลองใช& ฉะนั้น หลังจากการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพและประเมินผลของ
หลักสูตรท่ีสร&างข้ึนมาแล&ว จึงจําเป0นต&องมีการ
ปรับปรุงแก&ไขก-อนท่ีจะเป0นหลักสูตรท่ีสมบูรณ� 
พร&อมท่ีจะนําไปใช&จริง 

 



 

๘๐

 สรุปได�ว:า การบริหารจัดการหลักสูตรเป0นการบริหารงานท่ีมีขอบข-ายกว&างขวางครอบคลุม
หลายมิติ เก่ียวข&องกับบุคคลหลายฝhาย และต&องอาศัยองค�ประกอบป:จจัยเก้ือหนุนต-าง ๆ มากมาย 
เปรียบเสมือนการบริหารกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียนท่ีเก่ียวข&องกับการปรับปรุงพัฒนา การเรียนการ
สอนให&ได&ผลดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด หลักสูตรและการสอนโดยท่ัวไปเป0นการกําหนดมาตรฐานของ
เนื้อหารสาระและแนวทางในการปฏิบัติงานในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนโดยมีตัวชี้วัดและ
เปuาหมายเป0นกรอบทิศทางในการกําหนดขอบข-ายเนื้อหา ซ่ึงประกอบด&วยทักษะกระบวนการ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู& และการวัดประเมินผล เพ่ือพัฒนาผู&เรียนให&มีความรู&ความสามารถบรรลุมาตรฐาน
ตัวชี้วัดท่ีหลักสูตรกําหนดไว& จึงจําเป0นท่ีโรงเรียนต&องพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให&ผู&เรียนเกิดการเรียนรู&ท่ีเน&น
ให&ผู&เรียนเป0นคนเก-ง เป0นคนดี และเป0นผู&ท่ีอยู-ในสังคมได&อย-างมีความสุข โดยเฉพาะอย-างยิ่งในยุคท่ี
สังคมเปลี่ยนแปลงอยู-ตลอดเวลา ซ่ึงส-วนหนึ่งมีผลมาจากการเจริญก&าวหน&าของเทคโนโลยี นั่นเอง 

 ๒.๔.๓ ด�านกิจกรรมนักเรียน 
 ผู&วิจัยได&ศึกษาค&นคว&าเก่ียวกับ “ป:จจัยท่ัวไปการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ- 
ศาสนา ด&านกิจกรรมนักเรียน” จากทัศนะของนักวิชาการท่ีหลายหลาก ดังนี้ 
 กิจกรรมนักเรียน หมายถึง งานท่ีเก่ียวกับตัวนักเรียนโดยตรง เป0นงานท่ีมุ-งส-งเสริมการเรียน
ของนักเรียนให&ก&าวหน&าประสบผลสําเร็จและมุ-งส-งเสริมชีวิต ความเป0นอยู-นักเรียนในโรงเรียนให&
ดําเนินไปด&วยดี๑๙๙ กิจกรรมนั้นจะทําในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียน หรือไม-ก็ตาม นับต้ังแต-นักเรียนเข&า
มาในโรงเรียนจนกระท่ังออกจากโรงเรียนไป๒๐๐ งานกิจกรรมนักเรียน ได&แก- การรับเด็กเข&าเรียน การ
ลงทะเบียนเรียน การแบ-งกลุ-มแบ-งชั้นเรียน การจัดปฐมนิเทศ การจัดให&ทุนการศึกษา การจัดให&ความ
ปลอดภัย ปูองกันอุบัติเหตุต-าง ๆ การรักษาวินัยและความประพฤตินักเรียนการทํางานเพ่ือเก็บหลักฐาน
และประวัติของนักเรียน การวิจัยประเมินผลและติดตามผลการจัดบริหารและสวัสดิการต-าง ๆ และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร เช-น สภานักเรียน ลูกเสือเนตรนารียุวกาชาด การศึกษานอกสถานท่ี เป0นต&น๒๐๑ 
 การบริหารกิจกรรมนักเรียนมีความสําคัญมาก ท้ังนี้ เพราะเก่ียวข&องใกล&ชิดกับการพัฒนา
เยาวชนให&เจริญเติบโตสมบูรณ�ดีพร&อม ท้ังอารมณ� สังคม จิตใจ แม&การบริหารวิชาการสามารถพัฒนา
ได&มากทางด&านสติป:ญญาในห&องเรียนปกติ แต-การบริหารกิจการนักเรียนท่ีกระทํานอกห&องเรียนจะ
ช-วยให&เยาวชนเป0นคนสมบูรณ สามารถอยู-ร-วมกับคนอ่ืนได&ดีในสังคม และช-วยให&นักเรียนเป0นพลเมือง
ดีท่ีประเทศชาติพึงปรารถนา๒๐๒ งานกิจการนักเรียนนักศึกษาเป0นกระบวนการศึกษาท่ีสถานศึกษาได&
จัดไว&เพ่ือพัฒนาให&นักศึกษาเป0นผู&ท่ีมีความสมบูรณ�พร&อมท้ังวิชาการและวิชาชีพ มีความสามารถทาง
สติป:ญญา ทักษะทางสังคม อารมณ�ม่ันคง สุขภาพสมบูรณ�ท้ังร-างกายและจิตใจ๒๐๓ 

                                                 

 ๑๙๙กาญจนา ศรีกาฬสินธุ�, การบริหารงานกิจการนักเรียน, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ, ๒๕๓๕), หน&า ๑๓. 
 ๒๐๐สมคิด บางโม, การบริหารการศึกษา , หน&า ๑๖๒. 
 ๒๐๑นพพงษ� บุญจิตราดุลย�, หลักการบริหารการศึกษา, หน&า ๖๑. 
 ๒๐๒ธีรวุฒิ ประทุมนพรัตน�, การบริหารกิจการนักเรียน, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร�, ๒๕๔๖), หน&า ๖. 
 ๒๐๓ปรียาพร วงศ�อนุตรโรจน�, การบริหารงานวิชาการ, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย�สื่อเสริมกรุงเทพ, ๒๕๔๒), 
หน&า ๑๔๗. 



 

๘๑

 งานกิจกรรมนักเรียนมุ-งก-อให&เกิดประโยชน�โดยตรงแก-เด็กนักเรียน คือ ช-วยให&เด็กมีความรู&
กว&างขวางข้ึนจากการเรียนรู&หลายอย-างนอกห&องเรียน ช-วยให&เด็กค&นพบความสามารถของตนเอง ช-วย
ควบคุมพลังส-วนเกินของนักเรียนไปใช&ในทางสร&างสรรค� ช-วยเสริมสร&างและพัฒนาบุคลิกภาพของผู&เรียน 
เปrดโอกาสให&นักเรียนได&มีส-วนร-วมรับรู&การบริหารโรงเรียน เกิดความรู&สึกเป0นเจ&าของ รักและผูกพัน
กับโรงเรียนมากข้ึน และช-วยให&ครูรู&จักเด็กแต-ละคนได&ดีข้ึน เปrดโอกาสให&เด็กทุกคนอย-างเท-าเทียม
กัน๒๐๔ 
 กิจกรรมนักเรียนเป0นงานในส-วนท่ีไม-เก่ียวข&องกับการเรียนการสอนปกติ๒๐๕ มีจุดมุ-งหมาย
เพ่ือ 
 ... ส-งเสริมบรรยากาศทางวิชาการในสถานศึกษา จัดกิจกรรมต-าง ๆ ในสถานศึกษาเพ่ือจะ
ได&ช-วยพัฒนาทางด&านสติป:ญญา เพ่ือความสําเร็จก&าวหน&าทางวิชาการ 
 … จัดให&บริการต-าง ๆ ท่ีจะช-วยให&นักศึกษาแต-ละคนได&พัฒนาตนเองและช-วยให&เข&าใจความ 
มุ-งหมายในการดําเนินชีวิตในสถานศึกษา 
 … เปrดโอกาสให&ใช&ชีวิตแบบประชาธิปไตยในรูปแบบของสภานักเรียน องค�การนักเรียน รวมท้ัง
รูปแบบของกิจกรรม ท้ังนี้เพ่ือให&นักเรียนได&รู&จักใช&สิทธิและความรับผิดชอบ รวมท้ังการเรียนรู&วิธีการ
ทํางานกับผู&อ่ืนอย-างมีประสิทธิภาพ 
 … เปrดโอกาสให&คณาจารย� นักเรียน ได&มีโอกาสติดต-อ พบปะซ่ึงกันและกัน นอกห&องเรียนท่ี
งานกิจการนักเรียนจะเป0นตัวกลางช-วยกระตุ&นให&เกิดการเรียนรู& และสร&างความ เข&าใจเก่ียวกับวีแก&ไข
ป:ญหาชีวิต 
 … เปrดโอกาสให&นักเรียนทุกคนได&รับความสําเร็จในการศึกษาเล-าเรียน ท้ังนี้ โดยการให&ความ 
ช-วยเหลือในด&านเงินทุนในกรณีท่ีจําเป0น เช-น การให&ทุน การให&เงินยืม การจัดหา งานให&ทํา เป0นต&น 
 … อธิบายถึงจุดมุ-งหมาย นโยบาย กฎระเบียบ และการบริหารงานของสถานศึกษาแก-นักเรียน
และบุคคลท่ัวไป 
 … ช-วยสร&างบรรยากาศให&กับผู&เก่ียวข&องกับงานกิจการนักเรียน มีขวัญ กําลังใจในการปฏิบัติ 
งาน และมีความรักใคร-ผูกพันกับสถานศึกษา๒๐๖ 
 การบริหารกิจการนักเรียนเป0นงานสําคัญอย-างยิ่งด&านหนึ่ง เพ่ือให&กิจการนักเรียนดําเนินไป
อย-างมีประสิทธิภาพ พึงยึดหลักการดังนี้ 
 ๑) สํารวจความต&องการและป:ญหาของนักเรียน นักศึกษาเพ่ือเป0นข&อมูลในการ จัดกิจกรรม
นักศึกษาโรงเรียนนั้น ๆ 
 ๒) พึงพิจารณานโยบายของโรงเรียน ว-ามีจุดเน&นท่ีกิจกรรมประเภทใดหรือกลุ-มใดโดยเฉพาะ 
 ๓) หน&าท่ีรับผิดชอบและสายงานบริหารของฝhายกิจกรรม มีขอบเขตเพียงใด อํานาจการ
ตัดสินใจข้ึนอยู-กับองค�ประกอบด&านใดบ&าง 
                                                 

 ๒๐๔อเนก ส-งแสง, การบริหารกิจการนักเรียน, (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษา คณะครุ
ศาสตร�สถาบันราชภัฏพระนคร, ๒๕๔๐), หน&า ๕-๖. 
 ๒๐๕พิชัย เสง่ียมจิตต�, การบริหารงานเฉพาะด�านในสถาบันการศึกษา, (อุบลราชธานี : คณะครุศาสตร� 
สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, ๒๕๔๒), หน&า ๖๑. 
 ๒๐๖ปรียาพร วงศ�อนุตรโรจน�, การบริหารงานวิชาการ, หน&า ๑๔๘. 
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 ๔) ศึกษาความเป0นไปได&และความสะดวกในการขอความร-วมมือกับหน-วยงานท่ีเก่ียวข&อง 
 ๕) สํารวจความพร&อมและความเข&าใจของเจ&าหน&าท่ีฝhายนักเรียนว-ามีความเข&าใจบทบาท
หน&าท่ีของตนถูกต&องมากน&อยเพียงใด 
 ๖) สํารวจแหล-งทุนและงบประมาณ ท่ีจะสนับสนุนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา โดยพยายาม
หาเพ่ือให&ได&รับแหล-งเงินทุนสนับสนุนเพ่ิมเติม 
 ๗) ควรจัดบุคลากรให&เหมาะสมกับนักเรียนนักศึกษาเพ่ือช-วยแนะแนว ดูแล มิให& เกิดการจัด
กิจกรรท่ีซํ้าซ&อน หรือได&รับผลประโยชน�น&อย  
 ๘) ศึกษากิจกรรมท่ีเคยทํา พิจารณาว-ากิจกรรมใดควรจะเสนอแนะให&ปrดหรือยุบเสีย กิจกรรม
ใดควรจะสร&างสรรค�ข้ึนใหม- 
 ๙) ผู&บริหารพึงสํารวจความเหมาะสม ว-านักเรียนควรจะมีส-วนร-วมในการพัฒนาดูแลโรงเรียน
โดยช-องทางใดจึงจะเหมาะสม 
 ๑๐) กิจกรรมใดท่ีประสบผลสําเร็จยอดเยี่ยมควรพิมพ�เผยแพร- กิจกรรมใดท่ีไม- ประสบผล 
สําเร็จก็ควรจะประเมินไว& เพ่ือเป0นการชี้แนวทางให&ทราบข&อบกพร-อง 
 ๑๑) สร&างความเข&าใจและสัมพันธ�ไมตรีอันดีให&เกิดข้ึนระหว-างครู อาจารย� และนักเรียน 
 ๑๒) ผู&บริหารกิจกรรมนักเรียนควรทําทําเนียบอาจารย� นักวิชาการ ผู&เชี่ยวชาญ งานกิจกรรม
นักเรียนเพ่ือขอความร-วมมือในการช-วยแนะนําให&คาปรึกษาในกิจกรรมต-าง ๆ 
 ๑๓) พยายามศึกษาวิธีการและความเป0นไปได&ท่ีจะร-วมกับหน-วยงานอ่ืน ๆ 
 ๑๔) ควรมีความคิดริเริ่มท่ีจะให&นักศึกษาให&ทํากิจกรรมท่ีสร&างสรรค� 
 ๑๕) ศึกษาวิธีการรูปแบบและวางระเบียบกฎเกณฑ� หรือมาตรการสําหรับ ปuองกันความไม-
สงบเรียบร&อยในโรงเรียน 
 ๑๖) จัดทําแผนงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาตลอดปE เพ่ือรับทราบทิศทางการจัดกิจกรรม
ว-ามีแนวไปทางใด 
 ๑๗) จัดบุคลากรรับผิดชอบด&านประชาสัมพันธ� เพ่ือให&บุคคลท่ีเก่ียวข&องได&รับทราบจะได&
หาทางกระตุ&นให&เกิดความสนใจ อยากเข&าร-วมกิจกรรมเพ่ิมข้ึน 
 ๑๘) ควรมีการศึกษาเก็บตัวอย-าง เพ่ือเป0นข&อมูลในการพิจารณาการสร&างสรรค�กิจกรรม๒๐๗ 
 ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู&เรียนนี้ โรงเรียนจะต&องยอมรับนับถือนักเรียนแต-ละคนว-าเป0น
บุคคลสําคัญในฐานะท่ีเป0นพลเมืองคนหนึ่งของประเทศ และโปรแกรมกิจกรรมนักเรียนจะต&องเป0นไป
เพ่ือสนองความสนใจของนักเรียน มิใช-จัดสนองความต&องการของสถานศึกษา๒๐๘ และหากโรงเรียน
ต&องการแสวงหาวิธีท่ีจะจัดกิจกรรมให&ตรงตามความสนใจของนักเรียนทุกคนและตรงตามรูปแบบของ
ชีวิตทุกรูปแบบทุก ๆ โครงสร&างโดยรวมของกิจนักเรียนของโรงเรียนต&องสมดุลกันมากกว-าท่ีจะมุ-งเน&น
ท่ีกิจกรรมใดกิจกรรมเดียว ตัวอย-างเช-น โรงเรียนท่ีมุ-งเน&นกิจกรรมดนตรีมากเกินไปก็จะเพิกเฉยต-อ
ความสนใจด&านอ่ืน ๆ ของนักเรียนไปอย-างช-วยไม-ได& อาทิ ด&านนิติศาสตร� ด&านสังคม ด&านวรรณกรรม 
                                                 

 ๒๐๗วัลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา, งานบุคลากรนิสิตนักศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 
๒๕๓๘), หน&า ๑๓๖-๑๓๙. 
 ๒๐๘J.H. Robbins and Williams, Student Activities in the Innovative School, (Illinois : 
Burgess, 1969), p. 210. 
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ด&านกีฬา และด&านศิลปะ และถ&ากิจกรรมของโรงเรียนหนึ่งจัดรายการตามกลุ-มความพอใจของนักเรียน 
นักเรียนและหมวดวิชาก็จะสามารถสํารวจตรวจสอบได&ว-ากิจกรรมใดมีผู&สนใจมากน&อยเพียงใดและ
กิจกรรมใดถูกเพิกเฉย ดังนั้น การจัดประเภทของกิจกรรมนักเรียนก็จะช-วยให&โครงสร&างกิจกรรม
นักเรียนของโรงเรียนมีความสมดุล๒๐๙ 
 ดังนั้น ในกระบวนการบริหารงานกิจการนักเรียน ผู&บริหารจึงควรอาศัยกระบวนการในการ
บริหารมาเป0นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 
 - การวางแผนการจัดกิจการนักเรียน ผู&บริหารจะต&องวางนโยบายหรือวางโครงการในการ
ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข&องกับการจัดกิจกรรมนักเรียนท้ังหมดไว&ให&ชัดเจนว-า มีงานใดบ&างท่ีโรงเรียนจะ
ปฏิบัติในแต-ละปEการศึกษา จะต&องกําหนดวัตถุประสงค�ท่ีต้ังไว& การวางแผนงานท่ีดีผู&บริหารไม-ควร
ปฏิบัติตามลําพังควรจะจัดต้ังคณะกรรมการโรงเรียนให&เข&ามามีส-วนร-วมในการวางแผนงานด&วย 
 - การจัดหน-วยงานท่ีรับผิดชอบในแต-ละกิจกรรม ผู&บริหารจะต&องกําหนดลงไปว-างานแต-ละ
กิจกรรมหรือแต-ละโครงการนั้นควรจะมอบอํานาจความรับผิดชอบให&แก-หน-วยงานใด พร&อมท้ังจะต&อง
กําหนดโครงสร&างอํานาจหน&าท่ี การแบ-งส-วนงาน และการจัดสายงานให&เด-นชัด เพ่ือให&การปฏิบัติงาน
เป0นไปตามวัตถุประสงค�และไม-เกิดความซํ้าซ&อน 
 - การจัดวางตัวบุคคลเข&าตามหน-วยงานต-าง ๆ เม่ือกําหนดหน-วยงานท่ีรับผิดชอบในแต-ละ
กิจกรรมแล&ว ผู&บริหารจะต&องจัดสรรบุคลากรให&เข&ารับการบรรจุอยู-ตามหน-วยงานต-าง ๆ โดยพิจาณา
จากวุฒิและความสามารถเพ่ือให&เหมาะสมกับงาน 
 - ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน หลังจากท่ีหน-วยงานต-าง ๆ ได&เริ่มดําเนินกิจกรรมแล&ว ผู&บริหาร
จะต&องควบคุมดูแลอย-างใกล&ชิดเพ่ือให&งานดําเนินแผนการท่ีวางไว& หากมีสิ่งใดบกพร-องหรือไม-สามารถ
ปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว&ได& ผู&บริหารก็จะสามารถสั่งการแก&ไขได&ทันท-วงที 
 - การจัดประสานสัมพันธ�ของหน-วยงาน ในการจัดกิจกรรมนักเรียนนั้นจะต&องอาศัยหลาย ๆ 
หน-วยงานร-วมมือกันทํา ผู&บริหารควรต&องพยายามใช&เทคนิควิธีต-าง ๆ ทําให&การดําเนินงานของทุก
หน-วยงานประสานสัมพันธ�กันได&ดี ท้ังนี้ เพ่ือให&งานดําเนินไปสู-จุดหมายเดียวกัน ไม-เกิดความซับซ&อน
และความขัดแย&ง 
 - การรายงาน ผู&บริหารโรงเรียนจะต&องจัดให&มีการรายงานผลเป0นระยะ เพ่ือจะได&ทราบ
ป:ญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ เพ่ือท่ีจะได&มีการปรับปรุงแก&ไขป:ญหาท่ีเกิดข้ึนทุกระยะการ
ดําเนินการ 
 - การประเมินผลงาน ผู&บริหารจะต&องมีส-วนร-วมในการประเมินผลงาน และในการประเมิน 
ผลงานควรจะประเมินเป0นระยะ ๆ ในระหว-างท่ีโรงเรียนกําลังดําเนินอยู-และประเมินเม่ือสิ้นสุดโครงการ
อีกครั้ง เพ่ือดูว-าได&ผลตามวัตถุประสงค�ท่ีต้ังไว&หรือไม- เพ่ือจะได&นําข&อมูลเหล-านี้มาเป0นแนวทางในการ
ปรับปรุงกิจกรรมต-อไป และวิธีท่ีใช&ในการประเมินนั้นควรจะใช&หลาย ๆ วิธี เช-น การสังเกต การออก 
แบบสอบถาม การสัมภาษณ� และการพิจารณาจากผลงาน เป0นต&น๒๑๐ 
                                                 

 ๒๐๙Robert W. Frederick, “Scheduling Student Activities,”in The Third Curriculum Student 
Activities in American Education, (New York : Appleton Country Craff, 1959), pp. 14-15. 
 ๒๑๐สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห-งชาติ, แนวทางการจัดการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปm, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�คุรุสภาลาดพร&าว, ๒๕๔๐), หน&า ๒๖๗-๒๖๘. 
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 การบริหารงานกิจการนักเรียนนักศึกษา คือ การบริหารและนิเทศบรรดากิจกรรมต-าง ๆ ท่ี
เก่ียวข&องกับนักเรียนในส-วนท่ีไม-เก่ียวข&องกับการเรียนการสอนในห&องเรียน๒๑๑ โดยท่ัวไป การบริหาร
กิจการนักเรียน มีขอบข-ายภารกิจของการบริหารงานด&านต-าง ๆ ดังต-อไปนี้ 
 ๑) ภารกิจการบริหารกิจการนักเรียนเก่ียวกับการควบคุม เป0นหน&าท่ีเก่ียวข&องกับการปกครอง
ดูแลนักเรียนโดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข&อบังคับท่ีกําหนดเป0นแนวปฏิบัติของโรงเรียน ภารกิจด&านนี้
มีขอบข-ายงานหลายประการ ได&แก- 
 ๑.๑) การรับนักเรียน โรงเรียนแต-ละแห-งจะดําเนินการรับสมัครโดยประกาศแจ&งการรับ
สมัครนักเรียนของแต-ละปEการศึกษา โดยจะจัดทําคู-มือการสมัครสอบคัดเลือก มีข&อมูลและสาระสําคัญ 
เช-น สาระสําคัญของหลักสูตร แผนการเรียนท่ีเปrดสอน จํานวนนักเรียนท่ีรับ สถานท่ีรับสมัคร เป0นต&น 
 ๑.๒) การจัดทําทะเบียนนักเรียน โดยแต-ละโรงเรียนจะจัดทําทะเบียนนักเรียนโดยเก็บ
ข&อมูลท่ีสําคัญ คือ ประวัติ ผลการเรียน เวลาเรียน โรงเรียนต&องเก็บรักษาไว&ให&ดี และจะต&องปฏิบัติ
ตามระเบียบท่ีกําหนด ซ่ึงการจัดทําทะเบียนประวัตินักเรียนจะช-วยให& ผู&บริหารสามารถตอบป:ญหา
ต-าง ๆ ท่ีเก่ียวข&องกับบุคคลท่ัวไปได& และนําไปใช&ในการแก&ไขพฤติกรรมบางอย-างของนักเรียนได&ด&วย 
 ๑.๓) ระเบียนสะสม เป0นเอกสารท่ีรวบรวมข&อมูลเก่ียวกับตัวนักเรียนในด&านต-าง ๆ ไว&
อย-างเป0นระบบระเบียบ ซ่ึงจะช-วยให&ครูรู&จักและเข&าใจนักเรียนในรายละเอียดต-าง ๆ ต้ังแต-เข&าเรียน
จนสําเร็จการศึกษาออกไป 
 ๑.๔) การรักษาวินัยและการควบคุมความประพฤติ เม่ือนักเรียนอยู-รวมกันมาก ๆ แต-ละ
คนมีพ้ืนฐานต-างกัน หน&าท่ีของโรงเรียนต&องคอยดูแลควบคุมความประพฤติหรือพฤติกรรมของนักเรียน
เพ่ือการอยู-ร-วมกันอย-างสงบสุขและสันติ การปฏิบัติตามระเบียบข&อบังคับต-าง ๆ นั้น โรงเรียนต&องการ
ให&นักเรียนปฏิบัติตาม หรือบางครั้งโรงเรียนไม-ได&กําหนดไว&เป0นลายลักษณ�อักษร แต-เป0นความคาดหวัง
ของครูเพ่ือท่ีจะให&นักเรียนควบคุมตนเอง (Self Control) และมีวินัยในตนเอง (Self Discipline) 
 ๒) ภารกิจการบริหารกิจการนักเรียนเก่ียวกับงานสวัสดิการ งานสวัสดิการนักเรียนเป0นภารกิจ
หนึ่งท่ีสําคัญของการบริหารกิจการนักเรียน ซ่ึงจะช-วยให&นักเรียนบรรลุจุดหมายท่ีกําหนดไว& สามารถ
ใช&ชีวิตอย-างมีความสุขในโรงเรียน โรงเรียนสามารถจัดบริการให&กับนักเรียนได& ดังนี้ 
 ๒.๑) บริการแนะแนว เป0นกระบวนการท่ีมีระบบโดยการใช&เทคนิคและวิธีการท่ีจะช-วย
ให&บุคคลเข&าใจและรู&จักตนเอง สังคม สิ่งแวดล&อม ร-วมกันปuองกันช-วยแก&ไขป:ญหาและตัดสินใจด&วย
ตนเองอย-างเหมาะสม บริการแนะแนวในโรงเรียนท่ีสําคัญคือบริการสํารวจนักเรียนเป0นรายบุคคล 
บริการสนเทศ บริการให&คําปรึกษา บริการจัดวางตัวบุคคล และการบริการติดตามผล เป0นต&น 
 ๒.๒) บริการทางการเงิน การศึกษาป:จจุบันหลายถึงแม&รัฐบาลจะมีนโยบายให&เรียนฟรีใน
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แต-นักเรียนบางคนยังมีความจําเป0นในด&านอ่ืน ๆ นอกเหนือจากอุปกรณ�
และค-าใช&จ-ายในการศึกษาอีกมาก โดยเฉพาะค-าครองชีพท่ีปรับตัวสูงข้ึน ดังนั้น การให&บริการด&านเงิน
ทุนการศึกษาให&กับนักเรียนท่ีขาดแคลนจึงมีความสําคัญท่ีผู&บริหารต&องให&ความสําคัญเป0นอย-างมาก 
เพ่ือช-วยเหลือนักเรียนท่ีขาดแคลนสามารถได&รับการศึกษาต-อไปได& 

                                                 

 ๒๑๑ภิญโญ สาธร, หลักการบริหารการศึกษา, พิมพ�ครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 
๒๕๔๖), หน&า ๑๕๘. 



 

๘๕

 ๒.๓) บริการสุขภาพอนามัย เป0นการช-วยเหลือส-งเสริมการดํารงไว&ซ่ึงสภาพทางกายและ
จิตเพ่ือการปรับปรุงให&เข&ากับสิ่งแวดล&อมได&เป0นอย-างดี โดยโรงเรียนควรจัดให&มีโครงการด&านสุขภาพ
อนามัยข้ึนเพ่ือดูแลส-งเสริมรักษาสุขภาพอนามัยของนักเรียน ประกอบด&วย การจัดสภาพแวดล&อม
ภายในโรงเรียนให&มีแสงสว-างเพียงพอมีความเป0นธรรมชาติ การสอนสุขศึกษา และการตรวจสุขภาพ
อนามัย เป0นต&น 
 ๒.๔) บริการอาหารในโรงเรียน ภาวะโภชนาการมีความสําคัญต-อพัฒนาการของนักเรียน
เป0นอย-างยิ่งโดยเฉพาะสมอง โรงเรียนจําเป0นต&องจัดบริการอาหารข้ึนในโรงเรียนเพ่ือส-งเสริมภาวะด&าน
โภชนาการแก-นักเรียน เป0นการประหยัดเศรษฐกิจของผู&ปกครองและครู ฝoกมารยาทในการรับประทาน
อาหารร-วมกัน นักเรียนได&รับประทานอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ และส-งเสริมให&นักเรียนรู&จักคุณค-าของ
อาหารท่ีมีประโยชน�ต-อร-างกาย 
 ๒.๕) บริการด&านความปลอดภัย โรงเรียนมีหน&าท่ีกําหนดมาตรการควบคุมดูแล เพ่ือมิให&
เกิดอันตรายแก-นักเรียนในทุกสถานการณ� โดยอาศัยความร-วมมือจากครูและบุคลากรต-าง ๆ ในโรงเรียน
ช-วยดูแล เช-น การให&ความรู&เก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย การปuองกันภัยจากอัคคีภัย การปuองกัน
อุบัติเหตุจากการจราจร และการให&การรักษาพยาบาลเม่ือเกิดอันตราย 
 ๒.๖) บริการรับ-ส-งนักเรียน การรับ-ส-งนักเรียนเป0นการบริการอย-างหนึ่งเพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยของนักเรียน สามารถทําได&โดยโรงเรียนจัดบริการรับ-ส-งนักเรียนโดยรถยนต�ของโรงเรียน 
หรืออาจจ&างหน-วยงานหรือเอกชนรับ-ส-งแทนก็ได& แต-จะต&องคํานึงถึงสถานท่ีและค-าใช&จ-าย แผนการ
ให&บริการตลอดจนความร-วมมือของผู&เก่ียวข&อง เช-น ผู&ปกครองหรือชุมชนให&เข&าใจด&วย 
 ๒.๗) บริการไปรษณีย�และโทรศัพท� เป0นบริการท่ีโรงเรียนประสานงานจัดข้ึนเพ่ืออํานวย
ความสะดวกเก่ียวกับโทรเลข พัสดุ จดหมาย ธนาณัติ และโทรศัพท� การจัดบริการเหล-านี้นอกจากเป0น
การบริการแล&วยังปuองกันป:ญหาท่ีอาจจะตามมาบางประการ เช-น เรื่องเวลาเรียน เรื่องความปลอดภัย 
เรื่องวินัยนักเรียน เป0นต&น 
 ๒.๘) บริการเรียนวิชาทหารและการผ-อนผันกามรตรวจคัดเลือกทหาร โรงเรียนท่ีเปrด
สอนโดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะมีนักเรียนบางคนท่ีประสงค�จะเรียนวิชาทหารเพ่ือการ
ใช&สิทธิ์ไม-ต&องเข&ารับการตรวจคัดเลือกทหาร หรืออาจมีนักเรียนบางคนมีอายุ ๒๑ ปE ซ่ึงเข&าเกณฑ�ท่ี
ต&องเข&ารับการตรวจเลือกทหารประจําปE โรงเรียนจะต&องขอผ-อนผัน ท้ังนี้ การเรียนวิชาทหารเพ่ือ
ส-งเสริมให&นักเรียนฝoกความมีระเบียบวินัย ฝoกความเป0นผู&นํา ความอดทน ฝoกการทํางานเป0นหมู-คณะ 
มีโอกาสช-วยเหลือประเทศชาติในกรณีจําเป0น 
 ๒.๙) บริการร&านค&าในโรงเรียน บริการร&านค&าในโรงเรียนเป0นบริการท่ีจัดข้ึน เพ่ือจําหน-าย
อุปกรณ�การเรียนและของใช&เล็ก ๆ น&อย ๆ โดยโรงเรียนอาจจัดดําเนินการในรูปกิจกรรมสหกรณ� โดย
มุ-งประโยชน�ทางการศึกษามากกว-าผลกําไรท่ีเกิดข้ึน เพ่ือส-งเสริมให&นักเรียนเรียนรู&ทักษะในการปฏิบัติ 
งานในระบบสหกรณ� ส-งเสริมความเข&าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ส-งเสริมการเข&าร-วม
กิจกรรมสหกรณ�สถานศึกษาเพ่ือช-วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน 
 ๓) ภารกิจการบริหารกิจการนักเรียนเก่ียวกับการจัดกิจกรรมนักเรียน กิจกรรมนักเรียนเป0น
กิจกรรมท่ีครูจัดข้ึนเพ่ือประกอบความเข&าใจในเนื้อหาสาระของบทเรียน สําหรับกิจกรรมท่ีระบุไว&ใน
โครงสร&างของหลักสูตร ควรมีดังนี้ 



 

๘๖

 ๓.๑) กิจกรรมส-งเสริมการสหกรณ� 
 ๓.๒) กิจกรรมส-งเสริมอุตสาหกรรม 
 ๓.๓) กิจกรรมส-งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๓.๔) กิจกรรมส-งเสริมการใช&สินค&าไทย 
 ๓.๕) กิจกรรมการใช&ห&องสมุด 
 ๓.๖) กิจกรรมส-งเสริมวิชาการต-าง ๆ ในหลักสูตร 
 ๓.๗) กิจกรรมกีฬา 
 ๓.๘) กิจกรรมนันทนาการ 
 ๓.๙) กิจกรรมอนุรักษ�ศิลปกรรมและสิ่งแวดล&อม 
 ๓.๑๐) กิจกรรมทัศนศึกษา 
 ๓.๑๑) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู&บําเพ็ญประโยชน�และรักษาดินแดน  
 ๓.๑๒) สภานักเรียน 
 ๓.๑๓) ชุมนุมหรือชมรม 
 ๓.๑๔) กิจกรรมนิทรรศการ 
 ๓.๑๕) กิจกรรมการแสดงละครและดนตรี 
 ๓.๑๖) กิจกรรมสังคมและสงเคราะห� 
 ๓.๑๗) กิจกรรมเก่ียวกับสิ่งพิมพ� 
 ๔) ภารกิจบริหารกิจการนักเรียนเก่ียวกับการสอน เป0นภารกิจท่ีจะช-วยให&นักเรียนได&ความรู&
กว&างขวางข้ึนนอกเวลาเรียนตามปกติ ได&แก- การปฐมนิเทศ การสอนพิเศษและการสอนเสริม โดยปกติ
เป0นบริการแนะนําสิ่งท่ีจะทําให&นักเรียนมีชีวิตอยู-ในโรงเรียนอย-างเป0นสุข โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือให&
รู&จักโรงเรียนของตนเอง ให&นักเรียนเรียนรู&ระเบียบข&อบังคับและนโยบายของโรงเรียน ให&นักเรียนได&
รู&จักระบบการเรียนการสอนของโรงเรียน สร&างควบอบอุ-นให&แก-นักเรียน และสร&างความตระหนักว-า
ตนเองเป0นส-วนหนึ่งของโรงเรียน๒๑๒ 
 จากการศึกษาค&นคว&าเก่ียวกับ “ป:จจัยท่ัวไปการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ- 
ศาสนา ด&านกิจกรรมนักเรียน” ผู&วิจัยได&สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักของนักวิชาการต-าง ๆ ไว&ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๑๓ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักเก่ียวกับป:จจัยท่ัวไปการจัดการโรงเรียนการกุศลของ

วัดในพระพุทธศาสนา ด&านกิจกรรมนักเรียน 
 

นักวิชาการหรือแหล:งข�อมูล แนวคิดหลัก 
ธีรวุฒิ ประทุมนพรัตน� 
(๒๕๔๖, หน&า ๖) 

การบริหารกิจกรรมนักเรียนมีความสําคัญมาก 
เพราะเก่ียวข&องใกล&ชิดกับการพัฒนาเยาวชนให&
เจริญเติบโตสมบูรณ�ดีพร&อม ท้ังอารมณ� สังคม 
จิตใจ 

 

                                                 

 ๒๑๒พิชัย เสง่ียมจิตต�, การบริหารงานเฉพาะด�านในสถาบันการศึกษา, หน&า ๖๕-๙๗. 



 

๘๗

ตารางท่ี ๒.๑๓ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักเก่ียวกับป:จจัยท่ัวไปการจัดการโรงเรียนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนา ด&านกิจกรรมนักเรียน (ต-อ) 

 
นักวิชาการหรือแหล:งข�อมูล แนวคิดหลัก 

ปรียาพร วงศ�อนุตรโรจน� 
(๒๕๔๒, หน&า ๑๔๗) 

งานกิจการนักเรียนเป0นกระบวนการศึกษาท่ี
สถานศึกษาได&จัดไว&เพ่ือพัฒนาให&นักเรียนเป0นผู&ท่ี
มีความสมบูรณ�พร&อมท้ังวิชาการและวิชาชีพ มี
ความสามารถทางสติป:ญญา ทักษะทางสังคม 
อารมณ�ม่ันคง สุขภาพสมบูรณ�ท้ังร-างกายและ
จิตใจ 

อเนก ส-งแสง 
(๒๕๔๐, หน&า ๕-๖) 

งานกิจกรรมนักเรียนมุ-งก-อให&เกิดประโยชน�โดย 
ตรงแก-เ ด็กนักเรียน คือ ช-วยให&เ ด็กมีความรู&
กว&างขวางข้ึนจากการเรียนรู&นอกห&องเรียน ช-วย
ให&เด็กค&นพบความสามารถของตนเอง ช-วยควบคุม
พลังส-วนเกินของนักเรียนไปใช&ในทางสร&างสรรค� 
ช-วยเสริมสร&างและพัฒนาบุคลิกภาพของผู&เรียน 
เปrดโอกาสให&นักเรียนได&มีส-วนร-วมรับรู&การบริหาร
โรงเรียน เกิดความรู&สึกเป0นเจ&าของ รักและผูกพัน
กับโรงเรียนมากข้ึน และช-วยให&ครูรู&จักเด็กแต-ละ
คนได&ดีข้ึน เปrดโอกาสให&เด็กทุกคนอย-างเท-าเทียม
กัน 

พิชัย เสง่ียมจิตต� 
(๒๕๔๒, หน&า ๖๑) 

กิจกรรมนักเรียนเป0นงานในส-วนท่ีไม-เก่ียวข&องกับ
การเรียนการสอนปกติ ซ่ึงมีจุดมุ-งหมายสําคัญ 
ดังนี้ 

๑) ส-งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ 

๒) จัดให&บริการต-าง ๆ 

๓) เปrดโอกาสให&ใช&ชีวิตแบบประชาธิปไตย 

๔) เปrดโอกาสให&คณาจารย� นักเรียน ได&มี
โอกาสติดต-อ พบปะซ่ึงกันและกัน 

๕) เปrดโอกาสให&นักเรียนทุกคนได&รับความ 
สําเร็จในการศึกษาเล-าเรียน 

๖) อธิบายถึงจุดมุ-งหมาย นโยบาย กฎระเบียบ 
และการบริหารงานของสถานศึกษา 

๗) ช-วยสร&างบรรยากาศให&กับผู&เก่ียวข&องมี
ความรักใคร-ผูกพันกับสถานศึกษา 

 



 

๘๘

ตารางท่ี ๒.๑๓ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักเก่ียวกับป:จจัยท่ัวไปการจัดการโรงเรียนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนา ด&านกิจกรรมนักเรียน (ต-อ) 

 
นักวิชาการหรือแหล:งข�อมูล แนวคิดหลัก 

J.H. Robbins and Williams 
(1969, p. 210) 

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู&เรียนนี้ โรงเรียนจะต&อง
ยอมรับนับถือนักเรียนแต-ละคนว-าเป0นบุคคล
สําคัญในฐานะท่ีเป0นพลเมืองคนหนึ่งของประเทศ 
และโปรแกรมกิจกรรมนักเรียนจะต&องเป0นไปเพ่ือ
สนองความสนใจของนักเรียน มิใช-จัดสนองความ
ต&องการของสถานศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห-งชาติ 

(๒๕๔๐, หน&า ๒๖๗-๒๖๘) 

กระบวนการบริหารงานกิจการนักเรียน ผู&บริหาร
จึงควรอาศัยกระบวนการในการบริหารมาเป0น
แนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 

- การวางแผนการจัดกิจการนักเรียน 

- การจัดหน-วยงานท่ีรับผิดชอบในแต-ละ
กิจกรรม 

- การวางตัวบุคคลเข&าตามหน-วยงานต-าง ๆ 

- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน 

- การจัดประสานสัมพันธ�ของหน-วยงาน 

- การรายงาน 

- การประเมินผลงาน 

 
 สรุปได�ว:า การบริหารงานกิจกรรมนักเรียนเป0นงานท่ีต&องมีการประสานงานและขอความ
ร-วมมือ กับบุคคลหลายฝhายท้ังบุคคลภายในและภายนอกองค�กร มีการวางแผนการดําเนินงานและ
มอบหมายความรับผิดชอบให&ชัดเจน เพราะเม่ือเกิดป:ญหาและอุปสรรคข้ึนจะสามารถตรวจสอบและ
แก&ไขได&อย-างถูกต&อง การดําเนินงานควรมีแผนการปฏิบัติงานท่ีเป0นแผนประจําปEท้ังระยะสั้นและระยะ
ยาว โดยกิจกรรมท่ีจัดข้ึนต&องคําถึงถึงผลประโยชน�ท่ีจะเกิดกับนักเรียนมากท่ีสุด กิจกรรมนักเรียนเป0น
งานท่ีเก่ียวข&องกับนักเรียนท้ังหมด ยกเว&นในส-วนท่ีเก่ียวข&องกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน ท้ังนี้ เพ่ือ
พัฒนานักเรียนทางด&านอารมณ� สังคม ร-างกาย และจิตใจ ขอบข-ายการบริหารกิจกรรมนักเรียน
ประกอบด&วยภารกิจการปกครองและเสริมสร&างระเบียบวินัย ภารกิจการบริหารกิจกรรมนักเรียน
เก่ียวกับงานสวัสดิการนักเรียน ภารกิจการบริหารกิจกรรมนักเรียนเก่ียวกับการจัดกิจกรรมนักเรียน 
และภารกิจบริหารกิจกรรมนักเรียนเก่ียวกับการสอน โดยขอบข-ายงานของกิจกรรมนักเรียนใน
โรงเรียนท้ังหมดเป0นงานบริหารท่ีมีจุดมุ-งหมายเพ่ือการพัฒนาผู&เรียนให&สามารถพัฒนาตนเองได&อย-าง
หลากหลาย 
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 ๒.๔.๔ ด�านการบริหารงานบุคคล 
 ผู&วิจัยได&ศึกษาค&นคว&าเก่ียวกับ “ป:จจัยท่ัวไปการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ- 
ศาสนา ด&านการบริหารงานบุคคล” จากทัศนะของนักวิชาการท่ีหลายหลาก ดังนี้ 
 การบริหารงานบุคคล หมายถึง การจัดระเบียบบุคคลให&ทํางานตามความรู&ความสามารถ
ของแต-ละคนให&มากท่ีสุด๒๑๓ เป0นการจัดกระบวนการเพ่ือให&ได&มาซ่ึงบุคคลผู&มีคุณภาพตามความ
ต&องการและความจําเป0นขององค�การ๒๑๔ เริ่มต้ังแต-การสรรหาคน เข&าทํางาน การเลือกคน การบรรจุ
แต-งต้ัง การโอน การย&าย การฝoกอบรม การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตําแหน-ง การเลื่อน
เงินเดือน การปกครองบัญชาการ การดําเนินการทางวินัย การให&พ&นจาก งานและการจ-ายค-าบําเหน็จ
บํานาญเม่ือออกจากงาน๒๑๕ 
 การบริหารงานบุคคล (Personnel Management) เป0นกระบวนการท่ีผู&บริหารต&องใช&ท้ัง
ศิลปtและกลยุทธ�ในการดําเนินงาน๒๑๖ เพราะคนเป0นป:จจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการบริหาร คนเป0นผู&ใช&ป:จจัย
ในการบริหารงานอ่ืน ๆ ไม-ว-า จะเป0นเงิน วัสดุ และวิธีการจัดการ แต-องค�การใดหรือหน-วยงานใดจะ
สามารถหาคนดีมีความรู&ความสามารถอยู-ปฏิบัติงานให&องค�การได&นานท่ีสุดนั้น องค�การหรือหน-วยงาน
นั้นจะต&องมีการบริหารงานบุคคลท่ีดีมีประสิทธิภาพด&วย๒๑๗ การบริหารงานบุคคลเป0นภารกิจของ
ผู&บริหารท่ีมุ-งปฏิบัติในกิจกรรมท้ังปวงท่ีเก่ียวกับบุคลากร เพ่ือให&ป:จจัยด&านบุคคลขององค�กรเป0น
ทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา ซ่ึงจะส-งผลสําเร็จต-อเปuาหมายขององค�กร ซ่ึงโดยท่ัวไป
การบริหารงานบุคคลมีระบบสําคัญ ๒ ระบบ ดังนี้ 
 ๑) ระบบอุปถัมภ� (Patronage System) เกิดจากประเทศจีนโบราณท่ีใช&วิธีเลือกสรรคนเข&า 
รับราชการ ๓ วิธี คือ วิธีระบบสืบสายโลหิตโดยเป0นการชัดจูงวงศาคณาญาติเข&ารับราชการ วิธีระบบ 
แลกเปลี่ยนโดยเป0นการนําเอาสิ่งของมาแลกเปลี่ยนกับตําแหน-ง และวิธีระบบชอบพอเป0นพิเศษโดย
เป0นการแต-งต้ังผู&รับใช&ใกล&ชิด ซ่ึงการยึดระบบอุปถัมภ�นี้ก-อให&เกิดผลเสียต-อองค�การต-าง ๆ ดังนี้ 
 ๑.๑) การพิจารณาเลือกสรรคนเข&าทํางานรวมท้ังการเลือนข้ันตําแหน-ง มักจะไม-คํานึงถึง
หลักคุณวุฒิและความรู&ความสามารถเป0นเกณฑ� และจะไม-เปrดโอกาสท่ีเท-าเทียมกัน 
 ๑.๒) บุคลากรขาดสมรรถภาพ งานไม-ก&าวหน&า เพราะบรรจุแต-งต้ังบุคคลตามความพอใจ 
ไม-ได&เลือกสรรจากผู&มีความรู&ความสามารถ 
 ๑.๓) ผู&ปฏิบัติงานจะมุ-งทํางานเพ่ือเอาใจเจ&านายหรือผู&มีอํานาจ มากกว-าปฏิบัติงานตาม
หน&าท่ีหลัก 

                                                 

 ๒๑๓เสนาะ ติเยาว�, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�, ๒๕๔๓), 
หน&า ๒๗. 
 ๒๑๔พนัส หันนาคินทร�, หลักการบริหารโรงเรียน, พิมพ�ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 
๒๕๔๒), หน&า ๑๘. 
 ๒๑๕ธีรยุทธ พ่ึงเทียร และสุรพล สุยะพรหม, การบริหารงานบุคคลและวิชาความถนัดเชิงวิเคราะห", 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�สูตรไพศาล, ๒๕๔๓), หน&า ๒๔. 
 ๒๑๖พยอม วงษ�สารศรี, องค"การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : พรานนกการพิมพ�, ๒๕๔๒), หน&า ๑๕. 
 ๒๑๗สมาน รังษิโยกฤษฎ� และสุธี สุทธิสมบูรณ�, หลักการบริหารเบ้ืองต�น, พิมพ�ครั้งท่ี ๑๙, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพ� ส&มหวาน จํากัด, ๒๕๔๔), หน&า ๕. 



 

๙๐

 ๑.๔) บุคลากรขาดหลักประกันความม่ังคงและมักจะมีอิทธิพลทางการเมือง ผลประโยชน� 
เข&าแทรกแซงภายในหน-วยงาน 
 ระบบอุปถัมภ�ถึงแม&จะสื่อความหมายไปในทางไม-ดีมากกว-าส-วนดี แต-ก็ยังเป0นระบบท่ีทุก 
ประเทศจําเป0นต&องใช&ควบคู-กันไปกับระบบคุณธรรม เพราะมีลักษณะงานบางอย-างท่ีไม-อาจเลือกสรร 
บุคคลเข&าทําหน&าท่ีได& 
 ๒) ระบบคุณธรรม (Merit System) หรือเรียกอีกอย-างว-า ระบบคุณความดี เป0นระบบท่ี 
เกิดข้ึนจากความพยายามในการท่ีจะขจัดข&อบกพร-องของระบบอุปถัมภ� ระบบคุณธรรมเป0นระบบท่ี
นิยมใช&กันแพร-หลายท่ัวโลก โดยยอมรับกันว-าเป0นระบบท่ีช-วยให&เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน
บุคคลมากท่ีสุด 
 เปuาหมายสําคัญของระบบคุณธรรม คือ การขจัดระบบอุปถัมภ�ออกไป โดยมุ-งเสริมสร&าง
ประสิทธิภาพ และความเป0นธรรมในระบบการบริหารงานบุคคล มุ-งให&ได&คนดีมีความรู&ความสามารถ
เหมาะสมตาม ความต&องการของหน-วยงานมาปฏิบัติงานให&มากท่ีสุด ระบบคุณธรรมนี้ยึดหลักสําคัญ 
๔ ประการ คือ 
 ๒.๑) หลักความเสมอภาค หมายถึง การเปrดโอกาสท่ีเท-าเทียมกันในการสมัครเข&าทํางาน 
ในค-าตอบแทนยึดหลักงานเท-ากันเงินเท-ากัน และในการปฏิบัติท่ีอยู-ในเกณฑ�ท่ีเป0นมาตรฐานเดียวกัน 
 ๒.๒) หลักความสามารถ หมายถึง การยึดถือความรู& ความสามารถเป0นหลักในการเลือก 
สรรเข&าทํางาน ในการเลื่อนตําแหน-ง และในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานดีเด-น 
 ๒.๓) หลักความม่ันคง หมายถึง หลักประกันในการปฏิบัติงานท่ีหน-วยงานให&บุคลากร 
เพ่ือให&การปฏิบัติงานนั้น ๆ ยึดถือเป0นอาชีพได&และได&รับการคุ&มครองตามกฎหมายท่ีจะไม-ถูกกลั่น
แกล&ง ให&ออกจากงานโดยไม-มีความผิด และเพ่ือให&บุคลากรมีกําลังใจในการทํางานและสามารถเลี้ยง
ชีพอยู-ได& เม่ือออกจากงาน 
 ๒.๔) หลักความเป0นกลางทางการเมือง หมายถึง หลักการปราศจากการแทรกแซงทาง
การเมือง เป0นหลักการปฏิบัติหน&าท่ีของราชการท่ีมุ-งให&ข&าราชการประจําได&ปฏิบัติหน&าท่ีโดยอิสระ 
 ผลดีของระบบคุณธรรม มีดังนี้ 
 - ด&านหน-วยงาน หน-วยงานจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเปuาหมาย 
 - ด&านบุคลากร บุคลากรจะมีความม่ันคง ความก&าวหน&า มีคุณธรรม และมีขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติหน&าท่ีให&หน-วยงานเจริญก&าวหน&า 
 - ด&านสังคม ระบบคุณธรรมส-งเสริมความเสมอภาคและระบอบประชาธิปไตย และก-อให& 
เกิดสัมพันธภาพท่ีดีระหว-างการเมืองกับข&าราชการประจํา 
 อนึ่ง การใช&ระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล ๔ หลักการท่ีได&กล-าวแล&วนั้น ยังต&อง
ยึดหลักท่ีสําคัญ ๆ เพ่ิมเติมอีก เช-น หลักการพัฒนาบุคลากร หลักความเหมาะสม ใช&คนให&เหมาะกับ
งาน หลักความเป0นธรรมและการเสริมสร&างความเป0นธรรม หลักการจัดสวัสดิการต-าง ๆ หลักมนุษย
สัมพันธ�หรือการ ยอมรับนับถือคุณค-าและศักดิศรีของบุคคล๒๑๘ 
 

                                                 

 ๒๑๘พยอม วงษ�สารศรี, องค"การและการจัดการ, หน&า ๑๖-๑๘. 



 

๙๑

 ป:จจุบันได&มีการกล-าวถึงมิติใหม-ในการปรับโครงสร&างและการบริหารงานภาครัฐ โดยกําหนด
แนวทางการปฏิรูประบบราชการตามแผนแม-บทปฏิรูประบบราชการ ซ่ึงกําหนดให&มีโครงการเกษียณ 
อายุราชการก-อนกําหนด เพ่ือลดอัตรากําลังบุคคลภาครัฐให&น&อยลง ซ่ึงเป0นวิธีการหนึ่งท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ�ป:จจุบัน แต-ยังมีความจําเป0นท่ีจะต&องรักษาคนดีท่ีมีความรู&ความสามารถ มีความฉลาด 
วิสัยทัศน�กว&างไกลไว&ในระบบราชการ๒๑๙ 
 หลักการในการบริหารงานบุคคลตามทฤษฎีการบริหาร ๑๔ ข&อ ท่ีมีความยืดหยุ-นสามารถ
ดัดแปลงให&เข&ากับความต&องการท้ังหมดของหลักการในการบริหารของทุกองค�การ ได&แก- 
 ๑) การแบ-งงาน (Division of Work) การแบ-งงานระหว-างคนงานกับผู&จัดการจะช-วยเพ่ิม
ผลผลิตของเขา 
 ๒) อํานาจหน&าท่ีและความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) เป0นสิทธิจะออก
คําสั่งและใช&อํานาจเพ่ือให&ได&มาซ่ึงการยอมทําตามคําสั่ง ขณะท่ีทําให&เห็นข&อแตกต-างระหว-างอํานาจ
หน&าท่ีเป0นทางการ (ได&จากตําแหน-งท่ีตัวเองครองอยู-) กับอํานาจหน&าท่ีส-วนบุคคล (ต้ังอยู-บนพ้ืนฐาน
ของเชาวน�ป:ญญา ประสบการณ�และความสามารถส-วนบุคคล) คนในองค�กรต&องการอํานาจหน&าท่ีมาก
ข้ึนแต-กลัวความรับผิดชอบ การกลัวความรับผิดชอบดังกล-าวทําให&ความริเริ่มเป0นอัมพาตด&วยจะต&อง
ดําเนินข้ันตอนพิเศษเพ่ือชักจูงคนให&ยอมรับความรับผิดชอบขณะท่ีใช&อํานาจหน&าท่ี 
 ๓) วินัย (Discipline) วินัยมีความจําเป0นเพ่ือทําให&การบริหารมีความราบรื่น 
 ๔) เอกภาพของการบังคับบัญชา (Unity of Command) พนักงานควรได&รับคําสั่งจากหัวหน&า
เพียงคนเดียวเท-านั้น คนท่ีมีหัวหน&ามากกว-าหนึ่งคนในเวลาเดียวกันอยู-รอดได&ยาก 
 ๕) ความเป0นเอกภาพของคําสั่ง (Unity of Direction) เป0นความคิดเดียวและแผนการเดียว
สําหรับกิจกรรมกลุ-มหนึ่งท่ีมีจุดมุ-งหมายเดียวกัน เอกภาพของการบังคับบัญชาไม-อาจเกิดข้ึนได&ถ&าหาก
ปราศจากเอกภาพของคําสั่ง 
 ๖) ให&ผลประโยชน�ขององค�กรมีความสําคัญกว-าผลประโยชน�ของบุคคล (Subordination 
of Individual Interests of the General Interest) ผลประโยชน�ของพนักงานคนหนึ่งหรือกลุ-มหนึ่ง
ไม-ควรอยู-เหนือผลประโยชน�ขององค�กร 
 ๗) ค-าตอบแทน (Remuneration) ค-าตอบแทนของบริหารความยุติธรรมและถูกต&อง 
 ๘) การรวมอํานาจไว&ในส-วนกลาง (Centralization) การรวมอํานาจไว&ในส-วนกลางเป0นระเบียบ
ตามธรรมชาติในองค�กรใหญ- ๆ มีความจําเป0นในการจัดต้ังคนกลางข้ึน การมอบอํานาจให&คนกลางท่ีมี
ความริเริ่มก็ข้ึนอยู-กับลักษณะของผู&จัดการ ความน-าเชื่อถือของผู&ใต&บังคับบัญชา และเง่ือนไขของธุรกิจ 
 ๙) หลักสกาลาร� (Scalar Chain) ถ&ามีการใช&กฎขององค�กรท่ีเป0นทางการ การสื่อสารระหว-าง
ผู&ใต&บังคับบัญชาสองคนในต-างแผนอาจต&องใช&เวลายาวนานและซับซ&อน กล-าวคือคนหนึ่งอาจส-งข&อความ
ข้ึนไปตามสายการบังคับบัญชาแล&วรอจนถึงจุดหมายปลายทาง 
 ๑๐) ลําดับ (Order) คนท่ีเหมาะสมควรอยู-ในท่ีเหมาะสม ความรู&ท่ีละเอียดในข&อกําหนดของ
มนุษย�และทรัพยากรขององค�กร และความสมดุลท่ีคงท่ีระหว-างข&อกําหนดเหล-านี้กับทรัพยากร 

                                                 

 ๒๑๙วิษณุ เครืองาม, มิติใหม:ในการปรับปรุงโครงสร�างและการบริหารงานภาครัฐ, (กรุงเทพมหานคร : 
ทําเนียบรัฐบาล, ๒๕๔๐), หน&า ๗.  



 

๙๒

 ๑๑) ความเท่ียงธรรม (Equity) ความเท่ียงธรรมและความเสมอภาคจากการปฏิบัติ คือ 
ผลลัพธ�ของการรวมกันของความเมตตาและความยุติธรรม 
 ๑๒) ความม่ันคงในงานของบุคลากร (Stability of Tenure of Personnel) สนับสนุนความ 
ม่ันคงในงานของบุคลากรเพ่ือประกันถึงความราบเรียบในการปฏิบัติภารกิจ ความไม-ม่ันคงในงานคือ
เหตุผลและผลของการทํางานท่ีไม-ดี 
 ๑๓) ความริเริ่ม (Initiative) ความริเริ่มประกอบด&วย การคิดแผนอย-างรอบคอบและประกัน
ถึงความสําเร็จของมันเป0นแหล-งท่ียิ่งใหญ-ของความเข&มแข็งในธุรกิจเพ่ือสนับสนุนความริเริ่ม ผู&บังคับ 
บัญชาต&องแสดงไหวพริบท่ีดีให&มากและความพร&อมท่ีจะละท้ิงความถือดี 
 ๑๔) ความสามัคคีในหมู-คณะ (Esprit Dee Corps) ความสามัคคีของบุคลากรในองค�กรด&วย
ทัศนะท่ีจะสร&างความสํานึกของความสามัคคีในหมู-พนักงาน ผู&จัดการต&องแสดงการบูรณาการส-วนบุคคล
ท่ีสูง นอกจากจะเป0นตัวอย-างเน&นคุณธรรมแล&วผู&จัดการไม-ควรยึดถือคติพจน�ท่ีว-า แบ-งแยกแล&วปกครอง 
การแบ-งแยกกําลังศัตรูให&อ-อนแอเป0นเรื่องท่ีฉลาด แต-การแบ-งแยกทีมของตัวเองเป0นความบาปต-อธุรกิจ 
การพัฒนาความสัมพันธ�ท่ีเป0นมิตร และจัดต้ังผลประโยชน�ร-วมโดยความตกลงร-วมกัน๒๒๐ 
 ภารกิจในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา คือ การสรรหาและการ คัดเลือก การบรรจุ
แต-งต้ัง การปรับวุฒิ การโอน การย&ายภายใน การเปลี่ยนตําแหน-ง การเลื่อนข้ัน เงินเดือน การขอ
ตําแหน-งทางวิชาการ การขอตําแหน-งผู&ชํานาญการ การลาศึกษาฝoกอบรมและดูงาน การอนุมัติจ&าง
บุคลากรประเภทต-าง ๆ และการล&าออกจากงานหรือการพ&นจากงาน๒๒๑ แม&ภารกิจบางอย-างผู&บริหาร
โรงเรียนไม-มีอํานาจโดยตรงท่ีจะกระทําตาม เช-น การออกคําสั่งบรรจุแต-งต้ังให&บุคคลเข&ารับราชการ
หรือออกคําสั่งให&ออกจากราชการ ฯลฯ อย-างไรก็ตาม ผู&บริหารโรงเรียนก็มีสิทธิท่ีจะมีส-วนร-วมใน
ภารกิจเหล-านั้นและในบางเรื่องก็อาจจะเป0นภารกิจท่ีต&องกระทําโดยตรง เช-น การประเมินผลงานของ
ครูในโรงเรียน เป0นต&น ดังนั้น ผู&บริหารโรงเรียนจึงควรจะทําความเข&าใจภาพรวมของการบริหารงาน
บุคคลท้ังหมด ดังนี้ 
 ๑) การวางแผนกําลังคน (Manpower Planning) หรือการจัดอัตรากําลัง ได&แก- การท่ีจะ
กําหนดว-าในโรงเรียนมีความจําเป0นต&องใช&ครูหรือผู&ทําหน&าท่ีต-าง ๆ เป0นจํานวนเท-าไรและจะต&องมี
คุณสมบัติอย-างไรจึงจะสามารถดําเนินงานของโรงเรียนได&๒๒๒ การวางแผนกําลังคนมี ๓ ข้ัน คือ 
 ๑.๑) การประเมินกําลังคนท่ีมีอยู-ในป:จจุบัน (Manpower Inventory) ซ่ึงจะต&องมีท้ัง
ระบบข&อมูล และรายละเอียดกําลังคนท่ีมีอยู-ในป:จจุบันในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ๑.๒) การคาดการณ�กําลังคนในอนาคต (Manpower Forecast) ต&องคาดการณ�และระบุ
ไว&ว-า ระยะเวลาข&างหน&าในอนาคตท่ีกําหนดไว&นั้น กําลังคนท่ีต&องการมีอะไร เท-าไร อะไรบ&าง ท้ังในแง-
จํานวน ประเภทตลอดถึงคุณสมบัติต-าง ๆ ของบุคคล เช-น ความชํานาญข้ันพ้ืนฐาน การศึกษา และ
ประสบการณ� 
                                                 

 ๒๒๐ชาญชัย อาจินสมาจาร, ทฤษฎีการบริหารตามแนวคิดของปราชญ"ตะวันตก, (กรุงเทพมหานคร : 
ป:ญญาชน, ๒๕๕๑), หน&า ๒๓-๒๖. 
 ๒๒๑กิตติ โฉลกคงถาวร, กระบวนการบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�, 
๒๕๔๕), หน&า ๙๖. 
 ๒๒๒พนัส หันนาคินทร�, หลักการบริหารโรงเรียน, หน&า ๓. 



 

๙๓

 ๑.๓) การจัดทําแผนกําลังคน (Manpower Plans) หรือแผนเฉพาะท่ีแน-นอน สําหรับท่ี
จะนํามาใช&ปฏิบัติ เสริมส-วนท่ีขาดระหว-างข&อแตกต-างท่ีเกิดข้ึนจากกําลังคนท่ีคาดการณ�และกําลังคนท่ี
มีอยู-๒๒๓ 
 การวางแผนกําลังคนจึงเป0นการคาดการณ�ความต&องการกําลังคนขององค�การ เป0นการ
ล-วงหน&าว-าต&องการบุคคลประเภทใด ระดับใด จํานวนเท-าใด และต&องการเม่ือใด (The Right People 
at the Right Place at the Right time) และกําหนด วิธีการท่ีจะได&มาซ่ึงบุคลากรท่ีต&องการว-าจะ
ได&มาจากไหน อย-างไร ตลอดจนกําหนดนโยบาย ระเบียบ ปฏิบัติต-าง ๆ เพ่ือจะใช&บุคคลท่ีมีอยู-ให&เป0น
ประโยชน�สูงสุด๒๒๔ 
 ๒) การสรรหาหรือการรับสมัครบุคคลเข&าทํางาน (Recruitment) ได&แก- การท่ีจะเสาะหา
แหล-งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามต&องการท่ีจะใช&ปฏิบัติงาน๒๒๕ โดยอาศัยกระบวนการเสาะหาและจูงใจให&
เขาสมัครเข&าทํางานในหน-วยงาน ซ่ึงเป0นกระบวนการท่ีจะต&องเริ่มข้ึนหลังจากหน-วยงานทราบแน-ชัด
แล&วว-า มีความต&องการบุคคลเข&ามาทํางานในตําแหน-งใด การสรรหาบุคคลอาจสรรหาจากใหญ- ๆ ได& 
๒ แหล-งใหญ- คือ สรรหาจากภายในหน-วยงาน เป0นวิธีท่ีดีในด&านท่ีจะทํานุบํารุงและส-งเสริมกําลังใจใน
การทํางานของผู&ปฏิบัติงานในหน-วยงาน เพราะจะทําให&มีกําลังใจในการปฏิบัติงาน มีความจงรักภักดี
ต-อหน-วยงานมากข้ึน และอีกวิธีหนึ่ง คือ สรรหาบุคคลจากภายนอกหน-วยงาน เป0นการสรรหาบุคคลท่ี
อ่ืนเข&ามาปฏิบัติงานในหน-วยงาน อาจกระทําได&อย-างกว&างขวาง เช-น การรับโอนบุคคลจากหน-วยงาน
อ่ืนท่ีมีความรู&ความสามารถเข&ามาปฏิบัติงานในหน-วยงาน เช-น การรับบุคคลท่ีเพ่ิงสําเร็จการศึกษาจาก
สถานศึกษา เป0นต&น๒๒๖ โดยวัตถุประสงค�ของการสรรหาบุคลากร มี ๓ ประการ คือ 
 ประการท่ี ๑ เพ่ือให&ได&บุคคลท่ีมีความรู&ความสามารถเหมาะสมกับตําแหน-งงาน 
 ประการท่ี ๒ เพ่ือปuองกันการเกิดป:ญหาอันเกิดจากบุคคลจากไม-พึงพอใจบรรยากาศในองค�การ 
เพราะถ&ามีกระบวนการสรรหาท่ีดีได&บุคคลดีเข&ามาร-วมงานป:ญหาในองค�การน&อยลงหรือไม-มีเลย 
 ประการท่ี ๓ เพ่ือให&เกิดประโยชน�ด&านความพึงพอใจท้ังผู&บริหารและบุคลากร เนื่องจากผู&
ทํางานพอใจมาทํางาน ผู&บริหารพอใจเพราะได&คนดีมีความรู&มาร-วมงาน๒๒๗ 
 ข้ันตอนในการสรรหาบุคลากร มีดังนี้ 
 ๒.๑) กําหนดนโยบายในการสรรหา นโยบายต&องแถลงเป0นลายลักษณ�อักษรให&มีความ 
ชัดเจนและเป0นรูปธรรมพอท่ีจะนําไปปฏิบัติได& เช-น กระบวนการคัดเลือกจะมีวิธีการอย-างไร จะใช&การ
สอบ การสัมภาษณ�หรือวิธีอ่ืน 
 ๒.๒) กําหนดลักษณะงานให&ผู&ท่ีสนใจจะเข&ามาทํางานทราบ เพ่ือปuองกันความเข&าใจผิด
และ ความผิดหวังเม่ือเข&ามาทํางาน 

                                                 

 ๒๒๓ธงชัย สันติวงษ�, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๒), หน&า ๑๐๒-
๑๐๖. 
 ๒๒๔พยอม วงษ�สารศรี, องค"การและการจัดการ, หน&า ๕๔. 
 ๒๒๕พนัส หันนาคินทร�, หลักการบริหารโรงเรียน, หน&า ๓. 
 ๒๒๖สมาน รังษิโยกฤษฎ� และสุธี สุทธิสมบูรณ�, หลักการบริหารเบ้ืองต�น, หน&า ๗๙. 
 ๒๒๗นงนุช วงษ�สุวรรณ, การบริหารทรัพยากรมนุษย", (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�อนันตศิลปt, ๒๕๔๒), 
หน&า ๑๐๒. 



 

๙๔

 ๒.๓) การหาแหล-งกําลังคน คือ ต&องทราบว-าจะหาคนได&จากสถาบันท่ีทําหน&าท่ีผลิต
บุคคล เหล-านั้นจากไหน ควรจะดูหลักสูตรสําหรับแขนงวิชานั้น ๆ มาประกอบการพิจารณาด&วย 
 ๒.๔) ช-องทางสําหรับการแสวงหา คือ การกระจายข-าวด&วยวิธีการต-าง ๆ ท่ีจะให&ได&คนท่ี
ต&องการได&ทราบ 
 ๒.๕) แบบฟอร�มสําหรับให&ผู&มาสมัครงานกรอก ต&องง-ายต-อการตรวจสอบและตรงต-อ
ความ ต&องการขององค�การ ได&แก- 
 - ข&อมูลส-วนตัวบุคคล ได&แก- ชื่อ สกุล เพศ วันเดือนปE เกิด ศาสนา ท่ีเกิดภูมิลําเนา 
ป:จจุบัน ชื่อบิดามารดา สถานภาพทางครอบครัว 
 - ระดับการศึกษา ความชํานาญเฉพาะด&าน ความสามารถพิเศษ เกียรติบัตร รางวัลหรือ 
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติท่ีเคยได&รับ 
 - ความต&องการสถานภาพทางการงาน เช-น ตําแหน-งและเงินเดือน ประสบการณ�ในการ 
ทํางานท่ีผ-านมา สาเหตุท่ีออกจากงานครั้งสุดท&าย 
 - หลักฐานการรับราชการทหารหรือได&รับการยกเว&น 
 - ภาพถ-ายผู&สมัคร แหล-งอ&างอิงหรือผู&รับรอง๒๒๘ 
 อย-างไรก็ตาม ในการดําเนินการสรรหาต&องคํานึงถึงหลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับกระบวนการ
สรรหาท่ีครบวงจร คือ ทราบนโยบายแผนอัตรากําลังคนและแนวทางบริหารอัตรากําลังคน รู&แหล-ง
แรงงานและวิธีเข&าถึงแหล-งแรงงานท่ีต&องการ กระบวนการจ&างงานต&องทําถูกต&องตามกฎหมาย การ
กระทําอย-างเป0นข้ันตอนสามารถอธิบายได&ตลอดกระบวนการ การจัดระบบแฟuมประวัติบุคลากรเป0น
อย-างดีและทันสมัยตลอดเวลา มีวิธีดําเนินการเก่ียวกับบุคลากรใหม-อย-างเป0นระบบ และมีระบบการ
บริหารอัตรากําลังคนเพ่ือรองรับความก&าวหน&า๒๒๙ 
 ๓) การคัดเลือกบุคคลเข&าทํางาน (Selection) หมายถึง การใช&วิธีการต-าง ๆ เพ่ือเลือกบุคคล
ท่ีคิดว-ามีคุณสมบัติตามต&องการท่ีจะใช&ปฏิบัติงาน๒๓๐ การคัดเลือกบุคลากร (Personnel Selection) 
คือ กระบวนการท่ีคัดเลือกผู&สมัครงานเพ่ือให&ได&บุคลากรท่ีดี มีคุณสมบัติเหมาะสมถูกต&องตรงกับ
คุณสมบัติเฉพาะของงานท่ีกําหนดไว& ถ&าองค�การใดสามารถคัดเลือกบุคลากรท่ีมีคุณภาพมีประสิทธิภาพ
ในการทํางาน องค�การนั้นย-อมจะได&รับผลสําเร็จในการดําเนินงานบรรลุเปuาหมาย มีผลงานดีเป0นท่ี
เชื่อถือได& และทําให&องค�การมีชื่อเสียงเป0นท่ียอมรับขององค�กรต-าง ๆ ด&วย๒๓๑ โดยกระบวนการในการ
คัดเลือกบุคคลเข&าทํางาน มีดังนี้ 
 ๓.๑) กําหนดนโยบายและวิธีการคัดเลือก จะต&องสอดคล&องกับจุดหมายขององค�การและ
แผนกําลังคนท่ีได&กําหนดไว& ซ่ึงจะเป0นป:จจัยในการกําหนดกระบวนการคัดเลือกว-าเราจะใช&วิธีการใดใน
การคัดเลือก 
                                                 

 ๒๒๘พนัส หันนาคินทร�, หลักการบริหารโรงเรียน, หน&า ๑๑๗. 
 ๒๒๙เกรียงไกร เจียมบุญศรี และจักร อินทจักร, การบริหารทรัพยากรบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�
บุคแบงค�, ๒๕๔๔), หน&า ๑๑๕. 
 ๒๓๐พนัส หันนาคินทร�, หลักการบริหารโรงเรียน, หน&า ๓. 
 ๒๓๑อํานวย แสงสว-าง, การจัดการทรัพยากรมนุษย", (กรุงเทพมหานคร : อักษรพิพัฒน�, ๒๕๔๔), หน&า 
๑๓๒. 



 

๙๕

 ๓.๒) กําหนดบทบาทท่ีต&องการสําหรับตําแหน-งนั้น เพ่ือประโยชน�ในการจัดหาเครื่องมือ
ทดสอบความสามารถของผู&สมัครได&อย-างมีประสิทธิภาพ และเป0นเครื่องสร&างความเข&าใจลักษณะและ
ขอบเขตของงานท่ีจะต&องปฏิบัติในเม่ือเข&าทํางานแล&ว 
 ๓.๓) คุณสมบัติเฉพาะตัวของผู&สมัคร เช-น คุณสมบัติด&านการงานอาชีพ ภูมิหลังผู&สมัคร 
คุณสมบัติส-วนตัว นิสัยใยคอทัศนคติความสนใจ และค-านิยม 
 ๓.๔) การประเมินข&อมูลของผู&สมัครจากแบบฟอร�มใบสมัคร จากการทดสอบ รวมท้ังการ 
สัมภาษณ� จากจดหมายรังรอง และจากแหล-งข-าวอ่ืน 
 ๓.๕) การตัดสินใจรับเข&าทํางานโดยต&องตรวจดูคุณวุฒิและคุณสมบัติครั้งสุดท&าย โดย
เป0นข้ันตอนของการเสนอชื่อเพ่ือพิจารณาแต-งต้ัง การแต-งต้ัง และการทําสัญญา 
 ๓.๖) การกําหนดให&เข&าปฏิบัติหน&าท่ี (Placement) ถือได&ว-าเป0นการมอบหมายหรือกําหนด 
หน&าท่ีความรับผิดชอบในงานท่ีจะต&องปฏิบัติ 
 ๓.๗) การติดตามผลของกระบวนการคัดเลือกบุคลากรเม่ือบุคลากรได&ปฏิบัติงานแล&ว๒๓๒ 
 ๔) การนําเข&าสู-งาน (Induction) มีจุดมุ-งหมายสําคัญคือต&องการให&ผู&เข&ามาใหม-ได&รู&จักกับ
งานและองค�ประกอบต-าง ๆ ของโรงเรียนเพ่ือให&การปรับตัวของผู&เข&ามาทํางานใหม-เป0นไปได&อย-าง
รวดเร็วอันจะทําให&ประสิทธิภาพในการทํางานสูงข้ึน๒๓๓ การแนะนําบุคลากรใหม-ในหน-วยงานเป0นงาน
ท่ีสําคัญ ท้ังนี้ เพ่ือลดความสับสนกังวลใจของผู&เข&ามาใหม-ในองค�การ การให&คําแนะนําท่ีมีประสิทธิผล
อย-างหนึ่งคือการปฐมนิเทศงานท่ีผู&บริหารควรทําในการนําบุคคลเข&าสู-งาน คือ วันแรกให&รู&จักบุคลากร
ในหน-วยงาน ท้ังในระดับข&อมูล (Information level) และระดับความสัมพันธ� (Relationship level) 
และควรมีเอกสารประกอบคําแนะนําแผนผังองค�การ โครงสร&างองค�การ ต-อมา ในสัปดาห�แรกให&เรียนรู&
เก่ียวกับงานและทีมงาน และในเดือนแรกให&เรียนรู&เก่ียวกับงานและองค�การ๒๓๔ โดยกระบวนการใน
การนําบุคลากรเข&าสู-งาน มีดังนี้  
 ๔.๑) การให&คําแนะนําสภาพการณ�หรือข&อเท็จจริงต-าง ๆ เก่ียวกับการปฏิบัติงาน ได&แก- 
สภาพของท่ีทํางาน ระเบียบในการทํางาน สิทธิอันพึงมีและหน&าท่ีท่ีจะต&องปฏิบัติบริการและสวัสดิการ
ท่ีองค�การมีให& วิธีการประเมินผลงานเพ่ือความเจริญก&าวหน&า และสาเหตุท่ีจะต&องออกงาน 
 ๔.๒) การสร&างความจงรักภักดีต-อองค�การ ได&แก- สร&างความพึงพอใจท่ีได&เข&ามาเป0นสมาชิก
ในองค�การนั้น สร&างความผูกพันต-องานและองค�การ  
 ๔.๓) การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ เพ่ือให&ผู&เข&าสู-งานใหม-ทราบเรื่องต-าง ๆ ได&แก- หน&าท่ี
ความรับผิดชอบ สําหรับตําแหน-ง ความสัมพันธ�ระหว-างหน-วยงานท้ังในระดับบน ระดับเดียวกันและ
ระดับท่ีอยู-ในความรับผิดชอบ สิทธิและสวัสดิการท่ีจะได&จากองค�การ รายได& การพัฒนาตนเอง การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระเบียบปฏิบัติท่ี ต&องทําประจํา มาตรการรักษาความปลอดภัยในการ
ทํางานระเบียบวินัยและการลงโทษระดับต-าง ๆ ลักษณะ ชุมชนท่ีต้ังขององค�การ การปฐมนิเทศควรมี
เรื่องราวต-าง ๆ ท่ีผู&ปฏิบัติงานต&องทราบและปฏิบัติ 
                                                 

 ๒๓๒พนัส หันนาคินทร�, หลักการบริหารโรงเรียน, หน&า ๑๑๗. 
 ๒๓๓เรื่องเดียวกัน, หน&า ๓. 
 ๒๓๔สมชาย ไตรรัตน�ภิรมย�, บุคลากรหัวใจแห:งความสําเร็จในธุรกิจ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสามัคคี
สาร, ๒๕๓๗), หน&า ๕๗. 



 

๙๖

 ๔.๔) การติดตามผลการปฏิบัติงานของผู&เข&าสู-หน-วยงานในระหว-างทดลองทํางาน 
 ๔.๕) การควบคุมกระบวนการในการนําคนเข&าสู-งานตามข้ันตอน เช-น การปรับตัวเข&ากับ
ตําแหน-งงาน การรับผิดชอบสายงาน และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ�ระหว-างหน-วยงาน
ในระดับเดียวกันหรือระดับอยู-ในความรับผิดชอบและระดับเดียวกัน การปรับตัวเข&ากับเพ่ือนร-วมงาน
และหมู-คณะ เป0นต&น๒๓๕ 
 การนําบุคลากรเข&าสู-งาน (Induction) เป0นหน&าท่ีขององค�การท่ีจะต&องพยายามกระทําด&วย
วิธีต-าง ๆ เพ่ือให&การปรับตัวของบุคลากรเป0นไปด&วยความรวดเร็วและลดความผิดพลาดในการทํางาน 
การนําบุคลากรเข&าสู-งานมีจุดประสงค�เพ่ือช-วยให&บุคคลท่ีได&รับการแต-งต้ังเข&ามาทํางานสามารถปรับตัว
ให&เหมาะสมกับตําแหน-งหน&าท่ีความรับผิดชอบและทํางานได&อย-างมีประสิทธิภาพ 
 ๕) การประเมินบุคลากร (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบและพิจารณาถึงผลงานท่ีได&
กระทําไปแล&ว ท้ังนี้เพ่ือประโยชน�ในการท่ีจะปรับปรุงการทํางานหรือเพ่ือใช&เป0นรากฐานในการพิจารณา
ความดีความชอบ เป0นต&น๒๓๖ การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) เป0นข้ันตอน
ท่ีจะเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของบุคคลกับมาตรฐานหรือเปuาหมายท่ีได&พัฒนาข้ึนมาสําหรับตําแหน-ง
หน&าท่ีของบุคคล ถ&าหากผลการปฏิบัติงานดีเด-นจะได&รับผลตอบแทน เช-น โบนัส หรือการ มอบหมาย
ท่ีมีความท&าทายมากข้ึน ถ&าหากผลการปฏิบัติงานไม-ดีการแก&ไขบางอย-าง เช-น การฝoกอบรมซ่ึงจะถูก
นํามาใช&เพ่ือทําให&ผลการปฏิบัติงานเป0นไปตามมาตรฐานท่ีต&องการ๒๓๗ และป:จจัยท่ีช-วยให&การประเมิน
ประสบผลสําเร็จ คือ มาตรฐานของเกณฑ� การประเมินต&องสามารถแยกแยะระหว-างคนเก-งกับคนไม-
เก-งได& แยกคนดีกับคนไม-ดีได& แยกคนต้ังใจทํางานกับคน ไม-ต้ังใจทํางานได& มีความแม-นตรงสามารถ
จําแนกความแตกต-างระหว-างผู&เก-งกับผู&ไม-เก-งได& มีความน-าเชื่อถือ๒๓๘ โดยข้ันตอนในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร มี ๕ ประการ ดังนี้ 
 ๕.๑) กําหนดวัตถุประสงค�ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือนําไปใช&ในการบริหาร 
งานบุคคล คือ ใช&ประกอบการพิจารณาการแต-งต้ังเข&าปฏิบัติงาน เลื่อนตําแหน-ง ปรับปรุงสมรรถภาพ
ของการปฏิบัติงาน สวัสดิการ การพิจารณาความดีความชอบ การพิจารณาผู&ปฏิบัติงานท่ีย-อหย-อน
สมรรถภาพและไม-ปรับปรุงแก&ไขตนเองให&ดีข้ึนได&ให&พ&นจากตําแหน-ง 
 ๕.๒) กําหนดแบบและกําหนดลักษณะของงาน เม่ือกําหนดวัตถุประสงค�แล&วต&องกําหนด
วิธีท่ีจะใช&ในการดําเนินงานเพ่ือให&บรรลุวัตถุประสงค�โดยการสร&างแบบประเมินผลข้ึนและกําหนด
ลักษณะงานท่ีต&องการประเมิน แบบท่ีจะใช&ประเมินมีหลายแบบ เช-น การกําหนดเครื่องวัดในแต-ละ
คุณสมบัติเป0นรายการไป (Rating Scales) การเปรียบเทียบเป0นรายบุคคล การกาเครื่องหมายตาม
รายการ (Check list) การบันทึกเหตุการณ�สําคัญ (Critical Incident) การสัมภาษณ� (Field Review) 
การเขียนรายการ (Free-form Essay) การประเมินผลเป0นกลุ-ม (Group Appraisal) 

                                                 

 ๒๓๕พนัส หันนาคินทร�, หลักการบริหารโรงเรียน, หน&า ๑๒๕. 
 ๒๓๖เรื่องเดียวกัน, หน&า ๓. 
 ๒๓๗สมยศ นาวีการ, การบริหาร, พิมพ�ครั้งท่ี ๙, (กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, ๒๕๔๕), หน&า ๔๗. 
 ๒๓๘นิสดารก� เวชยานนท�, การประเมินบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�, 
๒๕๔๓), หน&า ๙. 



 

๙๗

 ๕.๓) การกําหนดตัวผู&ประเมิน และทําการอบรมผู&ทําการประเมิน ผู&บังคับบัญชาท่ีจะทํา
การประเมินจะต&องมีความรู& ความเข&าใจ หรือทราบถึงนโยบายวัตถุประสงค�หลักการและเทคนิคการ
ประเมินผลตามแบบฟอร�มและลักษณะงานท่ีกําหนดเป0นมาตรฐานไว& 
 ๕.๔) กําหนดวิธีประเมินผลงาน เช-น การประเมินพฤติกรรมของผู&ปฏิบัติงาน การประเมิน
คุณลักษณะของผู&ปฏิบัติงาน การประเมินด&วยการเปรียบเทียบเป0นรายบุคคล การประเมินความก&าวหน&า
ของงาน การประเมินผู&ปฏิบัติงานเอง การประเมินตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว& 
 ๕.๕) การวิเคราะห�ผลและการนําผลท่ีได&จากการประเมินการใช& เม่ือเจ&าหน&าท่ีบริหาร 
งานบุคคลได&รับแบบประเมินผลท่ีผู&บังคับบัญชาได&ประเมินไว&แล&ว จะต&องพิจารณาวิเคราะห�รายงาน
จากแบบประเมินเป0นคน ๆ ไป จะต&องวิเคราะห�ผลงาน เม่ือได&ผลการประเมินแล&วจะต&องลงทะเบียน 
(Record) เพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาเก่ียวกับผู&ปฏิบัติงานนั้น ตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงานอยู-กับ
องค�การ หน-วยงาน หรือสถาบัน๒๓๙ 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานจึงจําเป0นต&องวางมาตรฐานการทํางานและทําการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรตามมาตรฐานเหล-านั้น โดยมีเปuาหมายเพ่ือกระตุ&นให&บุคลากรปฏิบัติงานได&
มาตรฐานเฉลี่ย นั่นเอง๒๔๐ 
 ๖) การพัฒนาบุคลากร (Development) หมายถึง การหาวิธีการส-งเสริมให&ปฏิบัติงานอยู-ได&
มีความรู&ความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน เช-น ได&รับความรู&เพ่ิมข้ึนมีวิธีการทํางานดีข้ึน๒๔๑ การ
พัฒนาบุคลากรจึงเป0นกระบวนการในการดําเนินการเพ่ิมความรูทักษะและความสามารถของบุคลากร
ในองค�การให&สามารถปฏิบัติงานได&ดีมีประสิทธิภาพทําให&องค�การเจริญก&าวหน&า๒๔๒ 
 การพัฒนาบุคลากรเป0นการพัฒนาทักษะและความรู&ท่ีจําเป0นรวมถึงการพัฒนาอาชีพและ
การพัฒนาการบริหารจัดการให&แก-บุคลากรเพ่ือปรับปรุงความสามารถให&การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
เกิดความก&าวหน&าในอาชีพ เตรียมพร&อมเรียนรู&ความเจริญก&าวหน&าของบุคคล และการเปลี่ยนแปลง
ขององค�การหรือสถาบันในอนาคต ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรจึงมีจุดประสงค�หลัก ๒ ประการ คือ  
 ประการท่ี ๑ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดความสูญเสียอันเกิดจากความ
รู&เท-าไม-ถึงการณ� เช-น ไม-รู&จักวิธีทํางาน ลดอุบัติภัย พัฒนาความเข&าใจระหว-างผู&ปฏิบัติงานกับหัวหน&า 
ส-งเสริมความคิดริเริ่มด&านการจัดการเพ่ือเตรียมบุคลากรสําหรับงานท่ีขยายข้ึน 
 ประการท่ี ๒ เพ่ือสนองความต&องการท่ีจะก&าวหน&าของบุคลากร สร&างขวัญหรือกําลังใจใน
การทํางาน เพ่ิมพูนความรู&ความสามารถและสมรรถภาพในการทํางาน ลดอุบัติภัยหรือความสูญเสียท้ัง
วัสดุและตัวผู&ปฏิบัติงานเอง ก-อให&เกิดความเข&าใจเหตุผลนโยบายและความจําเป0นในการดําเนินงาน
ของผู&นําในองค�การ๒๔๓ 

                                                 

 ๒๓๙สมาน รังษิโยกฤษฎ� และสุธี สุทธิสมบูรณ�, หลักการบริหารเบ้ืองต�น, หน&า ๓๘. 
 ๒๔๐สมชาย หิรัญกิตติ, การบริหารทรัพยากรมนุษย", (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�ธีระฟrล�มและไซเทกซ�, 
๒๕๔๒), หน&า ๒๐๒. 
 ๒๔๑พนัส หันนาคินทร�, หลักการบริหารโรงเรียน, หน&า ๓. 
 ๒๔๒นงนุช วงษ�สุวรรณ, การบริหารทรัพยากรมนุษย", หน&า ๑๙๕. 
 ๒๔๓เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง, การบริหารทรัพยากรมนุษย", (ขอนแก-น : โรงพิมพ�คลังนานาธรรม, ๒๕๔๔), 
หน&า ๑๙๐-๑๙๖. 



 

๙๘

 วิธีการในการพัฒนาบุคลากรมีหลายวิธี แต-ท่ีสําคัญมีดังนี้ 
 ๖.๑) การฝoกอบรม เป0นวิธีท่ีนิยมกันมากท่ีสุดเนื่องจากหน-วยงานสามารถกําหนดหลักสูตร 
เปuาหมายและประเมินผลได&อย-างมีระบบ ซ่ึงมีข้ันตอนประกอบด&วย การศึกษาป:ญหาความจําเป0นใน
การอบรม กําหนดหลักสูตรและแผนการฝoกอบรม การดําเนินการฝoกอบรม การประเมินผลการอบรม 
การติดตามผลการอบรม ตามลําดับ 
 ๖.๒) การพัฒนาโดยกระบวนการปฏิบัติงาน คือ การแนะนําชี้แจงรายบุคคลหรือรายกลุ-ม 
การประชุมการสัมมนา การสอนงาน การฝoกหรือการทดลองปฏิบัติงาน การมอบหน&าท่ีให&ปฏิบัติ การ
ให&คําปรึกษา การจัดทําคู-มือ การแบ-งงานภายในสํานักงาน เป0นต&น 
 ๖.๓) การพัฒนาโดยการบริหาร ได&แก- การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค� การบริหารโดยมี
ส-วน ร-วม เช-น การวางแผน การกําหนดเปuาหมาย การตัดสินใจ การติดตามประเมินผลและการแก&ป:ญหา
ในการทํางาน เป0นต&น 
 ๖.๔) การพัฒนาโดยการให&ไปศึกษาต-อ ซ่ึงรวมถึงการส-งไปฝoกอบรมศึกษาดูงานด&วย๒๔๔ 
 โดยนัยนี้ กล-าวได&ว-า ขอบเขตของการพัฒนาบุคลากร จึงมี ๓ ด&าน คือ การฝoกอบรม โดย
เน&นท่ีงาน การศึกษา โดยเน&นท่ีตัวบุคคล และการพัฒนาโดยเน&นท่ีองค�การ๒๔๕ 
 ๗) การตอบแทนบุคลากร (Compensation) หมายถึง การจัดหาสิ่งตอบแทนในการทํางาน
ของผู&ปฏิบัติงานซ่ึงอาจเป0นรูปวัตถุเช-นเงินหรือสิทธิบางอย-างก็ได&๒๔๖ ค-าตอบแทน คือ ผลประโยชน�
ในทางเศรษฐกิจในรูปแบบต-าง ๆ เช-น ค-าจ&าง เงินเดือน เงินชดเชย หรือผลประโยชน�อย-างอ่ืนท่ีองค�การ
ให&แก-บุคลากรเพ่ือเป0นการตอบแทนการทํางานของบุคคล๒๔๗ เป0นการจ-ายเงินตอบแทนสําหรับบริการ
ท่ีองค�การได&จากพนักงาน๒๔๘ โดยการให&ผลตอบแทนต-อบุคลากรตามระเบียบข&าราชการและลูกจ&าง 
ประจํา มีดังนี้ 
 ๗.๑) เงินบําเหน็จ หมายถึง เงินตอบแทนความชอบ ซ่ึงจ-ายเป0นเงินก&อนครั้งเดียว 
 ๗.๒) เงินบํานาญ หมายถึง เงินตอบแทนความชอบท่ี ซ่ึงจ-ายเป0นรายเดือนจนกว-าจะถึง
แก-กรรมหรือหมดสิทธิ์ 
 ๗.๓) เงินบําเหน็จตกทอด หมายถึง เงินท่ีจ-ายเพ่ือบรรเทาความเดือดร&อนให&แก-ทายาท 
ซ่ึงจ-ายเป0นเงินก&อนครั้งเดียว 
 ๗.๔) เงินบําเหน็จปกติ หมายถึง เงินท่ีจ-ายให&แก-บุคคลท่ีเข&ามาทํางานเป0นลูกจ&างประจํา 
เม่ือออกจากงานหรือตาย โดยจ-ายเป0นเงินก&อนครั้งเดียว 

                                                 

 ๒๔๔สมชาย ไตรรัตน�ภิรมย�, บุคลากรหัวใจแห:งความสําเร็จในธุรกิจ, หน&า ๓๑. 
 ๒๔๕ดนัย เทียมพุฒ, การบริหารทรัพยากรบุคคลในทศวรรษหน�า, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ�จุฬาลงกรณ� 
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน&า ๔๕. 
 ๒๔๖พนัส หันนาคินทร�, หลักการบริหารโรงเรียน, หน&า ๓. 
 ๒๔๗ณัฏฐพันธ� เขจรนันทน�, การจัดการทรัพยากรบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�แห-งจุฬาลงกรณ�
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน&า ๒๓๘. 
 ๒๔๘ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, ศัพท"รัฐประศาสนศาสตร", พิมพ�ครั้งท่ี ๘, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�แห-งจุฬาลงกรณ� 
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน&า ๘๕. 



 

๙๙

 ๗.๕) เงินบําเหน็จพิเศษ หมายถึง เงินท่ีจ-ายเป0นเงินก&อนครั้งเดียวให&แก-ลูกจ&างประจํา
หรือลูกจ&างชั่วคราวท่ีได&รับอันตราย หรือปhวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน&าท่ีหรือถูกประทุษร&าย 
เพราะเหตุกระทําการตามหน&าท่ีจนไม-สามารถปฏิบัติงานต-อไปได& และทายาทของลูกจ&างประจําหรือ
ลูกจ&างชั่วคราวท่ีถึงแก-ความตาย เนื่องจากปฏิบัติหน&าท่ี 
 ๗.๖) เงินทําขวัญ หมายถึง เงินท่ีจ-ายเพ่ือเป0นขวัญและกําลังใจให&ในกรณีได&รับอันตราย
หรือปhวยเจ็บ เพราะเหตุปฏิบัติหน&าท่ีหรือถูกประทุษร&ายเพราะเหตุกระทําการตามหน&าท่ี โดยจ-ายเป0น
เงินก&อนครั้งเดียว๒๔๙ 
 ในการจ-ายค-าตอบแทนจําเป0นต&องยึดหลักการลักษณะของความเท-าเทียมกัน ประกอบไปด&วย 
งานเท-ากันเงินเดือนเท-ากัน วุฒิการศึกษาเท-ากันเงินเดือนเท-ากัน และความสามารถเท-ากันเงินเดือน
เท-ากัน โดยความเท-าเทียมกันในองค�กรจะพิจารณาจาก ความเท-าเทียมกันเม่ือเทียบกับค-าตอบแทน
ขององค�กร กับค-าตอบแทนขององค�กรอ่ืน ๆ ท่ีดําเนินกิจการประเภทเดียวกัน ตําแหน-งงานท่ีมีความ
รับผิดชอบเหมือนกันควรจ-ายค-าตอบแทนเท-ากัน ส-วนความเท-าเทียมภายนอกองค�กรกระทําได&โดย
การสํารวจค-าตอบแทนในตลาดแรงงานท่ัวไป (Prevailing Wage)๒๕๐ 
 ๘) การสร&างสภาพความม่ันคงในการทํางานของบุคลากร หมายถึง การกําหนดมาตรฐาน
ต-าง ๆ เพ่ือสร&างความรู&สึกม่ันคงในอาชีพให&แก-ผู&ปฏิบัติงาน๒๕๑ ความเจริญก&าวหน&าในหน&าท่ีรวมถึง
ความม่ันคงในตําแหน-งหน&าท่ี เป0นแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ผู&บริหารท่ีดีจะต&องพยายามสนับสนุนให&
บุคลากรในหน-วยงานหรือองค�กรของตนก&าวหน&าต-อไปให&มากท่ีสุด ความม่ันคงในงานเป0นสิ่งท่ีคน
คาดหวังว-าจะได&รับจากองค�การ เป0นความเรียกร&องต&องการของคนทํางาน เพ่ือจะได&มีชีวิตอยู-รอด
อย-างถาวร ไม-ต&องหวั่น เกรงภัยท่ีจะมากระทบต-อชีวิตและความเป0นอยู-ของตนและครอบครัว๒๕๒ โดย
โมเดล (Model) ความก&าวหน&ามีแนวคิดสําคัญ ดังนี้ 
 ๘.๑) พ้ืนฐานของระบบทางก&าวหน&าในสายอาชีพ ตําแหน-งเป0นแนวทางท่ีองค�กรกําหนด
ข้ึน เพ่ือให&ผู&ปฏิบัติงานในองค�กรได&รู&ได&เข&าใจถึงโอกาสและทางก&าวหน&าในสายอาชีพของตนเอง ผ-าน
ทางเส&นทางก&าวหน&าในสายอาชีพ (Career Path) ซ่ึงเป0นรูปแบบท่ีแสดงเส&นทางก&าวหน&าท่ีกําหนดข้ึน
เพ่ือให&ผู&ปฏิบัติงานมองเห็นลําดับข้ันของตําแหน-งและภาระหน&าท่ีการงานพร&อมท้ังคุณสมบัติในการ
ดํารงตําแหน-งในแต-ละระดับได&อย-างชัดเจน 
 ๘.๒) หลักเกณฑ�และเง่ือนไขในการก&าวหน&าในสายอาชีพ เป0นหลักเกณฑ�ท่ีเป0นแนว ทาง
ปฏิบัติท่ีเป0นหลักประกันในการกลั่นกรองและคัดเลือกผู&ปฏิบัติงานท่ีมีความรู& ความสามารถ มีความ
เหมาะสมกับวัฒนธรรมและประเพณีขององค�กร เข&าสู-ตําแหน-งได&อย-างมีประสิทธิภาพและเป0นธรรม 

                                                 

 ๒๔๙ชูศักดิ์ เจนประโคน, การประเมินค:างานและการประเมินพนักงาน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๔), หน&า ๔๘-๔๙. 
 ๒๕๐จินดาลักษณ� วัฒนสินธุ�, การบริการเงินเดือนและค:าจ�าง, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร 
ศาสตร�, ๒๕๓๔), หน&า ๕. 
 ๒๕๑พนัส หันนาคินทร�, หลักการบริหารโรงเรียน, หน&า ๓. 
 ๒๕๒เพ็ญศรี วายวานนท�, การจัดการทรัพยากรคน, (กรุงเทพมหานคร : โครงการส-งเสริมเอกสารวิชาการ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�, ๒๕๓๒), หน&า ๒๑๐-๒๑๑. 



 

๑๐๐

 ๘.๓) ระบบการประเมินผลและการปฏิบัติงานของบุคคล ซ่ึงเป0นจุดเชื่อมหรือเครื่องมือ
พ้ืน ฐานในการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของบุคคล เพ่ือเป0นแนวทางให&องค�กรบ-งชี้และกําหนด
ตัวบุคคลท่ีเหมาะสมในการวางแผนพัฒนาทางก&าวหน&าในสายอาชีพให&เจริญเติบโตเป0นกําลังสําคัญ
ขององค�กรต-อไป 
 ๘.๔) การวางแผนพัฒนาทางก&าวหน&าในสายอาชีพ เป0นการดําเนินการกําหนดตําแหน-งท่ี
สําคัญของหน-วยงานท่ีจําเป0นต&องมีการคัดเลือกและกลั่นกรอง เป0นการดําเนินการขององค�กรในการ
คัดเลือกและกลั่นกรองตัวผู&ปฏิบัติงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานดี มีศักยภาพโดดเด-นและมีคุณสมบัติเหมาะสม
กับตําแหน-งในระดับต-าง ๆ เพ่ือวางแผนทางก&าวหน&าและจัดเตรียมพัฒนาด&วยวิธีการต-าง ๆ ให&ผู&ปฏิบัติ 
งานผู&นั้นมีความรู&ความสามารถและคุณสมบัติเหมาะสมต-อการเลื่อนให&ดํารงตําแหน-งท่ีวางไว&๒๕๓ 
 จากการศึกษาค&นคว&าเก่ียวกับ “ป:จจัยท่ัวไปการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ- 
ศาสนา ด&านการบริหารงานบุคคล” ผู&วิจัยได&สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักของนักวิชาการต-าง ๆ ไว&
ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๑๔ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักเก่ียวกับป:จจัยท่ัวไปการจัดการโรงเรียนการกุศลของ

วัดในพระพุทธศาสนา ด&านการบริหารงานบุคคล 
 

นักวิชาการหรือแหล:งข�อมูล แนวคิดหลัก 
เสนาะ ติเยาว� 
(๒๕๔๓, หน&า ๒๗) 

การบริหารงานบุคคล หมายถึง การจัดระเบียบ
บุคคลให&ทํางานตามความรู&ความสามารถของแต-
ละคนให&มากท่ีสุด 

พนัส หันนาคินทร� 
(๒๕๔๒, หน&า ๑๘) 

การบริหารงานบุคคลเป0นการจัดกระบวนการ
เ พ่ือให& ได&มา ซ่ึงบุคคลผู& มี คุณภาพตามความ
ต&องการและความจําเป0นขององค�การ 

ธีรยุทธ พ่ึงเทียร และสุรพล สุยะพรหม 

(๒๕๔๓, หน&า ๒๔) 
การบริหารงานบุคคล เริ่มต้ังแต-การสรรหาคน 
เข&าทํางาน การเลือกคน การบรรจุแต-งต้ัง การ
โอน การย&าย การฝoกอบรม การพิจารณาความดี
ความชอบ การเลื่อนตําแหน-ง การเลื่อนเงินเดือน 
การปกครองบัญชาการ การดําเนินการทางวินัย 
การให&พ&นจากงาน การจ-ายค-าบําเหน็จบํานาญ
เม่ือออกจากงาน 

 
 

                                                 

 ๒๕๓ฝhายอัตรากําลังและระบบงาน กองการเจ&าหน&าท่ี กรมพัฒนาฝEมือแรงงาน, เส�นทางความก�าวหน�าใน
อาชีพของข�าราชการสายงานนักวิชาการพัฒนาฝmมือแรงงาน (Skill Development Technical Officer), 
กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาฝEมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน, ๒๕๕๓), หน&า ๖-๗. 



 

๑๐๑
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นักวิชาการหรือแหล:งข�อมูล แนวคิดหลัก 

สมาน รังษิโยกฤษฎ� และสุธี สุทธิสมบูรณ� 
(๒๕๔๔, หน&า ๕) 

การบริหารงานบุคคลเป0นกระบวนการท่ีผู&บริหาร
ต&องใช& ท้ังศิลปtและกลยุทธ�ในการดําเนินงาน 
เพราะคนเป0นป:จจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการบริหาร คน
เป0นผู&ใช&ป:จจัยในการบริหารงานอ่ืน ๆ ไม-ว-า จะ
เป0นเงิน วัสดุ และวิธีการจัดการ 

วิษณุ เครืองาม 

(๒๕๔๐, หน&า ๗) 
ป:จจุ บันได& มีการกล-าวถึงมิ ติใหม- ในการปรับ
โครงสร&างและการบริหารงานภาครัฐ โดยกําหนด
แนวทางการปฏิรูประบบราชการตามแผนแม-บท
ปฏิรูประบบราชการ ซ่ึงกําหนดให&มีโครงการ
เกษียณอายุราชการก-อนกําหนดเพ่ือลดอัตรา 
กําลังบุคคลภาครัฐให&น&อยลง ซ่ึงเป0นวิธีการหนึ่งท่ี
เหมาะสมกับสถานการณ�ป:จจุบัน แต-ยังมีความ
จําเป0นท่ีจะต&องรักษาคนดีท่ีมีความสามารถ มี
ความฉลาด วิสัยทัศน�กว&างไกลไว&ในระบบราชการ 

ชาญชัย อาจินสมาจาร 
(๒๕๕๑, หน&า ๒๓-๒๖) 

หลักการในการบริหารงานบุคคลตามทฤษฎีการ
บริหาร ๑๔ ข&อ ได&แก- 

๑) การแบ-งงาน 

๒) อํานาจหน&าท่ีและความรับผิดชอบ 

๓) วินัย 

๔) เอกภาพของการบังคับบัญชา 

๕) ความเป0นเอกภาพของคําสั่ง 

๖) ให&ผลประโยชน�ขององค�กรมีความสําคัญ
กว-าผลประโยชน�ของบุคคล 

๗) ค-าตอบแทน 

๘) การรวมอํานาจไว&ในส-วนกลาง 
๙) หลักสกาลาร� 
๑๐) ลําดับ 

๑๑) ความเท่ียงธรรม 

๑๒) ความม่ันคงในงานของบุคลากร 

๑๓) ความริเริ่ม 

๑๔) ความสามัคคีในหมู-คณะ 

 



 

๑๐๒

ตารางท่ี ๒.๑๔ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักเก่ียวกับป:จจัยท่ัวไปการจัดการโรงเรียนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนา ด&านการบริหารงานบุคคล (ต-อ) 

 
นักวิชาการหรือแหล:งข�อมูล แนวคิดหลัก 

กิตติ โฉลกคงถาวร 
(๒๕๔๕, หน&า ๙๖) 

ภารกิจในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา คือ 
การสรรหาและการ คัดเลือก การบรรจุแต-งต้ัง 
การปรับวุฒิ การโอน การย&ายภายใน การเปลี่ยน
ตําแหน-ง การเลื่อนข้ัน เงินเดือน การขอตําแหน-ง
ทางวิชาการ การขอตําแหน-งผู&ชํานาญการ การลา
ศึกษาฝoกอบรมและดูงาน การอนุมัติจ&างบุคลากร
ประเภทต-าง ๆ และการล&าออกจากงานหรือการ
พ&นจากงาน 

ธงชัย สันติวงษ� 
(๒๕๔๒, หน&า ๑๐๒-๑๐๖) 

ผู&บริหารโรงเรียนควรจะทําความเข&าใจภาพรวม
ของการบริหารงานบุคคลท้ังหมด ดังนี้ 

๑) การวางแผนกําลังคน 

๒) การสรรหา/การรับสมัครบุคคลเข&าทํางาน 

๓) การคัดเลือกบุคคลเข&าทํางาน 

๔) การนําเข&าสู-งาน 

๕) การประเมินบุคลากร 
๖) การพัฒนาบุคลากร 
๗) การตอบแทนบุคลากร 
๘) การสร&างสภาพความม่ันคงในการทํางาน

ของบุคลากร 

เกรียงไกร เจียมบุญศรี และจักร อินทจักร 
(๒๕๔๔, หน&า ๑๑๕) 

การดําเนินการสรรหาต&องคํานึงถึงหลักการ
พ้ืนฐานเก่ียวกับกระบวนการสรรหาท่ีครบวงจร 
คือ ทราบนโยบายแผนอัตรากําลังคนและแนว 
ทางบริหารอัตรากําลังคน รู&แหล-งแรงงานและวิธี
เข&าถึงแหล-งแรงงานท่ีต&องการ กระบวนการจ&าง
งานต&องทําถูกต&องตามกฎหมาย การกระทําอย-าง
เป0นข้ันตอนสามารถอธิบายได&ตลอดกระบวนการ 
การจัดระบบแฟuมประวัติบุคลากรเป0นอย-างดีและ
ทันสมัยตลอดเวลา มีวิธีดําเนินการเก่ียวกับ
บุคลากรใหม-อย-างเป0นระบบ และมีระบบการ
บริหารอัตรากําลังคนเพ่ือรองรับความก&าวหน&า 

 
 



 

๑๐๓

ตารางท่ี ๒.๑๔ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักเก่ียวกับป:จจัยท่ัวไปการจัดการโรงเรียนการกุศลของ
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นักวิชาการหรือแหล:งข�อมูล แนวคิดหลัก 

อํานวย แสงสว-าง 
(๒๕๔๔, หน&า ๑๓๒) 

การคัดเลือกบุคลากรเป0นกระบวนการท่ีคัดเลือก
ผู&สมัครงานเพ่ือให&ได&บุคลากรท่ีดี มีคุณสมบัติ
เหมาะสมถูกต&องตรงกับคุณสมบัติเฉพาะของงาน
ท่ีกําหนดไว& ถ&าองค�การใดสามารถคัดเลือก
บุคลากรท่ีมีคุณภาพมีประสิทธิภาพในการทํางาน 
องค� การนั้ นย- อมจะได& รั บผลสํ า เ ร็ จ ในการ
ดําเนินงานบรรลุเปuาหมาย มีผลงานเป0นท่ีเชื่อถือ
ได& และทําให&องค�การมีชื่อเสียงเป0นท่ียอมรับของ
องค�กรต-าง ๆ ด&วย 

นิสดารก� เวชยานนท� 
(๒๕๔๓, หน&า ๙) 

การประเมินบุคลากรมีป:จจัยท่ีช-วยให&การประเมิน
ประสบผลสําเร็จ คือ มาตรฐานของเกณฑ� การ
ประเมินต&องสามารถแยกแยะระหว-างคนเก-งกับ
คนไม-เก-งได& แยกคนดีกับคนไม-ดีได& แยกคนต้ังใจ
ทํางานกับคน ไม-ต้ังใจทํางานได& มีความแม-นตรง
สามารถจําแนกความแตกต-างระหว-างผู&เก-งกับผู&
ไม-เก-งได& มีความน-าเชื่อถือ 

สมชาย หิรัญกิตติ 

(๒๕๔๒, หน&า ๒๐๒) 
การประเมินผลการปฏิบัติงานจึงจําเป0นต&องวาง
มาตรฐานการทํางานและทําการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรตามมาตรฐานเหล-านั้น 
โดยมีเปuาหมายเพ่ือกระตุ&นให&บุคลากรปฏิบัติงาน
ได&มาตรฐานเฉลี่ย นั่นเอง 

เกรียงศักด์ิ เขียวยิ่ง 
(๒๕๔๔, หน&า ๑๙๐-๑๙๖) 

การพัฒนาบุคลากรมีจุดประสงค�หลัก ๒ ประการ 
คือ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
และเพ่ือสนองความต&องการท่ีจะก&าวหน&าของ
บุคลากร  

ดนัย เทียมพุฒ 

(๒๕๔๔, หน&า ๔๕) 
ขอบเขตของการพัฒนาบุคลากรมี ๓ ด&าน คือ 
การฝoกอบรม โดยเน&นท่ีงาน การศึกษา โดยเน&นท่ี
ตัวบุคคล และการพัฒนาโดยเน&นท่ีองค�การ 

 
 
 
 



 

๑๐๔

ตารางท่ี ๒.๑๔ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักเก่ียวกับป:จจัยท่ัวไปการจัดการโรงเรียนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนา ด&านการบริหารงานบุคคล (ต-อ) 

 
นักวิชาการหรือแหล:งข�อมูล แนวคิดหลัก 

ณัฏฐพันธ� เขจรนันทน� 
(๒๕๔๕, หน&า ๒๓๘) 

การวางแผนพัฒนาทางก&าวหน&าในสายอาชีพแก-
บุคลากรเป0นการดําเนินการกําหนดตําแหน-งท่ี
สําคัญของหน-วยงานท่ีจําเป0นต&องมีการคัดเลือก
และกลั่นกรอง เป0นการดําเนินการขององค�กรใน
การคัดเลือกและกลั่นกรองผู&ท่ีมีผลการปฏิบัติงานดี 
มีศักยภาพโดดเด-น และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
ตําแหน-งในระดับต-าง ๆ เพ่ือวางแผนทางก&าวหน&า
และจัดเตรียมพัฒนาด&วยวิธีการต-าง ๆ ให&ผู&ปฏิบัติ 
งานผู&นั้นมีความรู&ความสามารถและคุณสมบัติ
เหมาะสมต-อการเลื่อนให&ดํารงตําแหน-งท่ีวางไว& 

 
 สรุปได�ว:า บริหารงานบุคคลเป0นการจัดการเก่ียวกับบุคคลผู&ปฏิบัติในหน-วยงาน ต้ังแต-การ
สรรหา จนถึงพ&นจากตําแหน-ง จึงต&องมีขอบเขตของการบริหารงานบุคคล คือ การสรรหา การเสริมสร&าง
ความรู&ความสามารถทักษะประสบการณ� การรักษาบุคลากร การจัดสวัสดิการ การเลื่อนยศเลื่อน
ตําแหน-ง การใช&บุคลากรท่ีเหมาะสมกับงาน ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือให&ได&คนมีความรู&ความสามารถ
เข&าทํางานในองค�กรให&บรรลุเปuาหมายท่ีวางไว& และในอนาคตการบริหารงานบุคคลจะถูกปรับเปลี่ยน
ไปจากเดิม การดูแลงานประจําต-าง ๆ เป0นงานท่ีต&องใช&ความรู&ความชํานาญในฐานะนักกลยุทธ�และท่ี
ปรึกษา นักบริหารงานบุคคลจะต&องเข&าใจจิตวิทยา ติดตามข-าวสารรู&เท-าทันการเปลี่ยนแปลงต-าง ๆ และ
เป0นนักพัฒนาเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ท่ีเป0นท่ียอมรับของทุกคน งานท่ีเคยอยู-บนแบบฟอร�ม
ต-าง ๆ จะถูกทดแทนด&วยเทคโนโลยีท่ีสามารถให&บริการต-าง ๆ ได&ภายในพริบตา ซึงภาพเหล-านี้จะ
เกิดข้ึนในอนาคตอย-างแน-นอน ดังนั้น ผู&บริหารโรงเรียนควรจะทําความเข&าใจภาพรวมของการ
บริหารงานบุคคลท้ังหมด ได&แก- การวางแผนกําลังคน การสรรหา/การรับสมัครบุคคลเข&าทํางาน การ
คัดเลือกบุคคลเข&าทํางาน การนําเข&าสู-งาน การประเมินบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การตอบแทน
บุคลากร และการสร&างสภาพความม่ันคงในการทํางานของบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๐๕

 ๒.๔.๕ ด�านอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ" 
 ผู&วิจัยได&ศึกษาค&นคว&าเก่ียวกับ “ป:จจัยท่ัวไปการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ- 
ศาสนา ด&านอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ�” จากทัศนะของนักวิชาการท่ีหลายหลาก ดังนี้ 
 การบริการอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ�เป0นการจัดสภาพแวดล&อมท่ีเอ้ือต-อการเรียนรู& ท้ัง
การจัดสภาพในห&องเรียนและนอกห&องเรียน ตลอดจนบริเวณโรงเรียน ซ่ึงงานดังกล-าวมีความสําคัญต-อ
นักเรียนมาก เนื่องจากนักเรียนต&องสัมพันธ�กับสิ่งแวดล&อมตลอดเวลาและพร&อมท่ีจะสนใจสิ่งแวดล&อม
ต-าง ๆ อย-างไม-หยุดยั้ง โดยในการจัดสภาพแวดล&อมท่ีดีต&องคํานึงถึงความสะอาด ความปลอดภัย ความมี
อิสระอย-างมีขอบเขต ความสะดวกในการทํากิจกรรม ความพร&อมของอาคารสถานท่ี เช-น ห&องเรียน 
ห&องน้ํา-ห&องสุขา ฯลฯ ความเพียงพอเหมาะสมในเรื่องขนาด น้ําหนัก จํานวน และความมีบรรยากาศ
ในการเรียนรู&๒๕๔ 
 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต&องคํานึงถึงสถานท่ีท่ีใช&ทํากิจกรรม ให&เหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษาตามประเภทของกิจกรรม๒๕๕ คือ 
 ๑) กิจกรรมเสริมเนื้อหาสาระตามหลักสูตร ได&แก- พิธีแสดงตนเป0นพุทธมามกะ ประกวด
มารยาทชาวพุทธ กิจกรรมค-ายพุทธบุตร (ตามสาระการเรียนรู&พระพุทธศาสนา) กิจกรรมบริหารจิต
เจริญป:ญญา เรียน- สอบธรรมศึกษา บรรพชาสามเณรภาคฤดูร&อน 
 ๒) กิจกรรมประจําวัน/ประจําสัปดาห� เช-น กิจกรรมหน&าเสาธง กิจกรรมท่ีกระทําเพ่ือรําลึก
ถึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย� (ก-อนเคารพธงชาติ) กิจกรรมไหว&พระสวดมนต� แผ-เมตตา และสงบ
นิ่ง (สมาธิ) กิจกรรมพุทธศาสนสุภาษิตวันละบท กิจกรรมน&องไหว&พ่ี (ในแถวหน&าเสาธง) กิจกรรมเดิน
แถวเข&าห&องเรียนอย-างมีสติ เช-น เดินพร&อมท-องคติธรรมขณะเข&าห&องเรียน 
 ๓) กิจกรรมทําความดีระหว-างวัน ประกอบด&วย กิจกรรมเดินอย-างมีสติก-อนเข&าโรงอาหาร 
กิจกรรมกล-าวคําพิจารณาอาหาร ก-อนการรับประทานอาหารกิจกรรมรับประทานอาหารอย-างมีสติ 
เช-น มีกติกาว-า ไม-ดัง ไม-โกหก ไม-เหลือ กิจกรรมขอบคุณหลังรับประทานอาหาร กิจกรรมนั่งสมาธิ ๑ 
นาที ก-อนเรียน (อาจให&นักเรียนทําพร&อมกันหน&าห&องเรียน) 
 ๔) กิจกรรมก-อนเลิกเรียน ประกอบด&วย กิจกรรมไหว&พระสวดมนต�กิจกรรมรําลึกพระคุณ
ของผู&มีพระคุณ กิจกรรมท-องอาขยานสร&างสมาธิ 
 ๕) กิจกรรมประจําสัปดาห� ประกอบด&วย กิจกรรมสวดมนต�สรภัญญะประจําสัปดาห� กิจกรรม
ทําบุญตักบาตรประจําสัปดาห� (อาจทําในวันพระหรือวันท่ีสถานศึกษากําหนด) 
 ๖) จัดกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬห 
บูชา วันเข&าพรรษา วันอัฏฐมีบูชา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๖.๑) กิจกรรมวันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา และวันเข&าพรรษาสถานศึกษา 
ผู&ปกครอง และชุมชนร-วมกิจกรรม เช-น ทําบุญ ตักบาตรบริเวณสนามของสถานศึกษา ฟ:งพระเทศนา 
(โดยนักเรียนเป0นผู&ดําเนินพิธีกรรม) เวียนเทียนท่ีวัด หรือในสถานศึกษา 
                                                 

 ๒๕๔กรมวิชาการ, แผนการสอนกลุ:มวิชาสังคมศึกษา วิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปmท่ี ๔ เล:มท่ี 
๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�การศาสนา, ๒๕๓๙), หน&า ๙๑. 
 ๒๕๕มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, โรงเรียนวิถีพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน&า ๙๗-๑๐๐. 



 

๑๐๖

 ๖.๒) หล-อเทียนพรรษา และร-วมกับชุมชนในการหล-อเทียนแห-เทียนพรรษา 
 ๖.๓) สถานศึกษาจัดบรรยากาศวันสําคัญทางศาสนาโดยประดับธงทิวสีเหลือง เชิญธง
ธรรมจักร ธงฉัพพรรณรังสี และเปrดเพลงธรรมะทางวิทยุของสถานศึกษา (เสียงตามสาย)๒๕๖ 
 ๗) กิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ เช-น กิจกรรมไขป:ญหาธรรม กิจกรรมวันสําคัญของชาติศาสนา และ
พระมหากษัตริย� กิจกรรมยกย-องเชิดชูเกียรติผู&ทําความดี กิจกรรมอาสาตาวิเศษ (มีผู&สังเกตพฤติกรรม
ของผู&ปฏิบัติธรรม) กิจกรรมบันทึกความดีของผู&ปฏิบัติธรรม กิจกรรมต&นไม&พูดได& (คติธรรม) กิจกรรม
จัดนิทรรศการผลงานทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมการกําหนดทักษะและความรู&ทางพระพุทธศาสนา 
กิจกรรมสมาทานศีลในวันพระกิจกรรมสร&างสรรค�สังคม เช-น ทําความสะอาดห&องน้ํา กิจกรรมการ
ปฏิสัมพันธ� เช-น ครูต&อนรับทักทายนักเรียนด&วยกิริยาวาจาอ-อนหวาน และสัมผัสท่ีประกอบด&วยเมตตา 
กิจกรรมต&นไม&อธิฐาน กิจกรรมอบรมธรรมะ ๕ นาที (อาจจัดสัปดาห�ละ ๑ ครั้ง) และกิจกรรมถือศีล 
นอนวัด ปฏิบัติธรรมช-วงเข&าพรรษา เป0นต&น๒๕๗ 
 วิธีการบริหารงานด&านการบริการอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ� หรือการจัดการสภาพ
สิ่งแวดล&อมจะเป0นสิ่งหนึ่งซ่ึงชักจูงให&ผู&เรียนสนใจและเกิดความกระตือรือร&น อยากเรียน ไม-เบ่ือหน-าย 
โดยวิธีการจัดสภาพแวดล&อมท้ังภายในและภายนอกห&องเรียน มีดังนี้ 
 ๑) วิธีการจัดสภาพแวดล&อมในห&องเรียน 
 ในการจัดต&องคํานึงถึงความปลอดภัย ความสะอาด เปuาหมายการพัฒนา ความเป0นระเบียบ
เรียบร&อย ซ่ึงอาจจัดแบ-งพ้ืนท่ีให&เหมาะสมกับการประกอบกิจกรรมตามหลักสูตร ดังนี้ 
 ๑.๑) พ้ืนท่ีอํานวยความสะดวกเพ่ือนักเรียนและครู 
 - ท่ีแสดงผลงานของนักเรียน อาจจัดเป0นแผ-นปuาย หรือแขวนผลงาน 
 - ท่ีเก็บแฟuมผลงานของเด็ก อาจจัดทําเป0นกล-อง หรือจัดใส-แฟuมรายบุคคล 
 - ท่ีเก็บเครื่องใช&ส-วนตัวของนักเรียน อาจทําเป0นช-องตามจํานวนของนักเรียน 
 - ท่ีเก็บเครื่องใช&ครู เช-น อุปกรณ�การสอนส-วนตัวของครู ฯลฯ 
 - ปuายนิเทศหน-วยงานสอน หรือสิ่งท่ีนักเรียนให&ความสนใจ 
 ๑.๒) พ้ืนท่ีปฏิบัติกิจกรรมและการเคลื่อนไหวต&องกําหนดให&ชัดเจน ควรมีพ้ืนท่ีท่ีนักเรียน
สามารถทํางานได&ด&วยตนเองและทํากิจกรรมด&วยกันในกลุ-มเล็กหรือกลุ-มใหญ- โดยนักเรียนสามารถ
เคลื่อนไหวได&อย-างอิสระจากกิจกรรมหนึ่งไปยังกิจกรรมหนึ่งโดยไม-รบกวนผู&อ่ืน 
 ๑.๓) พ้ืนท่ีจัดมุมประสบการณ� สามารถจัดได&ตามความเหมาะสมข้ึนอยู-กับสภาพของ
ห&องเรียน จัดแยกส-วนท่ีใช&เสียงดังและเงียบออกจากกัน เช-น มุมบล็อกอยู-ห-างจากมุมหนังสือ มุม
วิทยาศาสตร�อยู-ใกล&มุมศิลปะ เป0นต&น โดยในการจัดมุมประสบการณ�ต-าง ๆ ต&องคํานึงถึงสิ่งต-อไปนี้ 
 - ในห&องเรียนควรมีมุมประสบการณ�อย-างน&อย ๓-๕ มุม 
 - ควรได&มีการผลัดเปลี่ยนสื่อตามมุมต-างๆ ตามความสนใจของนักเรียน 

                                                 

 ๒๕๖สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, การศึกษาของคนไทยในอดีตนั้นคนไทยมีฐานการศึกษา
ด�วยการใช�หลักธรรมคําสั่งสอนทางพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, 
๒๕๕๐), หน&า ๑๐-๑๕. 
 ๒๕๗มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, โรงเรียนวิถีพุทธ, หน&า ๑๐๐. 



 

๑๐๗

 - ควรจัดให&มีประสบการณ�ท่ีนักเรียนเรียนรู&ไปแล&ว ปรากฎอยู-ในมุมประสบการณ� เช-น 
เรียนรู&เรื่องวงจรชีวิตของผีเสื้อ ก็จัดให&มีผีเสื้อสต«าฟในมุมวิทยาศาสตร� ฯลฯ 
 - ควรเปrดโอกาสให&นักเรียนมีส-วนร-วมในการจัดมุมประสบการณ� ท้ังนี้ เพ่ือจูงใจให&
นักเรียนรู&สึกเป0นเจ&าของ 
 - ควรเสริมสร&างวินัยให&กับนักเรียน โดยให&มีส-วนร-วมรับผิดชอบมุมประสบการณ�ต-างๆ 
ร-วมกัน 
 ๒) วิธีจัดสภาพแวดล&อมนอกห&องเรียน 
 การจัดสภาพแวดล&อมภายในอาณาบริเวณรอบ ๆ โรงเรียน จัดรักษาความปลอดภัย ในบริเวณ
โรงเรียนและบริเวณรอบนอกโรงเรียน ดูแลรักษาความสะอาดต&นไม&ให&ความร-มรื่นรอบ ๆ บริเวณโรงเรียน 
จัดท่ีติดข-าวประชาสัมพันธ�ผู&ปกครอง ตัวอย-างเช-น 
 ๒.๑) ท่ีนักเล-นพักผ-อน จัดท่ีนั่งไว&ใต&ต&นไม&มีร-มเงา อาจใช&กิจกรรมกลุ-มย-อย ๆ หรือกิจกรรม
ท่ีต&องการความสงบ หรืออาจจัดเป0นลานนิทรรศการให&ความรู& 
 ๒.๒) บริเวณธรรมชาติ มีการปลูกไม&ดอก ไม&ประดับ ซ่ึงหากบริเวณโรงเรียนมีไม-มากนัก
อาจปลูกพืชในกระบะหรือกระถาง๒๕๘ 
 งานด&านอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ� อาจถือเป0นขอบข-ายของการบริหารงานท่ัวไปของ
โรงเรียน๒๕๙ ช-วยประสานงานและสนับสนุนให&การบริหารงานอ่ืน ๆ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพ
และเปuาหมายท่ีกําหนดไว&๒๖๐ 
 จากการศึกษาค&นคว&าเก่ียวกับ “สภาพท่ัวไปการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ- 
ศาสนา ด&านอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ�” ผู&วิจัยได&สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักของนักวิชาการ
ต-าง ๆ ไว&ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

 ๒๕๘บุญเยี่ยม จิตรดอน และราศี ทองสวัสดิ์, การจัดการสภาพแวดล�อมเพ่ือสร�างเสริมประสบการณ"ชีวิต, 
(กรุงเทพมหานคร : ยูไนเต็ดโปรดักช่ัน, ๒๕๓๗), หน&า ๖๖-๖๗. 
 ๒๕๙วันชัย ดนัยตโมนุท , การกระจายอํานาจการบริหารการศึกษาตามแนว พ.ร.บ. การศึกษาแห:งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�การศาสนา, ๒๕๔๓), หน&า ๙๓. 
 ๒๖๐สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, แนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา, พิมพ�ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิมพ�ดี จํากัด), ๒๕๔๕), หน&า ๕๗. 



 

๑๐๘

ตารางท่ี ๒.๑๕ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักเก่ียวกับป:จจัยท่ัวไปการจัดการโรงเรียนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนา ด&านอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ� 

 
นักวิชาการหรือแหล:งข�อมูล แนวคิดหลัก 

กรมวิชาการ 
(๒๕๓๙, หน&า ๙๑) 

การบริการอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ�เป0น
การจัดสภาพแวดล&อมท่ีเอ้ือต-อการเรียนรู& ท้ังการ
จัดสภาพในห&องเรียนและนอกห&องเรียน รวมถึง
บริเวณโรงเรียน ซ่ึงงานดังกล-าวมีความสําคัญต-อ
นักเรียนมาก เนื่องจากนักเรียนต&องสัมพันธ�กับ
สิ่ งแวดล&อมตลอดเวลาและพร&อมท่ีจะสนใจ
สิ่งแวดล&อมต-าง ๆ อย-างไม-หยุดยั้ง โดยในการจัด
สภาพแวดล&อมท่ีดีต&องคํานึงถึงความสะอาด ความ
ปลอดภัย ความมีอิสระอย-างมีขอบเขต ความ
สะดวกในการทํากิจกรรม ความพร&อมของอาคาร
สถานท่ี เช-น ห&องเรียน ห&องน้ํา-ห&องสุขา ฯลฯ 
ความเพียงพอเหมาะสมในเรื่องขนาด น้ําหนัก 
จํานวน และความมีบรรยากาศในการเรียนรู& 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

(๒๕๔๗, หน&า ๙๗-๑๐๐) 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต&องคํานึงถึง
สถานท่ีท่ีใช&ทํากิจกรรม ให&เหมาะสมกับบริบท
ของสถานศึกษาตามประเภทของกิจกรรม ได&แก- 

๑) กิจกรรมเสริมเนื้อหาสาระตามหลักสูตร 

๒) กิจกรรมประจําวัน/ประจําสัปดาห� 
๓) กิจกรรมทําความดีระหว-างวัน 

๔) กิจกรรมก-อนเลิกเรียน 

๕) กิจกรรมประจําสัปดาห� 
๖) จัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

๗) กิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ 

สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
(๒๕๕๐, หน&า ๑๐-๑๕) 

วิธีการบริหารงานด&านการบริการอาคารสถานท่ี
และวัสดุอุปกรณ� หรือสภาพสิ่งแวดล&อมจะเป0นสิ่ง
หนึ่งซ่ึงชักจูงให&ผู&เรียนสนใจ กระตือรือร&น อยาก
เรียน ไม-เบ่ือหน-าย โดยวิธีการจัดสภาพแวดล&อม
ท้ังภายในและภายนอกห&องเรียน โดยในการจัด
ต&องคํานึงถึงความปลอดภัย สะอาด เปuาหมาย
การพัฒนา ความเป0นระเบียบเรียบร&อย 

 
 



 

๑๐๙

ตารางท่ี ๒.๑๕ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักเก่ียวกับป:จจัยท่ัวไปการจัดการโรงเรียนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนา ด&านอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ� (ต-อ) 

 
นักวิชาการหรือแหล:งข�อมูล แนวคิดหลัก 

วันชัย ดนัยตโมนุท  
(๒๕๔๓, หน&า ๙๓) 

งานด&านอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ�ถือเป0น
ขอบข-ายของการบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียน 

สํานักงานปฏิรูปการศึกษา 
(๒๕๔๕, หน&า ๕๗) 

งานด&านอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ�เป0นงานท่ี
ช-วยประสานงานและสนับสนุนให&การบริหารงาน
อ่ืน ๆ ให&บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและ
เปuาหมายท่ีกําหนดไว& 

 
 สรุปได�ว:า งานด&านการบริการอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ�เป0นภารกิจในการจัดการ
สภาพแวดล&อมท้ังภายในและภายนอกห&องเรียน ซ่ึงจะเป0นสิ่งหนึ่งซ่ึงชักจูงให&นักเรียนเกิดความสนใจ 
และเกิดความกระตือรือร&น อยากเรียน ไม-เบ่ือหน-าย เช-น จัดเป0นมุมพระพุทธศาสนาในห&องเรียน ระเบียง 
อาคารเรียน หรืออาจจัดสวนหย-อมทางพระพุทธศาสนาโดยหาพันธุ�ไม&ท่ีปรากฏในพุทธประวัติ เช-น ต&น
จิก ต&นโพธิ์ ฯลฯ ซ่ึงต&องคํานึงถึงความสะอาด ความมีระเบียบเรียบร&อย และรวมท้ังต&องคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของนักเรียนเป0นสําคัญด&วย 

 ๒.๔.๖ ด�านธุรการ 
 ผู&วิจัยได&ศึกษาค&นคว&าเก่ียวกับ “สภาพท่ัวไปการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ- 
ศาสนา ด&านธุรการ” จากทัศนะของนักวิชาการท่ีหลายหลาก ดังนี้ 
 งานธุรการโรงเรียนเป0นงานท่ีเก่ียวกับการบริการต-าง ๆ เพ่ือให&หน-วยงานอ่ืน ๆ สามารถ
ดําเนินไปได&โดยไม-มีอุปสรรค ทําให&งานคล-องตัวและเกิดประสิทธิภาพ๒๖๑ โดยนัยนี้ อาจจําแนกงาน
ด&านธุรการออกเป0น ๙ ประเภท ได&แก- 
 ๑) โทรศัพท� กับองค�กรหรือเอกชนอ่ืน ๆ 
 ๒) งานเก่ียวกับการเงิน ได&แก- การรับและเบิกจ-ายเงิน การทําบัญชีรายรับ รายจ-าย การซ้ือ
วัสดุภัณฑ� ตลอดจนการควบคุม และตรวจสอบเก่ียวกับการเงินการบัญชีของโรงเรียน 
 ๓) งานเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณประจําปE 
 ๔) งานเก่ียวกับการควบคุมวัสดุและครุภัณฑ� 
 ๕) งานเก่ียวกับการทะเบียนของนักเรียนตลอดจนการออกใบรับรองของต-าง ๆ แก-นักเรียน
งานท่ีเก่ียวกับการจัดทําและรายงานกิจการต-าง ๆ แก-ผู&บังคับบัญชา เช-น รายงานประจําเดือน การ
จัดทําสมุดหมายเหตุรายวัน เป0นต&น 
 ๖) งานท่ีเก่ียวกับการดูแลรักษาอาคารสถานท่ี ตลอดจนการซ-อมแซมอาคารสถานท่ี และ
ครุภัณฑ�ของโรงเรียนให&อยู-ในสภาพเรียบร&อยอยู-เสมอ 

                                                 

 ๒๖๑กิตติมา ปรีดีดิลก, กระบวนการบริหารและการนิเทศการศึกษาเบ้ืองต�น, หน&า ๑๓๓. 



 

๑๑๐

 ๗) งานเก่ียวกับการประชาสัมพันธ� เช-น การติดต-อกับประชาชนในนามของโรงเรียน 
 ๘) งานเก่ียวกับการจัดการรักษาความปลอดภัยให&แก-นักเรียนขณะอยู-ในโรงเรียน 
 ๙) การควบคุมตัวบุคคลท่ีไม-ได&เก่ียวกับการสอน เช-น คนงาน ภารโรง 
 อย-างไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้ กําหนดขอบเขตด&านเนื้อหาของงานธุรการ ว-าหมายถึง การ
ดําเนินงานท่ีเก่ียวกับงานการเงินและการบัญชี ดังนั้น ผู&วิจัยจึงได&ประมวลแนวคิดเก่ียวกับงานธุรการ ดังนี้ 
 การบริหารงานธุรการเป0นงานจัดหาป:จจัยสนับสนุนเพ่ีอให&การบริการและอํานวยความสะดวก
ต-อการดําเนินงานฝhายต-าง ๆ ให&เกิดผลดีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามจดมุ-งหมาย จึงต&องมี
หลักการเพ่ีอเป0นกรอบหรือข&อกําหนดในการบริหารงาน ดังนี้ 
 ๑) หลักประสิทธิภาพ หลักการบริหารงานธุรการให&มีประสิทธิภาพ ต&องคํานึงถึงความสําเร็จ
ของการปฏิบัติงานตามภารกิจ ให&เกิดประโยชน�สูงสุดแก-องค�การ โดยใช&ทรัพยากรท่ีสําคัญ อันได&แก- 
เงิน วัสดุ ครุภัณฑ� อุปกรณ�และบุคลากร อย-างคุ&มค-าและใช&เวลาในการปฏิบัติงานให&น&อยท่ีสุด ความ 
สําเร็จในการบริหารงานธุรการจะต&องตอบสนองความต&องการขององค�การได&ครอบคลุมทุกด&าน หลัก
ประสิทธิภาพจะต&องเริ่มจากการวางแผน การจัดทําโครงการให&ชัดเจนรัดกุม มีข&อมูลประกอบการ
ตัดสินใจอย-างเพียงพอและเชื่อถือได& ตลอดจนการกําหนดบทบาทหน&าท่ีและความรับผิดชอบของบุ
คลาการฝhายธุรการให&ชัดเจน เหมาะสม สอดคล&องกับความรู& ความสามารถ ความถนัด และทักษะใน
การปฏิบัติงาน 
 ๒) หลักประสิทธิผล ในการบริหารงานธุรการตามหลักประสิทธิผลจะต&องคํานึงถึงผลงาน
ความสําเร็จท่ีสามารถวัดได&หรือเห็นเป0นรูปธรรมอย-างชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค�ขององค�การ ผลงาน
จะต&องมีคุณภาพ มีความถูกต&อง ครบถ&วน สมบูรณ�ได&มาตรฐาน สามารถตรวจสอบผลงานหรือเอกสาร
หลักฐานท่ีแสดงถึงความสําเร็จของการปฏิบัติงานได&สะดวก รวดเร็ว ถูกต&องตามระเบียบราชการ 
 ๓) หลักประหยัด ในการบริหารงานธุรการจะต&องคํานึงถึงวิธีการทํางานท่ีประหยัดแรงงาน 
ประหยัดเวลาและประหยัดทรัพยากร โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคล การบริหารงานธุรการให&สอดคล&อง
กับหลักประหยัดดังกล-าวจะต&องพิจารณาไตร-ตรองการปฏิบัติงานอย-างรอบคอบ รัดกุม มีการควบคุม 
กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานทุกข้ันตอนอย-างมีระบบ หลักการประหยัดจะต&อง
มุ-งเน&นท่ีบุคลากรให&มีความตระหนัก มีจิตสํานึกและเห็นคุณค-าของการประหยัด จะต&องจัดสายการ
บริหารงานและสายการบังคับบัญชางานธุรการให&เหมาะสม สอดคล&องกับสายการบริหารงานของ
องค�การเพ่ือไม-ให&เกิดความยุ-งยากซับช&อนมีข้ันตอนมากเกิดไป อาจทําให&การปฏิบัติงานล-าช&า เสียเวลา 
เสียแรงงาน และสินเปลืองวัสดุ 
 ๔) หลักความถูกต&อง ในการบริหารงานธุรการเป0นงานท่ีต&องปฏิบัติให&ถูกต&องตามระเบียบ 
กฎ กฎหมาย ข&อบังคับ และแนวปฏิบัติทางราชการ ผู&บริหารต&องมีความรู& ความเข&าใจเก่ียวกับระเบียบ 
กฎ กฎหมาย ข&อบังคับและแนวปฏิบัติต-าง ๆ อย-างถูกต&อง สามารถให&การนิเทศแก-บุคลากรฝhายธุรการ
ให&ปฏิบัติงานได&อย-างมีประสิทธิภาพ พร&อมท้ังจะต&องควบคุม ดูแล กํากับ ติดตามการปฏิบัติงานของ
เจ&าหน&าท่ีให&เป0นไปตามข้ันตอน สามารถตรวจสอบความถูกต&องได& สะดวก รวดเร็ว ครบถ&วน สมบูรณ� 
ผู&บริหารจะต&องส-งเสริมสนับสนุนให&เจ&าหน&าท่ีได&เข&ารับการอบรมเพ่ีอพัฒนาต&านความรู& ความสามารถ 
ทักษะ ประสบการณ�และความชํานาญงาน ซ่ึงความผิดพลาดในการทํางานเพียงคนเดียวอาจส-งผลให&
บุคคลอ่ืนในหน-วยงานถูกตําหนไปด&วย 



 

๑๑๑

 ๕) หลักความถูกใจ การบริหารงานธุรการโดยยึดหลักความถูกใจ เนื่องจากงานธุรการเป0นงาน
ส-งเสริมสนับสนุน ให&บริการ ให&ความสะดวก จัดสวัสดิการเพ่ือให&การปฏิบัติงานของฝhายต-าง ๆ ดําเนิน
ไปด&วยความเรียบร&อย การปฏิบัติงานด&งกล-าวจะต&องเก่ียวข&องกับบุคลากรทุกฝhาย ซ่ึงงานธุรการมีลักษณะ
ธรรมชาติของงานเป0นงานให&บริการ จะต&องคํานึงถึงความถูกใจของผู&ใช&บริการ ดังนั้น เจ&าหน&าท่ีปฏิบัติ 
งานธุรการจะต&องมีคุณสมบัติและบุคลิกภาพด&านบริการ มีกริยามารยาทอ-อนน&อม ท-วงทีวาจา สุภาพ 
อ-อนโยน มีอารมณ�ยิ้มแย&ม แจ-มใส และมีมนุษยสัมพันธ�กับผู&ร-วมงานและบุคคลท่ัวไป๒๖๒ 
 โดยนัยนี้ บุคคลผู&ทําหน&าท่ีบริหารงานธุรการ พึงมีคุณสมบัติส-วนบุคคลท่ีสําคัญ ๕ ประการ 
ดังนี้ 
 ๕.๑) เป0นผู&ชํานาญในการวางแผน ทักษะด&านการวางแผนมีความจําเป0นมาก ไม-เพียงแต-
งานธุรการIท-านั้น งานอ่ืน ๆ ก็เช-นเดียวกัน 
 ๕.๒) มีความชํานาญด&านการเงิน หมายถึง มีความชํานาญ รอบรู& เก่ียวกับกฎระเบียบและ 
ข&อบังคับต-าง ๆ เก่ียวกับการบริหารงานธุรการ 
 ๕.๓) มีความชํานาญด&านการจัดการ หมายถึง ความสามารถของผู&บริหารในการท่ีจะ
แก&ป:ญหาท่ีเกิดข้ึนท้ังในภาวะวิกฤติและภาวะปกติ ซ่ึงจะก-อให&เกิดความเรียบรอยในการบริหารงาน
ธุรการ 
 ๕.๔) มีความชํานาญในเรื่องคน หมายถึง ความรู&ในเรื่องจิตวิทยาเก่ียวกับตัวบุคคลใน
เรื่องของความเชื่อ เจตคติ ค-านิยม ความต&องการ ซ่ึงย-อมส-งผลต-อพฤติกรรมการทํางานของบุคคล 
 ๕.๕) มีความมุ-งม่ันและพลังแรงกล&า หมายถึง คุณสมบัติท่ีเก่ียวกับอุดมการณ�ของบุคคล
ในการทํางาน ซ่ึงแสดงให&เห็นถึงความต้ังใจในการปฏิบัติหน&าท่ีด&วยความซ่ือสัตย�สุจริต๒๖๓ 
 งานธุรการในโรงเรียนประกอบด&วยการบริหารงานการเงินและการบัญชีเป0นงานท่ีเก่ียวกับ
การวางแผนการใช&จ-ายเงิน การจัดทําบัญชีรายรับและรายจ-าย การจัดทํางบประมาณประจําปE ท้ังเงิน
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณและเงินรายได&แผ-นดิน การรายงานเงินคงเหลือประจําวัน รายงาน
การรับจ-ายเงินบํารุงการศึกษา การเก็บรักษาเงิน การตรวจสอบ การควบคุมและการประเมินผลการใช&
จ-ายเงินตามแผน๒๖๔ โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑) หลักฐานการเงินและการบัญชี ซ่ึงประกอบดาย เงินนอกงบประมาณ เงินงบประมาณ 
เงินบริจาค เงินรายได&แผ-นดินและการรายงาน ซ่ึงจะต&องมีการจัดทําหลักฐานการเงินอย-างถูกต&อง
เรียบร&อยเป0นป:จจุบัน และเก็บไว&เป0นระเบียบเรียบร&อยและปลอดภัย 
 
 
 
                                                 

 ๒๖๒วิชัย โถสุวรรณจินดา, ระบบงานธุรการสมัยใหม:, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�ธรรมนิติ จํากัด, 
๒๕๓๗), หน&า ๑๔. 
 ๒๖๓Hack W.G., I.C. Candoli and J.R. Ray. School Business Administration : A Planning 
Approach, 4thed., (Boston, Massachusetts : Allyn and Bacon, 1992), pp. 353-355. 
 ๒๖๔Hill F.W., The School Business Administrator, (Chicago : Association of School 
Business Officials, 1970), p. 18. 



 

๑๑๒

 ๑.๑) หลักฐานการเงินนอกงบประมาณ ได&แก- 
 - ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 
 - ใบเสร็จรับเงิน 
 - สมุดเงิน 
 - ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
 - ทะเบียนคุมรายรับเงินบํารุงการศึกษา 
 - ทะเบียนเงินบํารุงการศึกษา 
 - หลักฐานการจ-ายเงินนอกงบประมาณแต-ละประเภท 
 - สัญญาการยืมเงินและทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน 
 ๑.๒) หลักฐานการเงินและการบัญชีประเภทเงินงบประมาณ ได&แก- 
 - ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 
 - ใบเบิกเงินเพ่ีอจ-ายในราชการ 
 - สมุดคู-มือเบิกเงินเพ่ีอจ-ายเงินงบประมาณ 
 - สมุดเงินสด 
 - ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ 
 ๑.๓) หลักฐานการเงินและการบัญชีประเภทเงินรายได&แผ-นดิน ได&แก- 
 - ใบเสร็จรับเงิน 
 - สมุดเงินสด 
 - ใบนําส-งหรือใบเสร็จรับเงินของผู&เบิก 
 ๑.๔) หลักฐานการเงินและการบัญชีประเภทรายได& ได&แก- 
 - รายงานคงเหลือประจําวัน 
 - รายงานรับจ-ายเงินบํารุงการศึกษา 
 - รายงานประเภทคงเหลือ 
 - รายงานคงเหลือประจําวัน ณ วันสิ้นเดือน 
 - รายงานรับจ-ายเงินบํารุงการศึกษางวด ๖ เดือน 
 ๒) การรับเงิน การรับเงินทุกประเภท มีการออกใบเสร็จรับรับเงินแล&วนําไปลงบัญชีในสมุด
เงินสดอย-างถูกต&องเป0นป:จจุบัน มีการตรวจสอบตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน 
 ๓) การจ-ายเงิน ต&องมีหลักฐานการจ-ายเงิน แล&วนําไปลงบัญชีในสมุดเงินสดอย-างถูกต&องเป0น
ป:จจุบันและมีการตรวจสอบตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน 
 ๔) การเก็บรักษาเงิน จัดให&มีการเก็บรักษาเงินและเอกสารแทนตัวเงิน พร&อมท้ังจัดทํารายงาน
คงเหลือประจําวัน โดยมีคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน มีการกําหนดมาตรการการตรวจสอบติดตาม
บุคลากรท่ีทําหน&าท่ีด&านการเงินต-าง ๆ เช-น ผู&รับเงิน ผู&ทําบัญชี กรรมการเก็บรักษาเงิน ซ่ึงมิได&เป0นบุคคล
เดียวกันแต-ละงาน ตลอดจนมีการนิเทศติดตามงานอย-างสมํ่าเสมอ 
 
 
 



 

๑๑๓

 ๕) การควบคุมและตรวจสอบ จัดให&มีการควบคุมและตรวจสอบรายรับ-จ-ายเงินประจําวัน 
และหัวหน&าสถานศึกษาได&ตรวจสอบความถูกต&องตรงกันระหว-างยอดคงเหลือในสมุดเงินสดกับรายงาน
คงเหลือประจําวัน ทุกสิ้นเดือนมีการตรวจสอบสมุดเงินสด รายงานคงเหลือประจําวันและทะเบียน
การเงินต-าง ๆ แล&วรายงานการเงินท่ีระเบียบและกฎหมายกําหนดให&จัดทําไว&ครบถ&วน 
 ๖) การประเมินผลการใช&จ-ายเงินตามแผนการใช&จ-าย โดยกําหนดให&มีแผนงานการใช&เงินและ
จ-ายเงินตามแผน มีหลักฐานการควบคุมการใช&จ-ายเงินตามแผน มีการวิเคราะห�การใช&จ-ายเงินแล&วนํา
ผลไปใช&ในการปรับปรุงแผนการใช&จ-ายเงินต-อไป๒๖๕ 
 จากการศึกษาค&นคว&าเก่ียวกับ “สภาพท่ัวไปการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ- 
ศาสนา ด&านธุรการ” ผู&วิจัยได&สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักของนักวิชาการต-าง ๆ ไว&ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๑๖ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักเก่ียวกับป:จจัยท่ัวไปการจัดการโรงเรียนการกุศลของ

วัดในพระพุทธศาสนา ด&านธุรการ 
 

นักวิชาการหรือแหล:งข�อมูล แนวคิดหลัก 
กิติมา ปรีดีดิลก 

(๒๕๔๒, หน&า ๑๓๓) 
งานธุรการโรงเรียนเป0นงานท่ีเก่ียวกับการบริการ
ต-าง ๆ เพ่ือให&หน-วยงานอ่ืน ๆ สามารถดําเนินไป
ได&โดยไม-มีอุปสรรค ทําให&งานคล-องตัวและเกิด
ประสิทธิภาพ โดยนัยนี้  อาจจําแนกงานด&าน
ธุรการออกเป0น ๙ ประเภท ได&แก- 

๑) โทรศัพท� 
๒) งานเก่ียวกับการเงิน 

๓) งานจัดทํางบประมาณประจําปE 
๔) งานเก่ียวกับการควบคุมวัสดุและครุภัณฑ� 
๕) งานเก่ียวกับการทะเบียนของนักเรียน 

๖) งานดูแลรักษาอาคารสถานท่ี 

๗) งานเก่ียวกับการประชาสัมพันธ� 
๘) งานการจัดการรักษาความปลอดภัย 

๙) การควบคุมตัวบุคคลท่ีไม-ได&เก่ียวกับการ
สอน 

 
 
 
 

                                                 

 ๒๖๕กรมสามัญศึกษา, เกณฑ"มาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�คุรุสภาลาดพร&าว, 
๒๕๓๙), หน&า ๒๔-๒๗. 



 

๑๑๔

ตารางท่ี ๒.๑๖ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักเก่ียวกับป:จจัยท่ัวไปการจัดการโรงเรียนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนา ด&านธุรการ (ต-อ) 

 

นักวิชาการหรือแหล:งข�อมูล แนวคิดหลัก 
Hack W.G., I.C. Candoli and J.R. Ray 
(1992, pp. 353-355) 

ผู&ทําหน&าท่ีบริหารงานธุรการพึงมีคุณสมบัติส-วน
บุคคลท่ีสําคัญ ๕ ประการ คือ เป0นผู&ชํานาญใน
การวางแผน มีความชํานาญด&านการเงิน มีความ
ชํานาญด&านการจัดการ มีความชํานาญในเรื่องคน 
และมีความมุ-งม่ันและพลังแรงกล&า 

Hill, F.W. 
(1970, p. 18) 

งานธุรการในโรงเรียนประกอบด&วยการบริหาร 
งานการเงินและการบัญชีเป0นงานท่ีเก่ียวกับการ
วางแผนการใช&จ-ายเงิน การจัดทําบัญชีรายรับ
และรายจ-าย การจัดทํางบประมาณประจําปE ท้ัง
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณและเงิน
รายได&แผ-นดิน การรายงานเงินคงเหลือประจําวัน 
รายงานการรับจ-ายเงินบํารุงการศึกษา การเก็บ
รักษาเงิน การตรวจสอบ การควบคุมและการ
ประเมินผลการใช&จ-ายเงินตามแผน 

 
 สรุปได�ว:า งานธุรการโรงเรียนเป0นงานท่ีเก่ียวกับการบริการต-าง ๆ เพ่ือให&หน-วยงานอ่ืน ๆ 
สามารถดําเนินไปได&โดยไม-มีอุปสรรค ทําให&งานคล-องตัวและเกิดประสิทธิภาพ เป0นงานจัดหาป:จจัย
สนับสนุนเพ่ีอให&การบริการและอํานวยความสะดวกต-อการดําเนินงานฝhายต-าง ๆ ซ่ึงต&องคํานึงถึงหลัก
หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล หลักประหยัด และต&องมีการควบคุมตรวจสอบให&ปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย ข&อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับเรื่องการเงินการบัญชีของสถานศึกษาเป0น
อย-างดี เพ่ือปuองกันมิให&เกิดความผิดพลาดข้ึน 

 

๒.๕ พ้ืนที่ที่ใช�ในการวิจัย 

 จังหวัดราชบุรีเป0นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางด&านตะวันตก มีเนื้อท่ี ๕,๑๙๖ ตารางกิโลเมตร 
แบ-งการปกครองเป0น ๑๐ อําเภอ คือ อําเภอเมืองราชบุรี อําเภอโพธาราม อําเภอดําเนินสะดวก 
อําเภอปากท-อ อําเภอจอมบึง อําเภอบางแพ อําเภอวัดเพลง อําเภอสวนผึ้ง อําเภอบ&านโปhง และ
อําเภอบ&านคา โดยป:จจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) จังหวัดราชบุรี มีโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
จํานวน ๓ โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห� โรงเรียนวัดบ&านโปhงสามัคคีคุณูป
ถัมภ� และโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�๒๖๖ ซ่ึงมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้ 
                                                 

 ๒๖๖วิกิพีเดีย, “โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา”, [ออนไลน�], แหล-งท่ีมา < http : th. 
wikipedia.org/wiki/>. (๑๐ มกราคม ๒๕๕๙). 



 

๑๑๕

 ๑) โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห� 
 โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห� ต้ังอยู-ท่ี เลขท่ี ๔ หมู-ท่ี ๑ ตําบลดําเนินสะดวก 
อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ป:จจุบัน โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห� เปrดสอน
ต้ังแต-ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต&น โดยมี พระมหาประกอบ โชติปุ®ฺโ® เจ&าคณะอําเภอ
ดําเนินสะดวก เจ&าอาวาสวัดโชติทายการาม เป0นผู&รับใบอนุญาต และในปEการศึกษา ๒๕๕๙ นี้ มีครู 
จํานวน ๖๐ คน และนักเรียน จํานวน ๑,๑๘๑ คน๒๖๗ 
 ๒) โรงเรียนวัดบ&านโปhงสามัคคีคุณูปถัมภ� 
 โรงเรียนวัดบ&านโปhงสามัคคีคุณูปถัมภ� ต้ังอยู-ท่ี เลขท่ี ๑ ถนนราษฎร�ร-วมใจ ตําบลบ&านโปhง 
อําเภอบ&านโปhง จังหวัดราชบุรี ป:จจุบัน โรงเรียนวัดบ&านโปhงสามัคคีคุณูปถัมภ�เปrดสอนต้ังแต-ระดับอนุบาล
ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมี พระครูสุธีปริยัติวิธาน รองเจ&าคณะอําเภอบ&านโปhง เจ&าอาวาสวัด
บ&านโปhง เป0นผู&รับใบอนุญาต และมีนางพัชราภรณ� ริปุฤทธิชัย เป0นผู&อํานวยการ และในปEการศึกษา 
๒๕๕๙ มีครู จํานวน ๑๓๓ คน และนักเรียน จํานวน ๓,๔๗๐ คน๒๖๘ 
 ๓) โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ� 
 โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ� ต้ังอยู-ท่ี เลขท่ี ๑๕ ถนนโชคชัย ตําบลโพธาราม อําเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี ป:จจุบัน โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�เปrดสอนต้ังแต-ระดับอนุบาลถึง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมี พระอธิการไพศาล สุทฺธจิตฺโต เจ&าอาวาสวัดไทรอารีรักษ� เป0นผู&รับ
ใบอนุญาต และมีนางสาวกานดา อินทรวงศ� เป0นผู&อํานวยการ และในปEการศึกษา ๒๕๕๙ มีครู จํานวน 
๔๑ คน และนักเรียน จํานวน ๖๒๐ คน๒๖๙ 
 การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาในจังหวัดราชบุรี ถือตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว-าด&วยโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๓๒ โดยอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๖ แห-งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยรัฐมนตรีว-าการกระทรวง 
ศึกษาธิการได&ออกระเบียบไว&เม่ือวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๒ จํานวน ๑๖ ข&อ ความว-า 
 ๑) ระเบียบดังกล-าวนี้เรียกว-า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว-าด&วยโรงเรียนการกุศลของวัด
ในพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๓๒” 
 ๒) ระเบียบดังกล-าวนี้ให&ใช&บังคับต้ังแต-วันถัดจากวันประกาศ (๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๒) 
 ๓) ให&ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องโรงเรียนราษฎร�ของวัด พ.ศ.๒๔๘๘ บรรดา
ระเบียบ ข&อบังคับ และคําสั่งอ่ืนใดส-วนท่ีกําหนดไว&แล&วในระเบียบนี้ หรือซ่ึงขัดหรือแย&งกับระเบียบนี้ 
ให&ใช&ระเบียบนี้แทน 
 ๔)  ในระเบียบดังกล-าวนี้ 

                                                 

 ๒๖๗โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, “ประวัติโรงเรียน”, [ออนไลน�], แหล-งท่ีมา <http:// 
schoolweb.eduzones.com/anubenwatcho/webboard.php, (๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙). 
 ๒๖๘โรงเรียนวัดบ&านโปhงสามัคคีคุณูปถัมภ�, “ประวัติโรงเรียน”, [ออนไลน�], แหล-งท่ีมา <http://www. 
smkschool. ac.th/>, (๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙). 
 ๒๖๙ศูนย�ข&อมูลกลางทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, “โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร"อุปถัมภ"”,  
[ออนไลน�], แหล-งท่ีมา < http://www.m-culture.in.th/moc_new/album/120167/>, (๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙). 



 

๑๑๖

 “โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา” หมายถึง โรงเรียนเอกชนตามมาตรา ๑๕ (๑) 
และ (๓) แห-งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ ท่ีวัดเป0นผู&รับใบอนุญาต 
 “ผู&รับใบอนุญาต” หมายถึง ผู&ขอจัดต้ังโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
 “วัด” หมายถึง วัดในพระพุทธศาสนาท่ีได&รับอนุญาตให&จัดต้ังตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ� 
พ.ศ. ๒๕๐๕ 
 “โรงเรียน” หมายถึง โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
 “ผู&จัดการ” หมายถึง ผู&ทําหน&าท่ีผู&จัดการ หรือผู&อํานวยการโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา 
 “ครูใหญ-” หมายถึง ผู&ทําหน&าท่ีครูใหญ-หรืออาจารย�ใหญ-โรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา 
 “ครู” หมายถึง ผู&ทําหน&าท่ีครู หรืออาจารย�ท่ีทําการสอนประจําอยู-ในโรงเรียนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนา 
 “นักเรียน” หมายถึง ผู&ท่ีกําลังศึกษาเล-าเรียนอยู-ในโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
 “กลุ-มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา” หมายถึง กลุ-มท่ีโรงเรียนการกุศลของวัด
ในพระพุทธศาสนาจัดต้ังข้ึนตามระเบียบนี้ 
 ๕) การจัดต้ังโรงเรียนให&ดําเนินการตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ และ
ระเบียบท่ีเก่ียวข&อง  โดยความเห็นของของมหาเถรสมาคม 
 ๖) ให&ดําเนินกิจการโรงเรียน โดยมีคณะกรรมการอํานวยการโรงเรียนทําหน&าท่ีตาม
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ แล&วให&ทําหน&าท่ีเพ่ิมอีก ได&แก- กําหนดนโยบายและแผน
เพ่ือพัฒนาโรงเรียน ควบคุมการบริหารงานให&เป0นไปตามนโยบาย ควบคุมการเงินและงบประมาณของ
โรงเรียน และพิจารณาเสนอบุคคลเพ่ือบรรจุแต-งต้ังถอดถอนผู&จัดการ ครูใหญ- และครูในโรงเรียน 
 ๗) ให&มีกลุ-มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาข้ึนภายในระยะเวลา ๑ ปE นับต้ังแต-
ประกาศใช&ระเบียบนี้ 
 ๘) กลุ-มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ทําหน&าท่ีช-วยประสานงานระหว-าง
โรงเรียนกับหน-วยงานท่ีเก่ียวข&อง เพ่ือช-วยพัฒนาโรงเรียนทุกโรงให&มีความเจริญก&าวหน&าทัดเทียมกัน 
 ๙) ผู&จัดการ และครูใหญ- จะเป0นพระภิกษุหรือคฤหัสถ�ก็ได& 
 ๑๐) ครู จะเป0นพระภิกษุ สามเณรหรือคฤหัสถ�ก็ได& สําหรับพระภิกษุ สามเณร ท่ีเป0นครูสอน
จะทําการสอนได&แต-เฉพาะวิชาท่ีไม-ขัดต-อพระวินัย 
 ๑๑) นักเรียน (ชาย-หญิง) พระภิกษุ สามเณร เข&าเรียนในโรงเรียนประเภทนี้ได& พระภิกษุ สามเณร
ท่ีจะเข&าเรียนในโรงเรียนประเภทนี้ต&องได&รับอนุญาตเป0นลายลักษณ�อักษรจากเจ&าอาวาสวัดของตนเสียก-อน 
 ๑๒) โรงเรียนต&องจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดและต&อง
พัฒนาการเรียนการสอน โดยเน&นแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนในเรื่องการจัดองค�ประกอบด&านการเรียนการ
สอนในโรงเรียน ให&เก้ือหนุนต-อจุดประสงค�ท่ีหลักสูตรต&องการ และจัดกิจการนักเรียนให&สอดคล&องกับ
สถาบันท่ีเป0นศูนย�กลางในการเผยแพร-พระพุทธศาสนา สําหรับนักเรียนท่ีเป0นพระภิกษุและสามเณร 
การเรียนการสอนตามหลักสูตรบางวิชาอาจจะไม-เหมาะสม ให&เลือกเรียนวิชาและจัดกิจกรรมท่ีไม-ขัด
ต-อสมณสารูปแทน 



 

๑๑๗

 ๑๓) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนให&การอุดหนุนโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาเป0นกรณีพิเศษตามหลักเกณฑ�ท่ีรัฐมนตรีว-าการกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 ๑๔) เงินค-าธรรมเนียมการเรียนและเงินรายได&อ่ืน ๆ ท่ีโรงเรียนได&รับ ให&ใช&จ-ายในกิจการ
โรงเรียนเท-านั้น 
 ๑๕) โรงเรียนเอกชนท่ีมีเจ&าอาวาสเป0นผู&รับใบอนุญาต หรือมูลนิธิของวัดซ่ึงเจ&าอาวาสเป0นผู&
ลงนามแทนมูลนิธิเป0นผู&รับใบอนุญาตท่ีดําเนินการอยู-ก-อนวันท่ีระเบียบประกาศใช& หากประสงค�จะ
ของรับการอุดหนุนเป0นกรณีพิเศษในฐานะโรงเรียนการกุศลของวัด ให&ดําเนินการโอนกิจการเป0น
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาภายในกําหนดเวลา ๒ ปE นับแต-ระเบียบประกาศใช& 
มิฉะนั้นจะหมดสิทธิการขอรับการอุดหนุนเป0นกรณีพิเศษ 
 ๑๖) ให&เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชนรักษาการตามระเบียบ และให&มีอํานาจ
กําหนดวิธีปฏิบัติเพ่ือปฏิบัติให&เป0นตามระเบียบ๒๗๐ 
 โดยนัยนี้ การบริหารจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา มีขอบข-ายภารกิจ 
๖ ด&าน ซ่ึงประกอบด&วย ด&านความสัมพันธ�ระหว-างโรงเรียนกับชุมชน ด&านหลักสูตรและการสอน ด&าน
กิจกรรมนักเรียน ด&านการบริหารงานบุคคล ด&านอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ� และด&านธุรการ๒๗๑ 
 จากการศึกษาค&นคว&าเก่ียวกับ “พ้ืนท่ีท่ีใช&ในการวิจัย” ผู&วิจัยได&สรุปสาระสําคัญจากแนวคิด
หลักไว& ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๑๗ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักเก่ียวกับพ้ืนท่ีท่ีใช&ในการวิจัย 
 

นักวิชาการหรือแหล:งข�อมูล แนวคิดหลัก 
วิกิพีเดีย 
(http ://wikipedia.org/wiki/,15 June 2015) 

จังหวัดราชบุรี มีโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา จํานวน ๓ โรงเรียน คือ โรงเรียน
อนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห� โรงเรียนวัด
บ&านโปhงสามัคคีคุณูปถัมภ� และโรงเรียนมัธยมวัด
ไทรราษฎร�อุปถัมภ� 

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห� 
(http ://schoolweb. eduzones.com 
/anubenwatcho/ webboard.php, 
15 June 2016) 

โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห� ต้ังอยู-
ท่ี เลขท่ี ๔ หมู-ท่ี ๑ ตําบลดําเนินสะดวก อําเภอ
ดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ป:จจุบัน เปrดสอน
ต้ังแต-ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต&น โดย
มี พระมหาประกอบ โชติปุ®ฺโ® เจ&าคณะอําเภอ
ดําเนินสะดวก เจ&าอาวาสวัดโชติทายการาม เป0น
ผู&รับใบอนุญาต 

 

                                                 

 ๒๗๐สํานักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม, แถลงการณ"คณะสงฆ" เล:ม ๗๘, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�
กรมการศาสนา, ๒๕๓๓), หน&า ๒๕-๒๘.  
 ๒๗๑สมศักดิ์ คงเท่ียง, หลักการบริหารการศึกษา, พิมพ�ครั้งท่ี ๒, หน&า ๕๓-๗๑. 



 

๑๑๘

ตารางท่ี ๒.๑๗ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักเก่ียวกับพ้ืนท่ีท่ีใช&ในการวิจัย (ต-อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล:งข�อมูล แนวคิดหลัก 
โรงเรียนวัดบ&านโปhงสามัคคีคุณูปถัมภ� 
(http ://www.smkschool. ac.th/, 
15 June 2016) 
 

โรงเรียนวัดบ&านโปhงสามัคคีคุณูปถัมภ� ต้ังอยู- ท่ี 
เลขท่ี ๑ ถนนราษฎร�ร-วมใจ ตําบลบ&านโปhง อําเภอ
บ&านโปhง จังหวัดราชบุรี ป:จจุบัน โรงเรียนวัดบ&าน
โปhงสามัคคีคุณูปถัมภ�เปrดสอนต้ังแต-ระดับอนุบาล
ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมี พระครูสุธี
ปริยั ติวิธาน รองเจ&าคณะอําเภอบ&านโปhง เจ&า
อาวาสวัดบ&านโปhง เป0นผู&รับใบอนุญาต และมีนาง
พัชราภรณ� ริปุฤทธิชัย เป0นผู&อํานวยการ 

ศูนย�ข&อมูลกลางทางวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม 
(http ://www.m-ulture.in.th/moc_ 
new/album /120167/, 15 June 2015). 

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ� ต้ังอยู- ท่ี 
เลขท่ี ๑๕ ถนนโชคชัย ตําบลโพธาราม อําเภอโพ
ธาราม จังหวัดราชบุรี ป:จจุบัน โรงเรียนมัธยมวัด
ไทรราษฎร�อุปถัมภ�เปrดสอนต้ังแต-ระดับอนุบาลถึง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมี พระอธิการ
ไพศาล สุทฺธจิตฺโต เจ&าอาวาสวัดไทรอารีรักษ� เป0น
ผู&รับใบอนุญาต และมีนางสาวกานดา อินทรวงศ� 
เป0นผู&อํานวยการ 

สมศักด์ิ คงเท่ียง และคณะ 
(๒๕๔๓, หน&า ๖) 

การบริหารจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา มีขอบข-ายภารกิจ ๖ ด&าน ได&แก-  
ด&านความสัมพันธ�ระหว-างโรงเรียนกับชุมชน ด&าน
หลักสูตรและการสอน ด&านกิจกรรมนักเรียน ด&าน
การบริหารงานบุคคล ด&านอาคารสถานท่ีและ
วัสดุอุปกรณ� และด&านธุรการ 

 
 สรุปได�ว:า ป:จจุบัน (พ.ศ.๒๕๕๙) จังหวัดราชบุรีมีโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
เพียงจํานวน ๓ โรงเรียน ได&แก- (๑) โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห� ต้ังอยู-ท่ี เลขท่ี ๔ หมู-
ท่ี ๑ ตําบลดําเนินสะดวก อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (เปrดสอนต้ังแต-ระดับอนุบาลถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนต&น) (๒) โรงเรียนวัดบ&านโปhงสามัคคีคุณูปถัมภ� ต้ังอยู-ท่ี เลขท่ี ๑ ถนนราษฎร�ร-วมใจ 
ตําบลบ&านโปhง อําเภอบ&านโปhง จังหวัดราชบุรี (เปrดสอนต้ังแต-ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย) และ (๓) โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ� ต้ังอยู-ท่ี เลขท่ี ๑๕ ถนนโชคชัย ตําบลโพธาราม 
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (เปrดสอนต้ังแต-ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ป:จจุบัน 
การบริหารจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา มีขอบข-ายภารกิจ ๖ ด&าน ได&แก-  ด&าน
ความสัมพันธ�ระหว-างโรงเรียนกับชุมชน ด&านหลักสูตรและการสอน ด&านกิจกรรมนักเรียน ด&านการ
บริหารงานบุคคล ด&านอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ� และด&านธุรการ 



 

๑๑๙

๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 

 ผู&วิจัยได&ศึกษาค&นคว&างานวิจัยท่ีเก่ียวข&องในส-วนของงานวิจัยในประเทศ จึงได&ประมวล
เนื้อหาสาระสําคัญของแนวคิดของนักวิจัยไว& ดังนี้ 

 ๒.๖.๑ งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับกลยุทธ" 
 ผู&วิจัยได&ศึกษาค&นคว&างานวิจัยท่ีเก่ียวข&องกับกลยุทธ� เพ่ือนํามาใช&เป0นแนวทางในการศึกษา
และกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 
 คติยา อายุยืน ได&วิจัยเรื่อง “กลยุทธ�การพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามหลักพุทธธรรมของสถาบัน
พัฒนาฝEมือแรงงานภาคใต&ตอนบน” จากผลการวิจัยพบว-า กลยุทธ�การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามหลัก
พุทธธรรมของสถาบันพัฒนาฝEมือแรงงานภาคใต&ตอนบน พบว-า กลยุทธ�การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
ประกอบไปด&วย ๑) กลยุทธ�การพัฒนาสมรรถนะตามหลักพุทธธรรมด&านการมุ-งผลสัมฤทธิ์ ๒) กลยุทธ�การ
พัฒนาสมรรถนะตามหลักพุทธธรรมด&านการบริการท่ีดี ๓) กลยุทธ�การพัฒนาสมรรถนะตามหลักพุทธธรรม
ด&านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ๔) กลยุทธ�การพัฒนาสมรรถนะตามหลักพุทธธรรมด&านการยึด
ม่ันในความถูกต&องชอบธรรม และจริยธรรม ๕) กลยุทธ�การพัฒนาสมรรถนะตามหลักพุทธธรรมด&านการ
ทํางานเป0นทีม เพ่ือการพัฒนาบุคลากรให&เกิดพฤติกรรมท่ีดี สามารปฏิบัติอยู-ในกรอบ กติกา กฎเกณฑ� 
ระเบียบวินัยซ่ึงส-งผลต-อการปฏิบัติงาน (อธิสีลสิกขา) จนสามารถเกิดเป0นความม่ันคงตามมาตรฐานทาง
จรรยาบรรณท่ีจะปฏิบัติหน&าท่ีด&วยความรู&ความสามารถ (อธิจิตตสิกขา) ของเจ&าหน&าท่ีหรือพนักงานใน
สถาบันพัฒนาฝEมือแรงงานภาคใต&ตอนบน (สพภ. ๑๑) ให&มีคุณสมบัติตามท่ีองค�กรต&องการ และเพ่ือการ
แก&ไขป:ญหาการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของสถาบันพัฒนาฝEมือแรงงาน นอกจากนี้ การฝoกปฏิบัติ ๒ 
ประการดังกล-าว  เป0นรากฐานท่ีมีส-วนช-วยเสริมให&บุคลากรเกิดทักษะ ความฉลาด ความชํานาญ 
ประสบการณ� กระบวนการเรียนรู& สามารถแก&ไขป:ญหาท่ีเกิดข้ึนได&ทันถ-วงที (อธิป:ญญาสิกขา)๒๗๒ 
 ปชาบดี แย�มสุนทร ได&วิจัยเรื่อง “กลยุทธ�การส-งเสริมความผูกพันต-อองค�กรตามหลักสังคห
ธรรมของแรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส�” จากผลการวิจัยพบว-า กลยุทธ�การส-งเสริมความผูกพันต-อ
องค�กรตามหลักสังคหธรรมของแรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส�ซ่ึงเรียกว-า Eow3’S model 
ประกอบด&วย ๓ กลยุทธ� ดังนี้ กลยุทธ�ท่ี ๑ การส-งเสริมความผูกพันระหว-างองค�กรกับงาน (Eows’S) กล
ยุทธ�ท่ี ๒ การส-งเสริมความผูกพันระหว-างองค�กรกับบุคลากร (Eo2’S) และกลยุทธ�ท่ี ๓ การส-งเสริมความ
ผูกพันระหว-างบุคลากรกับงาน (Ew3’S) โดยองค�กรควรวางนโยบายเก่ียวกับการพัฒนาพฤติกรรมส-วน
บุคคล พฤติกรรมการทํางานและพฤติกรรมองค�กร และ ผู&นํา วัฒนธรรมองค�กร และหลักธรรม เป0นป:จจัย
ท่ีมีอิทธิพลต-อความผูกพันต-อองค�กรท้ังทางตรงและทางอ&อม ผู&บริหารควรท่ีจะนําองค�ประกอบดังกล-าวมา
ใช&ในการกําหนดวัตถุประสงค� เปuาหมาย นโยบาย แผน กลยุทธ� ยุทธศาสตร�การพัฒนาองค�กรต-อไป๒๗๓ 

                                                 

 ๒๗๒คติยา อายุยืน, “กลยุทธ�การพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามหลักพุทธธรรมของสถาบันพัฒนาฝEมือแรงงานภาคใต&
ตอนบน”, วิทยานิพนธ"พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 
 ๒๗๓ปชาบดี แย&มสุนทร, “กลยุทธ�การส-งเสริมความผูกพันต-อองค�กรตามหลักสังคหธรรมของแรงงาน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส�”, วิทยานิพนธ"พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



 

๑๒๐

 พระครูสุนทรวัชรกิจ (บุญธรรม ธมฺมิโก) ได&วิจัยเรื่อง “กลยุทธ�การจัดการทรัพยากรมนุษย�
ของคณะสงฆ�จังหวัดเพชรบุรี” จากผลการวิจัยพบว-า แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย�ด&านการ
วางแผน การสรรหา การพัฒนา และการธํารงรักษา เป0นกระบวนการของการกําหนดทิศทางและ
วัตถุประสงค�ขององค�กร กําหนดแผนท้ังในระยะสั้น กลาง และยาว ซ่ึงข้ึนอยู-กับความเหมาะสมของแต-
ละงาน การนําแผนไปปฏิบัติให&เกิดผลด&วยการจัดทําเป0นเอกสารท่ีระบุวิสัยทัศน� ภารกิจ และกลยุทธ�
ด&านต-าง ๆ ในการดําเนินงานขององค�การหนึ่ง ๆ เป0นเครื่องมือในการประสานงานและกํากับติดตาม
การดําเนินงานในส-วนต-าง ๆ ขององค�การให&เป0นไปในทิศทางและจังหวะท่ีสอดคล&องกันซ่ึงจัดทําข้ึน
จากกาวิเคราะห�สภาพการณ�ภายนอกและภายในองค�การเพ่ือคาดคะเนแนวโน&มของสถานการณ�และ
กําหนดทิศทางการดําเนินงานขององค�การให&สอดคล&องเหมาะสมกับแนวโน&มของสถานการณ� สําหรับ 
กลยุทธ�การจัดการทรัพยากรมนุษย�ของคณะสงฆ�จังหวัดเพชรบุรี เป0นการใช&กลยุทธ�การจัดการทรัพยากร
มนุษย�อย-างมีคุณค-าเพ่ือเป0นการรักษาบุคลากรท่ีมีค-า เป0นกลยุทธ�การวางแผนงานต-าง ๆ ท่ีเก่ียวกับ
งานด&านทรัพยากรมนุษย�ท้ังหมด ซ่ึงถือว-าเป0นงานท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะเป0นแม-แบบท่ีมีคุณภาพ และ
ก-อให&เกิดประโยชน�สูงสุดแก-คณะสงฆ� เพ่ือเตรียมบุคคลให&เหมาะสมกับงานและเวลา รวมท้ังพัฒนา
กําลังคนให&เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุเปuาหมายยังสามารถประเมินกลยุทธ�ทรัพยากรมนุษย�ใน
ป:จจุบันและความต&องการในอนาคต พร&อมวิธีการเพ่ือให&เกิดความสมดุลกันระหว-างทรัพยากรมนุษย�
ในป:จจุบันกับทรัพยากรมนุษย�ในอนาคตการพยากรณ�ความต&องการเพ่ือให&สอดคล&องกับตําแหน-งท่ีว-าง
ในอนาคตซ่ึงจําเป0นต&องให&มีความสอดคล&องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด&วย๒๗๔ 
 พระมหาฐานันดร เขมป{ฺโ{ ได&วิจัยเรื่อง “กลยุทธ�การเผยแผ-พระพุทธศาสนาของพระ
บัณฑิตอาสาบนพ้ืนท่ีสูงของภาคเหนือตอนบน” จากผลการวิจัยพบว-า จากการวิเคราะห�สภาพป:ญหา 
พบว-า การเผยแผ-พระพุทธศาสนาของพระบัณฑิตอาสาบนพ้ืนท่ีสูงจะประสบผลสําเร็จต&องอยู-ใน
องค�กรท่ีดีมีการบริหารจัดการท่ีดี พระบัณฑิตอาสาต&องเรียนรู&และพัฒนาตนในด&านการสื่อสารท่ีจะ
ประยุกต�ใช&ในการสื่อสารกับชาวบ&าน และพระบัณฑิตอาสาต&องเรียนรู&และพัฒนาตนในด&านหลักธรรม
เพ่ือการสื่อสาร มีหลักธรรมของผู&เผยแผ- หลักธรรมท่ีเป0นเนื้อหาสาระ หลักธรรมท่ีเป0นวิธีการสื่อสาร 
และหลักธรรมของผู&ฟ:ง เป0นแนวทางไปบูรณาการใช& สําหรับแนวทางในการนําเสนอกลยุทธ�การเผยแผ-
พระพุทธศาสนาของพระบัณฑิตอาสาบนพ้ืนท่ีสูงของภาคเหนือตอนบน คือ ดําเนินการตามพันธกิจ ๖ 
ประการ เพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการโครงการพระบัณฑิตอาสา อํานวยความสะดวกแก-พระ
บัณฑิตอาสาผู&ทําหน&าท่ี สร&างศักยภาพให&แก-พระบัณฑิตอาสาในการสื่อสารตามทฤษฎีการสื่อสาร นํา
ทฤษฎีการสื่อสารไประยุกต�ใช&ในการเผยแผ- สร&างศักยภาพให&แก-พระบัณฑิตอาสาให&เข&าใจหลักธรรม
ไปประยุกต�ใช&ตามทฤษฎีการสื่อสาร บูรณาการทฤษฎีการบริหารจัดการ ทฤษฎีการสื่อสาร และหลัก
พุทธธรรมไปใช&ในการเผยแผ-๒๗๕ 
                                                 

 ๒๗๔พระครูสุนทรวัชรกิจ (บุญธรรม ธมฺมิโก), “กลยุทธ�การจัดการทรัพยากรมนุษย�ของคณะสงฆ�จังหวัด
เพชรบุรี” วิทยานิพนธ"พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๘). 
 ๒๗๕พระมหาฐานันดร เขมป®ฺโ®, “กลยุทธ�การเผยแผ-พระพุทธศาสนาของพระบัณฑิตอาสาบนพ้ืนท่ีสูง
ของภาคเหนือตอนบน”, วิทยานิพนธ"พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



 

๑๒๑

 พระมหาศุภกิจ สุภกิจฺโจ ได&วิจัยเรื่อง “กลยุทธ�การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ของสํานักงาน
ส-งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร” จากผลการวิจัยพบว-า มี 
๔ กลยุทธ� ได&แก- กลยุทธ�ท่ี ๑ การพัฒนากาย ต&องรู&อยู- รู&กิน รู&ปฏิบัติ แต-งกายให&เหมาะสม อยู-ร-วมกัน
เรียนรู&ด&วยกัน อยู-แบบพอเพียง ฝoกความอดทน เป0นคนตรงต-อเวลา บุคลากรในองค�กรมีการพัฒนา
ปรับปรุงการเรียนรู&อยู-สมํ่าเสมอ จากการทํางาน จากประสบการณ� และจากป:ญหา กลยุทธ�ท่ี ๒ การ
พัฒนาศีล พัฒนาให&มีระเบียบวินัย ทําให&คนมีศีล ให&รู&ว-าอะไรเหมาะ อะไรควร มีเปuาหมายเดินไปสู-
ทิศทางเดียวกัน มีความรับผิดชอบต-อหน&าท่ีการงานอย-างเต็มท่ี และเต็มความสามารถทํางานด&วย
ความซ่ือสัตย� เสียสละต-อประโยชน�ส-วนรวม รับฟ:งแสดงความคิดเห็นท่ีถูกต&อง กลยุทธ�ท่ี ๓ การพัฒนา
จิต บุคลากรมีจิตบริการ มีจิตสาธารณะ และมีมนุษยสัมพันธ�ดี พอใจในอาชีพของตน ต้ังใจทํางานตาม
แผนท่ีกําหนดไว&ให&สําเร็จลุล-วงไปด&วยดี ปฏิบัติหน&าท่ีโดยความต้ังใจ และอดทนต-อหน&าท่ีท่ีได&รับ
มอบหมาย มีสมาธิในการปฏิบัติงานเป0นประจํา และกลยุทธ�ท่ี ๔ การพัฒนาป:ญญา เรียนรู&โดยการ
ปฏิบัติงาน สร&างความเข&าใจว-ามีทิศทางในการดําเนินงานอย-างไร แล&วมากําหนดเป0นวิสัยทัศน�ของ
องค�กรเป0นปรัชญาท่ีจะนําไปสู-การปฏิบัติ มีการเพ่ิมศักยภาพการทํางานคิดเป0นขบวนการปฏิบัติหน&าท่ี
โดยความละเอียดรอบคอบสามารถแก&ไขโดยใช&หลักการใช&เหตุผล มีการฝoกทักษะมาใช&ในการพัฒนา
สติป:ญญาก-อให&เกิดความคิดสร&างสรรค�ท่ีนําไปสู-การแก&ป:ญหาได&๒๗๖ 
 วีรชัย อนันต"เธียร ได&วิจัยเรื่อง “กลยุทธ�การพัฒนาจริยธรรมสําหรับเยาวชนไทย” จาก
ผลการวิจัยพบว-า วิธีการนําหลักธรรมมาใช&กับเยาวชนทําได&ใน ๒ มิติ คือ การประยุกต�วิธีการสอน
หลักธรรม และการขัดเกลาจิตใจ ส-วนป:จจัยท่ีส-งผลกระทบต-อการกระทําผิดของเยาวชนมีป:จจัย ๔ 
ด&าน คือ ป:จจัยด&านสังคม เช-น สภาพสังคม เพ่ือนของเยาวชน ชุมชนท่ีอยู-อาศัย การเข&าถึงสิ่งผิด
กฎหมายและอบายมุขได&ง-าย ฯลฯ ป:จจัยด&านเศรษฐกิจ เช-น ความต&องการเกินป:จจัย ๔ ค-าครองชีพ
สูง การขาดโอกาสในการทํางาน เป0นต&น ป:จจัยด&านครอบครัว เช-น ลักษณะการเลี้ยงลูก ลักษณะ
ครอบครัว ลักษณะพ-อแม- เป0นต&น และป:จจัยด&านตัวเยาวชนเอง เช-น ลักษณะของพันธุกรรม วุฒิภาวะ
ท่ียังไม-พัฒนา ป:ญหาการเจ็บปhวยของเยาวชน เป0นต&น โดยป:จจัยท้ัง ๔ ด&านนี้ส-งผลต-อเยาวชนแตกต-าง
กันไป สําหรับกลยุทธ�การพัฒนาจริยธรรมของเยาวชนโดยใช&หลักธรรมท่ีเหมาะสมสําหรับเยาวชน 
ได&แก- หลักเบญจศีล อริยสัจ ๔ มรรค พรหมวิหาร ๔ เป0นต&น ผู&วิจัยได&ค&นพบแผนกลยุทธ�ในการพัฒนา
เยาวชน ๔ แผน คือ แผนกลยุทธ�ด&านการอยู-ร-วมกับเพ่ือนๆ และบุคคลอ่ืนในสังคมได&อย-างสงบสุข 
แผนกลยุทธ�ด&านการสร&างเสริมจิตสํานึกด&านจริยธรรมของเยาวชนและค-านิยมท่ีถูกต&อง แผนกลยุทธ�
ด&านการการปฏิบัติตนให&อยู-ในศีลธรรมและกฎกติกาของสังคม และแผนกลยุทธ�ด&านการสั่งสอนให&มี
แนวคิดในการดําเนินชีวิตท่ีดี๒๗๗ 
 
 
                                                 

 ๒๗๖พระมหาศุภกิจ สุภกิจฺโจ, “กลยุทธ�การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ของสํานักงานส-งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ"พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 
 ๒๗๗วีรชัย อนันต�เธียร, “กลยุทธ�การพัฒนาจริยธรรมสําหรับเยาวชนไทย”, วิทยานิพนธ"พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



 

๑๒๒

 ศักดิ์พันธ" ตันวิมลรัตน" ได&วิจัยเรื่อง “ข&อเสนอแนวทางแผนกลยุทธ�มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในช-วงแผนพัฒนาการศึกษาแห-งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-พ.ศ.๒๕๕๙)” จากผลการวิจัยพบว-า ๑) 
สภาพแวดล&อมภายในท่ีเป0นจุดแข็ง ได&แก- อาจารย�กลุ-มศิลปะของมหาวิทยาลัยมีความสามารถสูง 
สภาพแวดล&อมท่ีเป0นจุดอ-อน ได&แก- อาจารย�ส-วนมากทํางานเป0นส-วนบุคคลมากกว-าการทํางานเป0นทีม 
สภาพแวดล&อมภายนอกท่ีเป0นโอกาส ได&แก- ภาครัฐสนับสนุนด&านการวิจัยและสิ่งประดิษฐ� 
สภาพแวดล&อมภายนอกท่ีเป0นภัยคุกคาม ได&แก- การสนับสนุนงบประมาณแผ-นดินจากรัฐบาลมี
แนวโน&มลดลง เป0นต&น ๒) กลยุทธ�ของมหาวิทยาลัยศิลปากรในช-วงแผนพัฒนาการศึกษาแห-งชาติฉบับ
ท่ี ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-พ.ศ.๒๕๕๙) ควรจะมี ๗ กลยุทธ� ๒๙ มาตรการ ประกอบ ด&วย กลยุทธ�ผลิต
บัณฑิตท่ีมีความรู&ทักษะวิชาชีพเชิงสร&างสรรค� มีการบูรณาการความรู&สู-สังคมมี ๘ มาตรภาร, กลยุทธ�
การพัฒนาหลักสูตรเชิงสร&างสรรค�และการบูรณาการระหว-างศาสตร�และศิลปtมี ๕ มาตรการ, กลยุทธ�
การเป0นมหาวิทยาลัยวิจัยและการสร&างสรรค�ชั้นนํามี ๕ มาตรการ, กลยุทธ�บริการวิชาการโดยการ
ถ-ายทอดความรู&เทคโนโลยีและงานวิจัยสู-สังคมมี ๓ มาตรการ, กลยุทธ�สืบสาน สร&างสรรค� ส-งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรมสู-ความเป0นเลิศมี ๓ มาตรการ, กลยุทธ�การบริหารจัดการเชิงสร&างสรรค�มี ๓ 
มาตรการ, กลยุทธ�ใช&เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มี ๒ มาตรการ๒๗๘ 
 จากการศึกษาค&นคว&างานวิจัยท่ีเก่ียวข&องกับ “กลยุทธ�” ผู&วิจัยได&สรุปสาระสําคัญจากแนวคิด
หลักไว& ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๑๘ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักงานวิจัยท่ีเก่ียวข&องกับกลยุทธ� 
 

นักวิจัย แนวคิดหลัก 
คติตา อายุยืน 
(มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘) 

กลยุทธ�การพัฒนาสมรรถนะตามหลักพุทธธรรม 
เพ่ือการพัฒนาบุคลากรให&เกิดพฤติกรรมท่ีดี อยู-
บนพ้ืนฐานหลักไตรสิกขา คือ อธิสีลสิกขา ได&แก- 
สามารถปฏิบั ติอยู- ในกรอบ กติกา กฎเกณฑ� 
ระเบียบวินัยซ่ึงส-งผลต-อการปฏิบัติงาน อธิจิตต 
สิกขา ได&แก- การเสริมสร&างความม่ันคงตาม
มาตรฐานทางจรรยาบรรณท่ีจะปฏิบัติหน&าท่ีด&วย
ความรู&ความสามารถ และ อธิป:ญญาสิกขา ได&แก- 
การช-วยเสริมให&บุคลากรเกิดทักษะ ความฉลาด 
ความชํานาญ ประสบการณ� กระบวนการเรียนรู& 
สามารถแก&ไขป:ญหาท่ีเกิดข้ึนได&ทันถ-วงที 

 

                                                 

 ๒๗๘ศักดิ์พันธ� ตันวิมลรัตน�, “ข&อเสนอแนวทางแผนกลยุทธ�มหาวิทยาลัยศิลปากรในช-วงแผนพัฒนา
การศึกษาแห-งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-พ.ศ.๒๕๕๙)”, วิทยานิพนธ"ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๓). 



 

๑๒๓

ตารางท่ี ๒.๑๘ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักงานวิจัยท่ีเก่ียวข&องกับกลยุทธ� (ต-อ) 
 

นักวิจัย แนวคิดหลัก 
ปชาบดี แย&มสุนทร 
(มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖) 

กลยุทธ�การส-งเสริมความผูกพันต-อองค�กรตาม
หลักสังคหธรรมของแรงงานอุตสาหกรรม เรียกว-า 
Eow3’S model ประกอบด&วย ๓ กลยุทธ� ดังนี้ 
การส-งเสริมความผูกพันระหว-างองค�กรกับงาน 
(Eows’S) การส-งเสริมความผูกพันระหว-างองค�กร
กับบุคลากร (Eo2’S) และการส-งเสริมความ
ผูกพันระหว-างบุคลากรกับงาน (Ew3’S) 

พระครูสุนทรวัชรกิจ (บุญธรรม ธมฺมิโก) 
(มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘) 

การจัดการท่ีสอดคล&องเกิดข้ึนจากการวิเคราะห�
สภาพการณ�ภายนอกและภายในองค�การเพ่ือ
คาดคะเนแนวโน&มของสถานการณ�และกําหนดทิศ
ทางการดําเนินงานให&สอดคล&องเหมาะสมกับ
แนวโน&มของสถานการณ�นั้น โดยการวิเคราะห� 
SWOT ได&แก- Strengths คือ จุดเด-นหรือจุดแข็ง 
Weaknesses คือ จุดด&อยหรือจุดอ-อน ซ่ึงเป0นผล
มาจากป:จจัยภายใน Opportunities คือ โอกาส 
ซ่ึงเกิดจากป:จจัยภายนอก และ Threats คือ  
อุปสรรค ซ่ึงเกิดจากป:จจัยภายนอก 

พระมหาฐานันดร เขมป®ฺโ® 
(มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖) 

หลักธรรมท่ีเป0นวิธีการสื่อสาร และหลักธรรมของ
ผู&ฟ:ง เป0นหลักธรรมท่ีสามารถนําไปบูรณาการใช& 
สําหรับการนําเสนอกลยุทธ�การเผยแผ-พระพุทธ- 
ศาสนาของพระบัณฑิตอาสาบนพ้ืนท่ีสูงของ
ภาคเหนือตอนบนได& 

พระมหาศุภกิจ สุภกิจฺโจ 
(มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘) 

กลยุทธ�การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ของสํานักงาน
ส-งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย กรุงเทพมหานคร มี ๔ กลยุทธ� คือ 

กลยุทธ�ท่ี ๑ การพัฒนากาย 

กลยุทธ�ท่ี ๒ การพัฒนาศีล 

กลยุทธ�ท่ี ๓ การพัฒนาจิต  
กลยุทธ�ท่ี ๔ การพัฒนาป:ญญา  

 
 
 
 



 

๑๒๔

ตารางท่ี ๒.๑๘ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักงานวิจัยท่ีเก่ียวข&องกับกลยุทธ� (ต-อ) 
 

นักวิจัย แนวคิดหลัก 
วีรชัย อนันต�เธียร 
(มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖) 

ค&นพบแผนกลยุทธ�ในการพัฒนาเยาวชน ๔ แผน 
คือ แผนกลยุทธ�ด&านการอยู-ร-วมกับเพ่ือนๆ และ
บุคคลอ่ืนในสังคมได&อย-างสงบสุข แผนกลยุทธ�
ด&านการสร&างเสริมจิตสํานึกด&านจริยธรรมของ
เยาวชนและค-านิยมท่ีถูกต&อง แผนกลยุทธ�ด&าน
การการปฏิบัติตนให&อยู-ในศีลธรรมและกฎกติกา
ของสังคม และแผนกลยุทธ�ด&านการสั่งสอนให&มี
แนวคิดในการดําเนินชีวิตท่ีดี 

ศักด์ิพันธ� ตันวิมลรัตน� 
(มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๓) 

มีการวิเคราะห�สภาพแวดล&อมภายในท่ีเป0นจุดแข็ง 
และท่ีเป0นจุดอ-อน สภาพแวดล&อมภายนอกท่ีเป0น
โอกาสและท่ีเป0นภัยคุกคามเพ่ือนํามาใช&ในการจัด 
ทําแผนกลยุทธ�มหาวิทยาลัย มี ๗ กลยุทธ� ได&แก- 
กลยุทธ�ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู&ทักษะวิชาชีพเชิง
สร&างสรรค�  กลยุทธ�การพัฒนาหลักสูตรเชิ ง
สร&างสรรค�และการบูรณาการระหว-างศาสตร�และ
ศิลปt กลยุทธ�การเป0นมหาวิทยาลัยวิจัยและการ
สร&างสรรค�ชนนํา กลยุทธ�บริการวิชาการโดยการ
ถ-ายทอดความรู&เทคโนโลยีและงานวิจัยสู-สังคม 
กลยุทธ�สืบสาน สร&างสรรค� ส-งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรมสู-ความเป0นเลิศ กลยุทธ�การบริหาร
จัดการเชิงสร&างสรรค�  กลยุทธ�ใช& เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

 
 สรุปได�ว:า การจัดการเชิงกลยุทธ�เป0นกระบวนการท่ีเกิดจากการวิเคราะห�สภาพแวดล&อมท้ัง
ภายนอกและภายใน หรือ SWOT ได&แก- จุดเด-นหรือจุดแข็งและจุดด&อยหรือจุดอ-อน ซ่ึงเป0นผลมาจาก
ป:จจัยภายใน โอกาสและอุปสรรค ซ่ึงเกิดจากป:จจัยภายนอก ดังกล-าวนี้ เพ่ือนําไปใช&ในการกําหนดกล
ยุทธ�ท่ีสอดคล&องกับพันธกิจ จากนั้นจึงนําแผนตามกลยุทธ�ท่ีวางไว&ไปสู-การปฏิบัติ การติดตามประเมิน 
ผลการใช&กลยุทธ� การปรับปรุงกลยุทธ� ดังนั้น ผู&บริหารองค�กรจึงต&องมีความรู& ความเข&าใจ และต&อง
คอยตรวจสอบป:ญหาท่ีเกิดข้ึนหรือการเปลี่ยน แปลงต-าง ๆ อยู-ตลอดเวลา 
 
 
 
 



 

๑๒๕

 ๒.๖.๒ งานการวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการจัดการ 
 ผู&วิจัยได&ศึกษาค&นคว&างานวิจัยท่ีเก่ียวข&องกับการจัดการ เพ่ือนํามาใช&เป0นแนวทางใน
การศึกษาและกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 
 พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศ (ปกานนท" พิลาพันธุ") ได&วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการ
สํานักปฏิบัติกัมมัฏฐานของผู&นําชาวพุทธในประเทศอังกฤษ” จากผลการวิจัยพบว-า รูปแบบท่ีควร
พัฒนาคือ ด&านสถานท่ีให&มีความเป0นสัปปายะ (ท่ีอยู- เสนาสนะสัปปายะ,  โคจรคาม การเดินทาง
สะดวก, การพูดคุย ธัมมัสสวนสัปปายะ, บุคคล ปุคคลสัปปายะ, โภชนะ อาหารสัปปายะ, ฤดู อุตุสัป
ปายะ และอิริยาบถ) สําหรับจัดการกิจกรรมการสอนกัมมัฏฐานให&เพียงพอ และให&มีความอบอุ-น
เพียงพอ ด&านวิทยากร ควรมีความรู&ดี  ความประพฤติดี และมีความสามารถนําหลักพุทธธรรมมา
ประยุกต�ใช&โดยอย-างเหมาะสม และด&านการบริหารจัดการ ให&มีการวางแผนงานระยะสั้นและระยะ
ยาว ควรมีรูปแบบการบริหารท่ีชัดเจน รวมท้ังควรมีคู-มือการสอนกัมมัฏฐานและอุปกรณ�ในการเผยแผ-
ธรรม๒๗๙ 
 สุทธิพร สายทอง ได&วิจัยเรื่อง “การจัดการความรู&เชิงพุทธสู-การพัฒนาองค�กรปกครองส-วน
ท&องถ่ินในภาคเหนือตอนบน” จากผลการวิจัยพบว-า การจัดการความรู&เชิงพุทธสําหรับการพัฒนา
องค�กรปกครองส-วนท&องถ่ินในภาคเหนือตอนบน พบว-ามีการจัดการความรู&โดยการนําหลักสัปปุริส
ธรรม ๗ และหลักอปริหานิยธรรม ๗ มาบูรณาการการจัดการความรู&ในองค�กร เพ่ือนําไปสู-การพัฒนา
คน  พัฒนางาน  และพัฒนาองค�กร ให&เป0นองค�กรแห-งการเรียนรู& เช-นมีการหม่ันประชุมกันเนืองนิตย� 
พร&อมเพียงกันประชุม พร&อมเพียงกันเลิกประชุม  เป0นต&นในขณะเดียวกันการจัดการความรู&ท่ีเก่ียวข&อง
กับองค�การจะคํานึงถึงหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการพัฒนางานองค�การ เพ่ือให&มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ต-อการพัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนาองค�กร อย-างยั่งยืนม่ันคง สําหรับรูปแบบการ
จัดการความรู&เชิงพุทธสู-การพัฒนาองค�กรปกครองส-วนท&องถ่ินในภาคเหนือตอนบน พบว-า ควรมี
การบูรณาการนําหลักธรรม อปริหานิยธรรม ๗ และสัปปุริสธรรม ๗ เป0นแนวทางในการบริหารจัดการ
ความรู& และควรมีการวางแผนเก่ียวกับการบริหารจัดการความรู&ด&วยการกําหนดแผนกลยุทธ�อย-างมี
มาตรฐาน มีการสร&างกิจกรรมเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู&มีการสร&างคลังความรู& ในการจัดระบบอย-าง
เป0นหมวดหมู-เพ่ือให&สามารถเข&าถึงได&ง-ายอย-างเป0นรูปธรรมมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด&านการ
จัดการความรู&ท้ังนี้เพ่ือให&บรรลุเปuาหมาย ๓ ประการ ได&แก- การพัฒนางาน  พัฒนาคน และการพัฒนา
องค�กรไปสู-การเป0นองค�กรแห-งการเรียนรู&อย-างต-อเนื่อง๒๘๐ 
 
 
 
                                                 

 ๒๗๙พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศ (ปกานนท� พิลาพันธุ�), “รูปแบบการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติกัมมัฏฐาน
ของผู&นําชาวพุทธในประเทศอังกฤษ”, วิทยานิพนธ"พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
 ๒๘๐สุทธิพร สายทอง, “การจัดการความรู&เชิงพุทธสู-การพัฒนาองค�กรปกครองส-วนท&องถ่ินในภาคเหนือ
ตอนบน”, วิทยานิพนธ"พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๖). 



 

๑๒๖

 พระครูอุทัยกิจจารักษ" (สุรางค" สุจิณฺโณ) ได&วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการการเผย
แผ-พระพุทธศาสนาขององค�กรปกครองคณะสงฆ� ภาค ๒” จากผลการวิจัยพบว-า การบริหารจัดการ
การเผยแผ-ขององค�กรปกครองคณะสงฆ�ภาค ๒ ควรมีอํานาจและหน&าท่ีท่ีสําคัญ กล-าวคือ เป0น
ศูนย�กลางในการประสานบุคลากรการเผยแผ-พระพุทธศาสนาในระดับภาคและระดับจังหวัด จัดหา
วัสดุอุปกรณ�เครื่องมือประกอบการเรียนการสอนและการเผยแผ-และอํานวยความสะดวกและเป0นท่ี
ปรึกษาในการดําเนินงานเผยแผ-พระพุทธศาสนาและส-งเสริมสนับสนุนการการพัฒนาบุคลากรการเผย
แผ-พระพุทธศาสนา ติดตามประเมินผลบุคลากรท่ีเผยแผ-พระพุทธศาสนาและจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานการเผยแผ-และจัดหางบประมาณสนับสนุนให&การอุปถัมภ�กิจกรรมและบุคลากรท่ีทําหน&าท่ี
เผยแผ-พระพุทธศาสนาต-อไป๒๘๑ 
 พระมหาอํานาจ ปวฑฺฒโน ได&วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระ
ปริยัติธรรม” จากผลการวิจัยพบว-า การบูรณาการหลักพุทธธรรมสําหรับการจัดการการศึกษาพระ
ปริยัติธรรม ตามหลักการจัดการประกอบด&วย การวางแผน การจัดองค�การ การบริหารบุคคล การ
อํานวยการ และการควบคุมเป0นต&น ตามหลักอิทธิบาท ๔ ประกอบด&วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และ
วิมังสาเป0นต&น ตามหลักสาราณียธรรม ๖ ประกอบด&วย เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตา
มโนกรรม สาธารณโภคี สีลสามัญญตา และทิฏฐิสามัญญตา เป0นต&น๒๘๒ 
 พัศมา แผนสมบูรณ" ได&จัยเรื่อง “การจัดการความรู&เพ่ือการพัฒนาศักยภาพองค�กรธุรกิจ
บริการสู-องค�กรประสิทธิภาพสูง” จากผลการวิจัยพบว-า หลักการจัดการความรู&เพ่ือพัฒนาองค�กร
ประสิทธิภาพสูงมีกระบวนการ ๖ ข้ันตอน เริ่มต้ังแต-การกําหนดประเด็นความรู& การแสวงหาความรู& 
การรวบรวมความรู& การแบ-งป:นความรู& การนําความรู&สู-การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลท่ี
สามารถสร&างคุณลักษณะความเป0นองค�กรประสิทธิภาพสูง (HPO) ได&ทุกองค�ประกอบ ท้ังยังสามารถ
บูรณาการหลักธรรม อิทธิบาท ๔ และ สัปปุริสธรรม ๗ ได&ทุกข้ันตอน การบูรณาการหลักการจัดการ
ความรู&กับหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพองค�กร พบว-า กรอบแนวทางการปฏิบัติเชิง
กระบวนการพัฒนาองค�กรสู-ความเป0นองค�กรประสิทธิภาพสูงมีสาระสําคัญท่ีผสานการปฏิบัติในรูปของ 
Matrix กระบวนการจัดการความรู& ๖ ข้ันตอนต&องดําเนินการกับองค�ประกอบความเป0น HPO ๔ มิติ
ด&วยการบูรณาการหลักธรรมท้ัง ๒ หลักธรรม ทําให&ได&ข&อค&นพบใหม-จากการวิจัยในรูปแบบของระบบ
การจัดการความรู&เชิงกระบวนการพัฒนา HPO ตามท่ีกล-าวแล&ว ภูมิป:ญญาตะวันตกเก่ียวกับวิทยาการ
จัดการสมัยใหม- สามารถประยุกต�เข&ากับหลักพุทธธรรมได&อย-างสมดุลและลงตัว๒๘๓ 
 

                                                 

 ๒๘๑พระครูอุทัยกิจจารักษ� (สุรางค� สุจิณฺโณ), “รูปแบบการบริหารจัดการการเผยแผ-พระพุทธศาสนาของ
องค�กรปกครองคณะสงฆ� ภาค ๒”, วิทยานิพนธ"พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
 ๒๘๒พระมหาอํานาจ ปวฑฺฒโน, “การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม”, วิทยานิพนธ"
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
 ๒๘๓พัศมา แผนสมบูรณ�, “การจัดการความรู&เพ่ือการพัฒนาศักยภาพองค�กรธุรกิจบริการสู-องค�กร
ประสิทธิภาพสูง”, วิทยานิพนธ"พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



 

๑๒๗

 วิทยา จันทร"แดง ได&วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข&มแข็งตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน” จากผลการวิจัยพบว-า ๑) นโยบายการนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช&เพ่ือสร&างชุมชนเข&มแข็ง มีการดําเนินการในด&านการเพ่ิม ศักยภาพ
ขององค�กรชุมชน การส-งเสริมการมีส-วนร-วม การจัดการความรู&และการเรียนรู&ของคนในชุมชน       
๒) ชุมชนมีการประยุกต�ใช&หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการชุมชน การประกอบ
อาชีพ การจัดการทรัพยากรในชุมชน และการพัฒนาองค�กรในชุมชน ๓) รูปแบบใหม-ท่ีค&นพบ คือ การ
บริหารจัดการชุมชน เข&มแข็งแบบบูรณาการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการวิจัยในครั้งนี้
นําไปสู-ข&อค&นพบใหม- คือ ๑) การมีส-วนร-วมท่ีสนับสนุนให&ชุมชนเข&มแข็งแบบไตรภาคี ได&แก- องค�กร
ชุมชน องค�กรภาครัฐ องค�กรภาคี สนับสนุน ๒) ระบบสนับสนุนชุมชนเข&มแข็ง ได&แก- ระบบความรู& 
ระบบข&อมูล ระบบความสัมพันธ� และมีแนวทาง ในการนําไปสู-การปฏิบัติเพ่ือสร&างชุมชนเข&มแข็ง และ 
๓) แนวทางในการสร&างชุมชนเข&มแข็ง คือ แนวทางด&านการฟ§¨นฟู ชุมชน แนวทางด&านการปรับตัวของ
ชุมชน และแนวทางด&านการดํารงอยู-ของชุมชน๒๘๔ 
 จากการศึกษาค&นคว&างานวิจัยท่ีเก่ียวข&องกับ “การจัดการ” ผู&วิจัยได&สรุปสาระสําคัญจาก
แนวคิดหลักไว& ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๑๙ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักงานวิจัยท่ีเก่ียวข&องกับการจัดการ 
 

นักวิจัย แนวคิดหลัก 
พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศ (ปกานนท� พิลาพันธุ�)  
(มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖) 

การบริหารจัดการสํานักปฏิบัติกัมมัฏฐานของผู&นํา
ชาวพุทธในประเทศอังกฤษ มีรูปแบบท่ีควรพัฒนา
คือ ด&านสถานท่ีให&มีความเป0นสัปปายะ สําหรับ
จัดการกิจกรรมการสอนกัมมัฏฐานให&เพียงพอ 
และให&มีความอบอุ-นเพียงพอ ด&านวิทยากร ควรมี
ความรู&ดี ความประพฤติดี และมีความสามารถนํา
หลักพุทธธรรมมาประยุกต�ใช&โดยอย-างเหมาะสม 
และด&านการบริหารจัดการ ให&มีการวางแผนงาน
ระยะสั้นและระยะยาว ควรมีรูปแบบการบริหารท่ี
ชัดเจน รวมท้ังควรมีคู-มือการสอนกัมมัฏฐานและ
อุปกรณ�ในการเผยแผ-ธรรม 

 
 
 

                                                 

 ๒๘๔วิทยา จันทร�แดง, “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข&มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอ 
เพียงในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน”, วิทยานิพนธ"รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
ราชภัฎวไลยอลงกรณ�ในพระบรมราชูปภัมภ�, ๒๕๕๕). 



 

๑๒๘

ตารางท่ี ๒.๑๙ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักงานวิจัยท่ีเก่ียวข&องกับการจัดการ (ต-อ) 
 

นักวิจัย แนวคิดหลัก 
สุทธิพร สายทอง 
(มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖) 

มีข&อเสนอแนะ คือ ควรมีการวางแผนเก่ียวกับการ
บริหารจัดการความรู&ด&วยการกําหนดแผนกลยุทธ�
อย-างมีมาตรฐาน 

พระครูอุทัยกิจจารักษ� (สุรางค� สุจิณฺโณ) 
(มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖) 

มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ�เครื่องมือประกอบการ
เรียนการสอน ส-งเสริมสนับสนุนการการพัฒนา
บุคลากร ติดตามประเมินผลบุคลากร และจัดหา
งบประมาณสนับสนุนให&การอุปถัมภ�กิจกรรมและ
บุคลากรท่ีทําหน&าท่ี 

พระมหาอํานาจ ปวฑฺฒโน 
(มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖) 

หลักพุทธธรรมสําหรับการจัดการการศึกษาตาม
หลักการจัดการ ประกอบด&วย การวางแผน การ
จัดองค�การ การบริหารบุคคล การอํานวยการ 
และการควบคุม 

พัศมา แผนสมบูรณ� 
(มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖) 

ข&อค&นพบใหม-จากการวิจัย คือ รูปแบบของระบบ
การจัดการความรู&เชิงกระบวนการพัฒนา HPO 
เป0นการประสานภูมิป:ญญาตะวันตกเก่ียวกับ
วิทยาการจัดการสมัยใหม-เข&ากับหลักพุทธธรรม 

วิทยา จันทร�แดง 
(มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ�ในพระบรม
ราชูปภัมภ�, ๒๕๕๕) 

รูปแบบใหม-ท่ีค&นพบ คือ การบริหารจัดการชุมชน 
เข&มแข็งแบบบูรณาการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยการมีส-วนร-วมท่ีสนับสนุนให&ชุมชน
เข&มแข็งแบบไตรภาคี ได&แก- องค�กรชุมชน องค�กร
ภาครัฐ องค�กรภาคี สนับสนุน 

 
 สรุปได�ว:า การจัดการ คือ กระบวนการประสานกิจกรรมหรืองานต-าง ๆ เข&าด&วยกัน ท้ังท่ี
เป0นตัวคนและวัตถุให&สามารถประสานเข&าด&วยกัน และสัมพันธ�กับสภาพแวดล&อมภายนอกได&อย-างดี
ท่ีสุดเพ่ือทํางานจนบรรลุวัตถุประสงค�ได&อย-างมีประสิทธิภาพ การจัดการเป0นศิลปะในการใช&บุคคลอ่ืน
ร-วมกับป:จจัยในการจัดการรวมเรียกว-า ทรัพยากรทางการบริหารหรือทรัพยากรทางการจัดการ ซ่ึงมี
ความเปลี่ยนแปลงอยู-ตลอดเวลา ดังนั้น ในการกําหนดแนวทางหรือวิธีในการบริหารจัดการในยุค
ป:จจุบัน จึงนิยมวิเคราะห�สภาพแวดล&อมทางการจัดการเพ่ือนํามาใช&ในการกําหนดทิศทางในการ
บริหารจัดการท่ีเหมาะสมและสอดคล&องกับบริบทขององค�การให&มากท่ีสุด 
 
 
 
 



 

๑๒๙

 ๒.๖.๓ งานการวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
 ผู&วิจัยได&ศึกษาค&นคว&างานวิจัยท่ีเก่ียวข&องกับโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
เพ่ือนํามาใช&เป0นแนวทางในการศึกษาและกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 
 พระมหาศรณชัย มหาปุ{ฺโ{ ได&วิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ�ของพระ
สังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน�” จากผลการวิจัยพบว-า ด&านการศึกษาสงเคราะห� มีการบริหารจัดการ
ทางด&านการศึกษาโดยมุ-งเน&นการสงเคราะห�ประชาชนให&ได&รับการศึกษาทางพระธรรมวินัยควบคู-ไป
กับการปฏิบัติ จึงควรควรสนับสนุนให&มีการศึกษาทางธรรมแก-เยาวชนและประชาชนท่ัวไป ให&มีความรู&
ในทางธรรมเพ่ือปลูกฝ:งคุณธรรมให&แก-เยาวชนและประชาชนท่ัวไป และควรมีการระดมความคิดใน
เบ้ืองต&นในระดับจังหวัด เพ่ือศึกษาความป:ญหา อุปสรรค จุดเด-น จุดด&อยของแต-ละจังหวัด และเป0น
มติของจังหวัดแล&วนํามารวมความคิด เป0นระดับภาคต-อไป๒๘๕ 
 พระมหาสุทิน สุทิโน ได&วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการเครือข-ายเชิงพุทธ ของกลุ-มโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษากลุ-ม ๑” จากผลการวิจัยพบว-า หลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมในการ
บริหารจัดการเครือข-ายเชิงพุทธของกลุ-มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา กลุ-ม ๑ ได&แก-
อปริหานิยธรรม ๗ มีการบูรณาการหลักอปริหานิยธรรมเข&าไปในทุกข้ันตอนกระบวนการของการ
บริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการเครือข-ายเชิงพุทธ ของกลุ-มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา ก-อให&เกิดการบริหารจัดการเครือข-ายเชิงพุทธ เป0นเครือข-ายมีชีวิต มีการรวมตัวกันเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู& สกัดเอาส-วนดี หรือจุดแข็งของแต-ละฝhายมาเรียนรู&และสนับสนุนกันและกัน  เป0น
การผนึกกําลัง (Synergy) ทําให&เกิดการแลกเปลี่ยน ข&อมูล ข-าวสาร  และความร-วมมือในการดําเนิน
กิจกรรมด&วยความสมัครใจ สําหรับรูปแบบการบริหารจัดการเครือข-ายเชิงพุทธของกลุ-มโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ-ม ๑ เป0นรูปแบบการบริหารจัดการเครือข-ายท่ีมีการบูรณาการหลัก
อปริหานิยธรรม อันเป0นหลักธรรมท่ีสร&างความสามัคคีของบุคคล องค�กร ท่ีมีการรวมกันเป0น กลุ-ม 
เป0นหมู-คณะ หรือเป0นเครือข-ายเข&าไปในทุกข้ันตอนกระบวนการของการบริหารจัดการซ่ึงประกอบด&วย 
การวางแผน การจัดองค�กร การนําหรือการสั่งการและ การควบคุม เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการ
เครือข-ายเชิงพุทธ เป0นเครือข-ายท่ีดี มีการรวมตัวกันโดยการแลกเปลี่ยนข&อมูลข-าวสาร การทํากิจกรรม
ร-วมกัน และการสร&างสัมพันธภาพท่ีดี ต-อกัน สกัดเอาส-วนดี หรือจุดแข็งของแต-ละฝhายมาเรียนรู&และ
สนับสนุนกันและกัน  เป0นการผนึกกําลัง (synergy) ทําให&เกิดการติดต-อและสนับสนุน  ความร-วมมือ
ในการดําเนินกิจกรรมด&วยความสมัครใจ จริงใจและมุ-งม่ันท่ีจะก&าวไปสู-จุดหมายท่ีเห็นพ&องต&องกัน 
และร-วมรับประโยชน�ซ่ึงกันและกันของการบริหารจัดการเครือข-ายเชิงพุทธ ของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษากลุ-ม ๑ ท่ีมีความเป0นปoกแผ-น  และพัฒนาต-อไปอย-างยั่งยืน๒๘๖ 

                                                 

 ๒๘๕พระมหาศรณชัย มหาปุ®ฺโ®, “การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ�ของพระสังฆาธิการในยุคโลกา- 
ภิวัตน�”, วิทยานิพนธ"พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๖). 
 ๒๘๖พระมหาสุทิน สุทิโน, “การบริหารจัดการเครือข-ายเชิงพุทธ ของกลุ-มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษากลุ-ม ๑”, วิทยานิพนธ"พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



 

๑๓๐

 มันทนา วังถนอมศักดิ์ ได&วิจัยเรื่อง “รูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติของครู” เพ่ือศึกษา
องค�ประกอบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู การปฏิบัติงานของครู และรูปแบบแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครู กลุ-มตัวอย-าง ได&แก- ครูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 
๔๖๘ คน เครื่องมือท่ีใช&ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเก่ียวกับองค�ประกอบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครู จากผลการวิจัยพบว-า พบว-า องค�ประกอบด&านการปฏิบัติงานของครู ประกอบด&วย วินัยใน
วิชาชีพครู ผลการปฏิบัติตามหน&าท่ี การปฏิบัติงานท่ีพึงประสงค� หน&าท่ีรับผิดชอบในวิชาชีพครู และ
ความเอาใจใส- นอกจากนี้ยังมีองค�ประกอบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ซ่ึงประกอบด&วย ผู&บังคับ-
บัญชา ความต&องการความสําเร็จ ลักษณะของหน-วยงาน ลักษณะงานและความรับผิดชอบ วันหยุด 
ผลตอบแทน สวัสดิการ และภาระงานท่ีหลากหลาย๒๘๗ 
 ประยุทธ สมวงษา ได&วิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการเป0นผู&นําทางวิชาการของผู&บริหารโรงเรียน
เอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา” จากผลการวิจัยพบว-า โดยส-วนใหญ- ผู&บริหารโรงเรียน
เอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเป0นผู&ท่ีมีความรู&ความสามารถ ผ-านประสบการณ�การทํางาน
มาเป0นอย-างดี ประกอบกับในป:จจุบัน หน-วยงานต&นสังกัด รวมถึงกระทรวงศึกษาธิการได&จัดให&มีการ
อบรมพัฒนาผู&บริหารเป0นประจํา ทําให&ผู&บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานเพ่ือให&มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ ผู&บริหารยังให&ความสําคัญ
กับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน และการประกันคุณภาพการศึกษา จึงส-งผลให&เกิด
การส-งเสริมการพัฒนาและเสริมสร&างมาตรฐานด&านวิชาการ การจัดให&มีสิ่งจูงใจแก-ครู การ
ประสานงาน การใช&หลักสูตร การพัฒนาวิชาชีพ การนิเทศและการประเมินผลการสอน และการดูแล
เอาใจใส-นักเรียนอย-างใกล&ชิด๒๘๘ 
 สุทธิพงษ" ศรีวิชัย ได&วิจัยเรื่อง “การปลูกฝ:งคุณธรรมจริยธรรมของผู&บริหาร ครู และ
ผู&ปกครอง กลุ-มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา กรุงเทพมหานคร” จากผลการวิจัยพบว-า 
การปลูกฝ:งคุณธรรมจริยธรรมของผู&บริหาร ครู และผู&ปกครอง กลุ-มโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายด&านอยู-ในระดับมาก เรียงลําดับด&านดังนี้ ด&าน
ความซ่ือสัตย� ด&านความเสียสละ ด&านความมีวินัย และด&านความรับผิดชอบต-อตนเอง สําหรับผลการ
เปรียบเทียบการปลูกฝ:งคุณธรรมจริยธรรมของผู&บริหาร ครู และผู&ปกครอง โรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา กรุงเทพมหานคร พบว-า ผู&บริหาร ครู และผู&ปกครอง ท่ีมีระดับการศึกษา และ
ประสบการณ�ในการทํางานต-างกัน มีการปลูกฝ:งคุณธรรมจริยธรรม แตกต-างกัน๒๘๙ 
 
 

                                                 

 ๒๘๗มันทนา วังถนอมศักดิ์, “รูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติของครู”, วิทยานิพนธ"ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐). 
 ๒๘๘ประยุทธ สมวงษา, “พฤติกรรมการเป0นผู&นําทางวิชาการของผู&บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัด
ในพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ"ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๙). 
 ๒๘๙สุทธิพงษ� ศรีวิชัย, “การปลูกฝ:งคุณธรรมจริยธรรมของผู&บริหาร ครู และผู&ปกครอง กลุ-มโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนา กรุงเทพมหานคร”, รายงานการวิจัย, (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร� : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



 

๑๓๑

 จากการศึกษาค&นคว&างานวิจัยท่ีเก่ียวข&องกับ “โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา” 
ผู&วิจัยได&สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักไว& ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๒๐ สรุปสาระสําคัญจากแนวคิดหลักงานวิจัยท่ีเก่ียวข&องกับโรงเรียนการกุศลของวัดใน

พระพุทธศาสนา 
 

นักวิจัย แนวคิดหลัก 
พระมหาศรณชัย มหาปุ®ฺโ®  
(มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖) 

มีข&อเสนอแนะ คือ ควรมีการระดมความคิดใน
เบ้ืองต&นในระดับจังหวัด เพ่ือศึกษาความป:ญหา 
อุปสรรค จุดเด-น จุดด&อยของแต-ละจังหวัด และ
เป0นมติของจังหวัดแล&วนํามารวมความคิด เป0น
ระดับภาคต-อไป 

พระมหาสุทิน สุทิโน 
(มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖) 

มีการบูรณาการหลักอปริหานิยธรรมเข&าไปในทุก
ข้ันตอนกระบวนการของการบริหารจัดการ เพ่ือ
พัฒนาการบริหารจัดการเครือข-ายเชิงพุทธ 

มันทนา วังถนอมศักด์ิ 
(มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐) 

องค�ประกอบแรงจูงใจการปฏิบัติงานของครู คือ 
ความต&องการความสําเร็จ ลักษณะของหน-วยงาน 
ความรับผิดชอบ วันหยุด ผลตอบแทน 

ประยุทธ สมวงษา 
(มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๙) 

กระทรวงศึกษาธิการ ได&จัดให&มีการอบรมพัฒนา
ผู&บริหารเป0นประจําส-งผลต-อการปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติงานให&มีคุณภาพยิ่งข้ึน 

สุทธิพงษ� ศรีวิชัย 
(มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗) 

ป:จจุบัน การปลูกฝ:งคุณธรรมจริยธรรมแก-ผู&บริหาร 
ครู และผู&ปกครอง กลุ-มโรงเรียนการกุศลของวัด
ในพระพุทธศาสนา อยู-ในระดับมาก 

 
 สรุปได�ว:า โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาดําเนินงานเพ่ือช-วยเหลือชุมชนด&าน
การศึกษาโดยได&จัดการศึกษาเพ่ือการกุศลโดยไม-หวังผลกําไร และการดําเนินงานในป:จจุบันจึงมี
คุณภาพสูงกว-าในอดีต อย-างไรก็ตาม การดําเนินงานของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
จําเป0นต&องให&ความสําคัญกับชุมชน และสร&างแรงจูงใจในการทํางานแก-บุคลากรทางการศึกษา ท้ังใน
ส-วนของบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนด&วย ดังนั้น ในการศึกษาเก่ียวกับโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนาในป:จจุบันจึงต&องศึกษาให&ครอบคลุมบริบท ๖ งาน ได&แก- งานด&าน
ความสัมพันธ�ระหว-างโรงเรียนกับชุมนุมชน งานด&านหลักสูตรและการสอน งานด&านกิจการนักเรียน 
งานด&านการบริหารงานบุคคล งานด&านการบริการอาคารสถานท่ี ตลอดจนวัสดุอุปกรณ�ต-าง ๆ และ
งานด&านธุรการและการเงิน 
 
 



 

๑๓๒

๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 จาการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข&องกับกลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี” ผู&วิจัยกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ดังนี้ 
 

 
 

แผนภาพท่ี ๒.๔ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
กลยุทธ"การจัดการโรงเรียนการกุศล

ของวัดในพระพุทธศาสนา 
 จังหวัดราชบุรี สภาพแวดล�อมทางการจัดการโรงเรียนการกุศลของ

วัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี 
โดยเทคนิค SWOT Analysis 

๑) ด&านความสัมพันธ�ระหว-างโรงเรียนกับชุมชน 
๒) ด&านหลักสูตรและการสอน 
๓) ด&านกิจกรรมนักเรียน 
๔) ด&านการบริหารงานบุคคล 
๕) ด&านการบริหารอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ� 
๖) ด&านธุรการ 

แนวคิดเกี่ยวกับปnจจัยการจัดการ 
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 

๑) ความสมัพันธ�ระหว-างโรงเรยีนกับชุมชน 
๒) หลักสตูรและการสอน 
๓) กิจกรรมนักเรยีน 
๔) การบริหารงานบุคคล 
๕) การบริหารอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ� 
๖) ธุรการ 



บทท่ี ๓ 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง “กลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัด
ราชบุรี” ผู%วิจัยได%ดําเนินการวิจัยตามลําดับ ดังนี้ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒ ผู%ให%ข%อมูลสําคัญ/ผู%เข%าร4วมการสนทนากลุ4มเฉพาะ 
 ๓.๓ เครื่องมือท่ีใช%ในการวิจัย 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข%อมูล 
 ๓.๕ การวิเคราะห�ข%อมูล 
 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง “กลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัด
ราชบุรี” นี้ เป9นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช%การสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth 
Interview) และการสนทนากลุ4มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เป9นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข%อมูล 
 
๓.๒ ผู�ให�ข�อมูลสําคัญ/ผู�เข�าร&วมการสนทนากลุ&มเฉพาะ 

 การวิจัยเรื่อง “กลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัด
ราชบุรี” นี้ ผู%วิจัยกําหนดขอบเขตด%านผู%ให%ข%อมูลสําคัญ/ผู%เข%าร4วมการสนทนากลุ4มเฉพาะ โดยจําแนก
เป9น ๖ กลุ4ม ได%แก4 
 กลุ4มท่ี ๑ ผู%เชี่ยวชาญเก่ียวกับงานด%านการศึกษาสงเคราะห�ของคณะสงฆ� 
 กลุ4มท่ี ๒ ผู%รับใบอนุญาตโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
 กลุ4มท่ี ๓ ผู%อํานวยการ/ผู%จัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
 กลุ4มท่ี ๔ ข%าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
 กลุ4มท่ี ๕ ศิษย�เก4าโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
 กลุ4มท่ี ๖ ผู%ปกครองนักเรียนโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 

 ๓.๒.๑ ผู�ให�ข�อมูลสําคัญ 
 ผู%ให%ข%อมูลสําคัญเก่ียวกับกลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
จังหวัดราชบุรี ผู%วิจัยได%คัดเลือกจากการสุ4มแบบเจาะจง (Purposive Selection) ตามลักษณะการ
เป9นตัวแทนของกลุ4มท่ีเหมาะสม จํานวน ๒๕ รูป/คน โดยมีสัดส4วนดังแสดงในตารางท่ี ๓.๑ 
 
 



 

๑๓๔

ตารางท่ี ๓.๑ จํานวนผู%ให%ข%อมูลสําคัญ 
 

กลุ&ม จํานวน (รูป/คน) 
๑ ผู%เชี่ยวชาญเก่ียวกับงานด%านการศึกษาสงเคราะห�ของคณะสงฆ� ๕ 
๒ ผู%รับใบอนุญาตโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ๒ 
๓ ผู%อํานวยการ/ผู%จัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ 

ศาสนา ๖ 
๔ ข%าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนการกุศลของวัด

ในพระพุทธศาสนา ๓ 
๕ ศิษย�เก4าโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ๕ 
๖ ผู%ปกครองนักเรียนโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ๔ 

รวม ๒๕ 
 
 รายนามผู%ให%ข%อมูลสําคัญเก่ียวกับกลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ 
ศาสนา จังหวัดราชบุรี ผู%วิจัยได%คัดเลือกจากการสุ4มแบบเจาะจง (Purposive Selection) ตามลักษณะ
การเป9นตัวแทนของกลุ4มท่ีเหมาะสม จํานวน ๒๕ รูป/คน มีรายละเอียด ดังนี้ 

 กลุ4มท่ี ๑ ผู%เชี่ยวชาญเก่ียวกับงานด%านการศึกษาสงเคราะห�ของคณะสงฆ� จํานวน ๕ รูป 
ได%แก4 
 ๑) พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ (บุญยัง \าณโรจโน) เจ%าคณะอําเภอปากท4อ 
  จังหวัดราชบุรี 
 ๒) พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร) เจ%าคณะอําเภอจอมบึง 
  จังหวัดราชบุรี 
 ๓) พระครูจริยธรรมานุรักษ� (วัลลภ จริยธมฺโม) เจ%าคณะอําเภอสวนผึ้ง 
  จังหวัดราชบุรี 
 ๔) พระครูอรัญเขตคณารักษ� (นิพนธ� อคฺควณฺโณ) เจ%าคณะอําเภอบ%านคา 
  จังหวัดราชบุรี 
 ๕) พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน� อาจาโร) เจ%าคณะอําเภอวัดเพลง 
  จังหวัดราชบุรี 

 กลุ4มท่ี ๒ ผู%รับใบอนุญาตโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จํานวน ๒ รูป ได%แก4 
 ๑) พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก) ผู%รับใบอนุญาต 
  โรงเรียนวัดบ%านโป_งสามัคคีคุณูปถัมภ� 
 ๒) พระอธิการไพศาล สุทฺธจิตโต ผู%รับใบอนุญาต 
  โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ� 
 



 

๑๓๕

 กลุ4มท่ี ๓ ผู%อํานวยการ/ผู%จัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จํานวน ๖ รูป/
คน ได%แก4 
 ๑) พระมหาทวีศักด์ิ คุณธมฺโม ผู%จัดการ 
  โรงเรียนวัดบ%านโป_งสามัคคีคุณูปถัมภ� 
 ๒) พระสมุห�สมกิจ วรธมฺโม รองผู%จัดการ 
  โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห� 
 ๓) นางพัชราภรณ� ริปุฤทธิชัย ผู%อํานวยการ 
  โรงเรียนวัดบ%านโป_งสามัคคีคุณูปถัมภ� 
 ๔) นางสาวกานดา อินทรวงศ� ผู%อํานวยการ 
  ผู%อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ� 
 ๕) นายสมพร เหมพันธ� รองผู%อํานวยการ 
  ผู%อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ� 
 ๖) นางเทียมแข เชิงทวี รองผู%อํานวยการ 
  ผู%อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ� 

 กลุ4มท่ี ๔ ครูโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จํานวน ๓ คน ได%แก4 
 ๑) นายขจรศักด์ิ ผ4องอารมณ� ข%าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา 
  โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ� 
 ๒) นางสาวอังสุรีย� ศรีคํานวณ ข%าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา 
  โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห� 
 ๓) นางจิราภรณ� ทวีโชคไพศาล ข%าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา 
  โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห� 

 กลุ4มท่ี ๕ ศิษย�เก4าโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จํานวน ๓ คน ได%แก4 
 ๑) นางสาวผานิตย� อุ4มเอิบ ศิษย�เก4า 
  โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ� 
 ๒) นางสาวลัดดาวัลย� มาฆะสวัสด์ิ ศิษย�เก4า 
  โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห� 
 ๓) นางสาวเพียงตะวัน ธนัชโชติกุล ศิษย�เก4า 
  โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห� 
 ๔) นางสาวดารา ไพรนรินทร� ศิษย�เก4า 
  โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห� 
 ๕) นางฉัตรา พันสมตน ศิษย�เก4า 
  โรงเรียนวัดบ%านโป_งสามัคคีคุณูปถัมภ� 
 
 
 



 

๑๓๖

 กลุ4มท่ี ๖ ผู%ปกครองนักเรียนโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จํานวน ๔ คน 
ได%แก4 
 ๑) นางอนุภา คุณชัยวัฒนกิจ ผู%ปกครองนักเรียน 
  โรงเรียนวัดบ%านโป_งสามัคคีคุณูปถัมภ� 
 ๒) นางลัดดาวัลย� บุญสม ผู%ปกครองนักเรียน 
  โรงเรียนวัดบ%านโป_งสามัคคีคุณูปถัมภ� 
 ๓) นางสุภาดี จีรัง ผู%ปกครองนักเรียน 
  โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห� 
 ๔) นางสุทธิวัลย� สีเหลือง ผู%ปกครองนักเรียน 
  โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห� 

 ๓.๒.๒ ผู�เข�าร&วมการสนทนากลุ&มเฉพาะ 
 ผู%เข%าร4วมการสนทนากลุ4มเฉพาะเก่ียวกับกลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ซ่ึงผู%วิจัยได%คัดเลือกจากการสุ4มแบบเจาะจง (Purposive Selection) 
ตามลักษณะการเป9นตัวแทนของกลุ4มท่ีเหมาะสม จํานวน ๑๐ รูป/คน โดยมีสัดส4วนดังแสดงในตารางท่ี 
๓.๒ 
 
ตารางท่ี ๓.๒ จํานวนผู%เข%าร4วมการสนทนากลุ4มเฉพาะ 
 

กลุ&ม จํานวน (รูป/คน) 
๑ ผู%เชี่ยวชาญเก่ียวกับงานด%านการศึกษาสงเคราะห�ของคณะสงฆ� ๑ 
๒ ผู%รับใบอนุญาตโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ๑ 
๓ ผู%อํานวยการ/ผู%จัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ 

ศาสนา ๑ 
๔ ข%าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนการกุศลของวัด

ในพระพุทธศาสนา ๑ 
๕ ศิษย�เก4าโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ๖ 
๖ ผู%ปกครองนักเรียนโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา  
๗ นักวิชาการทางพระพุทธศาสนา  

รวม ๑๐ 
 
 รายนามผู%เข%าร4วมการสนทนากลุ4มเฉพาะ ซ่ึงผู%วิจัยได%คัดเลือกจากการสุ4มแบบเจาะจง 
(Purposive Selection) จํานวน ๑๐ รูป/คน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 



 

๑๓๗

 กลุ4มท่ี ๑ ผู%เชี่ยวชาญเก่ียวกับงานด%านการศึกษาสงเคราะห�ของคณะสงฆ� จํานวน ๑ รูป 
ได%แก4 
 ๑) พระครูวิสุทธานันทคุณ, ดร. (สุรศักด์ิ วิสุทธาจาโร) เจ%าคณะอําเภอโพธาราม 
  วัดเขาช4องพราน จังหวัดราชบุรี 

 กลุ4มท่ี ๒ ผู%รับใบอนุญาตโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จํานวน ๑ รูป ได%แก4 
 ๑) พระมหาประกอบ โชติปุ\ฺโ\ ผู%รับใบอนุญาต 
  โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห� 

 กลุ4มท่ี ๓ ผู%อํานวยการ/ผู%จัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จํานวน ๑ คน 
ได%แก4 
 ๑) นางเกสีนี เก็งทอง ผู%อํานวยการ 
  โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห� 

 กลุ4มท่ี ๔ ข%าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
จํานวน ๑ คน ได%แก4 
 ๑) นางเกษศิรินทร� ประพันธ�เจริญ ข%าราชการครู 
  โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห� 

 กลุ4มท่ี ๕ ศิษย�เก4าโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จํานวน ๑ คน ได%แก4 
 ๑) นางสุนิศา สวนจันทร� ศิษย�เก4า 
  โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห� 

 กลุ4มท่ี ๖ ผู%ปกครองนักเรียนโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จํานวน ๑ คน ได%แก4 
 ๑) นางวิยดา จําปามูล ผู%ปกครองนักเรียน 
  โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห� 

 กลุ4มท่ี ๗ นักวิชาการทางพระพุทธศาสนา จํานวน ๔ รูป/คน ได%แก4 
 ๑) พระปhฎกโกศล (ปราโมทย� ปโมทิโต) รองผู%อํานวยการฝ_ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ�ราชบุรี 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๒) พระครูสังฆรักษ�ทรงพรรณ ชยทตฺโต, ดร. รองผู%อํานวยการฝ_ายวิชาการวิทยาลัยสงฆ�ราชบุรี 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๓) ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี อาจารย�ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๔) ดร.บุษกร วัฒนบุตร อาจารย�ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 



 

๑๓๘

๓.๓ เคร่ืองมือที่ใช�ในการวิจัย 

 ๓.๓.๑ ประเภทของเครื่องมือ 
 การวิจัยเรื่อง “กลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัด
ราชบุรี” นี้ ผู%วิจัยได%กําหนดเครื่องมือท่ีใช%ในการวิจัยไว% ๒ ประเภท ดังนี้ 
 การสัมภาษณ6เชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือให%ได%ข%อมูลท่ีรอบด%านและลึกซ้ึง โดย
ผู%วิจัยใช%การสัมภาษณ�แบบมีโครงสร%าง (Structured Interview) มีลักษณะเป9นคําถามแบบปลายเปhด
เพ่ือให%ได%ข%อมูลเชิงลึกตรงตามวัตถุประสงค�ของการวิจัย โดยผู%ศึกษาจะใช%กับผู%ให%ข%อมูลสําคัญดังกล4าว
ข%างต%น 
 การสนทนากลุ&มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือให%ได%ข%อมูลท่ีรอบด%านและ
ลึกซ้ึง จากการร4วมพูดคุยกันระหว4างผู%วิจัยกับผู%ให%ข%อมูลสําคัญ โดยใช%แบบสนทนากลุ4มเฉพาะท่ีมีความ
สอดคล%องกับวัตถุประสงค�ของการวิจัยเพ่ือให%ได%คําตอบในเชิงเหตุผล โดยผู%ศึกษาจะใช%กับผู%เข%าร4วม
การสนทนากลุ4มเฉพาะดังกล4าวข%างต%น 

 ๓.๓.๒ ข้ันตอนการสร�างเครื่องมือ 
 การวิจัยเรื่อง “กลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัด
ราชบุรี” นี้ มีการสร%างเครื่องมือโดยดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 ๑) ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข%องกับกลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี เพ่ือกําหนดกรอบแนวคิด ในการสร%างเครื่องมือการวิจัย 
 ๒) กําหนดวัตถุประสงค�ในการสร%างเครื่องมือการวิจัยโดยขอคําปรึกษาจากอาจารย�ท่ี
ปรึกษาดุษฎีนิพนธ� 
 ๓) สร%างเครื่องมือ และนําเสนอร4างเครื่องมือการวิจัยต4ออาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�และ
ผู%เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงแก%ไข 
 ๔) ปรับปรุงแก%ไข 
 ๕) นําไปใช%จริงเพ่ือเก็บรวบรวมข%อมูล 

 ๓.๓.๓ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 การวิจัยเรื่อง “กลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัด
ราชบุรี” นี้ มีการตรวจสอบเครื่องมือโดยดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 ๑) ขอคําแนะนําจากอาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ� 
 ๒) หาความเท่ียงตรง (Validity)๑ โดยการนําแบบสัมภาษณ�ท่ีสร%างเสร็จ เสนอประธานและ
กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�เพ่ือขอความเห็นชอบ และนําเสนอต4อผู%เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
ถูกต%องเหมาะสมในภาพรวมด%านเนื้อหา ภาษา และความครอบคลุม แล%วนํามาปรับปรุงแก%ไขให%
เหมาะสม ซ่ึงผู%เชี่ยวชาญท้ัง ๕ ท4าน ประกอบด%วย 

                                                 

 ๑สุวิมล ติรกานันท�, ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร6 : แนวทางสู&การปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : 
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน%า ๒๕. 



 

๑๓๙

 ๒.๑ พระครูสังฆรักษ�เกียรติศักด์ิ กิตฺติป\ฺโ\, ดร. ผู%อํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

 ๒.๒ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร. อาจารย�ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
 ๒.๓ พระมหาสุนันท� สุนนฺโท, ดร. อาจารย�ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
 ๒.๔ อาจารย� ดร.บุษกร วัฒนบุตร อาจารย�ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
 ๒.๕ อาจารย� ดร.อนุวัต กระสังข� อาจารย�ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

 ๓.๓.๔ ลักษณะของเครื่องมือ 
 การวิจัยเรื่อง “กลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัด
ราชบุรี” นี้ ใช%แบบสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth Interview) ในการเก็บรวบรวมข%อมูลตามวัตถุประสงค�
ของการวิจัย โดยใช%ประเด็นคําถามท่ีมีโครงสร%าง (Structured Interview) เพ่ือนําไปสู4การสนทนา ซ่ึง
ผู%ให%ข%อมูลมีบทบาทกําหนดทิศทางการสนทนาร4วมกับผู%สัมภาษณ�เพ่ือบรรลุเปrาหมายในการทําความ
เข%าใจประเด็นคําถามร4วมกัน ดังนี้ 
 - ประเด็นคําถามเพ่ือเก็บรวบรวมข%อมูลเก่ียวกับสภาพท่ัวไปการจัดการโรงเรียนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี 
 - ประเด็นคําถามเพ่ือเก็บรวบรวมข%อมูลเก่ียวกับปsจจัยท่ัวไปท่ีมีผลต4อการพัฒนาการจัดการ
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี 
 - ประเด็นคําถามเพ่ือเก็บรวบรวมข%อมูลเก่ียวกับกลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัด
ในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี 
 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข�อมูล 

 การวิจัยเรื่อง “กลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัด
ราชบุรี” ผู%วิจัยได%ทําการเก็บรวบรวมข%อมูลด%วยตนเอง โดยดําเนินการดังนี้ 
 ๑) ข�อมูลช้ันต�น ผู%วิจัยศึกษาจากคัมภีร�พระไตรปhฎก และใช%การสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth 
Interview) และการสนทนากลุ4มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เป9นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข%อมูลภาคสนาม จากการสุ4มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามท่ีกําหนดไว% 



 

๑๔๐

 การสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth interview) เป9นการสัมภาษณ�ในรูปแบบท่ีท้ังท่ีเป9น
ทางการโดยใช%ประเด็นคําถามท่ีมีโครงสร%าง (Structured Interview) เพ่ือนําไปสู4การสนทนา ซ่ึงผู%ให%
ข%อมูลมีบทบาทกําหนดทิศทางการสนทนาร4วมกับผู%สัมภาษณ�เพ่ือบรรลุเปrาหมายในการทําความเข%าใจ
ประเด็นคําถามร4วมกัน ซ่ึงผู%สัมภาษณ�จะไม4ทําหน%าท่ีเพียงอ4านคําถาม อธิบายความหมายของคําถาม 
แล%วบันทึกคําตอบเท4านั้น แต4จะร4วมสนทนาให%ได%เรื่องราวมากข้ึนไปตามการเล4าเรื่องของผู%ให%ข%อมูล
หลัก และครอบคลุมในประเด็นการวิจัย 
 การสนทนากลุ4มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เป9นการเก็บรวบรวมข%อมูลเชิง
คุณภาพโดยการกระตุ%นให%สมาชิกในกลุ4มขนาดกลาง จํานวน ๑๐ รูป/คน โดยอภิปรายโต%ตอบแสดง
ความเห็น/เล4าเรื่องประสบการณ� ตามประเด็นท่ีผู%ดําเนินการสนทนา (Moderator) กําหนดข้ึนมา
อย4างเจาะจงตามวัตถุประสงค�ของการวิจัย ข%อมูลหลั่งไหล (Flow) ออกมาจากการปฏิสัมพันธ�ใน
แนวราบระหว4างสมาชิกในกลุ4มด%วยกันเองและระหว4างกลุ4มสมาชิกกลุ4มกับผู%ดําเนินการสนทนา 
 ดังกล4าวนี้ ผู%วิจัยได%ทําการติดต4อในเบ้ืองต%นท้ังทางโทรศัพท�และด%วยตนเองเพ่ือแนะนําตัว
ผู%วิจัย ชี้แจงวัตถุประสงค�ของการทําวิจัย และขอความอนุเคราะห�บุคคลดังกล4าวเป9นผู%ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือให%ข%อมูลท่ีเก้ือกูลต4อการวิจัยครั้งนี้ เม่ือได%รับการตอบรับแล%วผู%วิจัยจะได%ดําเนินการเก็บรวบรวม
ข%อมูล 
 ๒) ข�อมูลช้ันรอง ผู%วิจัยได%เก็บรวบรวมข%อมูลโดยการศึกษาจากเอกสาร หนังสือ ตํารา 
บทความ บริการค%นหาข%อมูลภายใต%เครือข4ายอินเตอร�เน็ต และงานวิจัยท่ีเก่ียวข%อง เพ่ือวิเคราะห�ข%อมูล
เก่ียวกับกลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี 
 
๓.๕ การวิเคราะห6ข�อมูล 

 การวิจัยเรื่อง “กลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัด
ราชบุรี” ผู%วิจัยได%ดําเนินการวิเคราะห� ดังนี้ 
 (๑) การวิเคราะห�ข%อมูลจากการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ผู%วิจัยได%ใช%
วิธีการวิเคราะห�เนื้อหา (Content Analysis) โดยการวิเคราะห�เนื้อหาท่ีได%จากการศึกษาเอกสารต4าง ๆ 
อย4างเป9นระบบและมีความเชื่อมโยงกัน 
 (๒) การวิเคราะห�ข%อมูลจากการสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth Interview) ผู%วิจัยได%ใช%วิธีการ
วิเคราะห�เนื้อหา (Content Analysis) โดยผู%วิจัยพยายามรักษาสํานวนเดิมของผู%ให%สัมภาษณ�รวมท้ัง
ปรับแก%ให%มีความชัดเจนทางการสื่อสาร ความหมาย และลดข%อความท่ีซํ้าซ%อนกัน 
 (๓) การวิเคราะห�ข%อมูลจากการสนทนากลุ4มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ท่ีประกอบ 
ด%วยผู%ดําเนินการสนทนา (Moderator) ผู%จดบันทึก (Note Taker) ผู%ช4วยท่ัวไป (Assistant) และผู%ให%
ข%อมูลสําคัญ (Key Informants) โดยใช%หัวข%อปsญหาและคําถามท่ีสอดคล%องกับวัตถุประสงค�การวิจัย 
ผู%วิจัยได%ใช%วิธีการวิเคราะห�เนื้อหา (Content Analysis) โดยพยายามรักษาสํานวนเดิมไว% 
 



บทท่ี ๔ 
ผลการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง “กลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัด
ราชบุรี” นี้ เป%นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมข:อมูลวิจัยภาคสนาม 
(Field Research) จากประชากร ๗ กลุ?ม ได:แก? ผู:เชี่ยวชาญเก่ียวกับงานด:านการศึกษาสงเคราะห�ของ
คณะสงฆ�, ผู:รับใบอนุญาตโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา, ผู:อํานวยการ/ผู:จัดการโรงเรียน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา, ข:าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา, ศิษย�เก?าโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนา และนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา โดยผู:วิจัยได:คัดเลือกตัวแทนจาก
ประชากรดังกล?าวข:างต:นด:วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ตามลักษณะการเป%น
ตัวแทนของกลุ?มท่ีเหมาะสม ประกอบด:วย การสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth Interview) ผู:ให:ข:อมูล
สําคัญ (Key Informant) จํานวน ๒๕ รูป/คน และการสนทนากลุ?มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
จํานวน ๑๐ รูป/คน โดยมีผลการวิเคราะห�ข:อมูลตามลําดับ ดังนี้ 
 ๔.๑ สภาพท่ัวไปโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี 
 ๔.๒ ป̀จจัยท่ัวไปท่ีมีผลต?อการพัฒนาการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
จังหวัดราชบุรี 
 ๔.๓ กลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี 
 ๔.๔ องค�ความรู:จากการวิจัย 
 
๔.๑ สภาพทั่วไปโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี 

 สภาพท่ัวไปโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี เป%นผลการวิเคราะห�
ข:อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ�แบบมีโครงสร:าง (Structured Interview) ผู:ให:ข:อมูลสําคัญ (Key 
Informant) จํานวน ๒๕ รูป/คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 สภาพท่ัวไปการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ป̀จจุบัน 
มีการช?วยเหลือกันให:เกิดความเจริญทางการศึกษาแก?เด็กและเยาวชนของชาติ ซ่ึงคณะสงฆ�ก็ให:ความ
ช?วยเหลือเก้ือกูลด:วยดี๑ทุกวัดทํางานด:วยความต้ังใจจริงเป%นพ้ืนฐานสําคัญ เพราะต:องการให:เด็กและ
เยาวชนเติบโตเป%นคนดีและคนเก?ง เพ่ือเป%นกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมไทย๒ ส?วนใหญ? นักเรียน
ของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีฐานะยากจน หรืออยู?ในครอบครัวท่ีมีฐานะยากจน 
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจึงเป%นโรงเรียนท่ีแบ?งเบาภาระของผู:ปกครอง๓ 
 

                                                 

 ๑สัมภาษณ� พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ (บุญยัง eาณโรจโน), เจ:าคณะอําเภอปากท?อ, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒สัมภาษณ� พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน� อาจาโร), เจ:าคณะอําเภอวัดเพลง, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓สัมภาษณ� นายขจรศักดิ์ ผ?องอารมณ�, ครูโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๔๒

 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเป%นโรงเรียนท่ีให:โอกาสทางการศึกษาแก?ผู:มี
ฐานะยากจน๔ เป%นโรงเรียนท่ีไม?เก็บค?าเล?าเรียนเด็ก๕ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเป%น
สถานศึกษาท่ีเปjดโอกาสให:เด็กและเยาวชนได:ศึกษาท้ังทางโลกและทางธรรมควบคู?กันไป เป%นการ
พัฒนาคุณภาพทางความรู:และคุณภาพจิตใจและความประพฤติควบคู?กันไป๖ โรงเรียนการกุศลของวัด
ในพระพุทธศาสนาเป%นโรงเรียนท่ีวัดหรือมูลนิธิวัดจัดต้ังข้ึนก็เพ่ือช?วยเหลือเก้ือกูลเด็กและเยาวชนท่ี
ยากจน บางแห?งมีนักเรียนเฉพาะชาย-หญิง และบางแห?งมีนักเรียนพระภิกษุสามเณรเรียนร?วมด:วย 
นอกจากการจัดการศึกษาสงเคราะห�แก?เด็กและเยาวชนให:มีสถานท่ีเรียนหนังสือแล:ว คณะสงฆ�ยังให:
ความสงเคราะห�การศึกษาแก?เด็กและเยาวชนโดยทางอ:อม คือ ให:ทุนการศึกษาเล?าเรียนแก?นักเรียน
ด:วย๗ 
 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเป%นโรงเรียนท่ีเปjดโอกาสทางการศึกษาสําหรับ
ผู:ด:อยโอกาสของสังคม โดยเฉพาะอย?างยิ่งกับครอบครัวของผู:ท่ีมีรายได:น:อย ท่ีสําคัญ คือ เป%นโรงเรียน
ท่ีเน:นวิถีพุทธท้ังกระบวนการ๘ มีโครงสร:างการบริหารจัดเชนตามโครงสร:างการบริหารตามท่ีกระทรวง
กําหนดไว:๙ มีวางแผนจัดการศึกษา และกระจายหน:าท่ีรับผิดชอบตามโครงสร:างการบริหารตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด๑๐ 
 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเน:นด:านพระพุทธศาสนาเป%นเอกลักษณ�เฉพาะ
ตน โดยให:ความสําคัญกับภาคปฏิบัติการ เช?น ฝpกอบรมในนักเรียนได:นั่งสมาธิช?วงพักกลางวัน 
ฝpกอบรมในนักเรียนได:สวดมนต�เย็นทุกวันศุกร� เป%นต:น ท้ังนี้เพ่ือสร:างความพร:อมด:านคุณธรรมทาง
สังคม๑๑ จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยมุ?งเน:นผู:เรียนเป%นสําคัญ๑๒ 
 
 
 
                                                 

 ๔สัมภาษณ� นางสาวดารา ไพรนรินทร�, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕สัมภาษณ� นางสุทธิวัลย� สีเหลือง, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖สัมภาษณ� พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ:าคณะอําเภอจอมบึง, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๗สัมภาษณ� พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก), ผู:รับใบอนุญาตโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูป
ถัมภ�, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๘สัมภาษณ� พระอธิการไพศาล สุทฺธจิตโต, ผู:รับใบอนุญาตโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๙สัมภาษณ� พระสมุห�สมกิจ วรธมฺโม, รองผู:จัดการโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๐สัมภาษณ� นางสาวเพียงตะวัน ธนัชโชติกุล, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๑สัมภาษณ� นางพัชราภรณ� ริปุฤทธิชัย, ผู:อํานวยการโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๒สัมภาษณ� นางสาวอังสุรีย� ศรีคํานวณ, ครูโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 



 

๑๔๓

 ผลผลิตในอุดมคติ คือ ผู:เรียนท่ีมีคุณลักษณะท่ีเป%นคนดีและเก?งควบคู?กันไปตามแนวทางวิถี
พุทธ๑๓ เป%นสิ่งยืนยันความร?วมมือระหว?าง บ:าน วัด และราชการในการสร:างผลผลิตทางการศึกษาซ่ึง
ได:แก?นักเรียนท่ีมีคุณภาพ เป%นคนดี และมีความรู:๑๔ มีการส?งเสริมการเรียนและสอบธรรมศึกษาชั้นตรี-
โท-เอก เพ่ือให:ได:รับประโยชน�จากความรู:ทางพระปริยัติธรรม ให:นักเรียนได:รู:จักยับยั้งชั่งใจ ปล?อยปละ
ละวางพอสมควร เข:าใจในสัจธรรมของชีวิต และภาคภูมิใจในความเป%นพุทธศาสนิกชน๑๕ 
 เด็กท่ีเข:าศึกษาในโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จะได:รับการกล?อมเกลานิสัย
ให:เป%นคนมีระเบียบ วินัย และมารยาทท่ีดี และได:รับการอบรมจิตใจให:เป%นผู:มีจิตใจโอบอ:อมอารี มี
ความกตัญeูกตเวทีต?อพ?อแม?ผู:ปกครอง๑๖ มีกิจรรมให:นักเรียนและผู:ปกครอง (ท่ีมีเวลาว?าง) ทํา
กิจกรรมร?วมกันทุกวันพระ คือ ใส?เสื้อขาว  ทําบุญ ใส?บาตร ฟ̀งเทศน� และสวดมนต�แปล๑๗ 
 การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี โดยรวมถือว?าสามารถ
ดําเนินการได:อย?างมีประสิทธิภาพ แต?เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกันในกลุ?มโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาในจังหวัดราชบุรี อาจมีความแตกต?างกันไปตามบริบทของแต?ละโรงเรียน เช?น ความ
พร:อมด:านสถานท่ี ความพร:อมด:านบุคลากร เป%นต:น๑๘ ข้ึนอยู?กับความสามัคคีร?วมมือกัน หากคณะครู
ให:ความร?วมมือดีก็ดี คณะครูให:ความร?วมมือไม?ดีก็ไม?ได: แต?ละต?างสถานท่ีต?างกันไป บางแห?งมีการนํา
คนต?างศาสนาท่ีไม?เข:าใจลักษณะของวิถีพุทธอย?างแท:จริงเข:ามาสอนในชั้นนั้น ๆ จึงก?อให:เกิดป̀ญหาต?อ
การจัดการศึกษาตามแนววิถีพุทธ๑๙ 
 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา มีเจ:าอาวาสของวัดหรือของมูลนิธิของวัดท่ีจัดต้ัง
โรงเรียนข้ึน เป%นผู:รับใบอนุญาต ไม?เฉพาะแต?ในจังหวัดราชบุรี ซ่ึงมีจํานวน ๓ โรงเรียน แต?จากสถิติ
ป̀จจุบัน พบว?า ท่ัวประเทศมีโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จํานวน ๑๐๐ กว?าโรงเรียน๒๐ 
มีวัดคอยให:การอุปถัมภ� ฉะนั้น เม่ือวัดแต?ละวัดมีศักยภาพไม?เท?ากัน โรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาท่ีวัดนั้น ๆ ให:การอุปถัมภ�อยู? จึงมีศักยภาพต?างกันไป เช?นกัน๒๑ 

                                                 

 ๑๓สัมภาษณ� นางจิราภรณ� ทวีโชคไพศาล, ครูโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๑๔สัมภาษณ� นางสาวผานิตย� อุ?มเอิบ, ศิษย�เก?าโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๑๕สัมภาษณ� นางสาวลัดดาวัลย� มาฆะสวัสดิ์, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๖สัมภาษณ� นางลัดดาวัลย� บุญสม, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๗สัมภาษณ� นางฉัตรา พันสมตน, ศิษย�เก?าโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๘สัมภาษณ� พระครูจริยธรรมานุรักษ� (วัลลภ จริยธมฺโม), เจ:าคณะอําเภอสวนผึ้ง, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๙สัมภาษณ� พระครูอรัญเขตคณารักษ� (นิพนธ� อคฺควณฺโณ), เจ:าคณะอําเภอบ:านคา, ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๒๐สัมภาษณ� นางสาวกานดา อินทรวงศ�, ผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๒๑สัมภาษณ� นางอนุภา คุณชัยวัฒนกิจ, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๔๔

 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเป%นโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว?าด:วยโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๓๒ ท่ีระบุว?า 
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา คือ โรงเรียนเอกชนตามมาตรา ๑๕ (๑) และ (๓) แห?งพระราช 
บัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ ท่ีวัดเป%นผู:รับใบอนุญาต โดยสังกัดสํานักงานส?งเสริมการศึกษาเอกชน 
กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงมีการควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาโดย สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) อย?างไรก็ตาม แม:โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจะได:รับการอุดหนุน
จากรัฐบาล แต?เม่ือเปรียบเทียบกับโรงเรียนรัฐบาลในประเภทอ่ืน ๆ ถือว?า ได:รับงบประมาณอุดหนุนน:อย
มาก อาจกล?าวได:ว?า น:อยกว?าประมาณ ๑ ต?อ ๕๒๒  โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาให:ความ 
สําคัญกับท:องถ่ิน โดยการเชิญผู:ปกครองหรือตัวแทนผู:ปกครองเข:าร?วมเป%นกรรมการบริหารโรงเรียนด:วย๒๓ 
 โดยแท:จริง สภาพป̀จจุบันมีการแข?งขันสูง โดยเฉพาะอย?างยิ่ง ระหว?างโรงเรียนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนากับโรงเรียนประเภทอ่ืน (เฉพาะเขตอําเภอบ:านโปrงต:องแข?งขันกับ ๑๐ โรงเรียน
ในระดับเดียวกัน)๒๔ ในขณะท่ีการบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาอยู?ในกลุ?ม
โรงเรียนการกุศลท่ีมีนโยบายด:านการสงเคราะห�ทางการศึกษา และยังอยู?ในกลุ?มโรงเรียนเอกชนท่ีมุ?ง
การแข?งขันสูง ฉะนั้น จึงต:องรับนโยบายจากหลายฝrายท่ีเก่ียวข:อง นั่นเอง๒๕ 
 จากการสัมภาษณ�ผู:ให:ข:อมูลหลักเก่ียวกับสภาพท่ัวไปการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี สรุปได:ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๑ สรุปผลการสัมภาษณ�ผู:ให:ข:อมูลหลักเก่ียวกับสภาพท่ัวไปโรงเรียนการกุศลของวัดใน

พระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี 
 

ท่ี ประเด็น 
ผู)ให)ข)อมูล 
(ลําดับท่ี) 

ความถ่ี 
(รูป/คน) 

๑ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามุ?งพัฒนา
คุณภาพทางความรู:และคุณภาพจิตใจและความ
ประพฤติควบคู?กันไปตามวิถีพุทธ 

๒, ๖, ๗, ๙, ๑๐,  
๑๓, ๑๔, ๑๕, 
๑๖, ๑๗, ๒๐ 

๑๑ 

๒ การดําเนินงานของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ 
ศาสนาเป%นภารกิจในการเก้ือกูลการศึกษาของคณะสงฆ�
โดยจดัการศึกษาสงเคราะห�แก?เด็กและเยาวชนท่ียากจน 

๑, ๕, ๑๒, ๑๘, 
๒๒ 

๕ 

 

                                                 

 ๒๒สัมภาษณ� พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม, ผู:จัดการโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๒๓สัมภาษณ� นางสุภาดี จีรัง, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๔สัมภาษณ� นายสมพร เหมพันธ�, รองผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๒๕สัมภาษณ� นางเทียมแข เชิงทวี, รองผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 



 

๑๔๕

ตารางท่ี ๔.๑ สรุปผลการสัมภาษณ�ผู:ให:ข:อมูลหลักเก่ียวกับสภาพท่ัวไปโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี (ต?อ) 

 

ท่ี ประเด็น 
ผู)ให)ข)อมูล 
(ลําดับท่ี) 

ความถ่ี 
(รูป/คน) 

๓ การบริหารจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาแต?ละโรงเรียนมีความแตกต?างกันไป
ตามบริบทของแต?ละโรงเรียน 

๓, ๔, ๑๑, ๑๙,  ๔ 

๔ ป̀จจุบันมีการแข?งขันสูงระหว?างโรงเรียนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนากับโรงเรียนประเภทอ่ืน 

๒๑, ๒๔, ๒๕ ๓ 

๕ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาได:รับการ
ควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาโดยสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
หรือ สมศ. 

๘, ๒๓ ๒ 

 
 จากตารางท่ี ๔.๑ แสดงให:เห็นว?า ผู:ให:ข:อมูลหลักมีความเห็นเก่ียวกับสภาพท่ัวไปโรงเรียนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี จํานวน ๕ ประเด็นหลัก ได:แก? โรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนามุ?งพัฒนาคุณภาพทางความรู:และคุณภาพจิตใจและความประพฤติควบคู?กันไปตามวิถีพุทธ, การ
ดําเนินงานของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเป%นภารกิจในการเก้ือกูลการศึกษาของคณะสงฆ�โดยจัด
การศึกษาสงเคราะห�แก?เด็กและเยาวชนท่ียากจน, การบริหารจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
แต?ละโรงเรียนมีความแตกต?างกันไปตามบริบทของแต?ละโรงเรียน, ป̀จจุบันมีการแข?งขันสูงระหว?างโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนากับโรงเรียนประเภทอ่ืน และโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาได:รับการ
ควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. 
 
๔.๒ ป2จจัยทั่วไปที่มีผลต3อการพัฒนาการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
จังหวัดราชบุรี 

 ป̀จจัยท่ัวไปท่ีมีผลต?อการพัฒนาการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
จังหวัดราชบุรี เป%นผลการวิเคราะห�ข:อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ�แบบมีโครงสร:าง (Structured 
Interview) ผู:ให:ข:อมูลสําคัญ (Key Informant) จํานวน ๒๕ รูป/คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ป̀จจัยท่ัวไปท่ีมีผลต?อการพัฒนาการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัด
ราชบุรี คือ ความสามัคคี ร?วมมือกันของผู:มีส?วนเก่ียวข:องทุกฝrาย ท้ังบุคลากรภายในของโรงเรียน 
คณะสงฆ� ส?วนราชการ ตลอดจนคนในชุมชน ช?วยกันบริหารให:เจริญมากข้ึน๒๖ 

                                                 

 ๒๖สัมภาษณ� พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ (บุญยัง eาณโรจโน), เจ:าคณะอําเภอปากท?อ, ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 



 

๑๔๖

 ป̀จจัยสําคัญ คือ ผู:บริหาร ซ่ึงส?งผลต?อบุคลากรและระบบการจัดการเรียนการสอนในเชิง
นโยบายซ่ึงนําไปสู?ภาคปฏิบัติ ท้ังนี้ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพให:สามารถดึงดูดใจความสนใจของเยาวชน
ให:มาสู?ระบบโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา๒๗ และป̀จจัยสําคัญยิ่ง คือ ต:นทุนทางสังคม
ของวัดท่ีเป%นฐาน ได:แก? ความพร:อมหรือศักยภาพในการให:การสนับสนุนหรืออุปถัมภ�โรงเรียนการกุศล
ของวัด เพราะกําลังการสนับสนุนจากภาครัฐมีจํากัด๒๘ การสนับสนุนจากวัดท่ีเป%นผู:ถือใบอนุญาตเพราะ
เป%นผู:ดําเนินการก?อต้ังมีความสําคัญอย?างยิ่ง ลําพังการสนับสนุนจากรัฐบาลไม?สามารถพัฒนาโรงเรียน
ในเชิงรุกได:๒๙ การร?วมมือกันอย?างจริงจังของผู:มีส?วนเก่ียวข:องทุกฝrายเป%นป̀จจัยสําคัญท่ีมีผลต?อการ
จัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาให:มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนได:๓๐ 
 ป̀จจัยสําคัญประการหนึ่ง คือ งบประมาณท่ีใช:ในการจัดการศึกษาท้ังในส?วนของค?าใช:จ?าย
ทางวัสดุ ครุภัณฑ� อาคารสถานท่ี และค?าตอบแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา๓๑ ป̀จจัยด:าน
งบประมาณท่ีได:จากรัฐบาลมีจํานวนน:อยเม่ือเทียบกับโรงเรียนประเภทอ่ืน ๆ สวัสดิการของบุคลากรท่ี
ได:รับจากภาครัฐก็ด:อยกว?าบุคลากรของโรงเรียนรัฐบาล๓๒ โรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนานี้การจัด
การศึกษาโดยไม?หวังผลกําไร โดยมีรัฐบาลให:การอุดหนุนค?าใช:จ?ายรายหัวของนักเรียน เป%นบัตรค?าเล?า
เรียน ร:อยละ ๑๐๐ ของค?าใช:จ?ายรายหัวของนักเรียน แต?โดยแท:จริงแล:วไม?เพียงพอสําหรับใช:ในการ
บริหารจัดการศึกษาท้ังระบบ๓๓ 
 ป̀จจุบัน งบประมาณท่ีได:รับการอุดหนุนจากรัฐมีจํานวนน:อย ซ่ึงจากงบประมาณท่ีได:รับจํานวน
น:อยนั้น จําเป%นต:องจัดสรรให:เพียงพอสําหรับเป%นค?าใช:จ?ายท้ังหมดของโรงเรียน ท้ังค?าน้ํา ค?าไฟ ฯลฯ 
หรือแม:แต?จัดสรรเป%นเงินเดือนให:ครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมดด:วย๓๔ ป̀จจัยด:านงบประมาณ
มีอิทธิพลอย?างมากต?อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แม:โดยความเป%นจริง การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอาจเริ่มต:นท่ีการพัฒนาศักยภาพครู แต?ในทางปฏิบัตินั้น การจัดส?งครูเข:าอบรมสัมมนา
เก่ียวกับเทคนิคการสอนหรือการจัดทําสื่อต?าง ๆ จําเป%นต:องใช:งบประมาณสนับสนุนท้ังในส?วนของค?า
เดินทาง และค?าใช:จ?ายจําเป%นพ้ืนฐานต?าง ๆ ด:วย๓๕ 

                                                 

 ๒๗สัมภาษณ� พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ:าคณะอําเภอจอมบึง, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๘สัมภาษณ� พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน� อาจาโร), เจ:าคณะอําเภอวัดเพลง, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๙สัมภาษณ� นางจิราภรณ� ทวีโชคไพศาล, ครูโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๓๐สัมภาษณ� นางสาวดารา ไพรนรินทร�, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๑สัมภาษณ� พระครูจริยธรรมานุรักษ� (วัลลภ จริยธมฺโม), เจ:าคณะอําเภอสวนผึ้ง, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๒สัมภาษณ� พระอธิการไพศาล สุทฺธจิตโต, ผู:รับใบอนุญาตโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๓สัมภาษณ� พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก), ผู:รับใบอนุญาตโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูป
ถัมภ�, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๔สัมภาษณ� นางสาวกานดา อินทรวงศ�, ผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๓๕สัมภาษณ� นายขจรศักดิ์ ผ?องอารมณ�, ครูโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๔๗

 บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานท่ี และหลักสูตร เป%นวงล:อทางการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ๓๖ งบประมาณเป%นป̀จจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลต?อการดําเนินงานของโรงเรียน ซ่ึงจะ
เห็นได:ว?า ประเด็นนี้จะได:รับการหยิบยกข้ึนมากล?าวถึงในทุกครั้งท่ีมีการระดมความเห็นหรือการเปjด
เวทีสานเสวนา๓๗ งบประมาณ เป%นป̀จจัยสําคัญอย?างยิ่งต?อการดําเนินงานของโรงเรียน โดยเฉพาะ
อย?างยิ่งงบประมาณดําเนินการ เพราะมีความเก่ียวข:องกับการดําเนินงานทุกส?วน๓๘ 
 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเป%นโรงเรียนท่ีไม?เก็บค?าเล?าเรียนจากนักเรียน 
ดังนั้น สิ่งท่ีเป%นป̀จจัยสําคัญอย?างยิ่ง คือ งบประมาณท่ีได:รับจากรัฐบาล๓๙ ป̀จจุบัน โรงเรียนประเภท
โรงเรียนการกุศลนี้ ได:รับงบประมาณน:อยกว?าโรงเรียนของรัฐบาลประเภทอ่ืน ดังนั้น ทุกฝrายท่ีมีส?วน
เก่ียวข:องจําเป%นต:องร?วมมือกันเพ่ือช?วยเหลือการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน เพ่ือประโยชน�แก?
เด็กและเยาชนผู:ด:อยโอกาส๔๐ 
 แม:ว?า การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาในยุคป̀จจุบันเน:นความเป%นอิสระในการ
บริหารให:มีความคล?องตัว โปร?งใส ตรวจสอบได: ยึดหลักการบริหารมุ?งเน:นผลสัมฤทธิ์และบริหาร
งบประมาณแบบมุ?งเน:นผลงาน มีการจัดผลประโยชน�จากทรัพย�สินของโรงเรียน รวมท้ัง จัดหารรายได:
จากการบริการมาใช:ในการบริหารจัดการเพ่ือประโยชน�ทางการศึกษา แต?เนื่องด:วยโรงเรียนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนาเป%นโรงเรียนไม?แสวงหาผลกําไร ฉะนั้น จํานวนงบประมาณท่ีรับการอุดหนุน
จากรัฐจึงเป%นเรื่องสําคัญมาก๔๑ การงบประมาณเป%นสิ่งจําเป%นอย?างยิ่งในการบริหารงานทุกชนิด ทุก
หน?วยงานและทุกองค�การ ไม?เว:นแม?แต?องค�กรทางการศึกษา๔๒ 
 ป̀จจัยหลัก ได:แก? คุณภาพของบุคลากรครู เพราะครู คือ ผู:ท่ีจุดดวงประทีปทางป̀ญญาให:แก?
ลูกศิษย� เพ่ือให:ลูกศิษย�พ:นจากความมืด คือ ความไม?รู: โดยพยายามประคับประคอง ส?งเสริมให:ลูกศิษย�
เจริญก:าวหน:าในทุกวิถีทาง ฉะนั้น ป̀จจัยท่ีมีผลต?อการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
จึงควรให:ความสําคัญกับครูเป%นอันดับแรก๔๓ 

                                                 

 ๓๖สัมภาษณ� นางพัชราภรณ� ริปุฤทธิชัย, ผู:อํานวยการโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๗สัมภาษณ� นางสาวผานิตย� อุ?มเอิบ, ศิษย�เก?าโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๓๘สัมภาษณ� นางสุภาดี จีรัง, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๙สัมภาษณ� นางสุทธิวัลย� สีเหลือง, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๐สัมภาษณ� นางฉัตรา พันสมตน, ศิษย�เก?าโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๑สัมภาษณ� นายสมพร เหมพันธ�, รองผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๔๒สัมภาษณ� นางเทียมแข เชิงทวี, รองผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๔๓สัมภาษณ� นางสาวลัดดาวัลย� มาฆะสวัสดิ์, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๔๘

 โดยสรุป กล?าวได:ว?า ป̀จจัยท่ัวไปท่ีมีผลต?อการพัฒนาการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาให:มีประสิทธิภาพได:ตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว: ประมวลสรุปลงในทรัพยากรทาง การ
บริหาร 4M ได:แก? บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ� และการจัดการ๔๔ 
 ในทางวิชาการให:ความสําคัญกับมาตรฐานของหลักสูตร กล?าวคือ การบริหารจัดการโรงเรียน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาให:มีประสิทธิภาพได:ตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว: ได:แก? หลักสูตรต:อง
สามารถสร:างเด็กและเยาวชนให:สามารถเรียนรู:และพัฒนาตนเองได:เต็มศักยภาพ โดยมุ?งพัฒนาผู:เรียน 
ให:มีสมรรถนะสําคัญ ๕ ประการ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแก:ป`ญหา ความสามารถในการใช:ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช:เทคโนโลยี๔๕ 
 ความเชื่อม่ันของผู:ปกครองเป%นป̀จจัยท่ีมีอิทธิพลต?อแนวทางการบริหารการศึกษาของ
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาอย?างมาก เพราะผู:ปกครองเป%นผู:มีอํานาจตัดสินใจในการ
ส?งบุตรหลานเข:าเรียนในระบบการศึกษา๔๖ ความต:องการของผู:ปกครองเป%นป̀จจัยท่ีมีผลต?อการ
จัดการโรงเรียนเป%นอย?างมาก หากโรงเรียนใดสามารถสร:างความม่ันใจว?า เด็กนักเรียนท่ีจบการศึกษา
จะเป%นคนดี และเป%นคนเก?ง สามารถสอบเข:าเรียนต?อในสถานศึกษาท่ีมีชื่อเสียงได: ก็ย?อมได:รับความ
เชื่อถือจากผู:ปกครอง และเม่ือผู:ปกครองมีความเชื่อม่ัน ก็จะส?งบุตรหลานของตนเข:าเรียน และยังบอก
ต?อไปยังเพ่ือนบ:านหรือผู:ปกครองนักเรียนอ่ืน ๆ ท่ีอยู?ในละแวกเดียวกันอีกด:วย๔๗ 
 หากพิจารณาในบริบทของสภาพครอบครัวชนบทท่ีส?วนมากมีฐานะยากจน โรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจึงเป%นทางออกของการแก:ป̀ญหาการส?งบุตรหลานเข:าเรียนในภาค
บังคับ๔๘ ทางโรงเรียนอาจไม?สามารถคัดเลือกเด็กเก?ง ๆ เข:าเรียนได: เพราะโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนามีนโยบายหลักในการให:โอกาสทางการศึกษาแก?ผู:ด:อยโอกาสและผู:มีฐานะยากจน๔๙ 
การจัดการศึกษาของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา มุ?งจัดการเรียนการสอน เพ่ือบริการ
ประชาชนด:านการศึกษาสงเคราะห� ต้ังแต?ละดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต:นและ
ตอนปลาย (ม.๑-ม.๖) นั่นเอง๕๐ 

                                                 

 ๔๔สัมภาษณ� พระครูอรัญเขตคณารักษ� (นิพนธ� อคฺควณฺโณ), เจ:าคณะอําเภอบ:านคา, ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๔๕สัมภาษณ� พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม, ผู:จัดการโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๔๖สัมภาษณ� พระสมุห�สมกิจ วรธมฺโม, รองผู:จัดการโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๗สัมภาษณ� นางสาวอังสุรีย� ศรีคํานวณ, ครูโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๔๘สัมภาษณ� นางสาวเพียงตะวัน ธนัชโชติกุล, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๙สัมภาษณ� นางอนุภา คุณชัยวัฒนกิจ, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๐สัมภาษณ� นางลัดดาวัลย� บุญสม, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๔๙

 จากการสัมภาษณ�ผู:ให:ข:อมูลหลักเก่ียวกับป̀จจัยท่ัวไปท่ีมีผลต?อการพัฒนาการจัดการโรงเรียน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี สรุปได:ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๒ สรุปผลการสัมภาษณ�ผู:ให:ข:อมูลหลักเก่ียวกับป̀จจัยท่ัวไปท่ีมีผลต?อการพัฒนาการ

จัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี 
 

ท่ี ประเด็น 
ผู)ให)ข)อมูล 
(ลําดับท่ี) 

ความถ่ี 
(รูป/คน) 

๑ ทรัพยากรทางการบริหาร (บุคลากร งบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ� และการจัดการ) 

๓, ๔, ๖, ๗, 
๑๐, ๑๑, ๐๒, 
๑๕, ๑๖, ๒๑, 

๒๒, ๒๓ 

๑๒ 

๒ ความเชื่อม่ันของผู:ปกครอง ๙, ๑๓, ๑๗, 
๑๙, ๒๐ 

๕ 

๓ ความสามัคคีร?วมมือกันของผู:มีส?วนเก่ียวข:องทุกฝrาย ๑, ๒, ๑๔, ๑๘ ๔ 
๔ ต:นทุนทางสังคมของวัดท่ีเป%นฐาน ๕, ๒๔ ๒ 
๕ มาตรฐานของหลักสูตร ๘, ๒๕ ๒ 

 
 จากตารางท่ี ๔.๒ แสดงให:เห็นว?า ผู:ให:ข:อมูลหลักมีความเห็นเก่ียวกับป̀จจัยท่ัวไปท่ีมีผลต?อ
การพัฒนาการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี จํานวน ๕ ประเด็น
หลัก ได:แก? ทรัพยากรทางการบริหาร (บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ� และการจัดการ), ความ
เชื่อม่ันของผู:ปกครอง, ความสามัคคีร?วมมือกันของผู:มีส?วนเก่ียวข:องทุกฝrาย, ต:นทุนทางสังคมของวัดท่ี
เป%นฐาน และมาตรฐานของหลักสูตร 
 
 การวิเคราะห5จุดแข็ง (Strength) ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ 
ศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด)านความสัมพันธ5ระหว3างโรงเรียนกับชุมชน 

 การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี มีจุดแข็งโดยลักษณะ
ของสังคมไทยท่ีมีมาแต?อดีต เพราะพระพุทธศาสนาอยู?กับคนไทยมาช:านาน จึงก?อให:เกิดการซึมซับเอา
หลักปฏิบัติของพระพุทธศาสนาเป%นส?วนหนึ่งของชีวิต ก?อให:เกิดความเป%นเอกลักษณ�ของคนไทยท่ีมี
เอกลักษณ�เด?น ๆ เช?น ความมีน้ําใจ๕๑ ทุกภาคส?วนของสังคมมีความเก่ียวข:องสัมพันธ�กัน อนุเคราะห�
กันและกัน และช?วยเหลือเก้ือกูลกันระหว?างบ:าน วัด โรงเรียน โดยมีวัดเป%นผู:นํา๕๒ 

                                                 

 ๕๑สัมภาษณ� พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ (บุญยัง eาณโรจโน), เจ:าคณะอําเภอปากท?อ, ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๕๒สัมภาษณ� พระครูจริยธรรมานุรักษ� (วัลลภ จริยธมฺโม), เจ:าคณะอําเภอสวนผึ้ง, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๕๐

 โรงเรียนมีพระสงฆ�เป%นแกนนําในการสร:างความสัมพันธ�ท่ีดีระหว?างโรงเรียนกับชุมชน โดย
อาศัยสภาพพ้ืนฐานของพระสงฆ�ท่ีอยู?กับชุมชนและเข:ากับชาวบ:านได:ดี พระสงฆ�จึงสามารถเป%นผู:นําใน
การสร:างความเป%นปpกแผ?น สร:างกระบวนการมีส?วนร?วม และเป%นตัวเชื่อมให:เกิดความร?วมมือกันเป%น
เครือข?ายในลักษณะ “บวร” ได:๕๓ ป̀จจุบัน ทุกฝrายท้ังชุมชน คณะสงฆ� องค�กรปกครองส?วนท:องถ่ินทุก
ระดับ ให:การสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียนท่ีต้ังอยู?ในชุมชนของตนเป%นอย?างดี ตามหลักความ
ร?วมมือสามเส:าท่ีเรียกว?า “บวร”๕๔ โรงเรียน วัด ชุมชน มีความเก่ียวข:องโดยมีวัดเป%นศูนย�กลาง๕๕ 
 โรงเรียนอาศัยความสัมพันธ�ระหว?างวัดกับชุมชนเป%นพ้ืนฐานในการสร:างความสัมพันธ�ท่ีดีกับ
ชุมชน ซ่ึงอาศัยประโยชน�จากการท่ีโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาดําเนินงานโดยวัดหรือ
มูลนิธิของวัดโดยมีเจ:าอาวาสเป%นผู:ถือใบอนุญาต นั่นเอง๕๖ วัดเป%นศูนย�กลางของชุมชน เป%นศูนย�รวม
จิตใจของคนในชุมชน คนในชุมชนรอบ ๆ วัด ใช:วัดเป%นสถานท่ีพบปะสังสรรค� และทํากิจกรรมต?าง ๆ 
ร?วมกัน โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีวัดเป%นผู:ก?อต้ัง เป%นผู:ให:การสนับสนุนหลัก นี้จึง
เป%นจุดแข็ง๕๗ จุดแข็ง คือ มีการหม่ันประชุมเป%นเนื่องนิตย� หม่ันปรึกษาหารือกัน เปjดเผยข:อมูล เปjด
โอกาสให:ทุกฝrายได:ร?วมกันเสนอป̀ญหาและแนวทางแก:ไข๕๘ 
 นักเรียนส?วนใหญ?มีภูมิลําเนาในชุมชนท่ีเป%นท่ีต้ังของโรงเรียน ซ่ึงนอกจากสะดวกต?อการ
เดินทางแล:ว ยังเป%นป̀จจัยสําคัญต?อการสร:างความสัมพันธ�ระหว?างโรงเรียนกับชุมชนด:วย เนื่องจาก 
สามารถเข:าร?วมกิจกรรมของโรงเรียนได:สะดวกกว?าผู:ท่ีมีภูมิลําเนาอยู?ห?างไกลท่ีต้ังของโรงเรียน 
นั่นเอง๕๙ โดยท่ัวไป เม่ือนักเรียนมีบ:านอยู?ใกล:โรงเรียน ทางบ:านหรือผู:ปกครองนักเรียนก็จะรับทราบ
ข:อมูลข?าวสารของโรงเรียนได:สะดวกกว?านักเรียนท่ีมีบ:านอยู?ห?างไกลจากโรงเรียน ครูหรือเจ:าหน:าท่ีท่ี
ได:รับมอบหมายจากโรงเรียนก็จะมีโอกาสพบปะ พูดคุย สนทนากับผู:ปกครองนักเรียนได:สะดวก
ยิ่งข้ึน๖๐ นักเรียนซ่ึงเป%นลูกหลานของคนในชุมชนจะช?วยโรงเรียนเผยแพร?ข?าวสาร ติดต?อประสานงาน
ระหว?างโรงเรียนกับผู:ปกครองได:เป%นอย?างดี๖๑ 

                                                 

 ๕๓สัมภาษณ� พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ:าคณะอําเภอจอมบึง, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๔สัมภาษณ� พระครูอรัญเขตคณารักษ� (นิพนธ� อคฺควณฺโณ), เจ:าคณะอําเภอบ:านคา, ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๕๕สัมภาษณ� นายขจรศักดิ์ ผ?องอารมณ�, ครูโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๖สัมภาษณ� พระอธิการไพศาล สุทฺธจิตโต, ผู:รับใบอนุญาตโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๗สัมภาษณ� พระสมุห�สมกิจ วรธมฺโม, รองผู:จัดการโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๘สัมภาษณ� พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน� อาจาโร), เจ:าคณะอําเภอวัดเพลง, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๙สัมภาษณ� พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก), ผู:รับใบอนุญาตโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูป
ถัมภ�, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๐สัมภาษณ� พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม, ผู:จัดการโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๖๑สัมภาษณ� นางลัดดาวัลย� บุญสม, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๕๑

 โดยปกติแล:ว โรงเรียนดีใกล:บ:านจะเป%นโรงเรียนท่ีผู:ปกครองเลือกเป%นอันดับแรกในการให:
ลูกหลานได:เข:าเรียน เพราะช?วยลดค?าใช:จ?ายในครัวเรือน ลูกหลานมีเวลาพักผ?อนหลังเลิกเรียน เพราะ
ไม?ต:องเสียเวลามากในเดินทาง และผู:ปกครองสามารถติดต?อโดยตรงกับโรงเรียนได:อย?างสะดวก และ
ในส?วนของโรงเรียนจะได:ประโยชน�จากการท่ีนักเรียนมีบ:านอยู?ใกล:โรงเรียน คือ โรงเรียนสามารถขอ
ความร?วมมือจากผู:ปกครองได:โดยสะดวก๖๒ ชุมชนมีส?วนสําคัญท่ีจะให:ความช?วยเหลือโรงเรียนได:ท้ัง
ทรัพยากรในการจัดการและแหล?งวิทยาการต?าง ๆ เพ่ือประโยชน�ในการจัดการศึกษาและการมีส?วน
ร?วมในการพัฒนาชุมชน และก็เป%นข:อดีท่ีโรงเรียนต้ังอยู?ในชุมชน นักเรียนส?วนมากก็เป%นลูกหลานของ
คนในชุมชน นี้จึงเป%นป̀จจัยสําคัญท่ีสนับสนุนการสร:างความสัมพันธ�ท่ีดีต?อกัน๖๓  
 โรงเรียนเปjดโอกาสให:ชุมชนมามีส?วนร?วมในการบริหารโรงเรียน ในรูปแบบกรรมการบริหาร
โรงเรียนท่ีประกอบด:วยผู:มีส?วนเก่ียวข:องทุกฝrาย โดยคณะกรรมการชุดนี้ มีหน:าท่ีในการบริหารจัดการ
โรงเรียน โดยกําหนดแผนพัฒนาสถานศึกษา ท้ังในด:านวิชาการ บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานท่ี 
กิจกรรม ตลอดจน กําหนดนโยบาย เปyาหมาย และทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด:วย ซ่ึงคนใน
ชุมชนท่ีเป%นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ส?วนหนึ่งก็เป%นศิษย�เก?าด:วย๖๔ ป̀จจุบัน ทุกโรงเรียนมีตัวแทน
จากชุมชนร?วมเป%นคณะกรรมการโรงเรียน ซ่ึงจะคอยให:การสนับสนุนจัดการเรียนการสอน ส?งเสริม
และกํากับติดตามการใช:ภูมิป̀ญญาท:องถ่ิน เพ่ือให:ผู:เรียนได:ศึกษาจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของ
ท:องถ่ินและของชาติ พร:อมท้ังการยกย?องเชิดชูเกียรติภูมิป`ญญาท:องถ่ินตามความเหมาะสมและโอกาส
อันสมควรด:วย๖๕ ท้ังโรงเรียนและชุมชนมีความจําเป%นอย?างยิ่งท่ีจะต:องร?วมมือ สนับสนุน ช?วยเหลือกัน 
เพราะโรงเรียนได:รับการจัดสรรงบประมาณไม?พียงพอต?อการจัดการศึกษา๖๖ 
 ข:อดีอีกประการท่ีต?อเนื่องจากการมีนักเรียนส?วนมากมีภูมิลําเนาในชุมชนท่ีต้ังโรงเรียน คือ 
ในอนาคตเม่ือนักเรียนสําเร็จการศึกษาไปก็จะเป%นเครือข?ายในการให:ความช?วยเหลือโรงเรียนในด:าน
ต?าง ๆ ท้ังโดยฐานะท่ีเป%นศิษย�เก?า และเป%นคนในพ้ืนท่ีชุมชนด:วย บางคนรับราชการ บางคนประกอบ
ธุรกิจค:าขาย บางคนเป%นนักการเมือง หรือทําไร? ทํานา ทําสวน บ:างก็มีครอบครัว เม่ือมีบุตรหลานก็ส?ง
เข:ามาเรียนในโรงเรียนท่ีตนเคยเรียนอยู? หรือบางคนก็กลับมาเป%นครูสอนอยู?ในโรงเรียนท่ีตนเคยเรียน
ด:วย จึงเป%นกําลังสําคัญในการช?วยพัฒนาโรงเรียนท่ีไม?สามารถแยกออกจากกันได:๖๗ 

                                                 

 ๖๒สัมภาษณ� นางสาวอังสุรีย� ศรีคํานวณ, ครูโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๖๓สัมภาษณ� นางอนุภา คุณชัยวัฒนกิจ, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๔สัมภาษณ� นางพัชราภรณ� ริปุฤทธิชัย, ผู:อํานวยการโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๕สัมภาษณ� นางสาวกานดา อินทรวงศ�, ผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๖๖สัมภาษณ� นางสาวผานิตย� อุ?มเอิบ, ศิษย�เก?าโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๖๗สัมภาษณ� นางจิราภรณ� ทวีโชคไพศาล, ครูโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 



 

๑๕๒

 ศิษย�เก?าท่ีอาศัยอยู?ในชุมชนท่ีเป%นท่ีต้ังของโรงเรียนมีความเก่ียวข:องสัมพันธ�ใกล:ชิดอยู?กับ
โรงเรียน ท้ังในฐานะผู:ปกครองนักเรียน บ:างก็เป%นกรรมการสถานศึกษา บ:างก็เป%นผู:ใหญ?บ:าน กํานัน 
ผู:บริหารหรือสมาชิกองค�กรปกครองส?วนท:องถ่ิน จึงได:มีโอกาสพบปะพูดคุยอยู?กับครูเก?าของตนอยู?
เสมอ๖๘ ผู:ปกครองและศิษย�เก?าจะมีส?วนช?วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมต?าง ๆ ของโรงเรียนได:เป%นอย?าง
ดี ส?งผลดีต?อนักเรียนท่ียังเรียนอยู?ในป̀จจุบันด:วย๖๙ โรงเรียนมีการเชิญศิษย�เก?าเป%นวิทยากรพิเศษใน
ฐานะปราชญ�ชาวบ:านเพ่ือให:ความรู:แก?นักเรียนเก่ียวกับภูมิป`ญญาท:องถ่ินและแหล?งเรียนรู:๗๐ 
 การพบปะสังสรรค�ระหว?างครู ศิษย�เก?า ชุมชน ในวันสําคัญต?าง ๆ หรือกิจกรรมต?าง ๆ นั้น
สามารถสร:างความเข:าใจอันดีระหว?างโรงเรียนกับชุมชนได:เป%นอย?างดี๗๑ โรงเรียนได:รับการสนับสนุน
ช?วยเหลือท้ังแรงกายและทรัพย�สินจากศิษย�เก?าท่ีอาศัยอยู?ในชุมชนท่ีเป%นท่ีต้ังของโรงเรียนด:วยความ
เต็มใจ เพราะชุมชนเกิดความเข:าใจและเห็นความสําคัญของการมีส?วนร?วมในการจัดการศึกษามาก
ยิ่งข้ึน โรงเรียนสามารถอาศัยประโยชน�จากศิษย�เก?าเพ่ือสร:างสรรค�กิจกรรมและเร?งสร:างความร?วมมือ
ในด:านต?าง ๆ ได:อย?างมากมาย ไม?ใช?เพียงหวังเพ่ือให:บริจาคทรัพย�สินเงินทองเท?านั้น๗๒ 
 ป̀จจุบัน โรงเรียนมีการต้ังชมรมศิษย�เก?า โดยมีการประชุม แต?งต้ังคณะทํางาน สํารวจข:อมูล 
จัดทําทะเบียนศิษย�เก?า และสํารวจความคิดเห็นจากครู นักเรียน ศิษย�เก?า ชุมชน ในการจัดต้ังชมรม
ศิษย�เก?า ดําเนินการสรรหาแกนนําศิษย�ศิษย�เก?าท่ีติดต?อได:สะดวก มีความคล?องตัวในการทํางานสูง ให:
เป%นประธานชมรมเพ่ือประธานชมรมจะได:รวบรวมศิษย�เก?าให:เกิดชมรมท่ีเข:มแข็ง และร?วมกันกําหนด
โครงการหรือกิจกรรมเพ่ือสร:างสัมพันธ�ระหว?างโรงเรียนกับชุมชน๗๓ 
 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจะมีกิจกรรมท่ีเสริมสร:างความสัมพันธ�ท่ีดี
ระหว?างโรงเรียนกับชุมชน๗๔ โรงเรียนอาศัยป̀จจัยหลักท่ีคนในชุมชนส?วนใหญ?นับถือพระพุทธศาสนา 
และมีวัดเป%นศูนย�กลางของชุมชน จึงออกแบบกิจกรรมท่ีสร:างความสัมพันธ�ท่ีดีระหว?างโรงเรียนกับ
ชุมชนได: เช?น การทํากิจกรรมแห?เทียนวันเข:าพรรษา เป%นต:น๗๕ 

                                                 

 ๖๘สัมภาษณ� นางสาวเพียงตะวัน ธนัชโชติกุล, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๙สัมภาษณ� นางสาวดารา ไพรนรินทร�, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๗๐สัมภาษณ� นางสุภาดี จีรัง, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๗๑สัมภาษณ� นางสุทธิวัลย� สีเหลือง, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๗๒สัมภาษณ� นางฉัตรา พันสมตน, ศิษย�เก?าโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๗๓สัมภาษณ� นางเทียมแข เชิงทวี, รองผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๗๔สัมภาษณ� นางสาวลัดดาวัลย� มาฆะสวัสดิ์, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๗๕สัมภาษณ� นายสมพร เหมพันธ�, รองผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 



 

๑๕๓

 จากการสัมภาษณ�ผู:ให:ข:อมูลหลักเก่ียวกับจุดแข็ง (Strength) ของการจัดการโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธ ศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านความสัมพันธ�ระหว?างโรงเรียนกับชุมชน สรุปได:
ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๓ สรุปผลการสัมภาษณ�ผู:ให:ข:อมูลหลักเก่ียวกับจุดแข็ง (Strength) ของการจัดการ

โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านความสัมพันธ�ระหว?าง
โรงเรียนกับชุมชน 

 

ท่ี ประเด็น 
ผู)ให)ข)อมูล 
(ลําดับท่ี) 

ความถ่ี 
(รูป/คน) 

๑ ศิษย�เก?าของโรงเรียนส?วนหนึ่งมีภูมิลําเนาในชุมชนท่ี
เป%นท่ีตั้งของโรงเรียน 

๑๔, ๑๗, ๑๘, 
๒๑, ๒๒, ๒๕ 

๖ 

๒ พระสงฆ�ของวัดท่ีได:รับใบอนุญาตเป%นแกนนําในการ
สร:างความสัมพันธ�ท่ีดีระหว?างโรงเรียนกับชุมชน 

๑, ๒, ๓, ๔, 
๑๒ 

๕ 

๓ นักเรียนส?วนใหญ?มีภูมิลําเนาในชุมชนท่ีเป%นท่ีต้ังของ
โรงเรียน 

๖, ๘, ๑๓, ๑๙, 
๒๐ 

๕ 

๔ คณะกรรมการบริหาร ครู และเจ:าหน:าท่ี มีการ
ประชุมกันเป%นประจํา 

๕, ๗, ๙ ๓ 

๕ โรงเรียนเปjดโอกาสให:ชุมชนมามีส?วนร?วมในการ
บริหารโรงเรียน 

๑๐, ๑๑, ๑๕ ๓ 

๖ โรงเรียนออกแบบกิจกรรมท่ีเสริมสร:างความสัมพันธ�
ท่ีดีระหว?างโรงเรียนกับชุมชน 

๑๖, ๒๔ ๒ 

 
 จากตารางท่ี ๔.๓ แสดงให:เห็นว?า ผู:ให:ข:อมูลหลักมีความเห็นเก่ียวกับจุดแข็ง (Strength) 
ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านความสัมพันธ�ระหว?าง
โรงเรียนกับชุมชน จํานวน ๖ ประเด็นหลัก ได:แก? ศิษย�เก?าของโรงเรียนส?วนหนึ่งมีภูมิลําเนาในชุมชนท่ี
เป%นท่ีต้ังของโรงเรียน, พระสงฆ�ของวัดท่ีได:รับใบอนุญาตเป%นแกนนําในการสร:างความสัมพันธ�ท่ีดี
ระหว?างโรงเรียนกับชุมชน, นักเรียนส?วนใหญ?มีภูมิลําเนาในชุมชนท่ีเป%นท่ีต้ังของโรงเรียน, คณะกรรมการ
บริหาร ครู และเจ:าหน:าท่ี มีการประชุมกันเป%นประจํา, โรงเรียนเปjดโอกาสให:ชุมชนมามีส?วนร?วมใน
การบริหารโรงเรียน,  ะโรงเรียนออกแบบกิจกรรมท่ีเสริมสร:างความสัมพันธ�ท่ีดีระหว?างโรงเรียนกับ
ชุมชน 
 
 
 
 
 



 

๑๕๔

 การวิเคราะห5จุดอ3อน (Weakness) ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ 
ศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด)านความสัมพันธ5ระหว3างโรงเรียนกับชุมชน 

 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางแห?งขาดการประชาสัมพันธ�เพ่ือเผยแพร?
ข:อมูลข?าวสารท่ีจําเป%นไปสู?ชุมชน งานประชาสัมพันธ�นี้สามารถเป%นเครื่องมือท่ีช?วยเสริมสร:างความ
ประทับใจและสร:างภาพพจน�ท่ีดีต?อโรงเรียน สร:างความนิยม เชื่อถือ ศรัทธาให:เกิดแก?ประชาชนได:  
หากกระบวนการประชาสัมพันธ�ดําเนินไปอย?างมีประสิทธิภาพ เชื่อได:ว?าคนในชุมชนย?อมเกิดความ
ประทับใจและมีทัศนคติท่ีดีต?อโรงเรียน๗๖ บางโรงเรียนไม?ให:ความสําคัญกับการประชาสัมพันธ� ซ่ึงโดย
แท:จริงแล:ว การประชาสัมพันธ�เป%นงานเชิงสร:างสรรค�ท่ีก?อให:เกิดความรู:ความเข:าใจแก?ผู:มีส?วนได:ส?วน
เสียของการจัดการศึกษา ซ่ึงได:แก? ศิษย�เก?าและประชาชนท่ัวไป ด:วยการสร:างสัมพันธ�อันดีและการ
พัฒนาส?งเสริมความเข:าใจท่ีถูกต:องร?วมกัน เพ่ือให:เกิดความรู:สึกนึกคิดท่ีดี มีความกลมเกลียวราบรื่น
ระหว?างโรงเรียน ศิษย�เก?า และประชาชนท่ัวไป๗๗ 
 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางแห?งไม?เล็งเห็นคุณค?าของการประชาสัมพันธ� 
หากพิจาณาให:ถ่ีถ:วนก็จะเห็นได:ว?าการประชาสัมพันธ�ให:ประโยชน�มากมายหลายประการ เช?น การ
เผยแพร?ข:อมูลข?าวสารท่ีจําเป%นต?อการตัดสินใจ เป%นต:น แต?การประชาสัมพันธ�ท่ีดีจําเป%นต:องเป%นการ
ทํางานท่ีต?อเนื่องและหวังผลระยะยาว เป%นการกระทําท่ีต?อเนื่องไม?มีวันจบสิ้น ท้ังนี้ เพราะผู:มีส?วนได:
ส?วนเสียจําเป%นต:องได:รับข:อมูลท่ีถูกต:องสมํ่าเสมอ การขาดการรับรู:ข:อมูลข?าวสารและขาดการติดต?อ
สัมพันธ�กันเป%นเวลานาน ๆ จะเป%นสาเหตุของการเกิดความคลาดเคลื่อนของข:อมูลท่ีถูกต:อง และจะ
เป%นบ?อเกิดความรู:สึกท่ีไม?ดีซ่ึงส?งผลต?อปฏิกิริยาในทิศทางท่ีเป%นผลเสียต?อโรงเรียนได:๗๘ ป̀จจุบัน พบว?า 
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางแห?งขาดการประชาสัมพันธ�เพ่ือสร:างความเข:าใจแก?
ผู:เก่ียวข:องทุกฝrาย๗๙ 
 ตราบใดท่ีโรงเรียนยังเป%นสถาบันท่ีต:องติดต?อสื่อสารกับผู:มีส?วนเก่ียวข:องและผู:มีส?วนได:ส?วน
เสียอยู?นั้น การประชาสัมพันธ�ท่ีมีประสิทธิภาพก็ถือเป%นเรื่องสําคัญท่ีโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาจะต:องวางแผนดําเนินการให:บรรลุสําเร็จได:อย?างมีประสิทธิภาพ เพ่ือภาพพจน�ท่ีดีงาม
น?าศรัทธาเลื่อมใสมาสู?โรงเรียนโดยตรง๘๐ บางโรงเรียนมีการเผยแผ?ข:อมูลข?าวสาร แต?ข:อมูลข?าวสารท่ี
เผยแพร?ไปสู?ชุมชนนั้น ไม?ท่ัวถึงและครอบคลุมกลุ?มเปyาหมายท่ีต:องการได:๘๑ 

                                                 

 ๗๖สัมภาษณ� พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ (บุญยัง eาณโรจโน), เจ:าคณะอําเภอปากท?อ, ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๗๗สัมภาษณ� พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ:าคณะอําเภอจอมบึง, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๗๘สัมภาษณ� พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน� อาจาโร), เจ:าคณะอําเภอวัดเพลง, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๗๙สัมภาษณ� พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก), ผู:รับใบอนุญาตโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูป
ถัมภ�, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๘๐สัมภาษณ� นางพัชราภรณ� ริปุฤทธิชัย, ผู:อํานวยการโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๘๑สัมภาษณ� นางสาวกานดา อินทรวงศ�, ผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 



 

๑๕๕

 จุดอ?อนด:านการสื่อสารระหว?างโรงเรียนกับชุมชนเป%นป̀ญหาสําคัญท่ีต:องแก:ไขโดยเร?งด?วน๘๒ 
การติดต?อสื่อสารหรือการเผยแผ?ข:อมูลข?าวสารของโรงเรียนจําเป%นต:องให:ท่ัวถึงผู:ท่ีมีส?วนเก่ียวข:องและ
ผู:ท่ีมีส?วนได:ส?วนเสีย โดยเฉพาะอย?างยิ่ง ผู:ปกครองนักเรียนซ่ึงเป%นผู:ท่ีได:รับผลกระทบท้ังทางบวกและ
ทางลบ ท้ังทางตรงและทางอ:อมจากการดําเนินการของโรงเรียน๘๓ 
 ป̀จจุบัน โรงเรียนให:ความสําคัญกับชุมชนและกลุ?มผู:ปกครองนักเรียนโดยเน:นเพียงการขอ
ความช?วยเหลือให:ประชาสัมพันธ�ในช?วงเวลาของการเปjดรับนักเรียนใหม?ในแต?ละป{การศึกษา เท?านั้น๘๔ 
การติดปyายประกาศ การจัดทําแผ?นพับ และการเผยแพร?ผ?านเว็บไซต� ฯลฯ ทางโรงเรียนมีการ
ดําเนินการไม?เป%นรูปธรรมเท?าท่ีควร๘๕ การดําเนินงานหลาย ๆ อย?าง มิได:ตอบจุดมุ?งหมายของการ
ติดต?อสื่อสารกับผู:ปกครองเพ่ือสร:างความสัมพันธ�ท่ีดีระหว?างโรงเรียนกับชุมชนอย?างจริงจัง๘๖ จุดอ?อน 
คือ เรื่องการประชาสัมพันธ� เช?น ประชาสัมพันธ�ไม?ท่ัวถึง ขาดประสิทธิภาพ๘๗ 
 ครูบางคนให:ความสําคัญกับชุมชนน:อย กล?าวโดยตรงคือ ให:ความสําคัญกับชุมชนก็เฉพาะ
ตอนท่ีโรงเรียนมีงานไปรบกวน เท?านั้น๘๘ครูบางคนให:ไม?เล็งเห็นประโยชน�จากการสร:างความสัมพันธ�ท่ี
ดีกับชุมชน ส?งผลให:การส?งเสริมกระบวนการมีส?วนร?วมระหว?างโรงเรียนและชุมชนดําเนินงานได:ยาก๘๙ 
การดําเนินกิจกรรมใด ๆ ของโรงเรียนท่ีดําเนินการอยู?จะประสบความล:มเหลว ไม?เป%นท่ีประทับใจของ
คนท่ัวไป ถ:าบุคลากรของโรงเรียนไม?เล็งเห็นความสําคัญและร?วมมือกันอย?างเต็มกําลัง๙๐ บางโรงเรียน
ออกแบบกิจกรรมเพ่ือสร:างความสัมพันธ�ระหว?างโรงเรียนกับชุมชนโดยต:องใช:ทุนดําเนินการสูง ในขณะท่ี
ทุนท่ีได:รับการอุดหนุนจากภาครัฐมีน:อย๙๑ 

                                                 

 ๘๒สัมภาษณ� นางสาวอังสุรีย� ศรีคํานวณ, ครูโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๘๓สัมภาษณ� นางจิราภรณ� ทวีโชคไพศาล, ครูโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๘๔สัมภาษณ� นางสาวผานิตย� อุ?มเอิบ, ศิษย�เก?าโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๘๕สัมภาษณ� นางสาวลัดดาวัลย� มาฆะสวัสดิ์, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๘๖สัมภาษณ� นางสาวเพียงตะวัน ธนัชโชติกุล, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๘๗สัมภาษณ� นางสาวดารา ไพรนรินทร�, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๘๘สัมภาษณ� พระครูอรัญเขตคณารักษ� (นิพนธ� อคฺควณฺโณ), เจ:าคณะอําเภอบ:านคา, ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๘๙สัมภาษณ� พระครูจริยธรรมานุรักษ� (วัลลภ จริยธมฺโม), เจ:าคณะอําเภอสวนผึ้ง, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๙๐สัมภาษณ� พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม, ผู:จัดการโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๙๑สัมภาษณ� พระอธิการไพศาล สุทฺธจิตโต, ผู:รับใบอนุญาตโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๕๖

 งบประมาณท่ีโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาได:รับจากรัฐบาลมีจํานวนไม?
เพียงพอต?อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอยู?แล:ว ฉะนั้น การออกแบบโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีสามารถส?งเสริมความสัมพันธ�ระหว?างโรงเรียนกับชุมชนได:อย?างสอดคล:องกับบริบทของ
พ้ืนท่ีและมีสัดส?วนเหมาะสมกับงบประมาณท่ีอยู?จึงกระทําได:ยากมาก๙๒ ป̀ญหาสําคัญ คือ งบประมาณ
ของทางโรงเรียน๙๓ โรงเรียนมีข:อจํากัดด:านงบประมาณ ซ่ึงจําเป%นต:องให:ความสําคัญกับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในห:องเรียนเป%นสําคัญอันดับแรก๙๔ การสร:างกิจกรรมเพ่ือเสริมความสัมพันธ�ท่ีดี
ระหว?างโรงเรียนและชุมชนกระทําได:ยาก เพราะต:องใช:งบประมาณสูง แต?ท่ีสามารถกระทําได:ทุกวันนี้
เพราะมีวัดมีเป%นฐานคอยให:ความช?วยเหลือ ซ่ึงรูปแบบของกิจกรรมอาจอ?อนด:อยในทางวิชาการ 
เพราะวัดมีจุดเน:นด:านศาสนพิธีเป%นหลัก นั่นเอง๙๕ 
 อุปสรรคด:านงบประมาณ ส?งผลให:ไม?สามารถออกแบบกิจกรรมระหว?างโรงเรียนกับชุมชนให:
ได:ผลในวงกว:างอย?างเป%นรูปธรรมได:๙๖ การจัดโครงการหรือกิจกรรมต?าง ๆ ท่ีช?วยเสริมความสัมพันธ�
ระหว?างโรงเรียนและชุมชนจําเป%นต:องคํานึงถึงงบประมาณท่ีมีจํากัด ซ่ึงเป%นจุดอ?อนท่ีมีผลต?อการ
ออกแบบโครงการหรือกิจกรรมท่ีอยู?บนพ้ืนฐานของความมีประสิทธิภาพสูงแต?ลงทุนตํ่า ซ่ึงกระทําได:
ยาก๙๗ 
 โรงเรียนยังไม?สามารถทําให:ผู:ปกครองท้ังหมด (๑๐๐ %) เล็งเห็นความสําคัญและประโยชน�
ของการทํากิจกรรมร?วมกันระหว?างโรงเรียนและชุมชนได:อย?างแท:จริง เม่ือผู:ปกครองไม?เห็นความสําคัญ 
ไม?เห็นประโยชน�ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ย?อมไม?ให:ความร?วมมือ หรือให:ความร?วมมือไม?เต็มท่ีตามท่ีควร
เป%น๙๘ ผู:ปกครองส?วนหนึ่งเล็งเห็นความสําคัญของความเป%นอยู?ปากท:องของคนในครอบครัวเป%น
อันดับแรก ดังนั้น จึงอาจให:ความสําคัญของกิจกรรมของทางโรงเรียนน:อย นั่นเอง๙๙ ช?วงเวลาในการ
เข:าร?วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน อาจทับซ:อนกับช?วงเวลาการประกอบอาชีพของผู:ปกครอง๑๐๐ 

                                                 

 ๙๒สัมภาษณ� พระสมุห�สมกิจ วรธมฺโม, รองผู:จัดการโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๙๓สัมภาษณ� นางอนุภา คุณชัยวัฒนกิจ, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๙๔สัมภาษณ� นางลัดดาวัลย� บุญสม, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๙๕สัมภาษณ� นางฉัตรา พันสมตน, ศิษย�เก?าโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๙๖สัมภาษณ� นายสมพร เหมพันธ�, รองผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๙๗สัมภาษณ� นางเทียมแข เชิงทวี, รองผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๙๘สัมภาษณ� นายขจรศักดิ์ ผ?องอารมณ�, ครูโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๙๙สัมภาษณ� นางสุภาดี จีรัง, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๐๐สัมภาษณ� นางสุทธิวัลย� สีเหลือง, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๕๗

 จากการสัมภาษณ�ผู:ให:ข:อมูลหลักเก่ียวกับจุดอ?อน (Weakness) ของการจัดการโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธ ศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านความสัมพันธ�ระหว?างโรงเรียนกับชุมชน สรุปได:
ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๔ สรุปผลการสัมภาษณ�ผู:ให:ข:อมูลหลักเก่ียวกับจุดอ?อน (Weakness) ของการจัดการ

โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านความสัมพันธ�ระหว?าง
โรงเรียนกับชุมชน 

 

ท่ี ประเด็น 
ผู)ให)ข)อมูล 
(ลําดับท่ี) 

ความถ่ี 
(รูป/คน) 

๑ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางแห?ง
ขาดการประชาสัมพันธ�ท่ีมีประสิทธิภาพ 

๑, ๒, ๕, ๖, 
๑๐, ๑๑, ๑๓, 
๑๔, ๑๕, ๑๖, 

๑๗, ๑๘ 

๑๒ 

๒ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางแห?ง
ออกแบบกิจกรรมท่ีไม?เหมาะสําหรับการสร:างความ 
สัมพันธ�กับชุมชน 

๗, ๙, ๑๙, ๒๐, 
๒๓, ๒๔, ๒๕ 

๗ 

๓ ครูบางคนไม? เล็ ง เห็นประโยชน�จากการสร: า ง
ความสัมพันธ�ท่ีดีกับชุมชน 

๓, ๔, ๘ ๓ 

๔ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนายังไม?
สามารถทําให:ผู:ปกครองท้ังหมดเล็งเห็นความสําคัญ
ของการทํากิจกรรมร?วมกันระหว?างโรงเรียนและ
ชุมชน 

๑๒, ๒๑, ๒๒ ๓ 

 
 จากตารางท่ี ๔.๔ แสดงให:เห็นว?า ผู:ให:ข:อมูลหลักมีความเห็นเก่ียวกับจุดอ?อน (Weakness) 
ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านความสัมพันธ�ระหว?าง
โรงเรียนกับชุมชน จํานวน ๔ ประเด็นหลัก ได:แก? โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางแห?ง
ขาดการประชาสัมพันธ�ท่ีมีประสิทธิภาพ, โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางแห?งออกแบบ
กิจกรรมท่ีไม?เหมาะสําหรับการสร:างความสัมพันธ�กับชุมชน, ครูบางคนไม?เล็งเห็นประโยชน�จากการ
สร:างความสัมพันธ�ท่ีดีกับชุมชน และโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนายังไม?สามารถทําให:
ผู:ปกครองท้ังหมดเล็งเห็นความสําคัญของการทํากิจกรรมร?วมกันระหว?างโรงเรียนและชุมชน 
 
 
 
 
 



 

๑๕๘

 การวิเคราะห5โอกาส (Opportunity) ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ 
ศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด)านความสัมพันธ5ระหว3างโรงเรียนกับชุมชน 

 รัฐกําหนดให:โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจัดการศึกษาตามแนวทางโรงเรียน
วิถีพุทธ๑๐๑ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเป%นโรงเรียนวิถีพุทธ ภายใต:การกํากับของ
กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีเน:นการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาตามหลักไตรสิกขามาบูรณาการ
ประยุกต�ใช:ในการบริหาร และการพัฒนาผู:เรียนในภาพรวม โดยเน:นกรอบการพัฒนาตามหลัก
ไตรสิกขา ผ?านกระบวนการทางวัฒนธรรม แสวงหาป̀ญญา และมีเมตตา เพ่ือมุ?งเน:นพัฒนาเด็กและ
เยาวชนให:สอดคล:องกับจุดเน:นการพัฒนาสังคม๑๐๒ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเน:น
การจัดสภาพทุก ๆ ด:าน เพ่ือสนับสนุนให:ผู:เรียนพัฒนาตามหลักพุทธธรรมอย?างบูรณาการท่ีส?งเสริมให:
เกิดความเจริญงอกงามตามลักษณะแห?งป̀ญญา๑๐๓ 
 ผู:ปกครองมีความศรัทธาเชื่อม่ันว?าคณาจารย�ของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
มีความสามารถท้ังทางด:านวิชาการและทางด:านการปลูกฝ`งคุณธรรมจริยธรรมแก?นักเรียน๑๐๔ ผู:ปกครอง
ให:ความไว:วางใจว?าโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาสามารถปลูกฝ`งให:บุตรหลานเติบโตเป%น
ผู:ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป%นเลิศทางด:านวิชาการได:๑๐๕ โรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาได:รับความไว:วางใจจากผู:ปกครองและชุมชนเก่ียวกับจุดเน:นเชิงคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน จากผลการดําเนินงานท่ีผ?านมา๑๐๖ 
 ผู:ปกครองให:ความเชื่อถือผลผลติด:านพฤติกรรมท้ังในส?วนของครู ผู:บริหารโรงเรียน และ
นักเรียน ได:แก? การต้ังในรักษาศีล ๕ ของนักเรียน ครู ผู:บริหารโรงเรียน เป%นต:น๑๐๗ ศิษย�เก?าท่ีจบ
ออกไปจากโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเป%นเครื่องสร:างความเชื่อม่ันแก?ผู:ปกครองและ
คนในชุมชนถึงความมีระเบียบวินัยและมีน้ําใจโอบอ:อมอารี ซ่ึงแสดงให:เห็นคุณภาพในการปลูกฝ`งและ
อบรมทางศีลธรรมจรรยาของโรงเรียนได:เป%นอย?างดี๑๐๘ 

                                                 

 ๑๐๑สัมภาษณ� พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ (บุญยัง eาณโรจโน), เจ:าคณะอําเภอปากท?อ, ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๑๐๒สัมภาษณ� นายขจรศักดิ์ ผ?องอารมณ�, ครูโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๐๓สัมภาษณ� นางจิราภรณ� ทวีโชคไพศาล, ครูโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๐๔สัมภาษณ� พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ:าคณะอําเภอจอมบึง, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๐๕สัมภาษณ� พระสมุห�สมกิจ วรธมฺโม, รองผู:จัดการโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๐๖สัมภาษณ� นางสาวกานดา อินทรวงศ�, ผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๐๗สัมภาษณ� นางสาวอังสุรีย� ศรีคํานวณ, ครูโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๑๐๘สัมภาษณ� นางสาวผานิตย� อุ?มเอิบ, ศิษย�เก?าโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 



 

๑๕๙

 ชุมชนเชื่อม่ันศรัทธาวัดโดยฐานะท่ีเป%นศูนย�กลางในการจัดการศึกษาเพ่ือการกุศล เพราะจะ
ช?วยประหยัดค?าใช:จ?าย๑๐๙ นักเรียนได:รับการพัฒนาชีวิตตามหลักไตรสิกขา โดยฝpกปฏิบัติให:สัมพันธ�
กับชีวิตจริง เช?น การรักษามารยาท การทําบุญตักบาตร การมีเมตตาช?วยเหลือเก้ือกูล การฝpกสมาธิ
และการฝpกคิดวิเคราะห�ตามหลักโยนิโสมนสิการ ตลอดถึง การส?งเสริมการใช:ภาษาต?างประเทศในการ
สื่อสารเพ่ือการศึกษาต?อและการปฏิบัติงาน รวมท้ังสร:างสัมพันธไมตรี กับชาติต?าง ๆ ในอาเซียนและ
ประเทศอ่ืน ๆ๑๑๐ 
 โอกาสท่ีเด?นชัดท่ีโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา คือ ประชาชนส?วนมากเป%น
พุทธศาสนิกชน นับถือศรัทธาในพระพุทธศาสนา ซ่ึงเป%นป̀จจัยสําคัญท่ีทําให:การดําเนินงานการจัดการ
เรียนการสอนหรือการดําเนินงานกิจกรรมต?าง ๆ ของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาได:รับ
การสนับสนุนจากประชาชนในชุมชนเป%นอย?างดี๑๑๑ คนในชุมชนท่ีนับถือพระพุทธศาสนาให:ความร?วมมือ
เป%นอย?างดียิ่งกับการดําเนินงานของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา๑๑๒ การดําเนินงาน
ของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาท่ีนําโดยวัดหรือพระสงฆ�จะได:รับความร?วมมือจากคน
ในชุมชนอย?างเต็มกําลังความสามารถ เพราะคนในชุมชนส?วนใหญ?เป%นพุทธศาสนิกชน๑๑๓ 
 ท้ังบ:าน วัด และโรงเรียน มีพระพุทธศาสนาเป%นสายใยเชื่อมโยงกันและกันอย?างเหนี่ยว
แน?น๑๑๔ คนในชุมชนส?วนใหญ?นับถือพระพุทธศาสนา ฉะนั้น การดําเนินงานใด ๆ ท่ีเป%นของวัดหรือ
พระสงฆ�ในพระพุทธศาสนาก็จะได:รับการตอบรับเป%นอย?างดียิ่ง เพราะมีความศรัทธาเชื่อม่ันเป%น
ตัวนํา๑๑๕ ผู:ปกครองนักเรียนให:ความสนใจเข:าร?วมกิจกรรมกับโรงเรียนเป%นอย?างดี ตัวอย?างเช?น 
กิจกรรมการทําบุญตักบาตรในวันข้ึนป{ใหม? เป%นต:น๑๑๖ สถาบันทางศาสนาเป%นเครื่องมือเสริมสร:าง
ความเป%นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชน เป%นสายสัมพันธ�ทางจิตใจนํามาซ่ึงกิจกรรมท่ีเป%นผลดีต?อ
ส?วนรวม๑๑๗ 

                                                 

 ๑๐๙สัมภาษณ� นายสมพร เหมพันธ�, รองผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๑๑๐สัมภาษณ� นางเทียมแข เชิงทวี, รองผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๑๑๑สัมภาษณ� พระครูจริยธรรมานุรักษ� (วัลลภ จริยธมฺโม), เจ:าคณะอําเภอสวนผึ้ง, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๑๒สัมภาษณ� พระครูอรัญเขตคณารักษ� (นิพนธ� อคฺควณฺโณ), เจ:าคณะอําเภอบ:านคา, ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๑๑๓สัมภาษณ� พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน� อาจาโร), เจ:าคณะอําเภอวัดเพลง, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๑๔สัมภาษณ� พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก), ผู:รับใบอนุญาตโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูป
ถัมภ�, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๑๕สัมภาษณ� พระอธิการไพศาล สุทฺธจิตโต, ผู:รับใบอนุญาตโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๑๖สัมภาษณ� พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม, ผู:จัดการโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๑๑๗สัมภาษณ� นางสาวลัดดาวัลย� มาฆะสวัสดิ์, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๖๐

 พระพุทธศาสนาเป%นตัวเชื่อมสัมพันธ�กับพุทธศาสนิกชนได:เป%นอย?างดี๑๑๘ ประชาชน
ส?วนมากนับถือพระพุทธศาสนา ดังนั้น การทํากิจกรรมของโรงเรียน ถ:าเป%นกิจกรรมท่ีเก่ียวข:องกับ
พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ประชาชนจะให:ความสําคัญและเข:าร?วมในกิจกรรมนั้น๑๑๙ ตราบใดท่ี
ประชาชนส?วนมากในชุมชนยังคงนับถือพระพุทธศาสนาก็จะเป%นโอกาสให:โรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาใช:กิจกรรมทางศาสนาเป%นสื่อในการสร:างความสัมพันธ�ท่ีดีกับชุมชนได:๑๒๐ เม่ือวัด
ได:รับการยอมรับว?าเป%นศูนย�กลางของชุมชน กิจกรรมของคนในชุมชนส?วนมากจะอยู?ท่ีวัด เช?น งาน
บวช งานศพ ฯลฯ ฉะนั้นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาท่ีต้ังอยู?ในวัด ต:องใช:โอกาสนี้เพ่ือ
สร:างความสัมพันธ�ท่ีดีกับคนในชุมชนด:วย๑๒๑ 
 ภาครัฐจัดประเภทของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาให:อยู?ในกลุ?มโรงเรียนการ
กุศล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส?งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ท่ีมุ?งช?วยเหลือนักเรียนยากจนให:มี
โอกาสได:รับการศึกษา ให:โอกาสทางการศึกษาแก?ผู:ยากไร:โดยไม?เก็บค?าเล?าเรียน โดยมีอาหารกลางวัน
ให:ฟรีแม:แต?กับเด็กชาวต?างชาติ (พม?า ฟjลิปปjนส� ฯลฯ) เป%นการเพ่ิมความเสมอภาคทางการศึกษา
ให:แก?ประชาชนโดยไม?คํานึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา๑๒๒ พระราชบัญญัติการศึกษาแห?งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แก:ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๒ บัญญัติว?า นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และ
องค�กรปกครองส?วนท:องถ่ิน ให:บุคคล ครอบครัว องค�กรชุมชน องค�กรเอกชน องค�กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน มีสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน๑๒๓ โรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเป%นโรงเรียนท่ีสามารถช?วยแบ?งเบาภาระของรัฐบาลในการจัดการศึกษา
ให:แก?ประชาชนอย?างแท:จริง๑๒๔ ภาครัฐกําหนดให:โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเป%น
โรงเรียนท่ีให:โอกาสทางการศึกษาแก?ประชาชนผู:ยากไร:โดยไม?ให:เก็บค?าเล?าเรียน ซ่ึงข:อนี้สามารถตอบ
ความต:องการของผู:ปกครองได:อย?างดีในสถานการณ�ท่ีสภาพเศรษฐกิจมีความย่ําแย?ดังเช?นใน
ป̀จจุบัน๑๒๕ 

                                                 

 ๑๑๘สัมภาษณ� นางสาวเพียงตะวัน ธนัชโชติกุล, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๑๙สัมภาษณ� นางสาวดารา ไพรนรินทร�, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๒๐สัมภาษณ� นางสุภาดี จีรัง, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๒๑สัมภาษณ� นางสุทธิวัลย� สีเหลือง, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๒๒สัมภาษณ� นางอนุภา คุณชัยวัฒนกิจ, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๒๓สัมภาษณ� นางพัชราภรณ� ริปุฤทธิชัย, ผู:อํานวยการโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๒๔สัมภาษณ� นางลัดดาวัลย� บุญสม, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๒๕สัมภาษณ� นางฉัตรา พันสมตน, ศิษย�เก?าโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๖๑

 จากการสัมภาษณ�ผู:ให:ข:อมูลหลักเก่ียวกับโอกาส (Opportunity) ของการจัดการโรงเรียน
การกุศลของวัดในพระพุทธ ศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านความสัมพันธ�ระหว?างโรงเรียนกับชุมชน 
สรุปได:ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๕ สรุปผลการสัมภาษณ�ผู:ให:ข:อมูลหลักเก่ียวกับโอกาส (Opportunity) ของการจัดการ

โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านความสัมพันธ�ระหว?าง
โรงเรียนกับชุมชน 

 

ท่ี ประเด็น 
ผู)ให)ข)อมูล 
(ลําดับท่ี) 

ความถ่ี 
(รูป/คน) 

๑ คนในชุมชนส?วนใหญ?นับถือพระพุทธศาสนา ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, 
๘, ๑๖, ๑๗, 
๑๘, ๒๑, ๒๒ 

๑๑ 

๒ ผู:ปกครองเชื่อม่ันในความสามารถด:านวิชาการและ
คุณธรรมของคณาจารย�ในโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา 

๒, ๙, ๑๑, ๑๓, 
๑๕, ๒๔, ๒๕ 

๗ 

๓ รัฐบัญญัติให:โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ 
ศาสนาเป%นโรงเรียนท่ีให:โอกาสทางการศึกษาแก?
ประชาชนผู:ยากไร:โดยไม?ให:เก็บค?าเล?าเรียน 

๑๐, ๑๙, ๒๐, 
๒๓ 

๔ 

๔ กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให:โรงเรียนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนาจัดการศึกษาตามแนวทาง
โรงเรียนวิถีพุทธ 

๑, ๑๒, ๑๔ ๓ 

 
 จากตารางท่ี ๔.๕ แสดงให:เห็นว?า ผู:ให:ข:อมูลหลักมีความเห็นเก่ียวกับโอกาส (Opportunity) 
ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านความสัมพันธ�ระหว?าง
โรงเรียนกับชุมชน จํานวน ๔ ประเด็นหลัก ได:แก? คนในชุมชนส?วนใหญ?นับถือพระพุทธศาสนา, 
ผู:ปกครองเชื่อม่ันในความสามารถด:านวิชาการและคุณธรรมของคณาจารย�ในโรงเรียนการกุศลของวัด
ในพระพุทธศาสนา, รัฐบัญญัติให:โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเป%นโรงเรียนท่ีให:โอกาส
ทางการศึกษาแก?ประชาชนผู:ยากไร:โดยไม?ให:เก็บค?าเล?าเรียน และกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให:
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจัดการศึกษาตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 
 
 
 
 
 
 



 

๑๖๒

 การวิเคราะห5อุปสรรค (Threat) ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ 
ศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด)านความสัมพันธ5ระหว3างโรงเรียนกับชุมชน 

 ผู:ปกครองนักเรียนส?วนหนึ่งมีทัศนคติท่ีไม?ถูกต:อง โดยเข:าใจว?า การจัดการศึกษาเป%นหน:าท่ี
ของโรงเรียน ไม?มีความจําเป%นท่ีผู:ปกครองต:องเข:าไปเก่ียวข:องหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ๑๒๖ ความ
เป%นจริง แม:โรงเรียนเปjดโอกาสให:ผู:ปกครอง ชุมชน เข:ามามีส?วนร?วมในการจัดการศึกษา และมี
กิจกรรมหลากหลายท่ีโรงเรียนจัดให:ผู:ปกครองและชุมชนเข:ามามีส?วนร?วมในการบริหารจัดการศึกษา
ได: เช?น จัดทําแผนพัฒนาโรงเรียน การพัฒนาอาคารสถานท่ีสภาพแวดล:อมท้ังภายในและภายนอก
โรงเรียน เป%นต:น แต?ก็ไม?ได:รับความร?วมมือเท?าท่ีควร เพราะมีทัศนะท่ีผิด ๆ คือ เห็นว?าภารกิจดังกล?าว
ข:างต:น เป%นหน:าท่ีของโรงเรียน๑๒๗ 
 การท่ีโรงเรียนเปjดโอกาสให:ชุมชนได:เข:ามามีส?วนร?วมในการจัดการศึกษา เพ่ือต:องการให:
แนะนําด:านการส?งเสริมพัฒนาเด็กให:มีความเจริญก:าวหน:า และสร:างความสัมพันธ�ภาพท่ีดีกับ
ผู:ปกครองและคนในชุมชน เพ่ือจะได:ร?วมมือกันในการพัฒนาเด็ก แต?ส?วนหนึ่งยังมีความคิดเห็นหรือมี
ทัศนคติท่ีผิด คือ เข:าใจว?าโรงเรียนขอความช?วยเหลือด:านการสนับสนุนงบประมาณ ก็อาจไม?ให:ความ
ร?วมมือ๑๒๘ ผู:ปกครองนักเรียนบางคนเกรงว?าการเข:าร?วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนต:องใช:เงินจํานวน
มาก ในขณะท่ีตนเองก็มีภารรับผิดชอบมากอยู?แล:ว จึงไม?ค?อยให:ความร?วมมือกับทางโรงเรียนเท?าทีควร 
ดังกล?าวนี้ เป%นความเข:าใจท่ีผิด เป%นทัศนคติท่ีต:องเปลี่ยน๑๒๙ ผู:ปกครองนักเรียนส?วนหนึ่งมีความ
จําเป%นหรืออาจเป%นผลกระทบท่ีเกิดจากการมีอาชีพหาเช:ากินคํ่า ไม?ค?อยมีเวลาให: จึงปล?อยให:เด็ก
นักเรียนเป%นภาระของโรงเรียน ๑๐๐ %๑๓๐ 
 การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาทุกด:านได:รับการมี
ส?วนร?วมจากผู:ปกครองไม?เพียงพอ เนื่องจากผู:ปกครองมีความเห็นว?าการจัดการเรียนการสอนหรือการ
จัดการศึกษาเป%นหน:าท่ีของโรงเรียน ผู:ปกครองมีหน:าท่ีส?งลูกมาเข:าเรียนเท?านั้น๑๓๑ ผู:ปกครองส?วน
ใหญ?เข:าร?วมในการจัดการศึกษาในโรงเรียนเฉพาะบางกรณีเท?านั้น ทําให:เกิดป̀ญหาความเข:าใจไม?
ตรงกันระหว?างโรงเรียนกับผู:ปกครอง๑๓๒ 
                                                 

 ๑๒๖สัมภาษณ� พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ (บุญยัง eาณโรจโน), เจ:าคณะอําเภอปากท?อ, ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๑๒๗สัมภาษณ� พระครูจริยธรรมานุรักษ� (วัลลภ จริยธมฺโม), เจ:าคณะอําเภอสวนผึ้ง, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๒๘สัมภาษณ� พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม, ผู:จัดการโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๑๒๙สัมภาษณ� พระสมุห�สมกิจ วรธมฺโม, รองผู:จัดการโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๓๐สัมภาษณ� นางพัชราภรณ� ริปุฤทธิชัย, ผู:อํานวยการโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๓๑สัมภาษณ� นางสาวอังสุรีย� ศรีคํานวณ, ครูโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๑๓๒สัมภาษณ� นางจิราภรณ� ทวีโชคไพศาล, ครูโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๖๓

 ผู:ปกครองนักเรียนส?วนหนึ่งเข:าใจว?า การจัดการศึกษาแก?บุตรหลานของตนเป%นหน:าท่ีของ
โรงเรียน ตนมีหน:าท่ีเพียงนําบุตรหลานมาส?งให:ถึงโรงเรียนในตอนเช:าก?อนเข:าเรียน และมารับกลับใน
ตอนเย็นหลังเลิกเรียน๑๓๓ ผู:ปกครองนักเรียนบางคนไม?เข:าใจเก่ียวกับกระบวนการมีส?วนร?วมในการ
จัดการเรียนการสอน แม:โรงเรียนจะเปjดโอกาสอย?างเต็มท่ีเท?าท่ีกฎหมายเอ้ืออํานวย แต?ส?วนหนึ่งก็
ยังคงมีทัศนคติท่ีไม?ถูกต:อง๑๓๔ 
 ทัศนคติเชิงลบของประชาชนส?วนหนึ่งท่ีมีต?อโรงเรียนท่ีมีคําข้ึนต:นชื่อว?าโรงเรียนวัด เป%น
อุปสรรคอย?างมากต?อการพัฒนา อย?างน:อยท่ีสุด ก็เป%นสิ่งบ่ันทอนกําลังใจของ ครู และบุคลากรของ
โรงเรียน๑๓๕ อุปสรรคอย?างหนึ่ง เกิดจากความไม?เข:าใจของประชาชน จากเหตุท่ีโรงเรียนการกุศลของ
วัดไม?เรียกเก็บเงินค?าเล?าเรียน จึงเข:าใจไปกันเองว?า เพราะโรงเรียนวัดใช:ครูราคาถูก๑๓๖ เราต:อง
ยอมรับความเป%นจริงว?า เกิดความเข:าใจท่ีไม?ถูกต:องของชาวบ:านส?วนหนึ่งเก่ียวกับการไม?เก็บค?าเล?า
เรียน กล?าวคือ ชาวบ:านบางคนเข:าใจว?าเหตุท่ีโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาไม?เรียกเก็บ
ค?าเล?าเรียนของนักเรียน เพราะเป%นโรงเรียนวัด หรือเป%นโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาไม?ได:มาตรฐานหรือมี
มาตรฐานตํ่า๑๓๗ 
 อุปสรรคแต?ละท:องท่ีไม?เหมือนกัน โดยภาพรวม คือ การเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษา
ของคนในชุมชนท่ีแตกต?างกัน กล?าวคือ คนในชนบทบางกลุ?มไม?เห็นความสําคัญของการให:เด็กมี
การศึกษาในระดับสูง ๆ แต?ต:องการให:เด็กมาเป%นแรงงานในการทํานา ทําสวน ทําไร?๑๓๘ 
 อุปสรรคในการสร:างความสัมพันธ�ท่ีดีกับคนในชุมชนนี้ ถ:าพิจารณาจากตัวผู:ปกครองนักเรียน
เป%นสําคัญจะพบว?าการย:ายถ่ินฐานของพ?อแม?ท่ีมีอาชีพไม?ม่ันคงอาจส?งผลกระทบกับลูกและครอบครัว
รอบข:าง ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับเด็กท่ีไม?ได:เติบโตมากับพ?อแม?ย?อมมีอยู? โดยเฉพาะอย?างยิ่งในส?วน
ท่ีเก่ียวข:องกับสุขภาพ จิตวิทยาสังคม และความผาสุกของเด็ก๑๓๙ ผู:ปกครองนักเรียนส?วนมากไม?มี
เวลาเข:าร?วมกิจกรรมของโรงเรียน๑๔๐ 

                                                 

 ๑๓๓สัมภาษณ� นางอนุภา คุณชัยวัฒนกิจ, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๓๔สัมภาษณ� นางลัดดาวัลย� บุญสม, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๓๕สัมภาษณ� พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ:าคณะอําเภอจอมบึง, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๓๖สัมภาษณ� พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน� อาจาโร), เจ:าคณะอําเภอวัดเพลง, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๓๗สัมภาษณ� พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก), ผู:รับใบอนุญาตโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูป
ถัมภ�, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๓๘สัมภาษณ� พระครูอรัญเขตคณารักษ� (นิพนธ� อคฺควณฺโณ), เจ:าคณะอําเภอบ:านคา, ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๑๓๙สัมภาษณ� พระอธิการไพศาล สุทฺธจิตโต, ผู:รับใบอนุญาตโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๔๐สัมภาษณ� นางสาวกานดา อินทรวงศ�, ผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๖๔

 ผู:ปกครองส?วนใหญ?ให:ความสําคัญกับการประกอบอาชีพเพ่ือเลี้ยงครอบครัว ส?วนมากจึงไม?มี
เวลาเข:าร?วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน๑๔๑ ผู:ปกครองบางคนต:องไปทํางานแต?เช:า แม:แต?เวลาท่ีจะดูแล
บุตรหลานของตนยังไม?มี ดังนั้น เวลาท่ีจะจัดสรรในการเข:าร?วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดข้ึนคงเป%นไปได:
ยาก๑๔๒ ผู:ปกครองของนักเรียนโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาส?วนมากมีฐานะยากจน๑๔๓ 
อุปสรรค คือ เวลาว?างของผู:ปกครอง๑๔๔ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจไม?ค?อยดี ประกอบกับผู:ปกครองส?วน
ใหญ?เป%นคนหาเช:ากินคํ่า จึงมีเวลาให:กิจกรรมต?าง ๆ ท่ีโรงเรียนจัดข้ึนไม?มากนัก๑๔๕ 
 คนในชุมชนส?วนหนึ่งให:ความสําคัญกับการทํามาหากินมากกว?าการเข:าร?วมกิจกรรมท่ี
โรงเรียนจัดร?วมกับชุมชน๑๔๖ ชาวบ:านส?วนใหญ?การประกอบอาชีพ เพ่ือเลี้ยงชีพของตนและครอบครัว
เป%นสําคัญ จึงไม?มีสละเวลาเข:าร?วมกิจกรรมของทางโรงเรียน๑๔๗ คนในชุมชนบางคนไม?ค?อยให:ความ
ร?วมมือกับกิจกรรมของทางโรงเรียน แม:ว?า จะทราบข?าวเป%นอย?างดีก็ตาม๑๔๘ เพราะเหตุท่ีผู:ปกครอง
ส?วนใหญ?ไม?มีเวลาในการเข:ามาร?วมในการจัดการศึกษาเพราะต:องทํางานและติดธุระต?าง ๆ จึงไม?ค?อย
ได:รับทราบข:อมูลต?าง ๆ๑๔๙ โรงเรียนจําเป%นต:องทําให:ผู:ปกครองมีความเข:าใจในความสําคัญของการมี
ส?วนร?วม โดยใช:เด็กเป%นตัวเชื่อมระหว?างโรงเรียนกับผู:ปกครอง แต?อุปสรรคสําคัญ คือ จากสภาพ
เศรษฐกิจท่ีตกตํ่าในป̀จจุบัน อีกท้ัง ผู:ปกครองนักเรียนส?วนหนึ่งมีอาชีพไม?ม่ันคง รายได:ไม?แน?นอน หรือ
เรียกว?าเป%นผู:หาเช:ากินคํ่า การให:เวลากับกิจกรรมของทางโรงเรียนจึงเป%นเรื่องท่ีตัดสินใจได:ยากมาก 
เพราะจําเป%นต:องคํานึงถึงช?วงเวลาของการทํางานเป%นหลัก นั่นเอง๑๕๐ 
 
 

                                                 

 ๑๔๑สัมภาษณ� นายขจรศักดิ์ ผ?องอารมณ�, ครูโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๔๒สัมภาษณ� นางสาวผานิตย� อุ?มเอิบ, ศิษย�เก?าโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๑๔๓สัมภาษณ� นางสาวลัดดาวัลย� มาฆะสวัสดิ์, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๔๔สัมภาษณ� นางสาวเพียงตะวัน ธนัชโชติกุล, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๔๕สัมภาษณ� นางสาวดารา ไพรนรินทร�, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๔๖สัมภาษณ� นางสุภาดี จีรัง, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๔๗สัมภาษณ� นางสุทธิวัลย� สีเหลือง, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๔๘สัมภาษณ� นางฉัตรา พันสมตน, ศิษย�เก?าโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๔๙สัมภาษณ� นายสมพร เหมพันธ�, รองผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๑๕๐สัมภาษณ� นางเทียมแข เชิงทวี, รองผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 



 

๑๖๕

 จากการสัมภาษณ�ผู:ให:ข:อมูลหลักเก่ียวกับอุปสรรค (Threat) ของการจัดการโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธ ศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านความสัมพันธ�ระหว?างโรงเรียนกับชุมชน สรุปได:
ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๖ สรุปผลการสัมภาษณ�ผู:ให:ข:อมูลหลักเก่ียวกับอุปสรรค (Threat) ของการจัดการ

โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านความสัมพันธ�ระหว?าง
โรงเรียนกับชุมชน 

 

ท่ี ประเด็น 
ผู)ให)ข)อมูล 
(ลําดับท่ี) 

ความถ่ี 
(รูป/คน) 

๑ ผู:ปกครองนักเรียนส?วนหนึ่งไม?มีเวลาเข:าร?วมกิจกรรม
ของโรงเรียน 

๑๑, ๑๒, ๑๕, 
๑๖, ๑๗, ๑๘, 
๒๑, ๒๒, ๒๓ 

๙ 

๒ ผู:ปกครองนักเรียนส?วนหนึ่งมีทัศนคติท่ีไม?ถูกต:อง
เก่ียวกับกระบวนการมีส?วนร?วมในการจัดการศึกษา 

๑, ๓, ๘, ๙, 
๑๐, ๑๓, ๑๔, 

๑๙, ๒๐ 

๙ 

๓ ทัศนคติเชิงลบของประชาชนส?วนหนึ่งท่ีมีต?อโรงเรียน
ท่ีมีคําข้ึนต:นชื่อว?า “โรงเรียนวัด” 

๒, ๕, ๖ ๓ 

๔ ความต:องการแรงงานจากเด็กและเยาวชนมาช?วย
สนับสนุนการประกอบอาชีพของครอบครัว 

๔, ๒๔ ๒ 

๕ การย:ายถ่ินฐานของผู:ปกครองนักเรียนท่ีมีอาชีพท่ีไม?
ม่ันคง 

๗, ๒๕ ๒ 

 
 จากตารางท่ี ๔.๖ แสดงให:เห็นว?า ผู:ให:ข:อมูลหลักมีความเห็นเก่ียวกับอุปสรรค (Threat) 
ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านความสัมพันธ�
ระหว?างโรงเรียนกับชุมชน จํานวน ๕ ประเด็นหลัก ได:แก? ผู:ปกครองนักเรียนส?วนหนึ่งไม?มีเวลาเข:าร?วม
กิจกรรมของโรงเรียน, ผู:ปกครองนักเรียนส?วนหนึ่งมีทัศนคติท่ีไม?ถูกต:องเก่ียวกับกระบวนการมีส?วน
ร?วมในการจัดการศึกษา, ทัศนคติเชิงลบของประชาชนส?วนหนึ่งท่ีมีต?อโรงเรียนท่ีมีคําข้ึนต:นชื่อว?า 
“โรงเรียนวัด”, ความต:องการแรงงานจากเด็กและเยาวชนมาช?วยสนับสนุนการประกอบอาชีพของ
ครอบครัว และการย:ายถ่ินฐานของผู:ปกครองนักเรียนท่ีมีอาชีพท่ีไม?ม่ันคง 
 
 
 
 
 
 



 

๑๖๖

 การวิเคราะห5จุดแข็ง (Strength) ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ 
ศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด)านหลักสูตรและการสอน 

 การสอนของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเป%นไปตามแนวทางของโรงเรียนวิถี
พุทธ โดยมีจุดเน:นท่ีการนําหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช: หรือประยุกต�ใช:ในการบริหารและการ
พัฒนาผู:เรียนเป%นสําคัญ๑๕๑ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเน:นกรอบการพัฒนาตามหลัก
ไตรสิกขาอย?างบูรณาการ๑๕๒ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเน:นการประยุกต�หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาบูรณาการกับวิชาการท่ัวไป (ทางโลก)๑๕๓ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ 
ศาสนาเน:นการเสริมสร:างคุณธรรมจริยธรรมตามวิถีพุทธ โดยมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช?น 
เวียนเทียน เป%นต:น ให:นักเรียนได:เรียนรู:ในภาคปฏิบัติด:วย๑๕๔ 
 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาปลูกฝ`งคุณธรรมจริยธรรมแก?เยาวชน  ส?งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมให:กับนักเรียนในเรื่องต?าง ๆ เช?น การเคารพนบนอบต?อพ?อแม? ครูและผู:ใหญ? และ
ส?งเสริมการปฏิบัติตนอย?างเหมาะสม๑๕๕ หลักสูตรเน:นการสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรมให:กับเยาวชน
การนําการปฏิบัติในชีวิตจริงมาใช:และมีแนวทางการอบรมสั่งสอนท้ังทางตรงและทางอ:อมเพ่ือส?งเสริม
ให:ผู:เรียนมีความรู:คู?ศีลธรรมเป%นสําคัญ๑๕๖ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีฐานะเป%น
ศูนย�กลางของการศึกษาด:านวัฒนธรรม คุณธรรมจริยธรรม เป%นแหล?งปลูกฝ`งคุณธรรมจริยธรรมแก?
ชุมชนตามแนวทางของโรงเรียนวิถีพุทธ๑๕๗ 
 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาสามารถปลูกฝ`งหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ให:เด็กนักเรียนได:นําไปใช:ในชีวิตประจําวันได:อย?างแท:จริง การนี้ ต:องให:เครดิตกับครูผู:สอนท่ีสามารถ
ดําเนินการสอนในรายวิชาต?าง ๆ พร:อมกับสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมโดยให:ประสานสอดคล:องกับ
สาระการเรียนรู:ตามหลักสูตรได:อย?างดีเยี่ยม๑๕๘ 

                                                 

 ๑๕๑สัมภาษณ� พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ (บุญยัง eาณโรจโน), เจ:าคณะอําเภอปากท?อ, ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๑๕๒สัมภาษณ� พระครูจริยธรรมานุรักษ� (วัลลภ จริยธมฺโม), เจ:าคณะอําเภอสวนผึ้ง, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๕๓สัมภาษณ� พระครูอรัญเขตคณารักษ� (นิพนธ� อคฺควณฺโณ), เจ:าคณะอําเภอบ:านคา, ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๑๕๔สัมภาษณ� พระสมุห�สมกิจ วรธมฺโม, รองผู:จัดการโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๕๕สัมภาษณ� นางสาวลัดดาวัลย� มาฆะสวัสดิ์, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๕๖สัมภาษณ� นางสาวเพียงตะวัน ธนัชโชติกุล, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๕๗สัมภาษณ� นางสาวดารา ไพรนรินทร�, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๕๘สัมภาษณ� นางสุทธิวัลย� สีเหลือง, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๖๗

 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจัดสภาพการสอนตามคุณลักษณะของโรงเรียน
วิถีพุทธ คือ มีกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต เช?น กิจกรรมประจําวัน กิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
กิจกรรมนักเรียนต?าง ๆ๑๕๙ หลักสูตรเน:นการสร:างคนดีแนวทางการศึกษาเรียนรู:พระพุทธศาสนา ท้ังนี้ 
ยังส?งเสริมให:ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข:าสอบธรรมศึกษาสนามหลวงเป%นตัวอย?างท่ีดีแก?นักเรียน
ด:วย๑๖๐ 
 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาสามารถจักการเรียนการสอนโดยสอดแทรก
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได:เต็มท่ี เพราะมีพระสงฆ�ผู:เป%นต:นแบบทางความประพฤติอยู?ในระบบ 
ด:วยเหตุนี้เอง จึงสามารถอบรมจิตใจนักเรียนโดยเน:นหลักพุทธธรรมเต็มท่ี๑๖๑ โรงเรียนการกุศลของวัด
ในพระพุทธศาสนามีพระภิกษุเข:าไปเป%นผู:สอนหรือเข:าไปเป%นผู:ช?วยสอนในสาระการเรียนรู:หมวดสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม๑๖๒ 
 หลักสูตรจัดเนื้อหาด:านจริยศาสตร�ได:ครอบคลุมความรู:ทางคุณธรรมจริยธรรมท่ีเหมาะสม
และสอดคล:องกับช?วงวัยของนักเรียนแต?ละระดับชั้น๑๖๓ หลักสูตรมีการปรับปรุงตามรอบเวลาตาม
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมป̀จจุบัน๑๖๔ 
 เม่ือคิดเป%นสัดส?วน ๑๐๐ เปอร�เซ็นต� พบว?า ๖๐ เปอร�เซ็นต�ของสาระในหลักสูตรเป%นของรัฐ 
อีก ๔๐ เปอร�เซ็นต� เป%นของสถานศึกษาท่ีออกแบบเองเพ่ือให:สอดคล:องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความเจริญก:าวหน:าทางวิทยาการ สนองนโยบาย คุณธรรมนําความรู: 
ตอบสนองความต:องการของผู:เรียน ชุมชน ท:องถ่ินและสังคม๑๖๕ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ 
ศาสนาบางแห?งมีหลักสูตรสําหรับเด็ก Gifted และส?วนหนึ่งใช:หลักสูตรสถานศึกษา โดยสอดแทรก
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามวิถีพุทธ แต?ท้ังหมดมีจุดหมายพ้ืนฐาน คือ เด็กนักเรียนต:องอ?านออก 
เขียนได: และคิดเลขเป%น๑๖๖ 

                                                 

 ๑๕๙สัมภาษณ� นางจิราภรณ� ทวีโชคไพศาล, ครูโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๖๐สัมภาษณ� นางสาวผานิตย� อุ?มเอิบ, ศิษย�เก?าโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๑๖๑สัมภาษณ� พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ:าคณะอําเภอจอมบึง, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๖๒สัมภาษณ� พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก), ผู:รับใบอนุญาตโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูป
ถัมภ�, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๖๓สัมภาษณ� พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน� อาจาโร), เจ:าคณะอําเภอวัดเพลง, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๖๔สัมภาษณ� พระอธิการไพศาล สุทฺธจิตโต, ผู:รับใบอนุญาตโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๖๕สัมภาษณ� พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม, ผู:จัดการโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๑๖๖สัมภาษณ� นางพัชราภรณ� ริปุฤทธิชัย, ผู:อํานวยการโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๖๘

 หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางแห?งมีการเสริม
ทักษะด:านอาชีพแก?นักเรียน เช?น งานเกษตรกรรม งานปูน งานไม: งานตัดเย็บเสื้อผ:า เป%นต:น๑๖๗ 
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางแห?งมีวิชาเลือกท่ีสนับสนุนต?อ
การประกอบอาชีพในท:องถ่ินนั้น ๆ เป%นสําคัญด:วย๑๖๘ ด:านการเรียนการสอนมีการกําหนดหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดหน?วยการเรียน และแผนการจัดการเรียนรู:ท่ีนําไปสู?กระบวนการเรียนการสอนท่ี
สร:างวัฒนธรรมแสวงป̀ญญา๑๖๙ 
 การจัดการเรียนการสอนมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือให:นักเรียนได:เรียนรู:จากสภาพจริง 
เช?น กิจกรรมศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณะประโยชน� เป%นต:น๑๗๐ ส?งเสริม
ให:นักเรียนเกิดการเรียนรู:จากวิถีชีวิตในชุมชน เป%นการเรียนรู:ท่ีมีความหมายและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง  
เป%นเสมือนโจทย�การฝpกฝนทักษะสําคัญของผู:เรียนท้ังทักษะการคิด ทักษะชีวิต การสื่อสารและ
เสริมสร:างการเป%นสมาชิกท่ีดีของชุมชนร?วมแก:ป`ญหาและสร:างสรรค�สังคมต?อไป๑๗๑ 
 การดําเนินงานของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเปjดโอกาสให:ทุกฝrายท่ีมีส?วน
เก่ียวข:องสามารถเข:ามีส?วนร?วมในการจัดการศึกษาให:แก?เด็กและเยาวชนในชุมชนได:๑๗๒ ท้ังหน?วยงาน
ของรัฐ และภาคประชาสังคมได:ร?วมกันอย?างแข็งขันเพ่ือประโยชน�ท่ีจะเกิดข้ึนแก?เด็กและเยาวชนเป%น
สําคัญ๑๗๓ ผู:มีส?วนเก่ียวข:องทุกฝrายสามารถมีส?วนร?วมในการส?งเสริม สนับสนุน ในการจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาได: และสามารถชักชวนบุคคลหรือองค�กรให:มา
สนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนได:อย?างเต็มท่ี๑๗๔ โรงเรียนได:รับการสนับสนุนช?วยเหลือท้ัง
แรงกายและทรัพย�สินจากศิษย�เก?าและประชาชนท่ัวไปด:วยความเต็มใจและด:วยความร?วมมือร?วมใจ
ของทุกฝrาย๑๗๕ 
 

                                                 

 ๑๖๗สัมภาษณ� นางสาวกานดา อินทรวงศ�, ผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๖๘สัมภาษณ� นายขจรศักดิ์ ผ?องอารมณ�, ครูโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๖๙สัมภาษณ� นางเทียมแข เชิงทวี, รองผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๑๗๐สัมภาษณ� นางสาวอังสุรีย� ศรีคํานวณ, ครูโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๑๗๑สัมภาษณ� นายสมพร เหมพันธ�, รองผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๑๗๒สัมภาษณ� นางอนุภา คุณชัยวัฒนกิจ, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๗๓สัมภาษณ� นางลัดดาวัลย� บุญสม, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๗๔สัมภาษณ� นางสุภาดี จีรัง, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๗๕สัมภาษณ� นางฉัตรา พันสมตน, ศิษย�เก?าโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๖๙

 จากการสัมภาษณ�ผู:ให:ข:อมูลหลักเก่ียวกับจุดแข็ง (Strength) ของการจัดการโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธ ศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านหลักสูตรและการสอน สรุปได:ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๗ สรุปผลการสัมภาษณ�ผู:ให:ข:อมูลหลักเก่ียวกับจุดแข็ง (Strength) ของการจัดการ

โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านหลักสูตรและการ
สอน 

 

ท่ี ประเด็น 
ผู)ให)ข)อมูล 
(ลําดับท่ี) 

ความถ่ี 
(รูป/คน) 

๑ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนานําหลัก 
ธรรมพระพุทธศาสนามาประยุกต�ใช:ในการบริหาร
และการพัฒนาผู:เรียนตามกรอบการพัฒนาด:วยหลัก
ไตรสิกขาอย?างบูรณาการ 

๑, ๓, ๔, ๙, 
๑๔, ๑๕, ๑๖, 
๑๗, ๑๘, ๒๒ 

๑๐ 

๒ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาออกแบบ
หลักสูตรเพ่ือตอบสนองความต:องการของผู:เรียน 
ชุมชน ท:องถ่ินและสังคม 

๘, ๑๐, ๑๑, 
๑๒ 

๔ 

๓ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเปjดโอกาส
ให:ทุกฝrายเข:ามีส?วนร?วมในการจัดการศึกษา 

๑๙, ๒๐, ๒๑, 
๒๓ 

๔ 

๔ หลักสูตรจัดเนื้อหาด:านจริยศาสตร�ครอบคลุมตาม
ความจําเป%นต?อการนําไปใช:ในชีวิตประจําวันของเด็ก
และเยาวชน 

๕, ๗, ๒๕ ๓ 

๕ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีพระสงฆ� 
ผู:เป%นต:นแบบทางความประพฤติอยู?ในระบบ 

๒, ๖ ๒ 

๖ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพ่ือให:นักเรียนได:เรียนรู:จากสภาพจริง 

๑๓, ๒๔ ๒ 

 
 จากตารางท่ี ๔.๗ แสดงให:เห็นว?า ผู:ให:ข:อมูลหลักมีความเห็นเก่ียวกับจุดแข็ง (Strength) 
ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ ศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านหลักสูตรและการ
สอน จํานวน ๖ ประเด็นหลัก ได:แก? โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนานําหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาประยุกต�ใช:ในการบริหารและการพัฒนาผู:เรียนตามกรอบการพัฒนาด:วยหลัก
ไตรสิกขาอย?างบูรณาการ, โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาออกแบบหลักสูตรเพ่ือตอบสนอง
ความต:องการของผู:เรียน ชุมชน ท:องถ่ินและสังคม, โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเปjด
โอกาสให:ทุกฝrายเข:ามีส?วนร?วมในการจัดการศึกษา, หลักสูตรจัดเนื้อหาด:านจริยศาสตร�ครอบคลุมตาม
ความจําเป%นต?อการนําไปใช:ในชีวิตประจําวันของเด็กและเยาวชน, โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ 
ศาสนามีพระสงฆ�ผู:เป%นต:นแบบทางความประพฤติอยู?ในระบบ และโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ 
ศาสนามีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือให:นักเรียนได:เรียนรู:จากสภาพจริง 



 

๑๗๐

 การวิเคราะห5จุดอ3อน (Weakness) ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ 
ศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด)านหลักสูตรและการสอน 

 จุดอ?อนของการสอน คือ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางแห?งขาดแคลนสื่อ
การเรียนรู:ท่ีเหมาะสม อาทิ สื่อเทคโนโลยี สื่อกิจกรรม สื่อบุคคล เป%นต:น โดยเฉพาะอย?างยิ่งสื่อบุคคล 
(ฝrายคฤหัสถ�) ท่ีสามารถเป%นต:นแบบทางความประพฤติท่ีดีแก?นักเรียนได:อย?างแท:จริง๑๗๖ โรงเรียนบาง
แห?งขาดวัสดุอุปกรณ�ทางการศึกษา โดยเฉพาะอย?างยิ่ง วัสดุประเภทสื่อการสอน ซ่ึงป̀ญหานี้เกิดจาก
มูลเหตุหลายประการ ได:แก? ครูผลิตสื่อการสอนน:อย ครูไม?สามารถออกแบบสื่อการเรียนรู:ท่ีมีคุณภาพ 
เป%นต:น ซ่ึงดังกล?าวนี้ ทําให:เกิดป̀ญหาการขาดแคลนสื่อการเรียนรู:ท่ีเหมาะสมกับวัยและความสนใจ
ของเด็กนักเรียน๑๗๗ บางแห?งขาดการผลิตนวัตกรรมหรือสื่อท่ีจะนําไปแก:ป̀ญหาท่ีสอดคล:องกับ
จุดบกพร?องของผู:เรียน๑๗๘  
 โดยมากจะประสบป̀ญหาท่ีครูผู:สอนไม?สามารถมอบประสบการณ�การเรียนรู:ท่ีเหมาะสมกับ
แต?ละวิชาท่ีกําหนดไว:ในหลักสูตรได: ซ่ึงเป%นผลมาจากการใช:สื่อการสอนท่ีไม?มีความเหมาะสมกับสภาพ
ของวิชา๑๗๙ ป̀ญหาท่ีคล:ายคลึงกันไม?ว?าจะเป%นการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับใดก็ตาม คือ 
ป̀ญหาเก่ียวกับสื่อการสอนไม?มีคุณภาพ๑๘๐ 
 สื่อการเรียนการสอนท่ีดีสนับสนุนให:ครูจัดการสอนได:อย?างมีคุณภาพ และเสริมประสิทธิภาพ
ของหลักสูตร ซึงจะส?งผลโดยตรงแก?นักเรียน ในทางตรงกันข:ามกัน ถ:าสื่อการสอนไม?สามารถทําให:
นักเรียนเข:าใจเนื้อหาสาระของบทเรียนได:ง?ายข้ึน สื่อการสอนนั้นก็ได:ชื่อว?าไม?มีคุณภาพ๑๘๑ ครูบางคน
ไม?พัฒนาเทคนิคการสอน กล?าวคือ เคยสอนรุ?นพ?อมาอย?างไร ก็สอนรุ?นลูกไปอย?างนั้น ไม?มีการพัฒนา
เทคนิคหรือวิธีการสอนสมัยใหม?๑๘๒ ผู:สอนบางคนไม?สามารถสร:างทักษะทางความคิดรวบยอดให:แก?
ผู:เรียนได: เบ้ืองต:นอาจเป%นเพราะไม?เข:าใจธรรมชาติของเด็ก๑๘๓ 
 
 
                                                 

 ๑๗๖สัมภาษณ� พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ (บุญยัง eาณโรจโน), เจ:าคณะอําเภอปากท?อ, ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๑๗๗สัมภาษณ� พระครูอรัญเขตคณารักษ� (นิพนธ� อคฺควณฺโณ), เจ:าคณะอําเภอบ:านคา, ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๑๗๘สัมภาษณ� นางสาวอังสุรีย� ศรีคํานวณ, ครูโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๑๗๙สัมภาษณ� นางจิราภรณ� ทวีโชคไพศาล, ครูโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๘๐สัมภาษณ� นางอนุภา คุณชัยวัฒนกิจ, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๘๑สัมภาษณ� นางลัดดาวัลย� บุญสม, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๘๒สัมภาษณ� นางฉัตรา พันสมตน, ศิษย�เก?าโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๘๓สัมภาษณ� พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ:าคณะอําเภอจอมบึง, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๗๑

 นักเรียนบางคนไม?สนใจศึกษาเล?าเรียน โดยเฉพาะอย?างยิ่ง วิชาในหมวดสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ซ่ึงเก่ียวข:องกับการเรียนรู:หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยนักเรียนท่ีอยู?ในวัยเด็ก
อาจเบ่ือหน?ายง?าย จําเป%นต:องพัฒนาครูผู:สอนทางทักษะการสอนให:สามารถเร:าความสนใจ และสร:าง
ความกระตือรือร:นแก?นักเรียนได:๑๘๔ 
 ป̀ญหาท่ีพบ คือ ไม?สามารถทําให:ผู:เรียนวิเคราะห�แก?นความรู:จากสาระการเรียนรู:เพ่ือพัฒนา
ผู:เรียนให:เกิดสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค�ได:๑๘๕ ป̀ญหาประการหนึ่งท่ีพบ คือ ครูไม?สามารถ
สร:างความคิดรบยอดจากตัวชี้วัดท้ังหมดท่ีกําหนดในหลักสูตร๑๘๖ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน มุ?งพัฒนาผู:เรียนซ่ึงเป%นกําลังของชาติให:เป%นมนุษย�ท่ีมีความสมดุลท้ังด:านร?างกาย ความรู: 
คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป%นพลเมืองไทยและเป%นพลโลก ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป%นประมุข ซ่ึงมีชุดความรู:และทักษะพ้ืนฐานจํานวนมาก๑๘๗ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีตัวชี้วัดสาระการเรียนรู:ตามกลุ?มสาระการเรียนรู:จํานวนมาก 
ได:แก? ภาษาไทย คณิตศาสตร� วิทยาศาสตร�  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพล
ศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต?างประเทศ ซ่ึงยากต?อการสังเคราะห�ความคิด
รวบยอดแก?ผู:เรียนตามตัวชี้วัดท่ีหลักสูตรกําหนดไว:๑๘๘ 
 บางวิชากําหนดระดับการบรรลุเปyาหมายตัวชี้วัดตามกลุ?มสาระการเรียนรู:ไว:สูงมาก ยากต?อ
การบรรลุผลตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว:๑๘๙ เนื้อหาสาระการเรียนรู:มีมาก๑๙๐ บางโรงเรียนกําหนดกําหนด
สาระท่ีนักเรียนต:องเรียนเยอะมาก ท้ังในส?วนท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด และในส?วนท่ีโรงเรียนและ
ชุมชนร?วมกันกําหนดเป%นเปyาประสงค�๑๙๑ บางวิชามีเนื้อหามากและยากต?อการทําความเข:าใจ ต:องให:
นักเรียนเรียนเสริมพิเศษในช?วงเย็นหลังเลิกเรียน๑๙๒ 
 

                                                 

 ๑๘๔สัมภาษณ� พระครูจริยธรรมานุรักษ� (วัลลภ จริยธมฺโม), เจ:าคณะอําเภอสวนผึ้ง, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๘๕สัมภาษณ� พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน� อาจาโร), เจ:าคณะอําเภอวัดเพลง, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๘๖สัมภาษณ� พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก), ผู:รับใบอนุญาตโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูป
ถัมภ�, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๘๗สัมภาษณ� พระอธิการไพศาล สุทฺธจิตโต, ผู:รับใบอนุญาตโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๘๘สัมภาษณ� พระสมุห�สมกิจ วรธมฺโม, รองผู:จัดการโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๘๙สัมภาษณ� นางพัชราภรณ� ริปุฤทธิชัย, ผู:อํานวยการโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๙๐สัมภาษณ� นางสาวลัดดาวัลย� มาฆะสวัสดิ์, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๙๑สัมภาษณ� นางสาวเพียงตะวัน ธนัชโชติกุล, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๙๒สัมภาษณ� นางสาวดารา ไพรนรินทร�, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๗๒

 ผู:ปกครองต:องจัดหาหรือจัดซ้ือหนังสือและตําราเรียนเพ่ิมเติมให:นักเรียนสําหรับเรียนเสริม 
เพราะเนื้อหาบางวิชายากต?อการทําความเข:าใจ จึงต:องให:นักเรียนเข:าเรียนพิเศษในตอนเย็นหลังเลิก
เรียนเป%นประจําทุกวัน๑๙๓ผู:ปกครองต:องเสียค?าใช:จ?ายเพ่ิมเติมจากการเรียนพิเศษในช?วงเวลาหลังเลิก
เรียนของบุตรหลาน๑๙๔ 
 หลักสูตรท:องถ่ินหรือหลักสูตรของสถานศึกษาแต?ละแห?ง (แม:ในพ้ืนท่ีจังหวัดเดียวกัน) ไม?
เป%นมาตรฐานเดียวกัน หรืออาจยังไม?มีความร?วมมือระหว?างโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ 
ศาสนาในพ้ืนท่ีเดียวกัน หรือไม?สามารถจัดมาตรฐานเดียวกันได:เพราะความแตกต?างทางบริบท
สังคม๑๙๕ 
 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาไม?สามารถคัดเลือกผู:เรียนท่ีมีคุณภาพตามท่ี
หลักสูตรกําหนไว:ต้ังแต?แรกเข:าได: เพราะต:องให:โอกาสทางการศึกษาแก?ผู:ด:อยโอกาสทางการศึกษา 
หรือผู:ยากไร:๑๙๖ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีจุดมุ?งหมายหลักเพ่ือช?วยเหลือนักเรียน
ยากจนให:มีโอกาสได:รับการศึกษาโดยไม?คํานึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา ซ่ึงจําเป%นต:องจัดการศึกษาเพ่ือการ
กุศลโดยไม?หวังผลกําไร มุ?งสงเคราะห�เด็กยากจนเป%นสําคัญ๑๙๗ 
 โรงเรียนท่ีอยู?ในประเภทโรงเรียนการกุศลเป%นโรงเรียนท่ีสงเคราะห�เด็กด:อยโอกาสทาง
การศึกษา จึงไม?สามารถคัดเลือกเด็กนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดีหรือเด็กเก?งได:เหมือนกับโรงเรียนของ
รัฐบาล๑๙๘ เด็กด:อยโอกาสส?วนใหญ?มีผลการเรียนไม?ดี ครูผู:สอนต:องให:ความสําคัญเป%นรายบุคคล๑๙๙ 
โดยความเป%นจริง โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเป%นโรงเรียนสําหรับผู:ยากไร:และผู:ขาด
โอกาสทางการศึกษา จึงเปjดรับนักเรียนทุกระดับ หรือกล?าวได:ว?ารับนักเรียนท่ีโรงเรียนรัฐบาลคัดท้ิง 
ซ่ึงย?อมเป%นผู:ท่ีมีระดับผลการเรียนตํ่าหรือเรียนไม?เก?งนั้นเอง ฉะนั้น เม่ือรับนักเรียนแรกเข:าท่ีด:อย
คุณภาพ จึงเป%นป̀ญหาสืบเนื่องมาถึงการจัดการสอนของครู๒๐๐ 
 

                                                 

 ๑๙๓สัมภาษณ� นางสุภาดี จีรัง, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๙๔สัมภาษณ� นางสุทธิวัลย� สีเหลือง, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๙๕สัมภาษณ� พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม, ผู:จัดการโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๑๙๖สัมภาษณ� นางสาวกานดา อินทรวงศ�, ผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๙๗สัมภาษณ� นายขจรศักดิ์ ผ?องอารมณ�, ครูโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๙๘สัมภาษณ� นางสาวผานิตย� อุ?มเอิบ, ศิษย�เก?าโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๑๙๙สัมภาษณ� นายสมพร เหมพันธ�, รองผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๒๐๐สัมภาษณ� นางเทียมแข เชิงทวี, รองผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 



 

๑๗๓

 จากการสัมภาษณ�ผู:ให:ข:อมูลหลักเก่ียวกับจุดอ?อน (Weakness) ของการจัดการโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านหลักสูตรและการสอน สรุปได:ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๘ สรุปผลการสัมภาษณ�ผู:ให:ข:อมูลหลักเก่ียวกับจุดอ?อน (Weakness) ของการจัดการ

โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านหลักสูตรและการ
สอน 

 

ท่ี ประเด็น 
ผู)ให)ข)อมูล 
(ลําดับท่ี) 

ความถ่ี 
(รูป/คน) 

๑ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางแห?ง
กําหนดตัวชี้วัดสาระการเรียนรู:จํานวนมากจึงยากต?อ
การสังเคราะห�ความคิดรวบยอดแก?ผู:เรียน 

๒, ๓, ๕, ๖, ๗, 
๙, ๑๖, ๑๗, 

๑๘ 

๙ 

๒ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางแห?ง
ขาดแคลนสื่อการเรียนรู:ท่ีเหมาะสม 

๑, ๔, ๑๓, ๑๔, 
๑๙, ๒๐, ๒๓ 

๗ 

๓ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาไม?
สามารถคัดเลือกผู:เรียนท่ีมีคุณภาพตามท่ีหลักสูตร
กําหนดไว:ตั้งแต?แรกเข:าได: 

๑๑, ๑๒, ๑๕, 
๒๔, ๒๕ 

๕ 

๔ หลักสูตรท:องถ่ินของสถานศึกษาในพ้ืนท่ีเดียวกัน
กําหนดมาตรฐานด:านผลผลิตต?างกัน 

๘, ๒๑ ๒ 

๕ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางแห?ง
กําหนดระดับการบรรลุเปyาหมายตัวชี้วัดตามกลุ?ม
สาระการเรียนรู:ไว:สูงมากซ่ึงยากต?อการบรรลุผล
สําเร็จ 

๑๐, ๒๒ ๒ 

 
 จากตารางท่ี ๔.๘ แสดงให:เห็นว?า ผู:ให:ข:อมูลหลักมีความเห็นเก่ียวกับจุดอ?อน (Weakness) 
ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านหลักสูตรและการ
สอน จํานวน ๕ ประเด็นหลัก ได:แก? โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางแห?งกําหนด
ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู:จํานวนมากจึงยากต?อการสังเคราะห�ความคิดรวบยอดแก?ผู:เรียน, โรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางแห?งขาดแคลนสื่อการเรียนรู:ท่ีเหมาะสม, โรงเรียนการกุศลของวัด
ในพระพุทธศาสนาไม?สามารถคัดเลือกผู:เรียนท่ีมีคุณภาพตามท่ีหลักสูตรกําหนดไว:ต้ังแต?แรกเข:าได:, 
หลักสูตรท:องถ่ินของสถานศึกษาในพ้ืนท่ีเดียวกันกําหนดมาตรฐานด:านผลผลิตต?างกัน และโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางแห?งกําหนดระดับการบรรลุเปyาหมายตัวชี้วัดตามกลุ?มสาระการ
เรียนรู:ไว:สูงมากซ่ึงยากต?อการบรรลุผลสําเร็จ 
 
 
 



 

๑๗๔

 การวิเคราะห5โอกาส (Opportunity) ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระ 
พุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด)านหลักสูตรและการสอน 

 โอกาส คือ คณะสงฆ�ให:การสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนาทุกรูปแบบ ตามกําลังความสามารถท่ีจักพึงมีพึงได:๒๐๑ ภาคคณะสงฆ�ทุก
ระดับมีนโยบายร?วมกันในการส?งเสริมกิจกรรมตามแนววิถีพุทธของสถานศึกษาทุกประเภท ท้ัง
กิจกรรมในห:องเรียน และกิจกรรมนอกห:องเรียน ซ่ึงแม:คณะสงฆ�มิได:เป%นผู:ดําเนินงานเองโดยตรง แต?ก็
อยู?ในฐานะผู:ให:การสนับสนุน๒๐๒ พระสังฆาธิการทุกระดับ โดยเฉพาะอย?างยิ่งเจ:าอาวาสทุกวัดในทุก
พ้ืนท่ีเขตการปกครอง ให:ความสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
แม:อย?างน:อยท่ีสุด ก็ให:การอุปถัมภ�เป%นเจ:าภาพทุนการศึกษาแก?เด็กนักเรียน หรือการให:ทุนดําเนินงาน
กิจกรรมต?าง ๆ ของโรงเรียน๒๐๓ 
 คณะสงฆ�ทุกภาคส?วนให:การช?วยเหลือ ส?งเสริม และสนับสนุนวัดท่ีจัดต้ังโรงเรียนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนา เพ่ือให:โรงเรียนของศาสนาพุทธให:มีศักยภาพในการเป%นศูนย�กลางแหล?ง
เรียนรู:ศาสตร�ในทางพระพุทธศาสนา และเป%นแหล?งผลิตพุทธศาสนิกชนท่ีมีคุณภาพ๒๐๔ วัดท่ีเป%นผู:
ก?อต้ังโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ให:การส?งเสริมการจัดการศึกษาด:านศาสนาท้ังใน
ส?วนของกิจกรรมในชั้นเรียนและกิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียน อาทิ การจัดค?ายคุณธรรมสําหรับเด็กและ
เยาวชน การสอนธรรมศึกษา เป%นต:น๒๐๕ 
 พระสงฆ�มีการส?งเสริมให:เด็กนักเรียนสอบธรรมศึกษา๒๐๖ หลาย ๆ วัดมีมาตรการต?าง ๆ ใน
การแก:ไขป̀ญหาสภาพแวดล:อมทางสังคมและบริบทของชุมชน จากสีเทาให:กลับกลายเป%นสีขาว เป%น
พ้ืนท่ีดี มีคุณภาพชีวิตเต็มเป{�ยมไปด:วยคุณธรรมจริยธรรม๒๐๗ มีการจัดส?งพระสงฆ�เข:ามาช?วยสอน
พระพุทธศาสนาในโรงเรียน มีการรณรงค�ให:คนในชุมชนเข:าร?วมโครงการหมู?บ:านรักษาศีล ๕ และมี
การสอนเก่ียวกับการดําเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ แก?นักเรียนในโรงเรียนต?าง ๆ ท้ังนี้ มีการจัดกิจกรรม
ร?วมกันกับคนในชุมชนด:วย๒๐๘ 
                                                 

 ๒๐๑สัมภาษณ� พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ (บุญยัง eาณโรจโน), เจ:าคณะอําเภอปากท?อ, ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๒๐๒สัมภาษณ� พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน� อาจาโร), เจ:าคณะอําเภอวัดเพลง, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๐๓สัมภาษณ� พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก), ผู:รับใบอนุญาตโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูป
ถัมภ�, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๐๔สัมภาษณ� พระอธิการไพศาล สุทฺธจิตโต, ผู:รับใบอนุญาตโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๐๕สัมภาษณ� นายขจรศักดิ์ ผ?องอารมณ�, ครูโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๐๖สัมภาษณ� นางสาวผานิตย� อุ?มเอิบ, ศิษย�เก?าโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๒๐๗สัมภาษณ� นางสาวดารา ไพรนรินทร�, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๐๘สัมภาษณ� นางสุทธิวัลย� สีเหลือง, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๗๕

 พระสงฆ�และวัดให:การสนับสนุนโรงเรียนในการจัดพิธีกรรมทางศาสนาทุก ๆ วันสําคัญทาง
ศาสนา อีกท้ัง ให:การสนับสนุนกิจกรรมบรรพชาสามเณรในโอกาสต?าง ๆ กิจกรรมสืบสานประเพณี
วัฒนธรรม และมีการสอนให:เด็กนักเรียนฝpกปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเป%นประจําทุกสัปดาห�๒๐๙ 
 ภาครัฐกําหนดให:มีการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามวงรอบการศึกษาอย?างต?อเนื่อง ตาม
สภาวการณ�ของโลกท่ีพัฒนาเป%นโลกดิจิตอลไร:พรมแดน แต?ต:องคงหลักธรรม โดยประยุกต�กับโลกท่ี
เปลี่ยนแปลงให:เด็กเข:าใจง?ายและนําไปใช:ได:จริง๒๑๐ หลักสูตรมีการปรับปรุงให:ทันต?อการวิวัฒน� มีการ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรอันเดิมให:ได:ผลดียิ่งข้ึน ท้ังในด:านการวางจุดมุ?งหมาย การจัดเนื้อหาวิชา การ
เรียนการสอน การวัดผลประเมินผล และอ่ืน ๆ เพ่ือให:บรรลุถึงจุดมุ?งหมายอันใหม?ท่ีวางไว:ตามกระแส
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม๒๑๑ การพัฒนาหลักสูตรมีการคํานึงถึงเทคโนโลยีสมัยใหม?มากยิ่งข้ึน ซ่ึงก็
ข้ึนอยู?กับการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงใหม?ว?ามีการเปลี่ยนแปลงมากน:อยเพียงใด๒๑๒ ภาครัฐมีการ
ควบคุมคุณภาพของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง โดยให:สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. เป%นหน?วยงานท่ีทําหน:าท่ีประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาทุกแห?งของประเทศไทยท่ีจัดการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน๒๑๓ 
 ภาครัฐเปjดโอกาสให:โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา
ของตนเองได: โดยอาศัยกระบวนการทํางานร?วมกันของบุคคลภายในโรงเรียน คณะกรรมการโรงเรียน 
และชุมชน เพ่ือออกแบบหลักสูตรอันพึงประสงค�ของผู:เรียนท่ีสอดคล:องกับภูมิสังคม คือ สังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล:อมของชุมชน๒๑๔ ป̀จจุบัน โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีการ
เปjดหลักสูตรกลุ?มสาระท่ีเป%นของท:องถ่ินเพ่ิมเติม เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียน โดยมีกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรให:เห็นเป%นรูปธรรมอย?างชัดเจน๒๑๕ รัฐอนุญาตให:ทุกโรงเรียนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู:
ให:แก?นักเรียนได:ตามท่ีโรงเรียนเห็นสมควร ตัวอย?างเช?น นโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู: ตัวท่ีเพ่ิม
เวลารู:นี้ รัฐอนุญาตให:โรงเรียนออกแบบกิจกรรมเองโดยอิสระ๒๑๖ 

                                                 

 ๒๐๙สัมภาษณ� นางเทียมแข เชิงทวี, รองผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๒๑๐สัมภาษณ� พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ:าคณะอําเภอจอมบึง, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๑๑สัมภาษณ� พระครูจริยธรรมานุรักษ� (วัลลภ จริยธมฺโม), เจ:าคณะอําเภอสวนผึ้ง, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๑๒สัมภาษณ� พระครูอรัญเขตคณารักษ� (นิพนธ� อคฺควณฺโณ), เจ:าคณะอําเภอบ:านคา, ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๒๑๓สัมภาษณ� นายสมพร เหมพันธ�, รองผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๒๑๔สัมภาษณ� พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม, ผู:จัดการโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๒๑๕สัมภาษณ� นางพัชราภรณ� ริปุฤทธิชัย, ผู:อํานวยการโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๑๖สัมภาษณ� นางสาวกานดา อินทรวงศ�, ผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๗๖

 สังคมไทยในป̀จจุบันต:องการคุณสมบัติท่ีพึงประสงค�ทางคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและ
เยาวชน เพ่ือแก:ไขป̀ญหาวิกฤตกระแสโลกาภิวัตน�และกระแสบริโภคนิยม ในขณะท่ีผู:ปกครองต:อง
ประกอบอาชีพเพ่ือหาเลี้ยงครอบครัว จึงไม?ได:เอาใจใส?อบรมสั่งสอนดูแลบุตรหลานของตนเอง
เท?าท่ีควร ซ่ึงอาจทําให:เกิดความเชื่อและค?านิยมท่ีผิดอันจะนําไปสู?ลักษณะท่ีไม?พึงประสงค�ของเด็กและ
เยาวชนไทยได:๒๑๗ ประเทศไทยต:องการการพัฒนา และในการดําเนินการพัฒนานั้นจําเป%นจะต:อง 
ดําเนินการพัฒนาท่ีคุณภาพของคนเป%นหลักโดยเฉพาะ ศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมในตัวเด็กและ
เยาวชน เพ่ือให:เติบโตมาเป%นผู:ใหญ?ท่ีมีคุณภาพมาพัฒนาประเทศชาติต?อไป๒๑๘ 
 รัฐบาลกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาแก?เด็กและเยาวชนไทย โดยต:องเป%นไปเพ่ือพัฒนา 
ให:เป%นมนุษย�ท่ีสมบูรณ�ท้ังร?างกาย จิตใจ สติป̀ญญา๒๑๙ผู:ปกครองและคนในชุมชนมีความต:องการ
ผลผลิตทางการศึกษาตรงกัน คือ ต:องการให:โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาผลิตนักเรียนท่ี
เป%นคนท่ีมีความรู:และคุณธรรมมีจริยธรรม๒๒๐ สังคมไทยวันนี้ต:องการให:คนในสังคมทุกกลุ?มมี
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิตร?วมกัน สามารถอยู?ร?วมกับผู:อ่ืนได:อย?างมีความสุข๒๒๑ นักเรียนท่ีกําลังศึกษา
อยู?ในระดับมัธยมศึกษาถือเป%นกลุ?มเยาวชนท่ีกําลังเติบโตเป%นกําลังสําคัญในการพัฒนาชาติ๒๒๒ 
 ทุกฝrายต:องการให:เด็กและเยาวชนได:รับการพัฒนาท่ีครบถ:วนสมบูรณ�ในทุก ๆ ด:าน๒๒๓ พ?อ
แม? หรือผู:ปกครองทุกคนต:องการให:บุตรหลานของตนได:รับการพัฒนาท้ังทางร?างกาย จิตใจ และ
สติป̀ญญา๒๒๔ สังคมไทยในป̀จจุบันต:องการคนดีมากกว?าคนเก?ง เพราะจากป̀ญหาทุจริตในทุกวันนี้ 
อาจเป%นผลจากอดีต ท่ีเกิดจากการส?งเสริมให:เด็กเป%นคนเก?งโดยไม?สามารถสร:างให:เขาเป%นคนดีได: 
ฉะนั้น เม่ือสังคมต:องการให:โรงเรียนสอนเด็กให:เป%นคนดีมีคุณธรรม จึงเป%นโอกาสของโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนาอย?างแท:จริง๒๒๕ 

                                                 

 ๒๑๗สัมภาษณ� พระสมุห�สมกิจ วรธมฺโม, รองผู:จัดการโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๑๘สัมภาษณ� นางสาวอังสุรีย� ศรีคํานวณ, ครูโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๒๑๙สัมภาษณ� นางจิราภรณ� ทวีโชคไพศาล, ครูโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๒๐สัมภาษณ� นางสาวลัดดาวัลย� มาฆะสวัสดิ์, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๒๑สัมภาษณ� นางอนุภา คุณชัยวัฒนกิจ, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๒๒สัมภาษณ� นางสาวเพียงตะวัน ธนัชโชติกุล, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๒๓สัมภาษณ� นางลัดดาวัลย� บุญสม, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๒๔สัมภาษณ� นางสุภาดี จีรัง, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๒๕สัมภาษณ� นางฉัตรา พันสมตน, ศิษย�เก?าโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๗๗

 จากการสัมภาษณ�ผู:ให:ข:อมูลหลักเก่ียวกับโอกาส (Opportunity) ของการจัดการโรงเรียน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านหลักสูตรและการสอน สรุปได:ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๙ สรุปผลการสัมภาษณ�ผู:ให:ข:อมูลหลักเก่ียวกับโอกาส (Opportunity) ของการจัดการ

โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านหลักสูตรและการ
สอน 

 

ท่ี ประเด็น 
ผู)ให)ข)อมูล 
(ลําดับท่ี) 

ความถ่ี 
(รูป/คน) 

๑ พระสงฆ� วัด และคณะสงฆ�ให:การสนับสนุนการจัด
กิจกรรมตามแนววิถีพุทธ 

๑, ๔, ๕, ๖, ๗ , 
๑๒, ๑๕, ๑๘, 
๒๒, ๒๓, ๒๕ 

๑๑ 

๒ สังคมไทยในป̀จจุบันต:องการคุณสมบัติท่ีพึงประสงค�
ทางคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน 

๙, ๑๓, ๑๔, 
๑๖, ๑๗, ๑๙, 

๒๐, ๒๑ 

๘ 

๓ ภาครัฐกําหนดให:มีการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร
ตามวงรอบการศึกษาอย?างต?อเนื่อง 

๒, ๓, ๒๔ ๓ 

๔ ภาครัฐเปjดโอกาสให:โรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาของ
ตนเองได: 

๘, ๑๐, ๑๑ ๓ 

 
 จากตารางท่ี ๔.๙ แสดงให:เห็นว?า ผู:ให:ข:อมูลหลักมีความเห็นเก่ียวกับโอกาส (Opportunity) 
ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านหลักสูตรและการ
สอน จํานวน ๔ ประเด็นหลัก ได:แก? พระสงฆ� วัด และคณะสงฆ�ให:การสนับสนุนการจัดกิจกรรมตาม
แนววิถีพุทธ, สังคมไทยในป̀จจุบันต:องการคุณสมบัติท่ีพึงประสงค�ทางคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและ
เยาวชน, ภาครัฐกําหนดให:มีการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามวงรอบการศึกษาอย?างต?อเนื่อง และ
ภาครัฐเปjดโอกาสให:โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาของ
ตนเองได: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๗๘

 การวิเคราะห5อุปสรรค (Threat) ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ 
ศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด)านหลักสูตรและการสอน 

 อุปสรรคสําคัญ คือ เด็กและเยาวชนเป%นเปyาหมายในการเผยแผ?ศาสนาของทุก ๆ ศาสนา๒๒๖ 
เม่ือการดําเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสู?ประชาชน มีเด็กและเยาวชนเป%นเปyาหมายท่ีสําคัญยิ่ง 
ในขณะท่ีทุก ๆ ศาสนาในประเทศไทยต?างเข:ามีส?วนร?วมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก?ประชาชน 
แม:อาจเป%นผลดีโดยรวมต?อสังคม แต?ในส?วนของพระพุทธศาสนาอาจสูญเสียยุวศาสนิกไป๒๒๗ เด็กและ
เยาวชนถือเป%นเปyาหมายของทุก ๆ ศาสนา๒๒๘ เยาวชนถือเป%นผู:มีความสําคัญต?ออนาคตของสังคม 
เป%นทรัพยากรบุคคลของประเทศ และจะเป%นผู:ใหญ?ท่ีคอยขับเคลื่อนนโยบายต?าง ๆ ของชาติในอนาคต 
ท้ังนี้รวมถึงนโยบายด:านการศาสนาด:วย ดังนั้น ทุกศาสนาจึงกําหนดให:เยาวชนเป%นเปyาหมายสําคัญ๒๒๙ 
 หากวันนี้ พระสงฆ�หรือคณะสงฆ�นิ่งนอนใจอยู?ว?า คนไทยส?วนมากยังนับถือศาสนาพุทธ จึง
ไม?ให:ความสําคัญกับกลุ?มเยาวชน ในวันข:างหน:าเม่ือเยาวชนกลุ?มดังกล?าวนี้เติบโตเป%นผู:ใหญ? พวกเขา
อาจเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอ่ืน และเม่ือพวกเขามีลูกมีหลานก็คงยากท่ีจะทําให:ลูกหลานของพวกเขา
เข:ามาอยู?ใกล:พระพุทธศาสนาได:๒๓๐ ศาสนาหนึ่งเผยแผ?ศาสนาโดยใช:การศึกษาหรือการต้ังโรงเรียน
เป%นฐานในการเผยแผ?คําสอนของศาสนาแก?เยาวชน วิธีนี้เป%นวิธีท่ีหมอสอนศาสนาใช:มาต้ังแต?สมัย
รัตนโกสินทร�ตอนต:น โดยใช:โรงเรียนเป%นสื่อในการสร:างความชอบธรรม เม่ือนักเรียนชาวพุทธเข:าไป
เรียนในโรงเรียนของศาสนานั้น จะต:องเข:าร?วมกิจกรรมทางศาสนาตามท่ีโรงเรียนจัดข้ึน ต?อมาก็จะเกิด
ความเคยชิน และความเคยชินเช?นนี้ ทําให:นักเรียนชาวพุทธหลงลืมพระพุทธศาสนาไปบ:าง โดยจะไม?
สนใจในการเข:าร?วมกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา แต?จะเข:าร?วมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนานั้น
แทน นี้เป%นภัยคุกคามท่ีเกิดข้ึนแล:วในสังคมต้ังแต?อดีตกระท่ังป̀จจุบัน๒๓๑ 
 ธรรมชาติของเด็กวัยรุ?นและหนุ?มสาวหรือเยาวชนนั้นเป%นกลุ?มท่ีไม?ได:ให:ความสนใจศึกษา
ธรรมะเหมือนกลุ?มวัยผู:สูงอายุ อาจเป%นเพราะยังไม?ตระหนักในความเป%นไปตามธรรมชาติของสังขาร 
คือ เกิดข้ึน ต้ังอยู? และดับไป ถ:าจะยกตัวอย?างง?าย ๆ เช?น หากเปjดโทรทัศน�ข้ึนมาแล:วพบเรื่องธรรมะก็
จะปjดหรือเลื่อนไปช?องสัญญาณอ่ืนแทน เป%นต:น๒๓๒ 

                                                 

 ๒๒๖สัมภาษณ� พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ (บุญยัง eาณโรจโน), เจ:าคณะอําเภอปากท?อ, ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๒๒๗สัมภาษณ� พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ:าคณะอําเภอจอมบึง, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๒๘สัมภาษณ� พระครูจริยธรรมานุรักษ� (วัลลภ จริยธมฺโม), เจ:าคณะอําเภอสวนผึ้ง, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๒๙สัมภาษณ� พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน� อาจาโร), เจ:าคณะอําเภอวัดเพลง, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๓๐สัมภาษณ� พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก), ผู:รับใบอนุญาตโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูป
ถัมภ�, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๓๑สัมภาษณ� พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม, ผู:จัดการโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๒๓๒สัมภาษณ� พระสมุห�สมกิจ วรธมฺโม, รองผู:จัดการโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๗๙

 วิธีการควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนกฎระเบียบบางประการสูญหายไปจากสังคมการศึกษา
ของไทย เช?น กฎหมายห:ามครูห:ามตีเด็ก ซ่ึงดังกล?าวนี้ ถือเป%นกระบวนการควบคุมความประพฤติท่ีดี
ตามแบบโบราณกาล ดังคํากลอนทีว?า รักวัวให:ผูก รักลูกให:ตี๒๓๓ 
 ถ:าสังเกตให:ดีจะเห็นได:ว?า เม่ือเปลี่ยนแปลงรัฐบาล นโยบายด:านหลักสูตรและการสอนของ
ภาครัฐจะเปลี่ยนแปลงไป ไม?ต?อเนื่องจากของเดิม ซ่ึงกว?าโรงเรียนจะพัฒนาตามได:ทันตามนโยบายท่ี
เปลี่ยนแปลงไปนั้น ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม?อีกครั้ง กล?าวได:ว?า ความไม?ม่ันคงทางการเมืองท่ีส?งผล
ต?อนโยบายทางการศึกษาของสถานศึกษาท้ังประเทศ๒๓๔ นโยบายทางการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปตาม
ยุคสมัยของแต?ละรัฐบาล เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ซ่ึงส?งผลต?อ
การปฏิบัติ ดังเห็นได:ว?า บางยุคสมัยจัดพิมพ�หนังสือเรียนออกมา ยังไม?ทันท่ีโรงเรียนจะใช:หมด ก็มีการ
ปรับปรุงใหม?ตามนโยบายของรัฐบาลใหม?ท่ีเข:ามาบริหารประเทศ๒๓๕ 
 หลักสูตรแกนกลางมีการจัดกลุ?มสาระการเรียนรู:สําหรับแต?ละช?วงชั้นไว:ไม?เหมาะสม 
โดยเฉพาะอย?างยิ่งชั้นประถมศึกษาป{ท่ี ๑-๖ มีจํานวนกลุ?มสาระการเรียนรู:มากเกินไปไม?สอดคล:องกับ
โครงสร:างเวลาเรียน๒๓๖ จํานวนตัวชี้วัดไม?เหมาะกับวัยและพัฒนาการของนักเรียน๒๓๗ แม:กลุ?มสาระ
การเรียนรู:มีการกําหนดมาตรฐานการเรียนรู: ตัวชี้วัดท่ีเรียงลําดับจากง?ายไปหายากสามารถนําไปใช:ใน
ชีวิตประจําวันได:อย?างแท:จริง แต?ก็มีจํานวนมากจนทางโรงเรียนไม?สามารถจัดทํารายวิชาเพ่ิมเติมกับ
ความต:องการของท:องถ่ิน หรือแม:จัดทําได:ก็ต:องปรับโครงสร:างตารางเรียนเป%นการใหญ?๒๓๘ 
 หลักสูตรควรปูพ้ืนฐานการอ?านออกเขียนได:และความรู:การดํารงชีวิตอย?างมีความสุข ก?อนท่ีจะ
เน:นทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะเทคโนโลยีและอาเซียน นักเรียนควรได:ลงมือปฏิบัติจริงโดยบูรณาการ
สาระท:องถ่ิน๒๓๙ กลุ?มสาระการเรียนรู:มากเกินไปไม?สอดคล:องกับโครงสร:างเวลาเรียน และตัวชี้วัดไม?
เหมาะกับวัยและพัฒนาการของนักเรียน๒๔๐ 

                                                 

 ๒๓๓สัมภาษณ� พระครูอรัญเขตคณารักษ� (นิพนธ� อคฺควณฺโณ), เจ:าคณะอําเภอบ:านคา, ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๒๓๔สัมภาษณ� พระอธิการไพศาล สุทฺธจิตโต, ผู:รับใบอนุญาตโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๓๕สัมภาษณ� นางพัชราภรณ� ริปุฤทธิชัย, ผู:อํานวยการโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๓๖สัมภาษณ� นางสาวกานดา อินทรวงศ�, ผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๓๗สัมภาษณ� นายสมพร เหมพันธ�, รองผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๒๓๘สัมภาษณ� นางเทียมแข เชิงทวี, รองผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๒๓๙สัมภาษณ� นางสาวอังสุรีย� ศรีคํานวณ, ครูโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๒๔๐สัมภาษณ� นางจิราภรณ� ทวีโชคไพศาล, ครูโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๘๐

 งบประมาณในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนามี
จํากัด ซ่ึงส?งผลต?อการจัดทําหรือปรับปรุงหลักสูตรตามกระบวรการท่ีถูกต:องตามหลักการดําเนินงาน 
เช?น การทําประชาพิจารณ� เป%นต:น๒๔๑ งบประมาณท่ีได:รับอุดหนุนจากภาครัฐมีจํานวนจํากัด จึงส?งผล
กระทบต?อการดําเนินงานด:านหลักสูตรและการสอน๒๔๒ ป̀จจัยด:านงบประมาณสนับสนุนมีน:อย๒๔๓ 
เงินของโรงเรียนไม?เพียงต?อการพัฒนาคุณภาพการสอนตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว:๒๔๔ งบประมาณเป%น
เครื่องมือท่ีจําเป%นและสําคัญในทุกองค�กร ถ:าขาดแคลนงบประมาณ ก็เท?ากับขาดป̀จจัยเอ้ืออํานวย 
และกลับจะเป%นอุปสรรคเสียด:วยซํ้า๒๔๕ กฎระเบียบท่ีเก่ียวข:องกับการปฏิบัติงานทางด:านงบประมาณ
ของกระทรวงศึกษาธิการอาจมีการปรับปรุงและแก:ไขเพ่ิมเติมมากข้ึน จนทําให:เจ:าหน:าท่ีทางการ
งบประมาณของโรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนาไม?ทันต?อเทคโนโลยีใหม? ๆ๒๔๖ 
 สภาพสังคมไทยในป̀จจุบันมีสิ่งเร:าท่ีไม?เอ้ือต?อสัมฤทธิผลการสอนในเชิงจริยศาสตร�๒๔๗ โดย
ธรรมชาติแล:วเด็กและเยาวชนเป%นวัยท่ีกําลังเจริญเติบโต และมักถูกมองว?าเป%นกลุ?มผู:ท่ีมีความเสี่ยงต?อ
ป̀ญหาด:านความประพฤติและจริยธรรมถ:าอยู?ในสิ่งแวดล:อมท่ีไม?ดี๒๔๘ สังคมไทยกําลังเดินทางมาถึงจุด
วิกฤต สภาพของสังคมในป̀จจุบันในขณะท่ีสังคมไทยอยู?กันแบบครอบครัวเด่ียว เป%นสังคมท่ีขาดความ
อบอุ?น และเป%นสภาพท่ีเยาวชนถูกเลี้ยงดูด:วยเงิน เติบโตมากับสังคมแบบวัตถุนิยม๒๔๙ ขณะท่ีผู:ใหญ?ซ่ึง
เป%นแบบอย?างแก?เยาวชนกําลังแข?งขันกันหาเงิน โดยมิได:เอาใจใส?สังคมหรือแม:แต?คนในครอบครัว
ส?งผลให:สังคมไทยกลายเป%นสังคมท่ีอยู?แบบตัวใครตัวมัน เด็กและเยาวชนโดยเฉพาะวัยรุ?นถูกปล?อยให:
อยู?กับกลุ?มเพ่ือน ซ่ึงอาจรวมกลุ?มทําสิ่งท่ีไร:สาระ มีความเชื่อและค?านิยมท่ีผิด ๆ จนเลยเถิดถึงข้ันทําใน
สิ่งท่ีผิดพลาดท้ังท่ีตั้งใจและไม?ได:ตั้งใจ๒๕๐ 

                                                 

 ๒๔๑สัมภาษณ� นายขจรศักดิ์ ผ?องอารมณ�, ครูโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๔๒สัมภาษณ� นางสาวผานิตย� อุ?มเอิบ, ศิษย�เก?าโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๒๔๓สัมภาษณ� นางสาวลัดดาวัลย� มาฆะสวัสดิ์, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๔๔สัมภาษณ� นางสาวเพียงตะวัน ธนัชโชติกุล, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๔๕สัมภาษณ� นางสาวดารา ไพรนรินทร�, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๔๖สัมภาษณ� นางฉัตรา พันสมตน, ศิษย�เก?าโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๔๗สัมภาษณ� นางอนุภา คุณชัยวัฒนกิจ, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๔๘สัมภาษณ� นางลัดดาวัลย� บุญสม, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๔๙สัมภาษณ� นางสุภาดี จีรัง, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๕๐สัมภาษณ� นางสุทธิวัลย� สีเหลือง, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๘๑

 จากการสัมภาษณ�ผู:ให:ข:อมูลหลักเก่ียวกับอุปสรรค (Threat) ของการจัดการโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านหลักสูตรและการสอน สรุปได:ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๐ สรุปผลการสัมภาษณ�ผู:ให:ข:อมูลหลักเก่ียวกับอุปสรรค (Threat) ของการจัดการ

โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านหลักสูตรและการ
สอน 

 

ท่ี ประเด็น 
ผู)ให)ข)อมูล 
(ลําดับท่ี) 

ความถ่ี 
(รูป/คน) 

๑ เด็กและเยาวชนเป%นเปyาหมายในการเผยแผ?ศาสนา
ของทุก ๆ ศาสนา 

๑, ๒, ๓, ๕, ๖, 
๘ 

๖ 

๒ งบประมาณในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนามีจํากัด 

๑๒, ๑๕, ๑๖, 
๑๗, ๑๘, ๒๓ 

๖ 

๓ หลักสูตรแกนกลางมีการจัดกลุ?มสาระการเรียนรู:
สําหรับแต?ละช?วงชั้นไม?เหมาะสม 

๑๑, ๑๓, ๑๔, 
๒๔, ๒๕ 

๕ 

๔ สภาพสังคมไม?เอ้ือต?อสัมฤทธิผลการสอนในเชิงจริย
ศาสตร� 

๑๙, ๒๐, ๒๑, 
๒๒ 

๔ 

๕ ความไม?ม่ันคงทางการเมืองท่ีส?งผลต?อนโยบายทาง
การศึกษาของประเทศ 

๗, ๑๐ ๒ 

๖ รัฐออกกฎหมายขัดขวางกระบวนการควบคุมความ
ประพฤติท่ีดีงามตามแบบโบราณกาล 

๔, ๙ ๒ 

 
 จากตารางท่ี ๔.๑๐ แสดงให:เห็นว?า ผู:ให:ข:อมูลหลักมีความเห็นเก่ียวกับอุปสรรค (Threat) 
ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านหลักสูตรและการ
สอน จํานวน ๖ ประเด็นหลัก ได:แก? เด็กและเยาวชนเป%นเปyาหมายในการเผยแผ?ศาสนาของทุก ๆ 
ศาสนา, งบประมาณในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนามี
จํากัด, หลักสูตรแกนกลางมีการจัดกลุ?มสาระการเรียนรู:สําหรับแต?ละช?วงชั้นไม?เหมาะสม, สภาพสังคม
ไม?เอ้ือต?อสัมฤทธิผลการสอนในเชิงจริยศาสตร�, ความไม?ม่ันคงทางการเมืองท่ีส?งผลต?อนโยบายทาง
การศึกษาของประเทศ และรัฐออกกฎหมายขัดขวางกระบวนการควบคุมความประพฤติท่ีดีงามตาม
แบบโบราณกาล 
 
 
 
 
 
 



 

๑๘๒

 การวิเคราะห5จุดแข็ง (Strength) ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ 
ศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด)านกิจกรรมนักเรียน 

 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีนโยบายการจัดกิจการนักเรียนตามแนววิถีพุทธ
โดยสอดคล:องกับสถาบันท่ีเป%นศูนย�กลางในการเผยแผ?พระพุทธศาสนาอย?างชัดเจน๒๕๑ เน:นแนว
ปฏิบัติเรื่องการจัดองค�ประกอบทางคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมในกิจกรรมทุก ๆ กิจกรรม๒๕๒ 
พัฒนาผู:เรียนให:มีคุณลักษณะอันพึงประสงค�เพ่ือให:อยู?ร?วมกับผู:อ่ืนได:อย?างมีความสุขตามแนวพุทธ๒๕๓ 
มีกิจกรรมตามแนววิถีพุทธท้ังในและนอกห:องเรียน เช?น กิจกรรมการไหว:พระสวดมนต� หรือการทํา
กิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เป%นต:น๒๕๔ 
 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีการจัดอาคารสถานท่ี สภาพแวดล:อม ห:องเรียน 
และแหล?งเรียนรู:ท่ีส?งเสริมการพัฒนาศีล สมาธิ และป̀ญญา เช?น มีศาลาพระพุทธรูปเด?นเหมาะสมท่ีจะ
ชวนให:ระลึกถึงพระรัตนตรัยอยู?เสมอ เป%นต:น๒๕๕ มีการนําหลักธรรมมาใช:ในระบบการพัฒนาผู:เรียน
โดยรวม๒๕๖ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีนโยบายชัดเจน ว?า ต:องส?งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมนักเรียนให:เป%นไปในแนวทางของการบูรณาการแนวพุทธ๒๕๗ มีกิจกรรมสวดมนต�ไหว:พระ  
ก?อนเข:าเรียนและก?อนเลิกเรียนประจําวัน มีกิจกรรมทําสมาธิรูปแบบต?าง ๆ  เช?น นั่งสมาธิ เป%นต:น 
และท่ีสําคัญ คือ มีการจัดหน?วยการเรียนรู:ทุกระดับชั้นโดยให:มีการบูรณาการพุทธธรรมในการเรียนรู:
และปฏิบัติด:วย๒๕๘ 
 ผู:มีส?วนเก่ียวข:องทุกฝrาย ได:แก? บุคลากรของโรงเรียน ผู:ปกครอง  และชุมชนมีส?วนร?วมใน
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู:แก?นักเรียน โดยเน:นการสร:างความตระหนักและศรัทธา รวมท้ัง 
เสริมสร:างป̀ญญาเข:าใจในหลักการและวิธีการดําเนินชีวิตอย?างมีความสุข๒๕๙ 

                                                 

 ๒๕๑สัมภาษณ� พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ (บุญยัง eาณโรจโน), เจ:าคณะอําเภอปากท?อ, ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๒๕๒สัมภาษณ� พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ:าคณะอําเภอจอมบึง, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๕๓สัมภาษณ� พระครูจริยธรรมานุรักษ� (วัลลภ จริยธมฺโม), เจ:าคณะอําเภอสวนผึ้ง, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๕๔สัมภาษณ� พระครูอรัญเขตคณารักษ� (นิพนธ� อคฺควณฺโณ), เจ:าคณะอําเภอบ:านคา, ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๒๕๕สัมภาษณ� พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน� อาจาโร), เจ:าคณะอําเภอวัดเพลง, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๕๖สัมภาษณ� พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก), ผู:รับใบอนุญาตโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูป
ถัมภ�, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๕๗สัมภาษณ� พระอธิการไพศาล สุทฺธจิตโต, ผู:รับใบอนุญาตโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๕๘สัมภาษณ� พระสมุห�สมกิจ วรธมฺโม, รองผู:จัดการโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๕๙สัมภาษณ� พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม, ผู:จัดการโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 



 

๑๘๓

 กิจกรรมของโรงเรียนมีลักษณะของการร?วมมือกันท้ังสถานศึกษา บ:าน วัด และสถาบันต?าง ๆ 
ในชุมชน ด:วยศรัทธาและความมุ?งม่ันท่ีจะพัฒนาท้ังนักเรียนและสังคมตามวิถีแห?งพุทธธรรมเพ่ือ
ประโยชน�สุขร?วมกัน๒๖๐ ผู:ปกครองได:มีโอกาสเข:าร?วมในกิจกรรมของนักเรียนต้ังแต?เริ่มต:น คือ ได:ร?วม
ตัดสินใจ และร?วมดําเนินการ๒๖๑ 
 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีบุคลากรฝrายกิจกรรมทําหน:าท่ีดูแลรับผิดชอบ
กิจกรรมนักเรียนอย?างชัดเจน๒๖๒ งานกิจกรรมนักเรียนจะมีผู:รับผิดชอบตามขอบข?ายของการบริหาร
กิจการนักเรียนไว:ชัดเจน เพราะความจําเป%นในการบริหารกิจการนักเรียนการบริหารกิจการนักเรียน 
คือ งานส?งเสริม พัฒนา ควบคุม และแก:ไขความประพฤติของนักเรียนให:อยู?ในระเบียบวินัย ก?อให:เกิด
ความสงบเรียบร:อยในการอยู?ร?วมกันเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนให:บรรลุเปyาหมายของ
หลักสูตร๒๖๓ มีฝrายกิจการนักเรียนดูแลระบบช?วยเหลือนักเรียน และระบบการบริหารจัดการคะแนน
คุณลักษณะอันพึงประสงค� เพ่ือใช:ในการปรับปรุง แก:ไข ส?งเสริม ให:นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะของ
นักเรียนท่ีดี๒๖๔ ฝrายกิจการนักเรียนรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู:เรียน ให:นักเรียนรู:จักและ
คุณค?าในตนเองและผู:อ่ืน มีศรัทธาต?อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย�๒๖๕ 
 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน:นปลูกฝ`งคุณธรรม
จริยธรรมเพ่ือสร:างนักเรียนให:เป%นคนดีของสังคม๒๖๖ มีกิจกรรมนอกสถานท่ีเพ่ือให:นักเรียนได:เรียนรู:
จากสภาพจริง เช?น การส?งประกวดทางวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียน เป%นต:น๒๖๗ มีกิจกรรม
เสริมเพ่ือสร:างคุณภาพ ระเบียบวินัย คุณธรรม ศีลธรรม พัฒนานักเรียนให:เก?ง ดี มีสุข อย?างมี
ประสิทธิภาพ๒๖๘ 

                                                 

 ๒๖๐สัมภาษณ� นางสาวกานดา อินทรวงศ�, ผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๖๑สัมภาษณ� นางสุทธิวัลย� สีเหลือง, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๖๒สัมภาษณ� นางพัชราภรณ� ริปุฤทธิชัย, ผู:อํานวยการโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๖๓สัมภาษณ� นางจิราภรณ� ทวีโชคไพศาล, ครูโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๖๔สัมภาษณ� นางสาวผานิตย� อุ?มเอิบ, ศิษย�เก?าโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๒๖๕สัมภาษณ� นางสาวดารา ไพรนรินทร�, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๖๖สัมภาษณ� นายขจรศักดิ์ ผ?องอารมณ�, ครูโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๖๗สัมภาษณ� นางสาวอังสุรีย� ศรีคํานวณ, ครูโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๒๖๘สัมภาษณ� นางสาวลัดดาวัลย� มาฆะสวัสดิ์, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๘๔

 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีการนําหลักธรรมพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ
อย?างยิ่งหลักศีล สมาธิ ป̀ญญา มาใช:ในการพัฒนาผู:เรียน๒๖๙ มีการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
เพ่ือส?งเสริมให:ผู:เรียนใกล:ชิดกับพระพุทธศาสนา๒๗๐ ลักษณะกิจกรรมมีความหลากหลายท้ังท่ีเป%น
กิจกรรมประจําวัน ประจําสัปดาห�หรือประจําโอกาสต?าง ๆ  ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา๒๗๑ มี
กิจกรรมไหว:พระสวดมนต� แผ?เมตตาและสงบนิ่งเพ่ือทําสมาธิ๒๗๒ มีการจัดกิจกรรมนอกห:องเรียน
ร?วมกับชุมชน เช?น กิจกรรมการหล?อเทียนเข:าพรรษา และมีผู:ปกครอง ศิษย�เก?า และคนชุมชนใน
ชุมชนร?วมกิจกรรมการแห?เทียนพรรษา เป%นต:น๒๗๓ 
 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีการประเมินผลการดําเนินงานของทุก ๆ กิจกรรม
ท่ีได:กําหนดไว:ในแผนการปฏิบัติงานประจําป{ ตามกรอบระยะเวลาของการดําเนินงานท่ีกําหนดไว:๒๗๔ 
มีการสรุปผลการดําเนินงานกิจกรรมนักเรียนท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว:ใน
แผนการดําเนินงานของโครงการหรือกิจกรรมต?าง ๆ๒๗๕ 
 จากการสัมภาษณ�ผู:ให:ข:อมูลหลักเก่ียวกับจุดแข็ง (Strength) ของการจัดการโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านกิจกรรมนักเรียน สรุปได:ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ๒๖๙สัมภาษณ� นางสาวเพียงตะวัน ธนัชโชติกุล, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๗๐สัมภาษณ� นางอนุภา คุณชัยวัฒนกิจ, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๗๑สัมภาษณ� นางลัดดาวัลย� บุญสม, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๗๒สัมภาษณ� นางสุภาดี จีรัง, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๗๓สัมภาษณ� นางฉัตรา พันสมตน, ศิษย�เก?าโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๗๔สัมภาษณ� นายสมพร เหมพันธ�, รองผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๒๗๕สัมภาษณ� นางเทียมแข เชิงทวี, รองผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 



 

๑๘๕

ตารางท่ี ๔.๑๑ สรุปผลการสัมภาษณ�ผู:ให:ข:อมูลหลักเก่ียวกับจุดแข็ง (Strength) ของการจัดการ
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านกิจกรรมนักเรียน 

 

ท่ี ประเด็น 
ผู)ให)ข)อมูล 
(ลําดับท่ี) 

ความถ่ี 
(รูป/คน) 

๑ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีนโยบาย
การจัดกิจการนักเรียนตามแนววิถีพุทธโดยสอดคล:อง
กับสถาบันท่ีเป%นศูนย�กลางในการเผยแผ?พระพุทธ 
ศาสนาอย?างชัดเจน 

๑, ๒, ๓, ๔, ๕, 
๖, ๗, ๙, 

๘ 

๒ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ท่ี เน:นปลูกฝ` ง คุณธรรม
จริยธรรมเพ่ือสร:างนักเรียนให:เป%นคนดีของสังคม 

๑๒, ๑๓, ๑๖, 
๑๗, ๑๙, ๒๐, 

๒๑, ๒๓ 

๘ 

๓ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีบุคลากร
ฝrายกิจกรรมทําหน:าท่ีดูแลรับผิดชอบกิจกรรมนักเรียน
อย?างชัดเจน 

๑๐, ๑๔, ๑๕, 
๑๘ 

๔ 

๔ ผู:มีส?วนเก่ียวข:องทุกฝrายมีส?วนร?วมในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู:แก?นักเรียน 

๘, ๑๑, ๒๒ ๓ 

๕ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีการ
ประเมินผลทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการท่ีกําหนด
ไว: 

๒๔, ๒๕ ๒ 

 
 จากตารางท่ี ๔.๑๑ แสดงให:เห็นว?า ผู:ให:ข:อมูลหลักมีความเห็นเก่ียวกับจุดแข็ง (Strength) 
ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านกิจกรรมนักเรียน 
จํานวน ๕ ประเด็นหลัก ได:แก? โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีนโยบายการจัดกิจการ
นักเรียนตามแนววิถีพุทธโดยสอดคล:องกับสถาบันท่ีเป%นศูนย�กลางในการเผยแผ?พระพุทธศาสนาอย?าง
ชัดเจน, โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน:นปลูกฝ`งคุณธรรม
จริยธรรมเพ่ือสร:างนักเรียนให:เป%นคนดีของสังคม, โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามี
บุคลากรฝrายกิจกรรมทําหน:าท่ีดูแลบผิดชอบกิจกรรมนักเรียนอย?างชัดเจน, ผู:มีส?วนเก่ียวข:องทุกฝrายมี
ส?วนร?วมในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู:แก?นักเรียน และโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ 
ศาสนามีการประเมินผลทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการท่ีกําหนดไว: 
 
 
 
 
 
 



 

๑๘๖

 การวิเคราะห5จุดอ3อน (Weakness) ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ 
ศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด)านกิจกรรมนักเรียน 

 บางครั้งมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมนอกห:องเรียนบางประเภททุนดําเนินการ
จํานวนมาก๒๗๖ การออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมนอกห:องเรียนไม?สอดคล:องกับ
งบประมาณท่ีมี โดยเฉพาะอย?างยิ่งกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ีต?าง ๆ ท่ีใช:เงินมาก๒๗๗ โดยแท:จริง 
กิจกรรมท่ีเก่ียวข:องกับพระพุทธศาสนาไม?จําเป%นต:องใช:เงินงบประมาณจํานวนมากก็สามารถดําเนินการ
ได:จริงและเกิดประโยชน�แก?นักเรียนอย?างเป%นรูปธรรมได:๒๗๘ 
 ส?วนใหญ?เกิดป̀ญหามาจากการออกแบบกิจกรรมนักเรียนโดยไม?คํานึงถึงความจําเป%นและ
ความพร:อมของโรงเรียน ซ่ึงความพร:อมด:านงบประมาณเป%นอันดับแรก ๆ ท่ีทุกฝrายต:องพิจารณา๒๗๙ วัด
และองค�กรคณะสงฆ�ให:การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนาอย?างเต็มกําลัง 
แต?โดยความเป%นจริง เน:นการนําธรรมะไปสู?ผู:เรียนโดยนําพระสงฆ�เข:าไปสอนหรือเข:าไปเป%นผู:ช?วยสอน 
หรืออาจให:นักเรียนได:เรียนรู:จากประสบการณ�จริงโดยการศึกษานอกสถานท่ี ณ วัดท่ีอยู?ในละแวกท่ีต้ัง
ของโรงเรียน๒๘๐ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู: ท้ังในห:องเรียนและนอกห:องเรียนมีป̀ญหาเรื่องความจํากัดของ
งบประมาณ ดังนั้น จึงต:องออกแบบให:สอดคล:องกับสภาพความเป%นจริง๒๘๑ เวลาท่ีในการจัดไว:สําหรับ
การทํากิจกรรมนอกสถานท่ีมีน:อย การดําเนินการในภาคปฏิบัติทําได:ยาก เพราะผลกระทบจากจํานวน 
สาระการเรียนรู:ในหลักสูตรท่ีมีมากทําให:แบ?งเวลาได:ยาก๒๘๒ ทุกฝrายอาจไม?ได:ทําความเข:าใจให:ตรงกัน
ว?า กิจกรรมเสริมหลักสูตรเป%นส?วนหนึ่งของงานกิจการนักเรียนเท?านั้น ไม?ใช:ท้ังหมด ดังนั้น จึงควร
ดําเนินการให:เหมาะสมในกรอบเวลาท่ีไม?กระทบกับการจัดการเรียนรู:ในห:องเรียนด:วย๒๘๓ จัดกิจกรรม
นักเรียนใช:เงินจํานวนมาก ไม?คุ:มค?ากับผลลัพธ�ท่ีได:๒๘๔ 
                                                 

 ๒๗๖สัมภาษณ� พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ (บุญยัง eาณโรจโน), เจ:าคณะอําเภอปากท?อ, ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๒๗๗สัมภาษณ� พระครูจริยธรรมานุรักษ� (วัลลภ จริยธมฺโม), เจ:าคณะอําเภอสวนผึ้ง, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๗๘สัมภาษณ� พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน� อาจาโร), เจ:าคณะอําเภอวัดเพลง, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๗๙สัมภาษณ� พระอธิการไพศาล สุทฺธจิตโต, ผู:รับใบอนุญาตโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๘๐สัมภาษณ� พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก), ผู:รับใบอนุญาตโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูป
ถัมภ�, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๘๑สัมภาษณ� พระสมุห�สมกิจ วรธมฺโม, รองผู:จัดการโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๘๒สัมภาษณ� พระครูอรัญเขตคณารักษ� (นิพนธ� อคฺควณฺโณ), เจ:าคณะอําเภอบ:านคา, ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๒๘๓สัมภาษณ� นางเทียมแข เชิงทวี, รองผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๒๘๔สัมภาษณ� นางสาวผานิตย� อุ?มเอิบ, ศิษย�เก?าโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 



 

๑๘๗

 จุดอ?อนสําคัญประการหนึ่ง คือ ความแตกต?างของพ้ืนฐานเด็กนักเรียนท่ีไม?เท?าเทียมกัน อาจ
ยากต?อการพัฒนา เพราะไม?ใช?เรื่องง?ายท่ีจะดึงศักยภาพเด็กท่ีมีพ้ืนฐานไม?เท?ากัน ให:พัฒนาไปพร:อม ๆ 
กันอย?างมีประสิทธิภาพได:๒๘๕ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเป%นโรงเรียนท่ีให:โอกาสกับ
เด็กนักเรียนทุกประเภท ฉะนั้น จึงประสบป̀ญหาเรื่องระดับความสามารถทางป̀ญญาของนักเรียนท่ี
แตกต?างกัน ซ่ึงเป%นป̀ญหาสําคัญต?อการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู:ให:แก?ผู:เรียนอย?างยิ่ง๒๘๖ 
 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู:ตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการได:กําหนดไว: โดยให:มีการดําเนินการ
บริหารกิจการนักเรียนอย?างมีประสิทธิภาพเพ่ือเกิดความสงบเรียบร:อยในโรงเรียน ให:ส?งเสริมการเรียน
การสอนผ?านเกณฑ�มาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ให:นักเรียนแต?ละคนได:รับการ
พัฒนาความรู:ความสามารถเฉพาะตนเต็มตามศักยภาพ ให:นักเรียนท่ีมีป̀ญหาด:านต?าง ๆ ได:รับความ
ช?วยเหลือและแก:ไขพฤติกรรมให:สามารถอยู?ร?วมกับผู:อ่ืนได:เป%นอย?างดี ให:บุคลากรในโรงเรียนรู:จัก
ควบคุมตนเองให:อยู?ร?วมกันอย?างสงบสุข และให:เข:าใจรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดย
รู:จักใช:สิทธิและทําหน:าท่ีของตนอย?างถูกต:อง ดังกล?าวนี้ เห็นได:ว?ามีการกําหนดเปyาหมายจํานวนมาก 
ซ่ึงนําไปสู?การปฏิบัติได:ยาก เพราะข:อจํากัดด:านเวลา๒๘๗ การควบคุมการบรรลุผลตามเปyาประสงค�ยาก
มาก เพราะมีนโยบายเร?งด?วนแทรกมาเรื่อย ในขณะท่ีมีกิจกรรมนักเรียนมากอยู?แล:ว๒๘๘ 
 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางแห?งจัดกิจกรรมท่ีตามสาระและผลการ
เรียนรู:ท่ีคาดหวังมากเกินไป เกิดป̀ญหาหลักสูตรแน?น๒๘๙ กิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมนอกชั้น
เรียน แม:เป%นส?วนหนึ่งของกิจการนักเรียนท่ีโรงเรียนได:จัดข้ึนเพ่ือสร:างโอกาสในการเรียนรู:ให:แก?
นักเรียน๒๙๐ กิจกรรมเสริมมีมากเกินความจําเป%น ทําให:กินเวลาเรียนปกติไป๒๙๑ โดยแท:จริง การบริหาร
กิจการนักเรียนมีจุดมุ?งหมายสําคัญท่ีจะพัฒนานักเรียนให:เกิดระเบียบวินัยและความสงบเรียบร:อยใน
การอยู?ร?วมกันของนักเรียนตามสมควร๒๙๒ 

                                                 

 ๒๘๕สัมภาษณ� พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ:าคณะอําเภอจอมบึง, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๘๖สัมภาษณ� พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม, ผู:จัดการโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๒๘๗สัมภาษณ� นางพัชราภรณ� ริปุฤทธิชัย, ผู:อํานวยการโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๘๘สัมภาษณ� นางสาวกานดา อินทรวงศ�, ผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๘๙สัมภาษณ� นายขจรศักดิ์ ผ?องอารมณ�, ครูโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๙๐สัมภาษณ� นางสาวอังสุรีย� ศรีคํานวณ, ครูโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๒๙๑สัมภาษณ� นางจิราภรณ� ทวีโชคไพศาล, ครูโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๙๒สัมภาษณ� นายสมพร เหมพันธ�, รองผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 



 

๑๘๘

 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางแห?งจัดระบบดูแลช?วยเหลือนักเรียนไม?
ประสบความสําเร็จเท?าท่ีควร๒๙๓ บางแห?งขาดการจัดทําระเบียนสะสมเพ่ือรับทราบข:อมูลต?าง ๆ ของ
นักเรียน ได:แก? ข:อมูลส?วนตัวของนักเรียน ข:อมูลเก่ียวกับสุขภาพ เป%นต:น๒๙๔ บางโรงเรียนไม?ได:ดูแล
ช?วยเหลือนักเรียนอย?างท่ัวถึงและตรงตามสภาพป̀ญหาเป%นรายบุคคล๒๙๕ การปรึกษากับผู:ปกครอง
วางแผนการแก:ไขป̀ญหาต?าง ๆ ของนักเรียน ไม?ได:ดําเนินการอย?างต?อเนื่องและสมํ่าเสมอ๒๙๖ 
 ป̀ญหาประการหนึ่ง คือ เรื่องข:อมูลส?วนตัวของนักเรียน ซ่ึงโดยปกติต:องไม?นําไปเปjดเผย 
ยกเว:นเพ่ือขอความช?วยเหลือนักเรียนกับบุคคลท่ีเก่ียวข:อง โดยไม?ระบุชื่อ-สกุลจริงของนักเรียนและ
การเปjดเผยควรเป%นไปในลักษณะท่ีให:เกียรตินักเรียนและผู:ปกครองด:วย๒๙๗ โรงเรียนการกุศลของวัด
ในพระพุทธศาสนาบางแห?งอาจไม?ได:พิจารณาสาเหตุของป̀ญหาท่ีเกิดกับนักเรียนให:ครบถ:วน จึงไม?
สามารถหาวิธีการช?วยเหลือให:เหมาะสมกับเหมาะสมกับสาเหตุนั้น ๆ เพราะโดยความเป%นจริงป̀ญหา
อาจมิได:เกิดจากสาเหตุเพียงสาเหตุเดียว แต?อาจจะเกิดจากหลายสาเหตุท่ีเก่ียวเนื่องสัมพันธ�กัน๒๙๘ 
การช?วยเหลือนักเรียนท่ีมีป̀ญหาทางด:านการเรียนหรือป̀ญหาส?วนตัวอาจไม?ได:ประสานงานกับ
ผู:ปกครองอย?างเป%นทางการ๒๙๙ 
 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาและครูแนะแนวบางท?านอาจไม?เข:าใจป̀ญหาท่ี
เกิดข้ึนกับนักเรียนแต?ละคนอย?างแท:จริง การช?วยเหลือท่ีประสบความสําเร็จกับนักเรียนคนหนึ่ง ก็อาจ
ไม?เหมาะกับนักเรียนอีกคนหนึ่งเนื่องจากความแตกต?างของบุคคล ดังนั้น การดูแลนักเรียนในระหว?างท่ี
กําลังศึกษาเล?าเรียนอยู? จําเป%นต:องให:ครูหรืออาจารย�แนะแนวได:เรียนรู:และฝpกฝนทักษะต?าง ๆ ท่ี
จําเป%นต?อการนําไปใช:ให:เหมาะสมกับแต?ละป̀ญหาในนักเรียนแต?ละคน และควรสร:างความตระหนักว?า 
ไม?มีสูตรสําเร็จตายตัวสําหรับดูแลหรือช?วยเหลือนักเรียนทุก ๆ คน แต?ทุกป̀ญหาของนักเรียนทุก ๆ คน 
ย?อมมีแนวทางท่ีเหมาะสมสําหรับใช:ในการแก:ไขป̀ญหาเสมอ๓๐๐ 
 

                                                 

 ๒๙๓สัมภาษณ� นางสาวลัดดาวัลย� มาฆะสวัสดิ์, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๙๔สัมภาษณ� นางสาวเพียงตะวัน ธนัชโชติกุล, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๙๕สัมภาษณ� นางสาวดารา ไพรนรินทร�, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๙๖สัมภาษณ� นางอนุภา คุณชัยวัฒนกิจ, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๙๗สัมภาษณ� นางลัดดาวัลย� บุญสม, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๙๘สัมภาษณ� นางสุภาดี จีรัง, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๙๙สัมภาษณ� นางสุทธิวัลย� สีเหลือง, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๐๐สัมภาษณ� นางฉัตรา พันสมตน, ศิษย�เก?าโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๘๙

 จากการสัมภาษณ�ผู:ให:ข:อมูลหลักเก่ียวกับจุดอ?อน (Weakness) ของการจัดการโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านกิจกรรมนักเรียน สรุปได:ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๒ สรุปผลการสัมภาษณ�ผู:ให:ข:อมูลหลักเก่ียวกับจุดแข็ง (Strength) ของการจัดการ

โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านกิจกรรมนักเรียน 
 

ท่ี ประเด็น 
ผู)ให)ข)อมูล 
(ลําดับท่ี) 

ความถ่ี 
(รูป/คน) 

๑ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางแห?ง
ออกแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมนอก
ห:องเรียนบางประเภทไม?สอดคล:องกับงบประมาณ
และโครงสร:างด:านระยะเวลา 

๑, ๓, ๔, ๕, ๖, 
๗, ๙, ๑๕, ๒๕ 

๙ 

๒ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางแห?ง
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรมีมากเกินความจําเป%นกว?า
ความคาดหวังผลการเรียนรู: 

๑๐, ๑๑, ๑๒, 
๑๓, ๑๔, ๒๔ 

๖ 

๓ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางขาด
ระบบดูแลช?วยเหลือนักเรียนท่ีไม?มีประสิทธิภาพ 

๑๖, ๑๗, ๑๘, 
๑๙, ๒๐, ๒๑, 

๒๒, ๒๓ 

๘ 

๔ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาประสบ
ป̀ญหาความแตกต?างของพ้ืนฐานเด็กนักเรียนท่ีไม?เท?า
เทียมกันซ่ึงส?งผลต?อการพัฒนาผู:เรียน 

๒, ๘ ๒ 

 
 จากตารางท่ี ๔.๑๒ แสดงให:เห็นว?า ผู:ให:ข:อมูลหลักมีความเห็นเก่ียวกับจุดอ?อน (Weakness) 
ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านกิจกรรมนักเรียน 
จํานวน ๔ ประเด็นหลัก ได:แก? โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางแห?งออกแบบกิจกรรม
เสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมนอกห:องเรียนบางประเภทไม?สอดคล:องกับงบประมาณและโครงสร:างด:าน
ระยะเวลา โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางแห?งจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรมีมากเกิน
ความจําเป%นกว?าความคาดหวังผลการเรียนรู:, โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางแห?ง
จัดระบบดูแลช?วยเหลือนักเรียนไม?ประสบความสําเร็จเท?าท่ีควร และโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาประสบป̀ญหาความแตกต?างของพ้ืนฐานเด็กนักเรียนท่ีไม?เท?าเทียมกันซ่ึงส?งผลต?อการ
พัฒนาผู:เรียน 
 
 
 
 
 



 

๑๙๐

 การวิเคราะห5โอกาส (Opportunity) ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ 
ศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด)านกิจกรรมนักเรียน 

 วัดและคณะสงฆ�ให:การสนับสนุนกิจกรรมนักเรียน โดยเฉพาะอย?างยิ่ง กิจกรรมท่ีเก่ียวข:อง
กับการปลูกฝ`งคุณธรรมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา๓๐๑ องค�กรสงฆ�สนับสนุนการจัดกิจกรรมใน
ทุก ๆ สถานศึกษา โดยเฉพาะอย?างยิ่ง กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการบริหารจิต เจริญป̀ญญา ก?อนเข:าเรียน 
เช:า-บ?าย และกิจกรรมการบูรณาการวิถีพุทธในทุกกลุ?มสาระ และกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธ 
ศาสนา๓๐๒ สนับสนุนการใช:หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาหรือพระราชดํารัส/พระราชดําริสําคัญ
ต?าง ๆ เช?น เศรษฐกิจพอเพียง เป%นต:น หรือหลักบวร (บ:าน-วัด-โรงเรียน) มาใช:เป%นหลักการหรือ
แนวทางในการดําเนินการปลูกฝ`งคุณธรรมและความสํานึกในความเป%นไทย๓๐๓ คณะสงฆ�มีนโยบาย
ส?งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก?นักเรียนในสถานศึกษาต?าง ๆ ท้ังของภาครัฐและเอกชน โดย
อย?างน:อยท่ีสุด คือ ขยัน ประหยัด ซ่ือสัตย� มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ําใจ และกตัญeู๓๐๔ 
 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีส?งเอให:เด็กนักเรียนเปjดโลกทัศน�หรือหาความรู:ได:จากแหล?ง
อ่ืน ๆ เพ่ิมมากข้ึน๓๐๕ ป̀จจุบันมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT เป%นเครื่องมือท่ีมีพลา
นุภาพสูง สามารถช?วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา ส?งเสริมการเรียนรู:ต?อเนื่อง ท้ังในระบบ 
นอกระบบ ตลอดจนการเรียนรู:ตามอัธยาศัย๓๐๖ 
 พุทธศาสนิกชนให:การสนับสนุนการจัดกิจการเรียนรู:ทางพระพุทธศาสนา โรงเรียนสามารถ
เปjดรับบริจาคจากผู:ปกครองและคนในชุมชน และได:ผลตอบรับเป%นอย?างดี๓๐๗ เนื่องจาก คนในชุมชน
ส?วนใหญ?นับถือพระพุทธศาสนา จึงให:ความร?วมมือในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเป%นอย?างดี 
ท้ังกําลังแรงกาย และกําลังทรัพย�๓๐๘ คนในชุมชนให:ความร?วมมือสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร:างคุณธรรม
จริยธรรมแก?เยาวชน รวมถึง กิจกรรมท่ีส?งเสริมความมีจิตสาธารณะ และความรับผิดชอบต?อสังคมและ
สิ่งแวดล:อมด:วย๓๐๙ 
                                                 

 ๓๐๑สัมภาษณ� พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ (บุญยัง eาณโรจโน), เจ:าคณะอําเภอปากท?อ, ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๓๐๒สัมภาษณ� พระครูจริยธรรมานุรักษ� (วัลลภ จริยธมฺโม), เจ:าคณะอําเภอสวนผึ้ง, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๐๓สัมภาษณ� พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน� อาจาโร), เจ:าคณะอําเภอวัดเพลง, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๐๔สัมภาษณ� พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก), ผู:รับใบอนุญาตโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูป
ถัมภ�, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๐๕สัมภาษณ� พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ:าคณะอําเภอจอมบึง, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๐๖สัมภาษณ� พระครูอรัญเขตคณารักษ� (นิพนธ� อคฺควณฺโณ), เจ:าคณะอําเภอบ:านคา, ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๓๐๗สัมภาษณ� พระอธิการไพศาล สุทฺธจิตโต, ผู:รับใบอนุญาตโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๐๘สัมภาษณ� พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม, ผู:จัดการโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๓๐๙สัมภาษณ� พระสมุห�สมกิจ วรธมฺโม, รองผู:จัดการโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๙๑

 ผู:ปกครองให:ความร?วมมือกับโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาอย?างดียิ่งในกิจกรรม
การเรียนรู:ท่ีมุ?งสร:างเด็กนักเรียนให:เป%นคนดีและคนเก?ง๓๑๐ ผู:ปกครองให:การอุปถัมภ�ตามกําลัง
ความสามารถท่ีกระทําได: เช?น การสนับสนุนเงิน หรือวัสดุอุปกรณ� เป%นต:น๓๑๑ ผู:ปกครองเห็น
ความสําคัญและสนับสนุนให:หล?อหลอมพฤติกรรมนักเรียนโดยใช:หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป%น
เครื่องมือ๓๑๒ 
 ผู:ปกครองทุกคนต:องการให:บุตรหลานได:รับการปลูกฝ`งค?านิยมคุณธรรมเพ่ือให:มีภูมิคุ:มกัน
ต?อป̀ญหายาเสพติด ป̀ญหาอาชญากรรม ป̀ญหาทุจริต ป̀ญหาอบายมุข ท่ีแวดล:อมอยู?ในสังคม
ป̀จจุบัน๓๑๓ ผู:ปกครองต:องการให:โรงเรียนเร?งส?งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให:กับนักเรียน และพร:อมจะ
อุทิศอุทิศตน โดยเสียสละแรงกาย แรงทรัพย� และเวลา เข:าช?วยเหลือหรือสนับสนุนอย?างเต็มกําลัง
ความสามารถท่ีจะกระทําได:๓๑๔ 
 สังคมไทยในป̀จจุบันต:องการให:เด็กและเยาวชนของประเทศได:รับการปลูกฝ`งค?านิยม
คุณธรรม โดยเฉพาะอย?างยิ่งหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีเน:นการอยู?ร?วมกันอย?างสันติ๓๑๕ สังคม
ต:องการกิจกรรมสร:างสรรค�สําหรับการปลูกฝ`งค?านิยมคุณธรรมแก?คนในสังคม๓๑๖ โดยทุกภาคส?วนใน
สังคมไม?ว?าจะเป%นสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันการเมือง รวมท้ังสถาบันวิชาชีพต?าง ๆ 
ต:องการให:มีการสรรค�สร:างคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงามให:เกิดข้ึนแก?เด็กและเยาวชนในสังคมไทยอย?าง
เป%นรูปธรรม๓๑๗ 
 คนในสังคมทุกวันนี้ ต:องการให:สถานศึกษาทุก ๆ สถานศึกษา สร:างแรงจูงใจและปรับเปลี่ยน
กระบวนความคิดของเด็ก เยาวชน และวัยรุ?น ให:เห็นคุณค?าและประโยชน�ของการมีคุณธรรมจริยธรรม 
และต:องการให:พ?อแม?สามารถสร:างแรงจูงใจและค?านิยมสุจริตให:ลูก๓๑๘ 

                                                 

 ๓๑๐สัมภาษณ� นางพัชราภรณ� ริปุฤทธิชัย, ผู:อํานวยการโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๑๑สัมภาษณ� นางอนุภา คุณชัยวัฒนกิจ, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๑๒สัมภาษณ� นางลัดดาวัลย� บุญสม, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๑๓สัมภาษณ� นางสุภาดี จีรัง, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๑๔สัมภาษณ� นางสุทธิวัลย� สีเหลือง, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๑๕สัมภาษณ� นางสาวกานดา อินทรวงศ�, ผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๑๖สัมภาษณ� นายขจรศักดิ์ ผ?องอารมณ�, ครูโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๑๗สัมภาษณ� นางสาวผานิตย� อุ?มเอิบ, ศิษย�เก?าโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๓๑๘สัมภาษณ� นางสาวลัดดาวัลย� มาฆะสวัสดิ์, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๙๒

 ประเทศไทยต:องการประสบความสําเร็จในการปลูกฝ`งคุณธรรมจริยธรรมให:กับประชาชน
ของประเทศ จึงจําเป%นต:องสร:างข้ึนต้ังแต?ในวัยเยาว� โดยให:เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักในเรื่อง
นี้อย?างแท:จริง๓๑๙ ป̀จจุบัน มีการต?อต:านการทุจริต ดังนั้น สถาบันครอบครัว และสถาบันการศึกษาจึง
นับเป%นสถาบันลําดับแรก ๆ ท่ีสําคัญในการหล?อหลอมคุณธรรมจริยธรรมให:เกิดข้ึนแก?เด็กและเยาวชน
ท่ีจะเติบโตเป%นกําลังสําคัญของประเทศชาติต?อไปในอนาคต๓๒๐ 
 ป̀จจุบันสังคมไทยกําลังประสบกับวิกฤตการณ�ความขัดแย:ง การแตกแยกของคนในชาติท่ีได:
ทวีความรุนแรง เกิดปรากฏการณ�การแบ?งพวกของประชาชนเป%นฝ`กฝrายอย?างชัดเจน ซ่ึงเป%นการสร:าง
สถานะของความเป%นพวกเขาพวกเราหรือความเป%นอ่ืน และเป%นการสร:างความเกลียดชังจนนํามาสู?
การทําลายกันทางความคิด คําพูด และการกระทําของประชาชนในประเทศไทยอย?างไม?เคยปรากฏมา
ก?อน จนทําให:เกิดปฏิกิริยาของสาธารณะชนอย?างเห็นได:ชัด ภาครัฐจึงรณรงค�ให:ทุกฝrายหันมาปรองดอง 
สมานฉันท� และหาวิธีอยู?ร?วมกันโดยสันติ โดยอาศัยหลักธรรมท่ีเน:นการอยู?ร?วมกันอย?างสันติของ
ศาสนาพุทธเป%นแนวทางในการปฏิบัติ และหันกลับมาให:ความสําคัญกับการปลูกฝ`งค?านิยมท่ีดีแก?
ประชาชนต้ังแต?ในวัยเยาว�๓๒๑ 
 รัฐบาลให:การอุดหนุนค?าใช:จ?ายรายหัวของนักเรียน เป%นบัตรค?าเล?าเรียน ร:อยละ ๑๐๐ ของ
ค?าใช:จ?ายรายหัวของนักเรียนต้ังแต?ป{การศึกษา ๒๕๓๙  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว?าด:วยการ
อุดหนุนเป%นเงินค?าใช:จ?ายรายหัวนักเรียนโรงเรียนเอกชน ซ่ึงได:แก? โรงเรียนเอกชนท่ีสํานักพระราชวัง
เป%นผู:รับใบอนุญาต โรงเรียนสงเคราะห�เด็กยากจนตามพระราชประสงค� โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ�
หรือพระราชินูปถัมภ�ท่ีจัดการศึกษาเพ่ือการกุศล โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา และ
โรงเรียนการศึกษาพิเศษหรือการศึกษาสงเคราะห�หรือโรงเรียนประเภทอ่ืนท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นสมควร
ให:ความอนุเคราะห�เป%นกรณีพิเศษ๓๒๒ 
 ภาครัฐให:การสนับสนุนงบประมาณรายหัวของนักเรียน แต?โรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาต:องขอความเห็นชอบจํานวนนักเรียนท่ีขอเบิกค?าใช:จ?ายรายหัวและแผนการใช:จ?ายเงิน
ค?าใช:จ?ายรายหัวประจําป{การศึกษาท่ีขอรับการอุดหนุน พร:อมงบดุลป{การศึกษาท่ีผ?านมาต?อ
คณะกรรมการอํานวยการโรงเรียนอย?างช:าภายในเดือนมิถุนายนของแต?ละป{ และให:จัดทําบัญชี
การเงินและบัญชีอ่ืนตามท่ีกําหนดอย?างเคร?งครัดด:วย๓๒๓ 

                                                 

 ๓๑๙สัมภาษณ� นางสาวเพียงตะวัน ธนัชโชติกุล, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๒๐สัมภาษณ� นางสาวดารา ไพรนรินทร�, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๒๑สัมภาษณ� นางฉัตรา พันสมตน, ศิษย�เก?าโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๒๒สัมภาษณ� นางสาวอังสุรีย� ศรีคํานวณ, ครูโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๓๒๓สัมภาษณ� นางจิราภรณ� ทวีโชคไพศาล, ครูโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๙๓

 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจํานวนมากเข:าร?วมเป%นสมาชิกสมาคมโรงเรียน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ มีสมาชิกจํานวน ๑๑๔ โรงเรียน) เพ่ือประโยชน�ด:าน
ความร?วมมือในการพัฒนาผู:เรียน และสร:างสรรค�สังคมอุดมป̀ญญา๓๒๔ โรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาท่ัวประเทศมีการประชุมกลุ?มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาสรรจร เพ่ือ
ร?วมกันพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมและปรับปรุงตามสภาพป̀จจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงอยู?
เสมอ๓๒๕ 
 จากการสัมภาษณ�ผู:ให:ข:อมูลหลักเก่ียวกับโอกาส (Opportunity) ของการจัดการโรงเรียน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านกิจกรรมนักเรียน สรุปได:ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๓ สรุปผลการสัมภาษณ�ผู:ให:ข:อมูลหลักเก่ียวกับโอกาส (Opportunity) ของการจัดการ

โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านกิจกรรมนักเรียน 
 

ท่ี ประเด็น 
ผู)ให)ข)อมูล 
(ลําดับท่ี) 

ความถ่ี 
(รูป/คน) 

๑ ผู:ปกครองและพุทธศาสนิกชนท่ัวไปให:การสนับสนุน
การจัดกิจการเรียนรู:ท่ีเสริมสร:างคุณธรรมจริยธรรม
แก?นักเรียน 

๗, ๘, ๙, ๑๐, 
๑๙, ๒๐, ๒๑, 

๒๒ 

๘ 

๒ สังคมไทยในป̀จจุบันต:องการให:เด็กและเยาวชนได:รับ
การปลูกฝ`งค?านิยมคุณธรรม 

๑๑, ๑๒, ๑๕, 
๑๖, ๑๗, ๑๘, 

๒๓ 

๗ 

๓ วัดและคณะสงฆ�ให:การสนับสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวข:อง
กับการปลูกฝ`งคุณธรรมจริยธรรมตามแนว
พระพุทธศาสนา 

๑, ๓, ๕, ๖ ๔ 

๔ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเอ้ือให:เด็กนักเรียน
ค:นคว:าหาความรู:จากแหล?งต?าง ๆ ได:เพ่ิมมากข้ึน 

๒, ๔ ๒ 

๕ รัฐบาลให:การอุดหนุนค?าใช:จ?ายรายหัวของนักเรียน ๑๓, ๑๔, ๒ 
๖ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจํานวน

มากเข:าร?วมเป%นสมาชิกสมาคมโรงเรียนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนาเพ่ือประโยชน�ด:านความ
ร?วมมือในการพัฒนาผู:เรียน 

๒๔, ๒๕ ๒ 

 

                                                 

 ๓๒๔สัมภาษณ� นายสมพร เหมพันธ�, รองผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๓๒๕สัมภาษณ� นางเทียมแข เชิงทวี, รองผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 



 

๑๙๔

 จากตารางท่ี ๔.๑๓ แสดงให:เห็นว?า ผู:ให:ข:อมูลหลักมีความเห็นเก่ียวกับโอกาส (Opportunity) 
ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านกิจกรรมนักเรียน 
จํานวน ๖ ประเด็นหลัก ได:แก? ผู:ปกครองและพุทธศาสนิกชนท่ัวไปให:การสนับสนุนการจัดกิจการ
เรียนรู:ท่ีเสริมสร:างคุณธรรมจริยธรรมแก?นักเรียน, สังคมไทยในป̀จจุบันต:องการให:เด็กและเยาวชน
ได:รับการปลูกฝ`งค?านิยมคุณธรรม, วัดและคณะสงฆ�ให:การสนับสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวข:องกับการปลูกฝ`ง
คุณธรรมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา, การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเอ้ือให:เด็กนักเรียน
ค:นคว:าหาความรู:จากแหล?งต?าง ๆ ได:เพ่ิมมากข้ึน, รัฐบาลให:การอุดหนุนค?าใช:จ?ายรายหัวของนักเรียน 
และโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจํานวนมากเข:าร?วมเป%นสมาชิกสมาคมโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเพ่ือประโยชน�ด:านความร?วมมือในการพัฒนาผู:เรียน 
 
 การวิเคราะห5อุปสรรค (Threat) ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ 
ศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด)านกิจกรรมนักเรียน 

 สังคมไทยยุคนี้ คือ โลกยุคโลกาภิวัตน� หรือโลกไร:พรมแดน กระแสวัฒนธรรมตะวันตกไหล
บ?าเข:ามาอย?างท?วมท:น เสมือนว?าน้ําปrาท่ีล:นเอ?อยามท่ีฝนตกชุกจนฉํ่าผืนดิน ยากท่ีจะต:านกระแสนั้นไว:
ได: เพราะเป%นภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติ ผลกระทบของกระแสวัฒนธรรมตะวันตกมีผลต?อการพฤติกรรม
ของเด็กไทยในป̀จจุบันเป%นอันมาก๓๒๖ อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกท่ีแฝงมาในรูปต?าง ๆ ตามภาพยนตร� 
สื่อมวลชน และเทคโนโลยีออนไลน� ซ่ึงเยาวชนบริโภคอยู?จนคิดว?าเป%นวัฒนธรรมสากล จนหลงไปว?า
เป%นอารยธรรม จนทําให:หลงลืมภูมิป̀ญญาด้ังเดิมท่ีดีงามไป จนยากท่ีจะถอนออกไปได:๓๒๗ ยุคของการ
สื่อสารมีสิ่งท่ีแอบแฝงเข:ามาพร:อมกับสาระนั้นคือการโฆษณามอมเมาในเชิงธุรกิจ พยายามสร:างกระแส
ความนิยมในสินค:าด:วยการโฆษนาชวนเชื่อ จนกลายเป%นความนิยม ซ่ึงส?วนใหญ?จะเกิดผลกระทบและ
เป%นป̀ญหาในกลุ?มเด็กวัยรุ?น๓๒๘ 
 ค?านิยมท่ีไม?พึงประสงค�ในสังคมไทยป̀จจุบันท่ีมีผลกระทบต?อเด็กและเยาวชนอย?างมาก 
โดยเฉพาะอย?างยิ่ง ค?านิยมบริโภคนิยมตามลัทธินายทุน ท่ีล?อหลอกให:มีการใช:จ?ายเงินฟุrมเฟ�อย ซ้ือข:าว
ของเครื่องใช:ท่ีไม?จําเป%นหรือซ้ือของราคาแพง เช?น มีของใช:ท่ีมียี่ห:อราคาแพง ๆ มีเครื่องประดับในตัว
มากมาย แล:วในท่ีสุดก็จะเบ่ือง?าย ไม?รักษาข:าวของ ไม?ได:เห็นคุณค?าของของท่ีซ้ือมา ไม?ดูแลทะนุถนอม
เม่ือของเสียหรือหายก็ซ้ือใหม? และไม?สามารถท่ีจะมีความยั้งคิดหรือจัดการกับเรื่องการใช:เงินได: ในเด็ก
เล็กไม?เป%นป̀ญหามากนัก เนื่องจากว?าสิ่งท่ีเด็กสนใจราคายังไม?สูงมาก แต?ในเด็กวัยรุ?นอาจจะเห็นใน
ลักษณะนี้จํานวนมาก๓๒๙ 

                                                 

 ๓๒๖สัมภาษณ� พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ (บุญยัง eาณโรจโน), เจ:าคณะอําเภอปากท?อ, ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๓๒๗สัมภาษณ� พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ:าคณะอําเภอจอมบึง, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๒๘สัมภาษณ� พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน� อาจาโร), เจ:าคณะอําเภอวัดเพลง, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๒๙สัมภาษณ� พระครูอรัญเขตคณารักษ� (นิพนธ� อคฺควณฺโณ), เจ:าคณะอําเภอบ:านคา, ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 



 

๑๙๕

 กระแสวัฒนธรรมตะวันตกเป%นกระแสวัฒนธรรมบริโภคนิยม ในขณะท่ีวัฒนธรรมไทยด้ังเดิม
เป%นวัฒนธรรมประเภทจิตนิยมตามแนวพระพุทธศาสนา หากปล?อยไว:โดยไม?ทําอะไรสักอย?าง การ
ปลูกฝ`งค?านิยมทางพุทธศาสนาแก?เด็ก ๆ คงกระทําได:ยากยิ่งกว?าในป̀จจุบัน๓๓๐ เป%นเรื่องท่ีทุกฝrายต:อง
เร?งรณรงค�ส?งเสริมวัฒนธรรมกันอย?างจริงจัง เหตุผลก็คือ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป%นการค?อยยอม
รับเข:ามาอย?างช:า ๆ แต?เม่ือรับมาแล:วหรือเปลี่ยนไปแล:ว จะแก:ไขให:เหมือนเดิมได:ยากยิ่ง เพราะจะถูก
ถ?ายทอดจากคนรุ?นหนึ่งไปสู?อีกรุ?นหนึ่งทันที จนถึงวันนี้คงไม?สามารถบอกให:เด็กหรือวัยรุ?นหันไปสวม
เสื้อคอกระเช:า นุ?งผ:าถุงไปเดินห:างสรรพสินค:า หรือให:คุณตาคุณยายนุ?งโจงกระเบนคงทําได:ยากยิ่ง 
หากปล?อยให:ทุกอย?างลื่นไหลอย?างนี้ นับวันวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทยเราจะหมดไปหรือถูกครอบงํา
จากวัฒนธรรมของชาติอ่ืน ๆ จนหมดสิ้น๓๓๑ 
 สภาพสังคมไทยขณะนี้มีความเสี่ยงมากมายล:อมรอบตัวเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน 
จํานวนมากซึมซับพฤติกรรมความรุนแรง สื่อลามกอนาจาร เสพยาเสพติด มีเพศสัมพันธ�ก?อนวัยอัน
ควร อยู?ในแหล?งม่ัวสุม และอ่ืน ๆ๓๓๒ ภาพยนตร�หรือละครบางเรื่องทางโทรทัศน�หล?อหลอมให:เด็กและ
เยาวชนมีนิสัยและกิริยามารยาทก:าวร:าว ขาดความเคารพเชื่อฟ̀งผู:ใหญ? ไม?ปฏิบัติตามวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม๓๓๓ ค?านิยมท่ีไม?ดีของต?างชาติแฝงมาทางเทคโนโลยีสมัยใหม?แฝงมาตามศูนย�การค:า
ขนาดใหญ? ร:านอาหาร แหล?งบันเทิงทุกรูปแบบ ซ่ึงนับวันจะเติบโตและขยายใหญ?ข้ึนเป%นแหล?ง
เผยแพร?ค?านิยมท่ีไม?พึงประสงค�กับเด็ก๓๓๔ โลกาภิวัตน� บริโภคนิยม เพศเสรี ยาเสพติด กําลังกลายเป%น
วิถีชีวิตพ้ืนฐานของเด็กไทยเข:าไปทุกที๓๓๕ สังคมไทยขาดการควบคุม และการระบาดของ บุหรี่ เหล:า 
เบียร� สารระเหย ยาบ:า ยาเลิฟ ยาอี ซ่ึงเกิดข้ึนมา ๗-๘ ป{ และระบาดเข:าสู?บ:านและโรงเรียนอย?าง
มากมาย แม:มีการประกาศสงครามกับยาเสพติดจนลดน:อยลง แต?ป̀ญหายาเสพติด ยาบ:าก็กลับมาใหม? 
สิ่งเหล?านี้ คือ ภยันตรายท่ีน?ากลัวท่ีสุดของสังคมไทยท่ีมีต?อเด็กนักเรียนในสถานศึกษาทุกประเภท ไว:
เว:นแม:แต? โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา๓๓๖ 

                                                 

 ๓๓๐สัมภาษณ� พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก), ผู:รับใบอนุญาตโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูป
ถัมภ�, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๓๑สัมภาษณ� พระครูจริยธรรมานุรักษ� (วัลลภ จริยธมฺโม), เจ:าคณะอําเภอสวนผึ้ง, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๓๒สัมภาษณ� นางสาวผานิตย� อุ?มเอิบ, ศิษย�เก?าโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๓๓๓สัมภาษณ� นางสาวลัดดาวัลย� มาฆะสวัสดิ์, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๓๔สัมภาษณ� นางสาวเพียงตะวัน ธนัชโชติกุล, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๓๕สัมภาษณ� นางสาวดารา ไพรนรินทร�, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๓๖สัมภาษณ� นางฉัตรา พันสมตน, ศิษย�เก?าโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๙๖

 งบประมาณจัดการศึกษาท่ีได:รับจากรัฐบาลไม?เพียงพอต?อการพัฒนากิจการนักเรียน๓๓๗ 
การพัฒนากิจการนักเรียนต:องใช:งบประมาณจํานวนมาก ขณะท่ีป̀จจุบัน งบประมาณท่ีได:รับการ
ส?งเสริมจากภาครัฐมีน:อย๓๓๘ แม:ภาครัฐให:การอุดหนุนค?าใช:จ?ายรายหัวนักเรียน ๑๐๐% แต?ก็ไม?
เพียงพอต?อการพัฒนากิจการนักเรียนตามเจตนารมณ�ของโรงเรียนได:อย?างแท:จริง๓๓๙ งบประมาณจาก
รัฐบาลมีน:อย และมีแนวโน:มลดลงทุกป{ ตามสัดส?วนของนักเรียนท่ีลดน:อยลงด:วย๓๔๐ 
 ป̀ญหาเรื่องงบประมาณมีผลกระทบต?อการจัดการศึกษาท้ังระบบ ไม?เว:นแม:แต?ด:านกิจการ
นักเรียน เพราะยังรวมถึงขวัญและกําลังใจของครูท่ีถดถอยลงทุกวันด:วย๓๔๑ งบประมาณท่ีโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนาได:รับการส?งเสริมจากภาครัฐมีน:อย๓๔๒ เม่ือเปรียบเทียบกับโรงเรียนของ
รัฐบาลท่ีมีจํานวนเด็กนักเรียนเท?า ๆ กัน จะเห็นได:ชัดเจนว?า โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
ได:รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐน:อยกว?า๓๔๓ ความจํากัดของงบประมาณส?งผลต?อการ
การเรียนรู:ให:กับผู:เรียน รวมไปถึงการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู:นอกชั้นเรียนด:วย๓๔๔ ป̀ญหาด:าน
งบประมาณจากรัฐบาลนี้ไม?ใช?เป%นเรื่องใหม? เพราะเป%นป̀ญหาท่ีมีการพูดคุยกันมานาน และมีการ
กล?าวถึงในทุก ๆ เวที หรือทุก ๆ ท่ีประชุม แม:ภาครัฐจะจัดสรรเพ่ิมเติมให:ทุกป{ แต?ก็เป%นสัดส?วนท่ีน:อย
เม่ือเทียบกับโรงเรียนประเภทอ่ืน ๆ๓๔๕ 
 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา เป%นเสมือนสถานสงเคราะห�ทางการศึกษาแก?ผู:
ยางไร:จึงไม?สามารถเลือกรับนักเรียนท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองสูงได:อย?างแท:จริง เพราะมี
จุดมุ?งหมายการจัดต้ังเพ่ือสงเคราะห�เด็กยากจนและเด็กด:อยโอกาสทางการศึกษา นั่นเอง๓๔๖ 

                                                 

 ๓๓๗สัมภาษณ� พระอธิการไพศาล สุทฺธจิตโต, ผู:รับใบอนุญาตโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๓๘สัมภาษณ� พระสมุห�สมกิจ วรธมฺโม, รองผู:จัดการโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๓๙สัมภาษณ� นางสาวกานดา อินทรวงศ�, ผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๔๐สัมภาษณ� นางพัชราภรณ� ริปุฤทธิชัย, ผู:อํานวยการโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๔๑สัมภาษณ� นายขจรศักดิ์ ผ?องอารมณ�, ครูโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๔๒สัมภาษณ� นางสาวอังสุรีย� ศรีคํานวณ, ครูโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๓๔๓สัมภาษณ� นางจิราภรณ� ทวีโชคไพศาล, ครูโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๔๔สัมภาษณ� นายสมพร เหมพันธ�, รองผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๓๔๕สัมภาษณ� นางเทียมแข เชิงทวี, รองผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๓๔๖สัมภาษณ� พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม, ผู:จัดการโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 



 

๑๙๗

 สภาพแวดล:อมทานกายภาพของชุมชนท่ีทําให:เด็กมีความเสี่ยงต?อการแสดงพฤติกรรมใน 
ทางท่ีผิด๓๔๗ ละแวกบ:านของนักเรียนเต็มไปด:วยสื่อลามกราคาถูก หาง?าย เด็กและเยาวชนสามารถหา
ดูได:ฟรี จากการส?งต?อในรูปแบบของคลิปวีดีโอ เป%นต:น นอกจากนี้ เด็กยังสามารถเข:าถึงอินเตอร�เน็ตท่ี
มีภาพโป� เรื่องราวลามกอนาจารมากกว?าแสนเว็บไซต�๓๔๘ ชุมชนชนบทป̀จจุบันมีสิ่งไม?ดีรายล:อม หล?อ
หลอมเด็กให:เติบโตข้ึนกับสังคมท่ีเสี่ยงและอันตรายยิ่ง ยากท่ีโรงเรียนและผู:ปกครองจะปyองกันได:
โดยง?าย๓๔๙ สิ่งแวดล:อมในชุมชนรอบตัวเด็กและเยาวชนโดยภาพรวมมีความเสี่ยงและยากต?อการ
ปลูกฝ`งคุณธรรมจริยธรรม เช?น ร:านเกมส�ท่ีเปjดอยู?หน:าโรงเรียน เป%นต:น๓๕๐ 
 จากการสัมภาษณ�ผู:ให:ข:อมูลหลักเก่ียวกับอุปสรรค (Threat) ของการจัดการโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านกิจกรรมนักเรียน สรุปได:ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๔ สรุปผลการสัมภาษณ�ผู:ให:ข:อมูลหลักเก่ียวกับอุปสรรค (Threat) ของการจัดการ

โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านกิจกรรมนักเรียน 
 

ท่ี ประเด็น 
ผู)ให)ข)อมูล 
(ลําดับท่ี) 

ความถ่ี 
(รูป/คน) 

๑ ค?านิยมท่ีไม?พึงประสงค�ในสังคมไทยป̀จจุบันท่ีมี
ผลกระทบต?อเด็กและเยาวชน 

๑, ๒, ๓, ๔, ๕, 
๖, ๑๕, ๑๖, 

๑๗, ๑๘ 

๑๐ 

๒ งบประมาณจัดการศึกษาท่ีได:รับจากรัฐบาลไม?
เพียงพอต?อการพัฒนากิจการนักเรียน 

๗, ๙, ๑๐, ๑๑, 
๑๒, ๑๓, ๑๔, 

๒๔, ๒๕ 

๙ 

๓ สภาพแวดล:อมทางกายภาพของชุมชนท่ีทําให:เด็กมี
ความเสี่ยงต?อการแสดงพฤติกรรมในทางท่ีผิด 

๑๙, ๒๐, ๒๑, 
๒๒ 

๔ 

๔ รั ฐบาลกําหนดให: โรง เรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาเป%นสถานสงเคราะห�ทางการศึกษา
จึงไม?สามารถเลือกรับนักเรียนท่ีมีศักยภาพในการ
พัฒนาตนเองสูงได:อย?างแท:จริง 

๘, ๒๓ ๒ 

 
                                                 

 ๓๔๗สัมภาษณ� นางอนุภา คุณชัยวัฒนกิจ, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๔๘สัมภาษณ� นางลัดดาวัลย� บุญสม, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๔๙สัมภาษณ� นางสุภาดี จีรัง, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๕๐สัมภาษณ� นางสุทธิวัลย� สีเหลือง, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๑๙๘

 จากตารางท่ี ๔.๑๔ แสดงให:เห็นว?า ผู:ให:ข:อมูลหลักมีความเห็นเก่ียวกับอุปสรรค (Threat) 
ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านกิจกรรมนักเรียน 
จํานวน ๔ ประเด็นหลัก ได:แก? ค?านิยมท่ีไม?พึงประสงค�ในสังคมไทยป̀จจุบันท่ีมีผลกระทบต?อเด็กและ
เยาวชน, งบประมาณจัดการศึกษาท่ีได:รับจากรัฐบาลไม?เพียงพอต?อการพัฒนากิจการนักเรียน, 
สภาพแวดล:อมทางกายภาพของชุมชนท่ีทําให:เด็กมีความเสี่ยงต?อการแสดงพฤติกรรมในทางท่ีผิด และ
รัฐบาลกําหนดให:โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเป%นสถานสงเคราะห�ทางการศึกษาจึงไม?
สามารถเลือกรับนักเรียนท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองสูงได:อย?างแท:จริง 
 
 การวิเคราะห5จุดแข็ง (Strength) ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ 
ศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด)านการบริหารงานบุคคล 

 ข:อดี คือ บุคลากรทุกระดับมีความต้ังใจดี มีเจตนามุ?งม่ันในการทํางานเพ่ือประโยชน�ของ
ส?วนรวม ท้ังประโยชน�ท่ีจะเกิดข้ึนกับโรงเรียน นักเรียน และพระพุทธศาสนา๓๕๑ บุคลากรมุ?งม่ันอุทิศ
ตนในการทํางานเพ่ือลูกศิษย�๓๕๒ บุคลากรมีจิตสํานึก เสียสละ และอุทิศตนแก?งานด:านการศึกษา๓๕๓ 
บุคลากรทุกฝrาย ท้ังฝrายบริหาร ฝrายปฏิบัติการ และฝrายสนับสนุน ต?างอุทิศตนทํางานเพ่ือความ
เจริญก:าวหน:าของโรงเรียน และเพ่ือประโยชน�แก?นักเรียนเป%นสําคัญ๓๕๔ ผู:ท่ีได:เข:าไปมีส?วนเก่ียวข:อง
กับการจัดการศึกษาของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจะได:รับรู:ด:วยตนเองว?า ท้ัง
ผู:อํานวยการ ครู และเจ:าหน:าท่ีของโรงเรียนได:อุทิศตนเพ่ือปฏิบัติงานนอกเวลาอยู?เสมอและไม?แสวง
ประโยชน�จากนักเรียน นี้เป%นวัฒนธรรมองค�กร๓๕๕ 
 ผู:บริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาส?วนใหญ?มีความรู:และทักษะด:านการ
บริหารงานบุคคล๓๕๖ ผู:บริหารมีภูมิความรู: มีวุฒิการศึกษาทางการบริหาร และมีความเข:าใจในการ
บริหารงานบุคลากร สามารถใช:คนได:ถูกกับงาน ตามภาษาอังกฤษว?า Put the Right Man in the 
Right Job๓๕๗ บุคลากรของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีความรับผิดชอบต?อหน:าท่ี
ของตนตามสายการบังคับบัญชา ให:ความร?วมมือเป%นอย?างดีตามท่ีผู:บังคับบัญชาสั่งการ๓๕๘ 

                                                 

 ๓๕๑สัมภาษณ� พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ (บุญยัง eาณโรจโน), เจ:าคณะอําเภอปากท?อ, ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๓๕๒สัมภาษณ� พระครูจริยธรรมานุรักษ� (วัลลภ จริยธมฺโม), เจ:าคณะอําเภอสวนผึ้ง, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๕๓สัมภาษณ� พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน� อาจาโร), เจ:าคณะอําเภอวัดเพลง, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๕๔สัมภาษณ� พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก), ผู:รับใบอนุญาตโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูป
ถัมภ�, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๕๕สัมภาษณ� พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม, ผู:จัดการโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๓๕๖สัมภาษณ� พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ:าคณะอําเภอจอมบึง, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๕๗สัมภาษณ� นายขจรศักดิ์ ผ?องอารมณ�, ครูโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๕๘สัมภาษณ� พระครูอรัญเขตคณารักษ� (นิพนธ� อคฺควณฺโณ), เจ:าคณะอําเภอบ:านคา, ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 



 

๑๙๙

 ครูให:ความสนใจเอาใจใส?นักเรียน๓๕๙ ครูมีความรับผิดชอบในการเข:าร?วมกิจกรรมของ
โรงเรียน รวมถึง กิจกรรมท่ีโรงเรียน วัด และหมู?บ:าน ร?วมมือกันจัดข้ึนเป%นอย?างดี๓๖๐

 โรงเรียนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนามีบริหารงานบุคคลในรูปแบบขององค�คณะ ท่ีเป%นคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน๓๖๑ ผู:ปกครองนักเรียนบางท?านได:รับเลือกเป%นตัวแทนเข:าร?วมบริหารงานของโรงเรียน โดย
ร?วมเป%นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาด:วย๓๖๒ 
 ครูแลบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาส?วนใหญ?เป%น
ต:นแบบทางความประพฤติท่ีดีแก?นักเรียน และทุ?มเท เสียสละตนเองเพ่ือโรงเรียน และยังโน:มน:าวผู:อ่ืน
ให:เสียสละประโยชน�ส?วนตนเพ่ือประโยชน�ของโรงเรียน และประโยชน�ของนักเรียนด:วย๓๖๓ ครูโรงเรียน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาส?วนใหญ?สอบผ?านหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นเอกได:๓๖๔ ผู:บริหารและ
ครูส?วนใหญ?เป%นต:นแบบท่ีดีแก?นักเรียน โดยเฉพาะอย?างยิ่ง ผู:บริหารและครูของโรงเรียนท่ีเป%น
พระสงฆ�๓๖๕ บุคลากรของของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามุ?งม่ันอุทิศตนในการทํางาน
และเป%นแบบอย?างท่ีดีและลูกศิษย�ของตน๓๖๖ ครูส?วนใหญ?มีกิริยามารยาทท่ีดี มีอัธยาศัยดี พูดจาสุภาพ
เรียบร:อย และมีมนุษย�สัมพันธ�ท่ีดีกับผู:ปกครองนักเรียน๓๖๗ ครูมีความยึดม่ันในความถูกต:องชอบธรรม 
ประพฤติปฏิบัติตนอย?างถูกต:องเหมาะสมท้ังตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณของความเป%นครู๓๖๘ 
ครูทุกคนมีความมุ?งม่ัน ต้ังใจ ให:การอบรม สอนสั่งนักเรียน เพ่ือให:ลูกศิษย�เติบโตเป%นคนดี มีหน:าท่ีการ
งานท่ีม่ันคง๓๖๙ 
                                                 

 ๓๕๙สัมภาษณ� นางสาวผานิตย� อุ?มเอิบ, ศิษย�เก?าโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๓๖๐สัมภาษณ� นางสาวเพียงตะวัน ธนัชโชติกุล, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๖๑สัมภาษณ� พระอธิการไพศาล สุทฺธจิตโต, ผู:รับใบอนุญาตโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๖๒สัมภาษณ� นางสุทธิวัลย� สีเหลือง, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๖๓สัมภาษณ� พระสมุห�สมกิจ วรธมฺโม, รองผู:จัดการโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๖๔สัมภาษณ� นางสาวลัดดาวัลย� มาฆะสวัสดิ์, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๖๕สัมภาษณ� นางสาวดารา ไพรนรินทร�, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๖๖สัมภาษณ� นางสุภาดี จีรัง, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๖๗สัมภาษณ� นางอนุภา คุณชัยวัฒนกิจ, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๖๘สัมภาษณ� นางลัดดาวัลย� บุญสม, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๖๙สัมภาษณ� นางฉัตรา พันสมตน, ศิษย�เก?าโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๐๐

 ผู:บริหารของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีการสร:างขวัญและกําลังใจในการ
ทํางานแก?บุคลากร มีการอบรมพัฒนาให:ความรู:เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการทํางานเป%นประจําทุกป{ อีก
ท้ัง ยังมีการประชุมกันเพ่ือรับฟ̀งป̀ญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทํางานและร?วมกันช?วยเหลือหรือหา
แนวทางร?วมกันในการแก:ไขป̀ญหานั้น ๆ ด:วย๓๗๐ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจ?าย
เงินเดือน/ค?าตอบแทนบุคลากรตรงตามคุณวุฒิทางการศึกษา แม:รัฐบาลไม?ให:การอุดหนุนเรื่อง
ค?าตอบแทนครูเทียบเท?ากับโรงเรียนรัฐบาลก็ตาม๓๗๑ 
 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีการบริหารงานบุคคลอย?างเป%นระบบ มี
แผนพัฒนาบุคลากรประจําป{๓๗๒ มีแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว๓๗๓ แผนพัฒนาบุคลากรท้ังระยะสั้น
และระยะยาว เป%นเข็มทิศหรือทิศทางในการวางแผนการปฏิบัติงานของบุคลากร ซ่ึงเป%นการเพ่ิม 
พัฒนา และปรับปรุง เช?น การฝpกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน เป%นต:น๓๗๔ โรงเรียนการกุศลของวัด
ในพระพุทธศาสนาทุกแห?ง มีแผนพัฒนาบุคลากรท่ีครอบคลุมท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพของ 
บุคลากร เป%นแผนสําหรับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให:สามารถปฏิบัติงานอย?างมีประสิทธิภาพ
ตรงตามวัตถุประสงค�การจัดการศึกษาของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา๓๗๕ 
 จากการสัมภาษณ�ผู:ให:ข:อมูลหลักเก่ียวกับจุดแข็ง (Strength) ของการจัดการโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระ พุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านการบริหารงานบุคคล สรุปได:ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ๓๗๐สัมภาษณ� นางพัชราภรณ� ริปุฤทธิชัย, ผู:อํานวยการโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๗๑สัมภาษณ� นางสาวกานดา อินทรวงศ�, ผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๗๒สัมภาษณ� นางสาวอังสุรีย� ศรีคํานวณ, ครูโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๓๗๓สัมภาษณ� นางจิราภรณ� ทวีโชคไพศาล, ครูโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๗๔สัมภาษณ� นายสมพร เหมพันธ�, รองผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๓๗๕สัมภาษณ� นางเทียมแข เชิงทวี, รองผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 



 

๒๐๑

ตารางท่ี ๔.๑๕ สรุปผลการสัมภาษณ�ผู:ให:ข:อมูลหลักเก่ียวกับจุดแข็ง (Strength) ของการจัดการ
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระ พุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านการบริหารงาน
บุคคล 

 

ที่ ประเด็น 
ผู)ให)ข)อมูล 
(ลําดับที่) 

ความถี่ 
(รูป/คน) 

๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนาเป%นต:นแบบทางความประพฤติที่ดี
แก?นักเรียน 

๙, ๑๖, ๑๘ล 
๑๙, ๒๐ 

๕ 

๒ บุคลากรของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ 
ศาสนาอุทิศตนเพื่อประโยชน�แก?นักเรียนเป%นสําคัญ 

๑, ๓, ๕, ๖, ๘ ๕ 

๓ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีแผน 
พัฒนาบุคลากรอย?างเป%นรูปธรรม 

๑๓, ๑๔, ๒๔, 
๒๕ 

๔ 

๔ บุคลากรของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ 
ศาสนามีความรับผิดชอบต?อหน:าที่ของตนตามสายการ
บังคับบัญชา 

๔, ๑๕, ๑๗ ๓ 

๕ ผู:บริหารของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ 
ศาสนาส?วนใหญ?มีความรู:และทักษะด:านการบริหารงาน
บุคคล 

๒, ๑๒ ๒ 

๖ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีการ
บริหารงานบุคคลในรูปแบบของคณะกรรมการ 

๗, ๒๒ ๒ 

๗ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีการสร:าง
ขวัญและกําลังใจในการทํางานแก?บุคลากร 

๑๐, ๒๑ ๒ 

๘ โรงเ รียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจ?าย
เงินเดือน/ค?าตอบแทนบุคลากรตรงตามคุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

๑๑, ๒๓ ๒ 

 
 จากตารางท่ี ๔.๑๕ แสดงให:เห็นว?า ผู:ให:ข:อมูลหลักมีความเห็นเก่ียวกับจุดแข็ง (Strength) ของการ
จัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านการบริหารงานบุคคล จํานวน ๘ ประเด็น
หลัก ได:แก? ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเป%นต:นแบบทางความ
ประพฤติท่ีดีแก?นักเรียน, บุคลากรของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ ศาสนาอุทิศตนเพ่ือประโยชน�แก?นักเรียน
เป%นสําคัญ, โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีแผนพัฒนาบุคลากรอย?างเป%นรูปธรรม, บุคลากรของโรงเรียน
การกุศลของวัดในพระพุทธ ศาสนามีความรับผิดชอบต?อหน:าท่ีของตนตามสายการบังคับบัญชา, ผู:บริหารของ
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ ศาสนาส?วนใหญ?มีความรู:และทักษะด:านการบริหารงานบุคคล, โรงเรียนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนามีการบริหารงานบุคคลในรูปแบบของคณะกรรมการ, โรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนามีการสร:างขวัญและกําลังใจในการทํางานแก?บุคลากร และโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
จ?ายเงินเดือน/ค?าตอบแทนบุคลากรตรงตามคุณวุฒิทางการศึกษา 



 

๒๐๒

 การวิเคราะห5จุดอ3อน (Weakness) ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ 
ศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด)านการบริหารงานบุคคล 

 ป̀ญหาสําคัญ คือ ครูใหม? ๆ ขาดประสบการณ�ในการทํางาน๓๗๖ ป̀ญหาการเริ่มต:นในตัวครู
ใหม? ซ่ึงจําเป%นต:องเรียนรู:งานจากครูเก?า โดยเฉพาะอย?างยิ่ง งานด:านการศึกษาท่ีเก่ียวข:องกับเด็กและ
เยาวชน ท่ีนับว?าเป%นงานสําคัญในการสร:างทรัพยากรท่ีมีคุณภาพของประเทศ๓๗๗ ครูของโรงเรียนการ
กุศลส?วนมากเป%นครูใหม? หรือเป%นบุคคลท่ีพ่ึงจบการศึกษา แล:วมาประกอบอาชีพครูในทันที ท่ีเป%น
เช?นนี้ เพราะโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเป%นเสมือนท่ีฝpกงาน หรือสถานท่ีสะสมอายุ
งาน เพ่ือสร:างคุณสมบัติสําหรับสอบบรรจุเป%นครูในโรงเรียนของรัฐบาล๓๗๘ 
 ด:านการบริหารงานบุคคล มีป`ญหาสําคัญประการหนึ่ง คือ บางครั้งขาดบุคลากรท่ีตรงสาขา 
เช?น ไม?มีอาจารย�สอนภาษาอังกฤษท่ีเชี่ยวชาญ ท่ีมีก็จบมาไม?ตรงสาขา๓๗๙ ครูสายตรงบางวิชาหา
ยาก๓๘๐ บุคลากรครูมีวุฒิการศึกษาไม?ตรงสายงาน ซ่ึงป̀ญหานี้ถือเป%นป̀ญหาระดับชาติ เพราะครูเป%น
บุคคลท่ีสําคัญอันดับแรกท่ีจะช?วยสร:างคน สร:างชาติ เพราะสังคมในยุคป̀จจุบัน นอกจากต:องสอน
หนังสือแล:วยังต:องคอยอบรมสั่งสอนประคับประคองให:เด็กเจริญเติบโตเป%นกําลังสําคัญของประเทศ 
ต?อไป๓๘๑ ป̀จจุบันนี้ เกิดป̀ญหาการขาดแคลนครูท่ีมีวุฒิการศึกษาตรงหรือสัมพันธ�กับหลักสูตรท่ีจัดการ
เรียนการสอนเป%นจํานวนมากซ่ึงถือว?าเป%นสภาวะวิกฤติ๓๘๒ 
 ครูมีคุณวุฒิไม?ตรงกับภาระงานเป%นป̀ญหาอันดับแรก เหตุผลเนื่องมาจาก เบ้ืองต:นมีป̀ญหา
ขาดแคลนครูในบาง สาขา เช?น ภาษาอังกฤษ เป%นต:น โรงเรียนจึงใช:วิธีการให:ครูท่ีไม?ตรงวุฒิไปสอน
แทน จึงเป%นผลต?อเนื่องให:ป̀จจุบันบุคลากรครูมีคุณวุฒิไม?ตรงสาย และป̀ญหานี้จะเกิดกับสถานศึกษา
ขนาดเล็กในชนบทท่ีได:รับงบประมาณน:อย และไม?ค?อยมีครูอยากไปอยู? ส?วนสถานศึกษาขนาดกลาง
และใหญ?ในเมืองแม:จะประสบป̀ญหานี้ แต?ก็มีอัตราส?วนน:อยกว?าเม่ือเปรียบเทียบกับสถานศึกษาขนาด
เล็กในชนบท๓๘๓ 

                                                 

 ๓๗๖สัมภาษณ� พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ (บุญยัง eาณโรจโน), เจ:าคณะอําเภอปากท?อ, ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๓๗๗สัมภาษณ� พระครูจริยธรรมานุรักษ� (วัลลภ จริยธมฺโม), เจ:าคณะอําเภอสวนผึ้ง, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๗๘สัมภาษณ� นางสาวกานดา อินทรวงศ�, ผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๗๙สัมภาษณ� พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ:าคณะอําเภอจอมบึง, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๘๐สัมภาษณ� นางพัชราภรณ� ริปุฤทธิชัย, ผู:อํานวยการโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๘๑สัมภาษณ� นายขจรศักดิ์ ผ?องอารมณ�, ครูโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๘๒สัมภาษณ� นางสาวอังสุรีย� ศรีคํานวณ, ครูโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๓๘๓สัมภาษณ� นางจิราภรณ� ทวีโชคไพศาล, ครูโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๐๓

 การขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความสามารถในการสอนเฉพาะกลุ?มสาระ ผู:บริหารโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางแห?งแก:ป̀ญหาโดยใช:บุคลากรท่ีวุฒิไม?ตรงสายไปปฏิบัติหน:าท่ีแทน 
เพราะไม?มีนโยบายหรือต:องการลดค?าใช:จ?ายในการจ:างบุคลากรเพ่ิม จึงส?งผลให:บุคลากรท่ีปฏิบัติ
หน:าท่ีอยู?ในป̀จจุบันมีวุฒิการศึกษาไม?ตรง ซ่ึงมีผลต?อเนื่องถึงการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
เป%นลูกโซ? เก่ียวเนื่องสัมพันธ�กันตามลําดับ๓๘๔ ป̀จจุบัน มีครูสอนไม?ตรงวุฒิ ซ่ึงขาดท้ังในด:านความรู:
และทักษะในการสอน คิดวิเคราะห� สังเคราะห� ประยุกต�ใช:ไม?เป%น ได:แต?สอนตามตําราให:นักเรียน
ท?องจําไปวัน ๆ นี้เป%นป̀ญหาสําคัญเร?งด?วนท่ีต:องแก:ไข๓๘๕ 
 ครูบางคนขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงเป%นผลต?อเนื่องจากการท่ีครูของโรงเรียน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาได:รับสวัสดิการตํ่ากว?าครูของโรงเรียนรัฐบาล๓๘๖ ครูขาดกําลังใจใน
การทํางาน๓๘๗ สมัยก?อน อาชีพครูเป%นอาชีพท่ีมีแต?คนนับหน:าถือตา ได:รับการยกย?องเชิดชู เพราะคน
ท่ีเป%นครูเป%นท่ีคนเก?งฉลาด และมีความสามารถท่ีดีเลิศ สามารถอบรมสั่งสอนลูกศิษย�ด:วยความเข:มงวด
และในวิธีตักเตือนลูกศิษย�ให:เชื่อฟ̀งเป%นอย?างดีเยี่ยม แต?ในสมัยนี้ความนับถือของครูกับลูกศิษย�มี
น:อยลง๓๘๘ ข?าวเก่ียวกับครูท่ีนําเสนอออกมาในแง?ลบมีจํานวนมาก ทําให:ภาพลักษณ�ของครูเสมือนคน
ท่ีหวังผลประโยชน�กับลูกศิษย�มากกว?าให:ประโยชน� อีกท้ัง การลงโทษกับนักเรียนถือว?าผิดกฎหมาย
เกิดเป%นคดีข้ึนได: ทําให:ลูกศิษย�ไม?เคารพเท?าท่ีควร ครูจึงขาดขวัญกําลังใจในการสอน๓๘๙ 
 ครูขาดกําลังใจในการทํางาน เพราะค?าตอบแทนเงินเดือนของครูในป̀จจุบันมีจํานวนน:อย
เม่ือเปรียบเทียบกับผู:ทํางานในอาชีพอ่ืน ๆ๓๙๐ เนื่องจากครูมีหนี้สินมากและความเดือดร:อนทางเศรษฐกิจ 
ทําให:ครูต:องแบ?งเวลาไปทํางานหารายได:พิเศษหรือ ไม?ค?อยมีแรงจูงใจท่ีจะสอน๓๙๑ ครูบางคนเดือดร:อน
จริงจากค?าใช:จ?ายในชีวิตประจําวัน เพราะสาเหตุท่ีครูยังเป%นผู:มีรายได:น:อย๓๙๒ 

                                                 

 ๓๘๔สัมภาษณ� นายสมพร เหมพันธ�, รองผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๓๘๕สัมภาษณ� นางเทียมแข เชิงทวี, รองผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๓๘๖สัมภาษณ� พระครูอรัญเขตคณารักษ� (นิพนธ� อคฺควณฺโณ), เจ:าคณะอําเภอบ:านคา, ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๓๘๗สัมภาษณ� พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน� อาจาโร), เจ:าคณะอําเภอวัดเพลง, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๘๘สัมภาษณ� พระอธิการไพศาล สุทฺธจิตโต, ผู:รับใบอนุญาตโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๘๙สัมภาษณ� พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก), ผู:รับใบอนุญาตโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูป
ถัมภ�, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๙๐สัมภาษณ� พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม, ผู:จัดการโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๓๙๑สัมภาษณ� พระสมุห�สมกิจ วรธมฺโม, รองผู:จัดการโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๙๒สัมภาษณ� นางสาวผานิตย� อุ?มเอิบ, ศิษย�เก?าโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 



 

๒๐๔

 ครูของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาได:รับสวัสดิการรัฐไม?มากเท?าท่ีควรทําให:
ครูไม?มีกําลังใจ๓๙๓ สวัสดิการครูของโรงเรียนการกุศลมีน:อย กําลังใจในการปฏิบัติงานถดถอย ส?งผลให:
อัตราการเข:า-ออกมีสูง๓๙๔ การสอนของบางรายวิชาขาดความต?อเนื่องเพราะครูออกไปบรรจุเป%น
ข:าราชการกลางคัน๓๙๕ เม่ือสอบติดรัฐจะเรียกตัวครูบรรจุในทันที เกิดป̀ญหาการทอดท้ิงในรายวิชา 
และถ:าเป%นวิชาเฉพาะทางก็จะให:ครูท่ีมีอยู?สอนแทนได:ยาก๓๙๖ บุคลากรขาดขวัญและกําลังใจเนื่องจาก
ได:สวัสดิการตํ่ากว?าโรงเรียนรัฐบาลอ่ืน๓๙๗ ป̀ญหาความม่ันคงของบุคลากรครู และป̀ญหาอัตราการคง
อยู?ของครู๓๙๘ เงินเดือนค?าตอบแทนน:อย ส?งผลให:มีอัตราการเข:าออกของบุคลากรสูงมาก หรือเข:า-
ออกบ?อยมาก๓๙๙ ครูของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาได:สวัสดิการน:อยกว?าครูของ
โรงเรียนประเภทอ่ืน อาจทําให:กําลังใจในการทํางานลดลงหรือขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน๔๐๐ 
 จากการสัมภาษณ�ผู:ให:ข:อมูลหลักเก่ียวกับจุดอ?อน (Weakness) ของการจัดการโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านการบริหารงานบุคคล สรุปได:ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๖ สรุปผลการสัมภาษณ�ผู:ให:ข:อมูลหลักเก่ียวกับจุดอ?อน (Weakness) ของการจัดการ

โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านการบริหารงานบุคคล 
 

ท่ี ประเด็น 
ผู)ให)ข)อมูล 
(ลําดับท่ี) 

ความถ่ี 
(รูป/คน) 

๑ ครูของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
บางแห?งขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, 
๑๕, ๑๖, ๑๗, 
๑๘, ๑๙, ๒๐, 
๒๑, ๒๒, ๒๓ 

๑๕ 

 

                                                 

 ๓๙๓สัมภาษณ� นางสาวลัดดาวัลย� มาฆะสวัสดิ์, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๙๔สัมภาษณ� นางสาวเพียงตะวัน ธนัชโชติกุล, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๙๕สัมภาษณ� นางสาวดารา ไพรนรินทร�, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๙๖สัมภาษณ� นางอนุภา คุณชัยวัฒนกิจ, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๙๗สัมภาษณ� นางลัดดาวัลย� บุญสม, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๙๘สัมภาษณ� นางสุภาดี จีรัง, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๙๙สัมภาษณ� นางสุทธิวัลย� สีเหลือง, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๐๐สัมภาษณ� นางฉัตรา พันสมตน, ศิษย�เก?าโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๐๕

ตารางท่ี ๔.๑๖ สรุปผลการสัมภาษณ�ผู:ให:ข:อมูลหลักเก่ียวกับจุดอ?อน (Weakness) ของการจัดการ
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านการบริหารงาน
บุคคล (ต?อ) 

 

ท่ี ประเด็น 
ผู)ให)ข)อมูล 
(ลําดับท่ี) 

ความถ่ี 
(รูป/คน) 

๒ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางแห?ง
ขาดครูเฉพาะทางหรือครูท่ีมีวุฒิตรงสาขา 

๒, ๑๐, ๑๒, 
๑๓, ๑๔, ๒๔, 

๒๕ 

๗ 

๓ บุคลากรใหม?ของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ 
ศาสนาบางแห?งขาดประสบการณ�ในการทํางาน 

๑, ๓, ๑๑ ๓ 

 
 จากตารางท่ี ๔.๑๖ แสดงให:เห็นว?า ผู:ให:ข:อมูลหลักมีความเห็นเก่ียวกับจุดอ?อน (Weakness) 
ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านการบริหารงาน
บุคคล จํานวน ๓ ประเด็นหลัก ได:แก? ครูของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางแห?งขาด
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน, โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางแห?งขาดขาดครู
เฉพาะทางหรือครูท่ีมีวุฒิตรงสาขา และบุคลากรใหม?ของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
บางแห?งขาดประสบการณ�ในการทํางาน 
 
 การวิเคราะห5โอกาส (Opportunity) ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ 
ศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด)านการบริหารงานบุคคล 

 บุคลากรทุกคนมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง และบุคลากรทุกหน?วยงานของราชการ รวมถึง
สถานศึกษาในกํากับของรัฐจําเป%นต:องได:รับการพัฒนาศักยภาพ ไม?ว?าจะเป%นการพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการ หรือศักยภาพทางวิชาชีพ๔๐๑ รัฐบาลทุกยุคมีนโยบายในการส?งเสริมการพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการแก?บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให:การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพมาตรฐาน
ระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเป%นไทย๔๐๒ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีนโยบาย
ในการยกระดับความแข็งแกร?งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู:บริหารสถานศึกษา ให:ครูเป%นผู:ท่ีมีความ 
สามารถและทักษะท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู:ของผู:เรียน ผู:บริหารสถานศึกษามีความสามารถ
ในการบริหารจัดการ และเป%นผู:นําทางวิชาการ๔๐๓ 

                                                 

 ๔๐๑สัมภาษณ� พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ (บุญยัง eาณโรจโน), เจ:าคณะอําเภอปากท?อ, ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๔๐๒สัมภาษณ� พระครูจริยธรรมานุรักษ� (วัลลภ จริยธมฺโม), เจ:าคณะอําเภอสวนผึ้ง, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๐๓สัมภาษณ� พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน� อาจาโร), เจ:าคณะอําเภอวัดเพลง, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๐๖

 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการครูและผู:บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป%นแบบอย?างท่ี
ดีแก?ผู:เรียน สร:างความม่ันใจและไว:วางใจ ส?งเสริม ให:รับผิดชอบต?อผลท่ีเกิดกับนักเรียน ท่ีสอดคล:อง
กับวิชาชีพ๔๐๔ รัฐบาลมีนโยบายเร?งรัดปฏิรูปการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให:มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ 
และกระบวนการการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังระบบให:มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ� ทัน
โลก ให:สําเร็จอย?างเป%นรูปธรรม๔๐๕ ภาครัฐมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยมีเปyาประสงค�ให:ครู และบุคลากรทางการศึกษามีทักษะท่ีเหมาะสม และมีวัฒนธรรมการ
ทํางานท่ีมุ?งเน:นผลสัมฤทธิ์เป%นสําคัญ๔๐๖ 
 รัฐเปjดโอกาสให:โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาสามารถคัดเลือกบุคลากรได:เอง 
โดยให:อํานาจไว:กับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน๔๐๗ ป̀จจุบัน มีบุคคลภายนอกต:องการเข:ามาทํางาน
กับโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามากข้ึนกว?าในอดีต๔๐๘ แต?ละมีผู:จบการศึกษาในสาขาท่ี
เก่ียวข:องกับการประกอบอาชีพครูจํานวนมาก๔๐๙ ทุกป{มีบัณฑิตใหม?ท่ีจบคณะครุศาสตร�/ศึกษาศาสตร� 
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศจํานวนมาก มากกว?าสัดส?วนเกณฑ�ท่ีคุรุสภากําหนดเสียด:วยซํ้า 
ดังนั้น จึงไม?ต:องเป%นห?วงว?าจะหาบุคลากรครูไม?ได: แต?ควรกังวลว?าจะทําอย?างไรให:เขาอยู?กับเรา๔๑๐ 
 กลุ?มเครือข?ายโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาท่ัวประเทศ มีการคัดเลือกครูดีเด?น
เพ่ือยกย?องและให:กําลังใจในการทํางานแก?ครูและบุคลากรทางการศึกษา๔๑๑ รัฐอนุญาตให:ข:าราชการ
ทุกสังกัดเข:าปฏิบัติงานในโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาได:โดยให:ประโยชน�เหมือนกับการ
ทํางานกับต:นสังกัด๔๑๒ ภาครัฐได:อนุญาตให:ข:าราชการพลเรือนสามัญ ข:าราชการครู หรือข:าราชการใน
มหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในโรงเรียนเอกชนการกุศลได: โดยถือเสมือนปฏิบัติราชการตามปกติ๔๑๓ 
                                                 

 ๔๐๔สัมภาษณ� พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก), ผู:รับใบอนุญาตโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูป
ถัมภ�, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๐๕สัมภาษณ� พระอธิการไพศาล สุทฺธจิตโต, ผู:รับใบอนุญาตโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๐๖สัมภาษณ� พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม, ผู:จัดการโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๔๐๗สัมภาษณ� พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ:าคณะอําเภอจอมบึง, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๐๘สัมภาษณ� พระครูอรัญเขตคณารักษ� (นิพนธ� อคฺควณฺโณ), เจ:าคณะอําเภอบ:านคา, ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๔๐๙สัมภาษณ� นางสาวอังสุรีย� ศรีคํานวณ, ครูโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๔๑๐สัมภาษณ� นางจิราภรณ� ทวีโชคไพศาล, ครูโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๑๑สัมภาษณ� พระสมุห�สมกิจ วรธมฺโม, รองผู:จัดการโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๑๒สัมภาษณ� นางพัชราภรณ� ริปุฤทธิชัย, ผู:อํานวยการโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๑๓สัมภาษณ� นางสาวกานดา อินทรวงศ�, ผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๐๗

 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๙๙ ระบุไว:ว?า ข:าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการสามารถไปปฏิบัติงานในโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาได: โดยให:ถือ
ว?าเป%นการปฏิบัติราชการตามปกติ๔๑๔ มีโอกาสได:รับเหรียญเชิดชูเกียรติหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ�
ด:วยเช?นกัน๔๑๕ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาได:รับความช?วยเหลือจากมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ี
ในการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ป̀จจุบัน มีการจัดทําบันทึกข:อตกลงความร?วมมือ
ทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยต?าง ๆ เพ่ือร?วมมือกันพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ เพ่ือ
ประโยชน�ท่ีจะพึงเกิดมีแก?นักเรียนโดยตรง และประโยชน�ท่ีจะพึงเกิดมีแก?ชุมชน สังคม ในอนาคต๔๑๖ 
 ทุกภาคส?วนในสังคมไทยต:องการครูต:นแบบ๔๑๗ ครูท่ีได:รับการพัฒนาทางด:านวิชาการและ
จรรยาบรรณวิชาชีพเป%นท่ีต:องการของทุกโรงเรียน๔๑๘ นักเรียนและผู:ปกครองต:องการได:ครูท่ีเป%นครู
มืออาชีพ มีจิตวิญญาณของความเป%น และยึดม่ันในจรรยาบรรณของวิชาชีพ๔๑๙ สังคมไทยมีความ
ต:องการให:ครูเป%นผู:นําการเปลี่ยนแปลง และเป%นต:นแบบปฏิรูปการเรียนรู: ด:านการจัดการเรียนรู: หรือ
ด:านการจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู:อย?างมีประสิทธิภาพและเป%นท่ียอมรับในวงวิชาการ๔๒๐ ทุก
ฝrายปรารถนาให:ครูได:พัฒนาตนเองโดยนําเอานวัตกรรมและเทคนิควิธีการใหม? ๆ มาใช:ในการจัดการ
เรียนรู: จนเป%นท่ีเชื่อถือและยอมรับของเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา๔๒๑ 
 ผู:ปกครองต:องการได:ครูท่ีเป%นมืออาชีพ ครูท่ีฝpกฝนตนเองให:เป%นคนซ่ือสัตย�ยุติธรรม ไม?มีอคติ
ลําเอียงต?อลูกศิษย�๔๒๒ คุณลักษณะของครูท่ีผู:ปกครองต:องการ คือ เป%นผู:ไม?แสวงหาอามิสสินจ:าง ต:อง
มีความระมัดระวังเป%นพิเศษในการกระทําใด ๆ อันจะก?อให:เกิดความเข:าใจได:ว?าครูกําลังหาประโยชน�
จากศิษย�อย?างไม?เป%นธรรม๔๒๓ 

                                                 

 ๔๑๔สัมภาษณ� นายสมพร เหมพันธ�, รองผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๔๑๕สัมภาษณ� นางเทียมแข เชิงทวี, รองผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๔๑๖สัมภาษณ� นายขจรศักดิ์ ผ?องอารมณ�, ครูโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๑๗สัมภาษณ� นางสาวผานิตย� อุ?มเอิบ, ศิษย�เก?าโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๔๑๘สัมภาษณ� นางสาวลัดดาวัลย� มาฆะสวัสดิ์, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๑๙สัมภาษณ� นางสาวเพียงตะวัน ธนัชโชติกุล, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๒๐สัมภาษณ� นางสาวดารา ไพรนรินทร�, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๒๑สัมภาษณ� นางฉัตรา พันสมตน, ศิษย�เก?าโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๒๒สัมภาษณ� นางอนุภา คุณชัยวัฒนกิจ, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๒๓สัมภาษณ� นางลัดดาวัลย� บุญสม, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๐๘

 สังคมไทยต:องการครูต:นแบบ ซ่ึงทําหน:าท่ีหลักท้ังทางด:านการสอน และการส?งเสริมการ
เรียนรู:ของผู:เรียนด:วยวิธีการต?าง ๆ ท้ังในสถานศึกษาของรัฐ และเอกชน โดยมีองค�ประกอบทาง
คุณลักษณะท่ีเพียบพร:อมในด:านความรอบรู:ในวิทยาการในฐานะครู โดยมีความรู:อย?างลึกซ้ึงกว:างขวาง
ในวิชาท่ีสอน๔๒๔ ผู:ปกครองต:องการครูท่ีสามารถเป%นต:นแบบให:กับเด็กนักเรียนได: โดยเฉพาะอย?างยิ่ง 
ต:นแบบทางความประพฤติท่ีดี๔๒๕ 
 จากการสัมภาษณ�ผู:ให:ข:อมูลหลักเก่ียวกับโอกาส (Opportunity) ของการจัดการโรงเรียน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านการบริหารงานบุคคล สรุปได:ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๗ สรุปผลการสัมภาษณ�ผู:ให:ข:อมูลหลักเก่ียวกับโอกาส (Opportunity) ของการจัดการ

โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านการบริหารงาน
บุคคล 

 

ท่ี ประเด็น 
ผู)ให)ข)อมูล 
(ลําดับท่ี) 

ความถ่ี 
(รูป/คน) 

๑ รัฐมีนโยบายส?งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางการศึกษา 

๑, ๓, ๕, ๖, ๗ ๕ 

๒ ทุกภาคส?วนในสังคมไทยต:องการครูต:นแบบท่ีได:รับ
การพัฒนาทางด:านวิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๑๕, ๑๖, ๑๗, 
๑๘, ๑๙, ๒๐, 

๒๑, ๒๒ 

๕ 

๓ รัฐอนุญาตให:ข:าราชการทุกสังกัดเข:าปฏิบัติงานใน
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาได:โดยให:
เสมือนการปฏิบัติราชการตามปกติ 

๑๐, ๑๑, ๒๔, 
๒๕ 

๔ 

๔ รัฐเปjดโอกาสให:โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ 
ศาสนาสามารถคัดเลือกบุคลากรได:เอง 

๒, ๔ ๒ 

๕ แต?ละป{มีผู:จบการศึกษาในสาขาท่ีเก่ียวข:องกับการ
ประกอบอาชีพครูจํานวนมาก 

๑๓, ๑๔ ๒ 

๖ กลุ?มเครือข?ายโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ 
ศาสนาท่ัวประเทศมีการคัดเลือกครูดีเด?นเพ่ือยกย?อง
และให:กําลังใจในการทํางานแก?ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา 

๙, ๘ ๒ 

 

                                                 

 ๔๒๔สัมภาษณ� นางสุภาดี จีรัง, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๒๕สัมภาษณ� นางสุทธิวัลย� สีเหลือง, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๐๙

ตารางท่ี ๔.๑๗ สรุปผลการสัมภาษณ�ผู:ให:ข:อมูลหลักเก่ียวกับโอกาส (Opportunity) ของการจัดการ
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านการบริหารงานบุคคล (ต?อ) 

 

ท่ี ประเด็น 
ผู)ให)ข)อมูล 
(ลําดับท่ี) 

ความถ่ี 
(รูป/คน) 

๗ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาได:รับ
ความร?วมมือจากมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ีในการพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๑๒, ๒๓ ๒ 

 
 จากตารางท่ี ๔.๑๗ แสดงให:เห็นว?า ผู:ให:ข:อมูลหลักมีความเห็นเก่ียวกับโอกาส (Opportunity) 
ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านการบริหารงานบุคคล 
จํานวน ๗ ประเด็นหลัก ได:แก? รัฐมีนโยบายส?งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา, ทุกภาค
ส?วนในสังคมไทยต:องการครูต:นแบบท่ีได:รับการพัฒนาทางด:านวิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพ, รัฐ
อนุญาตให:ข:าราชการทุกสังกัดเข:าปฏิบัติงานในโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาได:โดยให:เสมือน
การปฏิบัติราชการตามปกติ, รัฐเปjดโอกาสให:โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ ศาสนาสามารถคัดเลือก
บุคลากรได:เอง, แต?ละป{มีผู:จบการศึกษาในสาขาท่ีเก่ียวข:องกับการประกอบอาชีพครูจํานวนมาก, กลุ?ม
เครือข?ายโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาท่ัวประเทศมีการคัดเลือกครูดีเด?นเพ่ือยกย?องและให:
กําลังใจในการทํางานแก?ครูและบุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
ได:รับความร?วมมือจากมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ีในการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 การวิเคราะห5อุปสรรค (Threat) ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ 
ศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด)านการบริหารงานบุคคล 

 ประชาชนส?วนใหญ?ยังให:เครดิตโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาน:อย โดยมีคําพูด
ท่ีว?า เป%นโรงเรียนวัน ศักด์ิศรีของครูจึงดูตํ่าต:อยกว?าครูโรงเรียนรัฐบาล๔๒๖ คนในสังคมไม?ค?อยให:การ
ยอมรับนับถือครูของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา เพราะเขาเข:าใจผิดว?าเป%นโรงเรียนวัด 
ซ่ึงความเป%นจริงแล:ว ศักด์ิศรีของครู ไม?ได:อยู?ท่ีสอนอนุบาล ประถม มัธยม หรือแม:แต?ปริญญา ศักด์ิศรี
ของครู ไม?ได:อยู?ท่ีสอนโรงเรียนวัด โรงเรียนขนาดใหญ? ราชภัฏ หรือแม:แต? มหาวิทยาลัย ศักด์ิศรีของ
ครู ไม?ได:อยู?ท่ีจบวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก แต?ศักด์ิศรีของครูนั้น คือ การท่ีครูคนนั้น ทํา
หน:าท่ีของคําว?าครูด:วยจิตสํานึกด:วยต้ังใจและด:วยความหวังดีต?อลูกศิษย�หรือไม? มากน:อยเพียงใด๔๒๗ 
น?าสงสารครูท่ีทํางานอยู?กับโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางแห?ง นอกจากได:เงินน:อย
แล:ว บางครั้งไปพูดท่ีไหน ไม?มีใครรู:จักโรงเรียนประเภทนี้ เขาก็มีการน:อยใจบ:างเป%นธรรมดา๔๒๘ 
                                                 

 ๔๒๖สัมภาษณ� พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ (บุญยัง eาณโรจโน), เจ:าคณะอําเภอปากท?อ, ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๔๒๗สัมภาษณ� พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ:าคณะอําเภอจอมบึง, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๒๘สัมภาษณ� พระครูจริยธรรมานุรักษ� (วัลลภ จริยธมฺโม), เจ:าคณะอําเภอสวนผึ้ง, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๑๐

 ครูของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางแห?งไม?ได:รับการยกย?องให:เกียรติจาก
คนในสังคมเท?าท่ีควร๔๒๙ คนในชุมชนไม?ให:การยอมรับครูของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ 
ศาสนา โดยมีทัศนะว?าเป%นครูเกรดตํ่า๔๓๐ ครูบางคนขาดความรับผิดชอบ และการประพฤติตนท่ี
เหมาะสม จึงไม?ค?อยได:รับการยอมรับจากผู:ปกครองนักเรียน๔๓๑ 
 ครูบางคนไม?ได:รับการให:เกียรติจากคนในสังคม เพราะตนเองขาดวินัย หรือบกพร?องต?อการ
ปฏิบัติตามกฎและระเบียบ หรือไม?สามารถควบคุมตนเองให:ปฏิบัติตนอย?างถูกต:องตามทํานองคลอง
ธรรมได:๔๓๒ ครูหรือบุคลากรของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางคนไม?มีความเอ้ือเฟ��อ 
เผื่อแผ? หรือช?วยเหลือเพ่ือนร?วม หรือช?วยเหลืองานสังคม จึงไม?ได:รับการยอมรับและให:เกียรติเท?าที
ควร แม:จะได:ชื่อว?าเป%นครูผู:เป%นแม?พิมพ�ของชาติก็ตาม๔๓๓ 
 การกระทําของครูบางคนท่ีเป%นไปในทางลบจากหน:าข?าวหนังสือพิมพ� หรือสื่อต?าง ๆ ก?อให: 
เกิดผลเสียต?อภาพลักษณ�ของครูส?วนใหญ?ท่ีเป%นคนดี๔๓๔ ครูบางคนขาดความสง?างามด:านบุคลิกภาพ
ของครู แต?งกายไม?เหมาะสม และไม?มีลักษณะของความเป%นผู:นําก็อาจไม?ได:รับการยอมรับนับถือจาก
นักเรียนและคนท่ัวไป๔๓๕ 
 ผู:ปกครองบางคนไปพบครูเท่ียวพักผ?อนในสถานเริงรมย�ต?าง ๆ โดยบังเอิญ ก็ทําให:เกิด
ทัศนคติท่ีไม?ดี และอาจเหมารวมครูท้ังหมดของโรงเรียนด:วย๔๓๖ ครูบางคนด่ืมสุรา ทําให:ภาพพจน�ของ
ครูท้ังโรงเรียนเสียหาย๔๓๗ ครูบางคนวางตัวไม?เหมาะสมจึงไม?ได:รับการยอมรับนับถือจากผู:ปกครอง
นักเรียน๔๓๘ 
 
                                                 

 ๔๒๙สัมภาษณ� พระครูอรัญเขตคณารักษ� (นิพนธ� อคฺควณฺโณ), เจ:าคณะอําเภอบ:านคา, ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๔๓๐สัมภาษณ� พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน� อาจาโร), เจ:าคณะอําเภอวัดเพลง, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๓๑สัมภาษณ� นางสุทธิวัลย� สีเหลือง, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๓๒สัมภาษณ� นางลัดดาวัลย� บุญสม, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๓๓สัมภาษณ� นางสาวดารา ไพรนรินทร�, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๓๔สัมภาษณ� นางสาวลัดดาวัลย� มาฆะสวัสดิ์, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๓๕สัมภาษณ� นางสาวอังสุรีย� ศรีคํานวณ, ครูโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๔๓๖สัมภาษณ� นางจิราภรณ� ทวีโชคไพศาล, ครูโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๓๗สัมภาษณ� นางสาวเพียงตะวัน ธนัชโชติกุล, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๓๘สัมภาษณ� นางอนุภา คุณชัยวัฒนกิจ, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๑๑

 ข?าวรายวันท่ีเป%นขาวความประพฤติไม?ดีของครู เช?น ความประพฤติเสียหายทางชู:สาว เป%นต:น 
ก?อให:เกิดกระแสสังคมท่ีเป%นลบต?อครูท้ังประเทศ๔๓๙ โดยท่ัวไป ครูของโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาจะเป%นผู:มีความประพฤติดี เรียบร:อย อยู?ในศีลในธรรม ซ่ึงครูประเภทนี้ก็จะได:รับการ
ต:อนรับเป%นอย?างดีจากผู:ปกครอง ในทางตรงกันข:ามกัน ครูท่ีความประพฤติไม?ดี นอกจากไม?ได:รับการ
ต:อนรับแล:ว อาจโดนเหยียดหยามจากคนในสังคม นี้ก็เป%นเรื่องธรรมดา แต?เชื่อว?ามีอยู?น:อยมากใน
สังคมป̀จจุบัน๔๔๐ ภาครัฐให:การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาไม?เพียงพอต?อความต:องการ๔๔๑ 
 ขาดงบประมาณสนับสนุนอย?างเพียงพอสําหรับการพัฒนาศักยภาพครู๔๔๒ ขาดงบประมาณ
ท่ีเพียงพอต?อการพัฒนาด:านวิชาการหรือวิชาชีพแก?ครูและบุคลากรทางการศึกษา๔๔๓ ครูผู:สอนใน
สาขาวิชาสําคัญ ๆ เช?น วิทยาศาสตร� คณิตศาสตร� ภาษา เป%นต:น มักขาดแคลน แต?ในขณะเดียวกัน 
รัฐก็ให:งบประมาณน:อยมากสําหรับการพัฒนาครูท่ีมีอยู?ให:มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาสําคัญท่ีขาด
บุคลากร๔๔๔ การพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทยให:ครูมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับ
สากลจําเป%นต:องใช:งบประมาณจํานวนมาก ในขณะท่ีโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาต:อง
ใช:เงินท่ีมีไปกับการให:การสงเคราะห�เด็กนักเรียนผู:ยากไร:๔๔๕ 
 รัฐลงทุนเพ่ือการผลิตครูตํ่า เม่ือเปรียบเทียบค?าใช:จ?ายโดยเฉลี่ยต?อหัวในการผลิตบัณฑิต
สาขาต?าง ๆ๔๔๖ ขาดแคลนป̀จจัยท่ีจําเป%นต?อการพัฒนาครู ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ๔๔๗ บัณฑิตจาก
รั้วมหาวิทยาลัยต?าง ๆ ท่ีเป%นคนในชุมชนหรือละแวกเดียวกับชุมชนซ่ึงเป%นท่ีต้ังของโรงเรียน มีวุฒิ
การศึกษาไม?ตรงสาขากับความต:องการ หรือท่ีมีก็ไม?สนใจเข:าร?วมงานด:วย๔๔๘ 

                                                 

 ๔๓๙สัมภาษณ� นางสุภาดี จีรัง, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๔๐สัมภาษณ� นางฉัตรา พันสมตน, ศิษย�เก?าโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๔๑สัมภาษณ� พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก), ผู:รับใบอนุญาตโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูป
ถัมภ�, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๔๒สัมภาษณ� พระอธิการไพศาล สุทฺธจิตโต, ผู:รับใบอนุญาตโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๔๓สัมภาษณ� นางสาวกานดา อินทรวงศ�, ผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๔๔สัมภาษณ� นายขจรศักดิ์ ผ?องอารมณ�, ครูโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๔๕สัมภาษณ� นางสาวผานิตย� อุ?มเอิบ, ศิษย�เก?าโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๔๔๖สัมภาษณ� นายสมพร เหมพันธ�, รองผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๔๔๗สัมภาษณ� นางเทียมแข เชิงทวี, รองผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๔๔๘สัมภาษณ� พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม, ผู:จัดการโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 



 

๒๑๒

 ลูกหลานของคนในชุมชนไม?สนใจประกอบอาชีพครู เพราะส?วนใหญ?มีความต:องการประกอบ 
อาชีพตามบรรพบุรุษ หรือมีฐานอาชีพท่ีพ?อแม? ปูrย?า ตายาย สร:างไว:ให:แล:ว๔๔๙ ในชุมชนขาดทรัพยากร
บุคคลซ่ึงท่ีเป%นท่ีต:องการของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา บุคลากรเฉพาะด:านในชุมชน
หายากมาก ส?วนใหญ?ต:องรับมาจากภายนอกชุมชน เม่ือทํางานอยู?ได:ระยะหนึ่งก็มีการขอออกหรือย:าย
ไปโรงเรียนใกล:บ:านตน๔๕๐ 
 จากการสัมภาษณ�ผู:ให:ข:อมูลหลักเก่ียวกับอุปสรรค (Threat) ของการจัดการโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านการบริหารงานบุคคล สรุปได:ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๘ สรุปผลการสัมภาษณ�ผู:ให:ข:อมูลหลักเก่ียวกับอุปสรรค (Threat) ของการจัดการ

โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านการบริหารงานบุคคล 
 

ท่ี ประเด็น 
ความถ่ี 
(รูป/คน) 

ผู)ให)ข)อมูล 
(ลําดับท่ี) 

๑ ทัศนคติท่ีไม?ถูกต:องของประชาชนเก่ียวกับศักด์ิศรี
ของครูโรงเรียนวัด 

๑๕ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, 
๑๓, ๑๔, ๑๖, 
๑๗, ๑๘, ๑๙, 
๒๐, ๒๑, ๒๒, 
๒๓ 

๒ ภาครัฐให:การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนาไม?เพียงพอต?อความ
ต:องการ 

๗ ๖, ๗, ๑๑, ๑๒, 
๑๕, ๒๔, ๒๕ 

๓ ในชุมชนขาดทรัพยากรบุคคลซ่ึงท่ีเป%นท่ีต:องการของ
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 

๓ ๘, ๙, ๑๐ 

 
 จากตารางท่ี ๔.๑๘ แสดงให:เห็นว?า ผู:ให:ข:อมูลหลักมีความเห็นเก่ียวกับอุปสรรค (Threat) 
ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านการบริหารงานบุคคล 
จํานวน ๓ ประเด็นหลัก ได:แก? ทัศนคติท่ีไม?ถูกต:องของประชาชนเก่ียวกับศักด์ิศรีของครูโรงเรียนวัด, 
ภาครัฐให:การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนาไม?เพียงพอต?อความต:องการ และในชุมชนขาดทรัพยากรบุคคลซ่ึงท่ีเป%นท่ี
ต:องการของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 

                                                 

 ๔๔๙สัมภาษณ� พระสมุห�สมกิจ วรธมฺโม, รองผู:จัดการโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๕๐สัมภาษณ� นางพัชราภรณ� ริปุฤทธิชัย, ผู:อํานวยการโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๑๓

 การวิเคราะห5จุดแข็ง (Strength) ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ 
ศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด)านการบริหารอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ5 

 โดยความเป%นจริง แต?ละโรงเรียนมีความแตกต?างกันในบริบทด:านอาคารสถานท่ี แต?ทุก ๆ 
โรงเรียนก็จะได:รับการสนับสนุนเรื่องสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ�ต?าง ๆ สําหรับจัดการศึกษาจากวัดท่ีเป%น
ผู:ถือใบอนุญาตของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนานั้น ๆ๔๕๑ โรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาจะได:เปรียบกว?าโรงเรียนประเภทอ่ืนในชุมชน เพราะมีวัดเป%นผู:ดําเนินการจัดต้ัง
โรงเรียน วัดจึงให:ใช:วัสดุอุปกรณ�ต?าง ๆ ท่ีมี และจัดหาวัสดุอุปกรณ�ต?าง ๆ เพ่ิมเติมให: เพ่ือสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมต?าง ๆ๔๕๒ 
 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาสามารถนํานักเรียนมาศึกษาศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิป̀ญญาท:องถ่ินจากสถาป̀ตยกรรม ศาสนสถาน ซ่ึงถือเป%นสื่อการเรียนรู:ประเภทหนึ่งท่ีให:นักเรียน
สามารถเรียนรู:ได:จากประสบการณ�ตรง๔๕๓ วัดมีพ้ืนท่ีท่ีดินให:โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
ยืมใช:จัดกิจกรรมกีฬาและอ่ืน ๆ๔๕๔ กิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาต?าง ๆ เช?น วันมาฆบูชา 
วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข:าพรรษา วันออกพรรษา เป%นต:น สามารถนํานักเรียนเข:าร?วม
กิจกรรมในสภาพจริงได: เพราะโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาส?วนใหญ?มีพ้ืนท่ีติดกับเขต
วัด๔๕๕ 
 วัดมีสถานท่ีกว:างขวางสําหรับจัดกิจกรรมต?าง ๆ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
จึงได:เปรียบกว?าโรงเรียนประเภทอ่ืน เพราะวัดเป%นผู:ดําเนินการต้ังโรงเรียนและมีเจ:าอาวาสของวัดนั้น ๆ 
เป%นผู:ถือใบอนุญาต๔๕๖ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาได:รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ�
เครื่องใช:ต?าง ๆ จากวัดท่ีเป%นฐาน ซ่ึงโดยธรรมชาติของวัดจะมีพุทธศาสนิกชนให:ความศรัทธานําวัสดุ
สิ่งของเครื่องใช: และสิ่งอํานวยความสะดวกต?าง ๆ มาถวายอยู?เป%นปกติ๔๕๗ วัดถือเป%นศูนย�กลางและ
แหล?งเรียนรู:ของชุมชน โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจึงถือเป%นโรงเรียนท่ีมีแหล?งเรียนรู:
ของชุมชนเป%นของตนเอง๔๕๘ 

                                                 

 ๔๕๑สัมภาษณ� พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ (บุญยัง eาณโรจโน), เจ:าคณะอําเภอปากท?อ, ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๔๕๒สัมภาษณ� พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ:าคณะอําเภอจอมบึง, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๕๓สัมภาษณ� พระครูอรัญเขตคณารักษ� (นิพนธ� อคฺควณฺโณ), เจ:าคณะอําเภอบ:านคา, ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๔๕๔สัมภาษณ� พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก), ผู:รับใบอนุญาตโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูป
ถัมภ�, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๕๕สัมภาษณ� พระสมุห�สมกิจ วรธมฺโม, รองผู:จัดการโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๕๖สัมภาษณ� พระครูจริยธรรมานุรักษ� (วัลลภ จริยธมฺโม), เจ:าคณะอําเภอสวนผึ้ง, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๕๗สัมภาษณ� พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน� อาจาโร), เจ:าคณะอําเภอวัดเพลง, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๕๘สัมภาษณ� พระอธิการไพศาล สุทฺธจิตโต, ผู:รับใบอนุญาตโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๑๔

 อาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ�ของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาส?วนใหญ?
ได:รับความร?วมมือในการดูแลรักษาจากบุคลากรภายในเป%นอย?างดี๔๕๙ ผู:บริหารปลูกฝ`งจิตสํานึกและ
สร:างความตระหนักรู:แก?บุคลากรในการร?วมกันดูแล รักษา อาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ� สิ่งของ
เครื่องใช:สํานักงาน โดยเน:นนโยบายตามกิจกรรม ๕ ส. คือ จัดสถานท่ีให:เอ้ือต?อการใช:งานให:สะอาด
ถูกสุขลักษณะ แยกสิ่งของท่ีจําเป%นและไม?จําเป%นให:ขจัดออกไป จัดวางของท่ีจําเป%นให:ง?ายต?อการ
นําไปใช:งาน ทําความสะอาดสถานท่ีอุปกรณ�สิ่งของเครื่องใช:ให:สะอาดอยู?เสมอ และให:บุคลากรปฏิบัติ
ให:ถูกต:องและติดเป%นนิสัย๔๖๐ 
 อาคารสถานท่ีของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีมาตรฐานตามเกณฑ�
คุณภาพของ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (ส.มศ.)๔๖๑ มีการวางแผน
พัฒนาอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล:อม การจัดบรรยากาศท้ังภายในห:องเรียนและภายในโรงเรียนให:เกิด
ความร?มรื่น เป%นสัดส?วนสวยงาม เอ้ือต?อการเรียนรู:ของผู:เรียน จัดดูแลบํารุงรักษา อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ห:องเรียน ห:องพิเศษ และห:องบริการต?าง ๆ ให:ใช:ประโยชน�ได:อย?างคุ:มค?าตามเกณฑ�ปริมาณ
และคุณภาพตรงตามมาตรฐาน๔๖๒ มีการจัดบรรยากาศภายในอาคารเรียนให:เกิดความสะอาด ความ
ร?มรื่น ความสวยงาม ความสะดวก และคํานึงถึงความปลอดภัยเป%นสําคัญ๔๖๓ มีการการสรุปประเมินผล
และรายงานการใช:อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล:อมของโรงเรียนเป%นประจําทุกป{ด:วย๔๖๔ 
 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาทุกโรงเรียนมีนโยบายในการบริหารจัดการ
อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล:อมบนหลักการ สะอาด สงบ และสว?างทางป̀ญญา ตามแนววิถีพุทธ๔๖๕ มี
การจัดอาคารสภาพแวดล:อม ห:องเรียน และแหล?งเรียนรู:ท่ีส?งเสริมการพัฒนาศีล สมาธิ และป̀ญญา 
เช?น มีศาลาพระพุทธรูปเด?นเหมาะสมท่ีจะชวนให:ระลึกถึงพระรัตนตรัยอยู?เสมอ มีมุมหรือห:องให:ศึกษา
พุทธธรรม บริหารจิต เจริญภาวนาเหมาะสม๔๖๖ 

                                                 

 ๔๕๙สัมภาษณ� พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม, ผู:จัดการโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๔๖๐สัมภาษณ� นางพัชราภรณ� ริปุฤทธิชัย, ผู:อํานวยการโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๖๑สัมภาษณ� นางสาวกานดา อินทรวงศ�, ผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๖๒สัมภาษณ� นายขจรศักดิ์ ผ?องอารมณ�, ครูโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๖๓สัมภาษณ� นางเทียมแข เชิงทวี, รองผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๔๖๔สัมภาษณ� นายสมพร เหมพันธ�, รองผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๔๖๕สัมภาษณ� นางสาวอังสุรีย� ศรีคํานวณ, ครูโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๔๖๖สัมภาษณ� นางจิราภรณ� ทวีโชคไพศาล, ครูโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๑๕

 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจัดบรรยากาศในห:องเรียนและนอกห:องเรียนมี
ความสะอาด ความร?มรื่น ความสวยงาม ความปลอดภัย และความสะดวก๔๖๗ เน:นการตกแต?งบริเวณ
ให:เป%นธรรมชาติหรือใกล:ชิดธรรมชาติ ชวนมีใจสงบ และส?งเสริมป̀ญญา เช?น ร?มรื่น มีปyายนิเทศ ปyาย
คุณธรรม ดูแลเสียงต?าง ๆ มิให:อึกทึก ถ:าเปjดเพลงกระจายเสียงก็พิถีพิถันเลือกเพลงท่ีส?งเสริมสมาธิ 
ประเทืองป̀ญญา เป%นต:น๔๖๘ มุ?งจัดสภาพแวดล:อมท่ีดีให:แก?นักเรียน เพ่ือสนับสนุนให:ผู:เรียนพัฒนาตาม
หลักพุทธธรรมอย?างบูรณาการ๔๖๙ 
 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาสามารถดําเนินการสร:างอาคารหรือจัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณ�ทางการศึกษาได:เองโดยใช:เงินบริจาคหรือการบริจาคสิ่งของโดยตรง (ถ:ามี) ไม?ต:องรองบจาก
ภาครัฐเพียงอย?างเดียว๔๗๐ วัดเป%นแกนนําในการทอดผ:าปrาเพ่ือหารายได:จัดสร:างอาคารเรียน๔๗๑ 
ผู:ปกครองและคนในชุมชนได:ร?วมกันเป%นเจ:าภาพทอดผ:าปrาสามัคคีสบทบทุนจัดสร:างอาคารเรียนของ
โรงเรียนการกุศลของวัด เพราะงบประมาณจากรัฐบาลไม?เพียงพอ๔๗๒ 
 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีการจัดทอดผ:าปrาสามัคคี เพ่ือจัดหาทุนทรัพย� 
ในการก?อสร:างอาคารเรียนของโรงเรียนได: โดยได:นิมนต�หลวงพ?อเจ:าอาวาสเป%นประธาน๔๗๓ โรงเรียน
สามารถทอดผ:าปrาการศึกษา เพ่ือหางบประมาณในการสนับสนุนการสร:างหรือซ?อมแซมอาคารเรียน 
โดยจัดต้ังกองผ:าปrาข้ึนมาเพ่ือเปjดโอกาสให:ครูบาอาจารย� ผู:ปกครอง และประชาชนผู:มีจิตศรัทธา ได:มี
โอกาสได:บริจาคร?วมกันเพ่ือนําเงินสมทบทุนสร:างหรือซ?อมแซมอาคารเรียน เพ่ือประโยชน�ทางการ 
ศึกษา๔๗๔ โรงเรียนได:ร?วมกับศิษย�เก?าทอดผ:าปrาสามัคคีสร:างอาคารเรียน๔๗๕ 
 จากการสัมภาษณ�ผู:ให:ข:อมูลหลักเก่ียวกับจุดแข็ง (Strength) ของการจัดการโรงเรียนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านการบริหารอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ� สรุปได:ดังนี้ 

                                                 

 ๔๖๗สัมภาษณ� นางสาวลัดดาวัลย� มาฆะสวัสดิ์, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๖๘สัมภาษณ� นางสาวเพียงตะวัน ธนัชโชติกุล, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๖๙สัมภาษณ� นางสุภาดี จีรัง, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๗๐สัมภาษณ� นางสาวผานิตย� อุ?มเอิบ, ศิษย�เก?าโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๔๗๑สัมภาษณ� นางสาวดารา ไพรนรินทร�, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๗๒สัมภาษณ� นางอนุภา คุณชัยวัฒนกิจ, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๗๓สัมภาษณ� นางลัดดาวัลย� บุญสม, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๗๔สัมภาษณ� นางสุทธิวัลย� สีเหลือง, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๗๕สัมภาษณ� นางฉัตรา พันสมตน, ศิษย�เก?าโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๑๖

ตารางท่ี ๔.๑๙ สรุปผลการสัมภาษณ�ผู:ให:ข:อมูลหลักเก่ียวกับจุดแข็ง (Strength) ของการจัดการ
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านการบริหารอาคาร
สถานท่ีและวัสดุอุปกรณ� 

 

ท่ี ประเด็น 
ผู)ให)ข)อมูล 
(ลําดับท่ี) 

ความถ่ี 
(รูป/คน) 

๑ โรงเรียนการกุศลของวัดสามารถขอรับการสนับสนุน
เรื่องสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ�ต?าง ๆ จากวัดท่ีเป%นผู:
ถือใบอนุญาตได: 

๑, ๒, ๓, ๔, ๕, 
๖, ๗, ๙ 

๘ 

๒ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาสามารถ
ดําเนินการสร:างอาคารหรือจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ�ทาง
การศึกษาได:เองโดยใช:เงินบริจาคหรือการบริจาค
สิ่งของโดยตรงโดยไม?ต:องรองบประมาณจากภาครัฐ
เพียงอย?างเดียว 

๑๕, ๑๘, ๑๙, 
๒๐, ๒๒, ๒๓ 

๖ 

๓ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาทุกโรงเรยีนมี
นโยบายในการบริหารจัดการอาคารสถานท่ีและ
สิ่งแวดล:อมบนหลักการ สะอาด สงบ และสว?างทาง
ป̀ญญา ตามแนววิถีพุทธ 

๑๓, ๑๔, ๑๖, 
๑๗, ๒๑ 

๕ 

๔ อาคารสถานท่ีของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ 
ศาสนามีมาตรฐานตามเกณฑ�คุณภาพของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (ส.มศ.) 

๑๑, ๑๒, ๒๔, 
๒๕ 

๔ 

๕ อาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ�ของโรงเรียนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนาส?วนใหญ?ได:รับความร?วมมือ
ในการดูแลรักษาจากบุคลากรภายในเป%นอย?างดี 

๘, ๑๐ ๒ 

 
 จากตารางท่ี ๔.๑๙ แสดงให:เห็นว?า ผู:ให:ข:อมูลหลักมีความเห็นเก่ียวกับจุดแข็ง (Strength) 
ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านการบริหารอาคาร
สถานท่ีและวัสดุอุปกรณ� จํานวน ๕ ประเด็นหลัก ได:แก? โรงเรียนการกุศลของวัดสามารถขอรับการ
สนับสนุนเรื่องสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ�ต?าง ๆ จากวัดท่ีเป%นผู:ถือใบอนุญาตได:, โรงเรียนการกุศลของวัด
ในพระพุทธศาสนาสามารถดําเนินการสร:างอาคารหรือจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ�ทางการศึกษาได:เองโดยใช:
เงินบริจาคหรือการบริจาคสิ่งของโดยตรงโดยไม?ต:องรองบประมาณจากภาครัฐเพียงอย?างเดียว, โรงเรียน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาทุกโรงเรียนมีนโยบายในการบริหารจัดการอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล:อม
บนหลักการ สะอาด สงบ และสว?างทางป̀ญญา ตามแนววิถีพุทธ, อาคารสถานท่ีของโรงเรียนการกุศล
ของวัดในพระพุทธ ศาสนามีมาตรฐานตามเกณฑ�คุณภาพของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (ส.มศ.) และอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ�ของโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาส?วนใหญ?ได:รับความร?วมมือในการดูแลรักษาจากบุคลากรภายในเป%นอย?างดี 



 

๒๑๗

 การวิเคราะห5จุดอ3อน (Weakness) ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ 
ศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด)านการบริหารอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ5 

 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางแห?งไม?สร:างลักษณะนิสัยท่ีดีแก?นักเรียน 
เพ่ือให:ช?วยกันหวงแหนรักษาโรงเรียน๔๗๖ ไม?รณรงค�ให:มีการใช:และดูแลรักษาห:องน้ํา-ห:องส:วมอย?าง
จริงจัง๔๗๗ ขาดการรณรงค�ในการใช:และบํารุงรักษาอาคารหอประชุม/ห:องประชุม๔๗๘ การช?วยกันดูแล
รักษาอุปกรณ�อาคารสถานท่ีของห:องพลศึกษายังไม?ดีเท?าท่ีควร๔๗๙ บางโรงเรียนไม?ปลูกฝ`งจิตสํานึก
รักษ�ทรัพย�สินของโรงเรียน๔๘๐ ไม?ได:สร:างจิตสํานึกให:นักเรียนรู:สึกว?าอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ�
ของโรงเรียนก็เป%นของของนักเรียน๔๘๑ 
 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางโรงเรียนไม?สร:างวินัยในการใช:อาคารสถานท่ี
และอุปกรณ�การเรียนแก?นักเรียน๔๘๒ ไม?ได:รณรงค�อย?างจริงจังให:นักเรียนช?วยกันรักษาความสะอาด๔๘๓ 
บางโรงเรียนมอบหมายให:เป%นหน:าท่ีของเจ:าหน:าท่ีหรือนักการภารโรงในการดูแลรักษาความสะอาดท่ัว
ท้ังบริเวณโรงเรียน๔๘๔ บางโรงเรียนไม?มีการประกวดให:รางวัลหรือยกย?องชมเชยแก?นักเรียนท่ีร?วมกัน
รักษาความสะอาดของโรงเรียน เช?น เกียรติบัตร เป%นต:น๔๘๕ บางโรงเรียนไม?ประกาศคุณความดีของ
นักเรียนห:องท่ีสามารถทําคะแนนสูงหรือได:ดาวสูงสุด ซ่ึงก็ควรได:รับรางวัลชนะเลิศหรือควรได:รับการ
ประกาศชื่นชมความดีท่ีหน:าเสาธง๔๘๖ 

                                                 

 ๔๗๖สัมภาษณ� พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ (บุญยัง eาณโรจโน), เจ:าคณะอําเภอปากท?อ, ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๔๗๗สัมภาษณ� พระอธิการไพศาล สุทฺธจิตโต, ผู:รับใบอนุญาตโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๗๘สัมภาษณ� พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก), ผู:รับใบอนุญาตโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูป
ถัมภ�, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๗๙สัมภาษณ� พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม, ผู:จัดการโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๔๘๐สัมภาษณ� นางสาวอังสุรีย� ศรีคํานวณ, ครูโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๔๘๑สัมภาษณ� นางจิราภรณ� ทวีโชคไพศาล, ครูโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๘๒สัมภาษณ� นางสาวอังสุรีย� ศรีคํานวณ, ครูโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๔๘๓สัมภาษณ� นางอนุภา คุณชัยวัฒนกิจ, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๘๔สัมภาษณ� นางลัดดาวัลย� บุญสม, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๘๕สัมภาษณ� นางฉัตรา พันสมตน, ศิษย�เก?าโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๘๖สัมภาษณ� นางจิราภรณ� ทวีโชคไพศาล, ครูโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๑๘

 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจําเป%นต:องการจัดสรรงบประมาณรายจ?ายไปใช:
ในงานประเภทอ่ืนท่ีมีความจําเป%นมากกว?าอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ� เพราะงบประมาณท่ีได:รับ
การอุดหนุนจากรัฐมีจํากัด ป̀จจุบัน การจัดซ้ือจัดสร:างอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ�มีความจําเป%นอยู?
ในอันดับท:าย ๆ ในการปฏิบัติงานต:องจัดหาตามลําดับความจําเป%น ซ่ึงให:ความสําคัญกับกิจการ
นักเรียนเป%นอันดับแรก๔๘๗ 
 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางแห?งมีจํานวนนักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน จึงทําให:
อาคารสถานท่ี โดยเฉพาะห:องเรียน มีจํานวนไม?เพียงพอต?อความต:องการใช:งาน๔๘๘ โรงเรียนท่ีมี
ผู:เรียนมาก ในขณะท่ีห:องเรียนและอาคารเรียนไม?ได:ขยายเพ่ือรองรับจํานวนผู:เรียนท่ีมากข้ึน นี้เป%น
ป̀ญหาเร?งด?วน๔๘๙ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางโรงเรียนมีอาคารสถานท่ีคับแคบ
และจํานวนโต�ะเก:าอ้ีท่ีไม?เพียงพอกับจํานวนนักเรียนท่ีมีมากข้ึน๔๙๐ เม่ือจํานวนผู:เรียนเพ่ิมข้ึน ในขณะ
ท่ีจํานวนห:องเรียนเท?าเดิม จึงแก:ไขเบ้ืองต:นด:วยการเพ่ิมจํานวนโต�ะเก:าอ้ีในแต?ละห:องเรียนเพ่ือรองรับ
จํานวนผู:เรียนดังกล?าว๔๙๑ ป̀ญหาของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางแห?ง คือ ความ
แออัดของผู:เรียน เนื่องจากสถานท่ีไม?เพียงพอกับความต:องการ ซ่ึงป̀ญหานี้เป%นป̀ญหาสําคัญท่ีต:องรับ
การแก:ไขอย?างเร?งด?วนท่ีสุด๔๙๒ 
 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางโรงเรียนมีอาคารสถานท่ีจํากัด๔๙๓ บาง
โรงเรียนไม?สามารถปล?อยนักเรียนทุกชั้นลงมาทานอาหารพร:อมกันไม?ได: เพราะโรงอาหารมีขนาดเล็ก 
จึงต:องทยอยปล?อยนักเรียนพักกลางวันโดยเหลื่อมเวลากัน และผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนลําดับก?อน-หลัง
กันเพ่ือความเสมอภาค แต?ในความเป%นจริง การรับประทานอาหารไม?ตรงต?อเวลาย?อมมีผลร:ายต?อ
สุขภาพโดยรวมของนักเรียน๔๙๔ บางโรงเรียนไม?มีสนามเด็กเล?นเป%นของตนเอง ต:องขอใช:สนามเด็ก
ร?วมกับโรงเรียนประเภทอ่ืนท่ีอยู?ใกล:เคียง จึงต:องมีการตกลงเพ่ือแบ?งเวลาให:นักเรียนท้ัง ๒ โรงเรียน 
ลงเล?นในสนามตามเวลาท่ีกําหนดไว:คนละครึ่งของช?วงเวลาพักกลางวัน๔๙๕ 

                                                 

 ๔๘๗สัมภาษณ� นางพัชราภรณ� ริปุฤทธิชัย, ผู:อํานวยการโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๘๘สัมภาษณ� พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ:าคณะอําเภอจอมบึง, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๘๙สัมภาษณ� พระครูจริยธรรมานุรักษ� (วัลลภ จริยธมฺโม), เจ:าคณะอําเภอสวนผึ้ง, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๙๐สัมภาษณ� พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน� อาจาโร), เจ:าคณะอําเภอวัดเพลง, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๙๑สัมภาษณ� พระสมุห�สมกิจ วรธมฺโม, รองผู:จัดการโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๙๒สัมภาษณ� พระครูอรัญเขตคณารักษ� (นิพนธ� อคฺควณฺโณ), เจ:าคณะอําเภอบ:านคา, ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๔๙๓สัมภาษณ� นางสาวกานดา อินทรวงศ�, ผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๙๔สัมภาษณ� นางเทียมแข เชิงทวี, รองผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๔๙๕สัมภาษณ� นายสมพร เหมพันธ�, รองผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 



 

๒๑๙

 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางแห?งมีพ้ืนท่ีจํากัด ไม?สามารถก?อสร:างอาคาร
เรียนเพ่ิมเติมให:เพียงพอกับจํานวนนักเรียนได: เพราะจําเป%นต:องจัดซ้ือท่ีดินเพ่ิมเติมเสียก?อน นักเรียน
หลายรุ?นจึงต:องอดทนกับความคับแคบและความแออัด๔๙๖ บางโรงเรียนมีห:องเรียนไม?เพียงพอตาม
เกณฑ�มาตรฐาน และไม?มีแนวทางการแก:ป̀ญหาการขาดแคลนได:อย?างเหมาะสม๔๙๗ บางโรงเรียนมี
อาคารสถานท่ีท่ียังไม?เพียงพอ๔๙๘ ป̀ญหาด:านสถานท่ีของโรงเรียนคับแคบ๔๙๙ 
 ป̀จจุบัน โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางโรงเรียนมีสถานท่ีท่ีไม?เอ้ืออํานวย มี
ข:อจํากัดด:านสถานท่ีหรือพ้ืนท่ีไม?มีความเป%นเอกเทศ๕๐๐ บางโรงเรียนไม?มีท่ีจอดรถ หรือถ:ามีก็คับแคบ
มาก ไม?พอต?อปริมาณ๕๐๑บางโรงเรียนมีสถานท่ีคับแคบเกินไป ไม?มีท่ีนั่งสําหรับให:ผู:ปกครองนั่งรอรับ
นักเรียนตอนเลิกเรียน๕๐๒ 
 จากการสัมภาษณ�ผู:ให:ข:อมูลหลักเก่ียวกับจุดอ?อน (Weakness) ของการจัดการโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านการบริหารอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ� สรุป
ได:ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๒๐ สรุปผลการสัมภาษณ�ผู:ให:ข:อมูลหลักเก่ียวกับจุดอ?อน (Weakness) ของการจัดการ

โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านการบริหารอาคาร
สถานท่ีและวัสดุอุปกรณ� 

 

ท่ี ประเด็น 
ผู)ให)ข)อมูล 
(ลําดับท่ี) 

ความถ่ี 
(รูป/คน) 

๑ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบาง
โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีไม?เพียงพอ 

๒, ๓, ๔, ๕, ๙, 
๑๑, ๑๒, ๑๕, ๑๗, 
๑๘, ๒๐, ๒๑, ๒๒, 

๒๔ 

๑๔ 

 

                                                 

 ๔๙๖สัมภาษณ� นางสาวผานิตย� อุ?มเอิบ, ศิษย�เก?าโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๔๙๗สัมภาษณ� นายขจรศักดิ์ ผ?องอารมณ�, ครูโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๙๘สัมภาษณ� นางสุทธิวัลย� สีเหลือง, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๙๙สัมภาษณ� นางสาวลัดดาวัลย� มาฆะสวัสดิ์, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๐๐สัมภาษณ� นางสาวเพียงตะวัน ธนัชโชติกุล, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๐๑สัมภาษณ� นางสาวดารา ไพรนรินทร�, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๐๒สัมภาษณ� นางสุภาดี จีรัง, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๒๐

ตารางท่ี ๔.๒๐ สรุปผลการสัมภาษณ�ผู:ให:ข:อมูลหลักเก่ียวกับจุดอ?อน (Weakness) ของการจัดการโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านการบริหารอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ� (ต?อ) 

 

ท่ี ประเด็น 
ผู)ให)ข)อมูล 
(ลําดับท่ี) 

ความถ่ี 
(รูป/คน) 

๒ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางแห?ง
ไม?เสริมสร:างคุณธรรมและลักษณะนิสัยท่ีดีในการใช:
อาคารสถานท่ีและอุปกรณ�การเรียนแก?นักเรียน 

๑, ๖, ๗, ๘, 
๑๓, ๑๖, ๑๙, 

๒๐, ๒๓ 

๙ 

๓ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจําเป%น
ต:องการจัดสรรงบประมาณรายจ?ายไปใช:ในงาน
ประเภทอ่ืนท่ีมีความจําเป%นมากกว?าอาคารสถานท่ี
และวัสดุอุปกรณ� 

๑๐, ๒๕ ๒ 

 
 จากตารางท่ี ๔.๒๐ แสดงให: เห็นว?า ผู: ให:ข:อมูลหลักมีความเห็นเ ก่ียวกับจุดอ?อน 
(Weakness) ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านการ
บริหารอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ� จํานวน ๓ ประเด็นหลัก ได:แก? โรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาบางโรงเรียนมีอาคารสถานท่ีไม?เพียงพอโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
บางแห?งไม?เสริมสร:างคุณธรรมและลักษณะนิสัยท่ีดีในการใช:อาคารสถานท่ีและอุปกรณ�การเรียนแก?
นักเรียน และโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจําเป%นต:องการจัดสรรงบประมาณรายจ?ายไป
ใช:ในงานประเภทอ่ืนท่ีมีความจําเป%นมากกว?าอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ� 
 
 การวิเคราะห5โอกาส (Opportunity) ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ 
ศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด)านการบริหารอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ5 

 คนในสังคมเล็งเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพแก?เด็กและเยาวชน โดยเด็ก
และเยาวชนจําเป%นต:องได:รับการพัฒนาทางคุณภาพความรู:และคุณภาพจิตใจควบคู?กันไป สามารถ
พ่ึงพาตนเองได:เป%นสําคัญ๕๐๓ บุคคลภายนอกให:ความร?วมมือในการจัดสร:างอาคารสถานท่ีเป%นอย?างดี 
เพราะคนรุ?นหลังให:ความร?วมมือดีกว?าคนรุ?นเก?า เพราะเห็นความสําคัญของการศึกษาในฐานะเป%น
เครื่องมือในการพัฒนาคน๕๐๔คณะสงฆ�และทุกภาคส?วนในสังคมให:การสนับสนุนการจัดสร:างอาคาร
เรียน๕๐๕ 

                                                 

 ๕๐๓สัมภาษณ� พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ (บุญยัง eาณโรจโน), เจ:าคณะอําเภอปากท?อ, ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๕๐๔สัมภาษณ� พระครูอรัญเขตคณารักษ� (นิพนธ� อคฺควณฺโณ), เจ:าคณะอําเภอบ:านคา, ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๕๐๕สัมภาษณ� พระครูจริยธรรมานุรักษ� (วัลลภ จริยธมฺโม), เจ:าคณะอําเภอสวนผึ้ง, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๒๑

 ทุกภาคส?วนในสังคมไทยเห็นคุณค?าของเด็กและเยาวชน เล็งเห็นความจําเป%นท่ีเด็กและ
เยาวชนทุกคนต:องได:รับการเอาใจใส?และดูแลอย?างเหมาะสมและรอบด:าน๕๐๖ ท้ังภาครัฐ องค�กร
เอกชน ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมในทุกระดับต:องการให:เด็กและเยาวชนได:รับการพัฒนาท้ัง
กาย ใจ สติป̀ญญา อารมณ� สังคมเต็มตามศักยภาพ และมีพฤติกรรมเหมาะสมตามวัย๕๐๗ ประเทศ
ต:องการอนาคตของชาติท่ีมีความแข็งแรงทางร?างกายและจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสํานึกความ
เป%นพลเมืองท่ีดี๕๐๘ 
 หน?วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีส?วนเก่ียวข:องกับการจัดการศึกษาของประเทศต:องการ
สร:างภูมิคุ:มกันในการดํารงชีวิตของเด็กและเยาวชน ให:เด็กและเยาวชนได:รับการพัฒนาท้ังกาย ใจ 
สติป`ญญา อารมณ� สังคม และมีพฤติกรรมเหมาะสมตามวัย๕๐๙ ผู:ปกครองต:องการให:โรงเรียนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนาพัฒนาความรู:แก?บุตรหลานตามความต:องการ ความถนัด และศักยภาพของ
แต?ละคนอย?างแท:จริง๕๑๐ 
 สังคมต:องการการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพ่ือสร:างคุณสังคมแห?งการเรียนรู:๕๑๑ ต:องการให:
มีการจัดบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพแก?เด็กท่ีมีความต:องการพิเศษ เด็กท่ีมีความสามารถหรือถนัด
พิเศษ เพ่ือให:เด็กประเภทนี้สามารถประกอบอาชีพและใช:ชีวิตอยู?ในสังคมได:๕๑๒ ผู:ปกครองต:องการให:
โรงเรียนการกุศลของวันในพระพุทธศาสนาอบรมนักเรียนให:เป%นคนดี มีความรู: รวมถึง การมีสุขภาพ
พลานามัยท่ีแข็งแรงและรู:จักปyองกันตนเองจากอันตรายและสิ่งเสพติดให:โทษท้ังหลายด:วย๕๑๓ ทุกภาค
ส?วนในสังคมเล็งเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพแก?เด็กและเยาวชน ในฐานะท่ีเป%น
บุคลากรสําคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศชาติต?อไปในอนาคต๕๑๔ 

                                                 

 ๕๐๖สัมภาษณ� พระสมุห�สมกิจ วรธมฺโม, รองผู:จัดการโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๐๗สัมภาษณ� นางสาวลัดดาวัลย� มาฆะสวัสดิ์, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๐๘สัมภาษณ� นางสาวเพียงตะวัน ธนัชโชติกุล, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๐๙สัมภาษณ� นางสาวดารา ไพรนรินทร�, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๑๐สัมภาษณ� นางอนุภา คุณชัยวัฒนกิจ, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๑๑สัมภาษณ� นางลัดดาวัลย� บุญสม, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๑๒สัมภาษณ� นางสุภาดี จีรัง, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๑๓สัมภาษณ� นางสุทธิวัลย� สีเหลือง, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๑๔สัมภาษณ� นางฉัตรา พันสมตน, ศิษย�เก?าโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๒๒

 แม:โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจะได:รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลใน
การสร:างอาคาร จัดซ้ือวัสดุ ฯลฯ จํานวนมาก แต?ภาครัฐก็ยังเปjดโอกาสให:สามารถรับบริจาคจากผู:มีจิต
ศรัทธาได:๕๑๕ รัฐเปjดโอกาสให:ทางโรงเรียนประชาสัมพันธ�เพ่ือรับการสนับสนุนจากภายนอกได:๕๑๖ วัด
จะช?วยประชาสัมพันธ�บอกบุญแก?ญาติโยมในการจัดซ้ืออุปกรณ�การเรียนการสอน๕๑๗ บางครั้งเป%นการ
ทอดผ:าปrาสามัคคีเพ่ือสบทบทุนจัดซ้ือหรือจัดสร:างอาคารเรียนและวัสดุอุปกรณ�ทางการศึกษา แต?
บางครั้งทางวัดก็เป%นผู:บอกบุญแล:วให:ผู:สนใจนําเงินไปให:กับทางโรงเรียนเอง๕๑๘ โรงเรียนสามารถ
เปjดรับบริจาคจากผู:มีจิตศรัทธาได:โดยตรง๕๑๙ รัฐอนุญาตให:หารายได:จากการรับบริจาคได:เองโดยให:
อํานาจอนุมัติจากกรรมการสถานศึกษา โดยไม?ต:องส?งเรื่องขออนุมัติจากกระทรวง เป%นการให:สิทธิ์ขาด
กับฝrายผู:รับใบอนุญาต ซ่ึงเป%นการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานได:เป%นอย?างดี๕๒๐ 
 ภาครัฐให:ความสนใจ ใส?ใจต?อคุณภาพการจัดการศึกษา มีการดูแลและผู:ตรวจสอบจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (ส.มศ.) มาตรวจประเมินคุณภาพและให:
คําแนะนําเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา๕๒๑ 
 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาได:รับงบประมาณสนับสนุนด:านอาคารสถานท่ีจาก
รัฐบาล ผ?านสํานักงานคณะกรรมการส?งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ตามสัดส?วนจํานวนของ
นักเรียน๕๒๒ 
 โอกาสท่ีดี คือ ศรัทธาจากชาวพุทธ๕๒๓ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาได:รับการ
บริจาควัสดุและอุปกรณ�ทางการศึกษาจากประชาชนท่ัวไป เช?น โต�ะ เก:าอ้ี หนังสือ สื่อการสอน๕๒๔ 

                                                 

 ๕๑๕สัมภาษณ� พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ:าคณะอําเภอจอมบึง, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๑๖สัมภาษณ� นางสาวอังสุรีย� ศรีคํานวณ, ครูโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๕๑๗สัมภาษณ� พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน� อาจาโร), เจ:าคณะอําเภอวัดเพลง, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๑๘สัมภาษณ� พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก), ผู:รับใบอนุญาตโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูป
ถัมภ�, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๑๙สัมภาษณ� พระอธิการไพศาล สุทฺธจิตโต, ผู:รับใบอนุญาตโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๒๐สัมภาษณ� นางพัชราภรณ� ริปุฤทธิชัย, ผู:อํานวยการโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๒๑สัมภาษณ� พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม, ผู:จัดการโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๕๒๒สัมภาษณ� นางสาวกานดา อินทรวงศ�, ผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๒๓สัมภาษณ� นางสาวผานิตย� อุ?มเอิบ, ศิษย�เก?าโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๕๒๔สัมภาษณ� นายสมพร เหมพันธ�, รองผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 



 

๒๒๓

 ประชาชนท่ีนับถือพระพุทธศาสนาให:การสนับสนุนทุนจัดสร:างอาคารและทุนจัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณ�การศึกษา เพราะโดยปกติ คนไทยเป%นผู:ใจบุญอยู?แล:ว การชอบทําบุญนั้นมีอยู?ในตัวของคน
ไทยแต?ละคนท่ีถูกปลูกฝ`งมาจากทางครอบครัว ทําให:คนไทยมีลักษณะเด?นในแง?ของการมีน้ําใจและ
ความอ้ือเฟ��อเผื่อแผ?สูง๕๒๕ การทําบุญเพ่ือการศึกษาของคนไทยพุทธมีหลายอย?าง เช?น ซ้ือท่ีดินสร:าง
โรงเรียน สร:างอาคาร ซ้ือวัสดุและอุปกรณ�ทางการศึกษา ฯลฯ ซ่ึงดังกล?าวนี้ มักเป%นการให:ทุนใน
ลักษณะของการทอดผ:าปrาทางการศึกษา๕๒๖ 
 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจะได:รับการสนับสนุนจากพุทธศาสนิกชนใน
รูปแบบของเงินบริจาคเป%นส?วนมาก นอกจากนี้ ยังมีนิสิตนักศึกษาจํานวนมากมายจากหลาย
สถานศึกษาท่ีรวมกันเป%นชมรมหรือกลุ?มอาสา มีกิจกรรมออกค?ายอาสาโดยเน:นการทํากิจกรรมพัฒนา
โรงเรียนด:วย เช?น การซ?อมแซมอาคารเรียน ห:องสมุด หรือจัดซ้ืออุปกรณ�การศึกษาให:แก?เด็กนักเรียน 
เป%นต:น๕๒๗ 
 จากการสัมภาษณ�ผู:ให:ข:อมูลหลักเก่ียวกับโอกาส (Opportunity) ของการจัดการโรงเรียน
การกุศลของวัดในพระ พุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านการบริหารอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ� 
สรุปได:ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๒๑ สรุปผลการสัมภาษณ�ผู:ให:ข:อมูลหลักเก่ียวกับโอกาส (Opportunity) ของการจัดการ

โรงเรียนการกุศลของวัดในพระ พุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านการบริหารอาคาร
สถานท่ีและวัสดุอุปกรณ� 

 

ท่ี ประเด็น 
ผู)ให)ข)อมูล 
(ลําดับท่ี) 

ความถ่ี 
(รูป/คน) 

๑ ทุกภาคส?วนในสังคมเล็งเห็นความสําคัญของการจัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพแก?เด็กและเยาวชน 

๑, ๓, ๔, ๙, 
๑๖, ๑๗, ๑๘, 
๑๙, ๒๐, ๒๑ 

๑๐ 

๒ ภาครัฐก็เปjดโอกาสให:โรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาสามารถรับบริจาคจากผู:มีจิตศรัทธา
ได: 

๒, ๕, ๖, ๗, 
๑๐, ๑๓ 

๖ 

๓ พุทธศาสนิกชนให:การสนับสนุนทุนจัดสร:างอาคาร
และทุนจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ�การศึกษา 

๑๒, ๑๔, ๑๕, 
๒๔, ๒๕ 

๕ 

 
 
                                                 

 ๕๒๕สัมภาษณ� นางจิราภรณ� ทวีโชคไพศาล, ครูโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๒๖สัมภาษณ� นายขจรศักดิ์ ผ?องอารมณ�, ครูโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๒๗สัมภาษณ� นางเทียมแข เชิงทวี, รองผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 



 

๒๒๔

ตารางท่ี ๔.๒๑ สรุปผลการสัมภาษณ�ผู:ให:ข:อมูลหลักเก่ียวกับโอกาส (Opportunity) ของการจัดการ
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระ พุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านการบริหารอาคาร
สถานท่ีและวัสดุอุปกรณ� (ต?อ) 

 

ท่ี ประเด็น 
ผู)ให)ข)อมูล 
(ลําดับท่ี) 

ความถ่ี 
(รูป/คน) 

๔ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ 
ศึกษา (ส.มศ.) รับผิดชอบการตรวจประเมินคุณภาพ
และให:คําแนะนําเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 

๘, ๒๒ ๒ 

๕ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาได:รับ
งบประมาณสนับสนุนด:านอาคารสถานท่ีจากรัฐบาล 
ผ?านสํานักงานคณะกรรมการส?งเสริมการศึกษา
เอกชน (สช.) ตามสัดส?วนจํานวนนักเรียน 

๑๑, ๒๓ ๒ 

 
 จากตารางท่ี ๔.๒๑ แสดงให:เห็นว?า ผู:ให:ข:อมูลหลักมีความเห็นเก่ียวกับโอกาส (Opportunity) 
ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระ พุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านการบริหารอาคาร
สถานท่ีและวัสดุอุปกรณ� จํานวน ๕ ประเด็นหลัก ได:แก? ทุกภาคส?วนในสังคมเล็งเห็นความสําคัญของ
การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพแก?เด็กและเยาวชน, ภาครัฐก็เปjดโอกาสให:โรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาสามารถรับบริจาคจากผู:มีจิตศรัทธาได:, พุทธศาสนิกชนให:การสนับสนุนทุนจัดสร:าง
อาคารและทุนจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ�การศึกษา, สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (ส.มศ.) รับผิดชอบการตรวจประเมินคุณภาพและให:คําแนะนําเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
และโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาได:รับงบประมาณสนับสนุนด:านอาคารสถานท่ีจาก
รัฐบาล ผ?านสํานักงานคณะกรรมการส?งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ตามสัดส?วนจํานวนนักเรียน 
 
 การวิเคราะห5อุปสรรค (Threat) ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ 
ศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด)านการบริหารอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ5 

 การบริจาคเพ่ือสร:างอาคารเรียนหรือวัสดุอุปกรณ�ทางการศึกษาจากพุทธศาสนิกชนมีจํานวน
ลดน:อยลงอันเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศตกตํ่า๕๒๘ เงินบริจาคเพ่ือการศึกษามี
จํานวนลดลง๕๒๙ พุทธศาสนิกชนได:รับผลกระทบป̀ญหาทางเศรษฐกิจ คือ การมีรายจ?ายเท?าเดิม ขณะท่ีมี
รายได:ลดน:อยลง ซ่ึงส?งผลต?อการพิจารณาบริจาคทรัพย�ให:แก?ทางโรงเรียน๕๓๐ 
                                                 

 ๕๒๘สัมภาษณ� พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ (บุญยัง eาณโรจโน), เจ:าคณะอําเภอปากท?อ, ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๕๒๙สัมภาษณ� พระครูอรัญเขตคณารักษ� (นิพนธ� อคฺควณฺโณ), เจ:าคณะอําเภอบ:านคา, ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๕๓๐สัมภาษณ� พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน� อาจาโร), เจ:าคณะอําเภอวัดเพลง, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๒๕

 สภาพเศรษฐกิจของประเทศตกตํ่า ผู:ท่ีเคยมีกําลังให:การสนับสนุน ก็สามารถให:การสนับสนุน
ได:ในจํานวนท่ีลดลง๕๓๑ เศรษฐกิจไทยในป{นี้ยังน?าเป%นห?วง และน?าจะอยู?ในสภาพฟ��นตัวยาก แม:รัฐบาล
จะแสดงความเชื่อม่ันว?าเศรษฐกิจไทยป{นี้จะกระเต้ืองข้ึนจากป{ผ?านมาก็ตาม๕๓๒ เศรษฐกิจไม?ดี ข:าวของ
แพง คนทําบุญลดน:อยลง๕๓๓ 
 ยอดเงินทอดผ:าปrาสร:างอุปกรณ�ทางการศึกษาของป{นี้มีจํานวนลดลง อาจเนื่องมาจากสภาพ
ความเป%นอยู? ท่ีย่ําแย? เศรษฐกิจไม?ดี๕๓๔ ปกติศิษย�เก?าของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาท่ี
มีงานทําม่ันคงแล:ว จะกลับมาช?วยโรงเรียนโดยบริจาคเงินสบทบทุนทอดผ:าปrาประจําป{ แต?ในป{ท่ีผ?าน
มายอดเงินบริจาคลดน:อยลง ในขณะท่ีจํานวนผู:บริจาคยังคงเท?าเดิมโดยประมาณ๕๓๕ กําลังในการสนับสนุน
จากผู:ใจบุญหรือผู:บริจาคเงินเพ่ือจัดซ้ือจัดสร:างวัสดุอุปกรณ�ทางการศึกษาลดน:อยลง เพราะความบีบ
ค้ันของสภาพเศรษฐกิจป̀จจุบัน๕๓๖ 
 หลังเศรษฐกิจแย? การเมืองป̀�นปrวน ทําคนซ้ือของน:อยลง ทําบุญน:อยลง จะหวังเงินบริจาค
จํานวนมากเช?นในอดีตคงไม?ได: โรงเรียนอาจต:องชะลอโครงการก?อสร:างลง๕๓๗ ท่ีผ?านมาโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนาได:รับการสนับสนุนเงินจากทางวัด แต?เม่ือภาวะเศรษฐกิจไม?ดี จํานวน
เงินท่ีวัดได:รับจากการบริจาคน:อยลง เงินท่ีวัดจะนํามาสนับสนุนงานด:าน สถานท่ี หรือซ?อมแซมอาคาร
เรียนก็ลดลงโดยปริยาย๕๓๘ โดยรวม คือ เศรษฐกิจไม?ดี คนในชุมชนก็เงินบริจาคเงินช?วยเหลือ
น:อยลง๕๓๙ 

                                                 

 ๕๓๑สัมภาษณ� นางสาวเพียงตะวัน ธนัชโชติกุล, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๓๒สัมภาษณ� นางฉัตรา พันสมตน, ศิษย�เก?าโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๓๓สัมภาษณ� นางลัดดาวัลย� บุญสม, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๓๔สัมภาษณ� นางสาวผานิตย� อุ?มเอิบ, ศิษย�เก?าโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๕๓๕สัมภาษณ� นางสาวลัดดาวัลย� มาฆะสวัสดิ์, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๓๖สัมภาษณ� นางสาวดารา ไพรนรินทร�, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๓๗สัมภาษณ� นางอนุภา คุณชัยวัฒนกิจ, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๓๘สัมภาษณ� นางสุภาดี จีรัง, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๓๙สัมภาษณ� นางสุทธิวัลย� สีเหลือง, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๒๖

 รัฐบาลให:งบประมาณสนับสนุนด:านอาคารสถานท่ีแก?โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ 
ศาสนาไม?เพียงพอต?อความต:องการตามสภาพจริง๕๔๐ ป̀ญหาการทุจริตคอรับชั้นในวงราชการไทย๕๔๑ 
งบประมาณท่ีได:รับจากภาครัฐมีจํานวนจํากัด ท่ีขอไปก็มีการตัดออกโดยตลอด เพราะกระทรวงศึกษา
พิจารณาให:โรงเรียนของรัฐบาลก?อนเป%นอันดับแรก ดังนั้น โรงเรียนท่ีอยู?ในประเภทโรงเรียนเอกชนจึง
ได:สัดส?วนน:อยโดยปริยาย๕๔๒ งบประมาณด:านการก?อสร:างของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ 
ศาสนาได:รับการพิจารณาทุก ๓ ป{ ซ่ึงหมายถึง เม่ือโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาได:รับงบ
ก?อสร:างในป{นี้ ต:องเว:นการขอไปอีกในวงรอบ ๓ ป{ แต?ในขณะท่ีโรงเรียนของรัฐบาลสามารถทําเรื่องขอ
ได:ทุกป{๕๔๓ 
 งบประมาณท่ีรัฐให:การสนับสนุนไม?เพียงพอต?อความต:องการ๕๔๔ งบประมาณจากภาครัฐมี
สัดส?วนท่ีน:อยกว?าเม่ือเปรียบเทียบกับโรงเรียนของรัฐบาล๕๔๕ รัฐบาลให:งบประมาณสนับสนุนใน
จํานวนจํากัด๕๔๖ อุปสรรคประการหนึ่งในด:านอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ�ของโรงเรียนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนา คือ รัฐบาลจัดสรรงบประมาณค?อนข:างจํากัด๕๔๗ บางแห?งขาดแคลนท้ัง
อาคารเรียน อาคารประกอบ ห:องสมุด ตลอดจนสนามกีฬาสําหรับการเล?นกีฬาของนักเรียน แม:
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจะได:รับการอุดหนุนจากรัฐบาลเป%นค?าใช:จ?ายรายหัวของ
นักเรียน ในลักษณะของบัตรค?าเล?าเรียน ร:อยละ ๑๐๐ ของค?าใช:จ?ายรายหัวของนักเรียน แต?ก็ไม?
เพียงพอตามความจําเป%นท่ีแท:จริง๕๔๘ รัฐบาลให:การอุดหนุนงบประมาณด:านอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ โดยจํากัดตามขนาดของสถานศึกษา๕๔๙ 

                                                 

 ๕๔๐สัมภาษณ� พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก), ผู:รับใบอนุญาตโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูป
ถัมภ�, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๔๑สัมภาษณ� พระครูจริยธรรมานุรักษ� (วัลลภ จริยธมฺโม), เจ:าคณะอําเภอสวนผึ้ง, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๔๒สัมภาษณ� พระอธิการไพศาล สุทฺธจิตโต, ผู:รับใบอนุญาตโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๔๓สัมภาษณ� พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม, ผู:จัดการโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๕๔๔สัมภาษณ� นางพัชราภรณ� ริปุฤทธิชัย, ผู:อํานวยการโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๔๕สัมภาษณ� นางสาวกานดา อินทรวงศ�, ผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๔๖สัมภาษณ� นายขจรศักดิ์ ผ?องอารมณ�, ครูโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๔๗สัมภาษณ� นางสาวอังสุรีย� ศรีคํานวณ, ครูโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๕๔๘สัมภาษณ� นางจิราภรณ� ทวีโชคไพศาล, ครูโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๔๙สัมภาษณ� นายสมพร เหมพันธ�, รองผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 



 

๒๒๗

 งบประมารโดยรวมไม?เพียงพอต?อความต:องการของโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนาบางแห?งท่ีต:องการให:อาคารสถานท่ีมีการจัดบริเวณเป%นสัดส?วน มีความร?ม
รื่น มีการตกแต?งบริเวณสวยงาม มีสถานท่ีเล?น ออกกําลังกายและพักผ?อน มีทางสัญจรท่ีเป%นระเบียบ 
มีความเป%นระเบียบและปลอดภัย มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต?อการเรียนรู: ซ่ึงดังกล?าวนี้ใช:งบประมาณจํานวน
มาก นั่นเอง๕๕๐ 
 การจัดซ้ือ/จัดจ:างตามกระบวนการทางการงบประมาณท่ีได:รับจากรัฐบาลมีความล?าช:า ไม?
สามารถดําเนินงานได:คล?องตัวเหมือนกับกรณีเงินบริจาค๕๕๑ ระบบการขอรับงบประมาณเพ่ือจัดสร:าง
อาคารเป%นไปได:ยาก และขอได:ช:าด:วย๕๕๒ 
 จากการสัมภาษณ�ผู:ให:ข:อมูลหลักเก่ียวกับอุปสรรค (Threat) ของการจัดการโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระ พุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านการบริหารอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ� สรุป
ได:ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๒๒ สรุปผลการสัมภาษณ�ผู:ให:ข:อมูลหลักเก่ียวกับอุปสรรค (Threat) ของการจัดการ

โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านการบริหารอาคาร
สถานท่ีและวัสดุอุปกรณ� 

 

ท่ี ประเด็น 
ผู)ให)ข)อมูล 
(ลําดับท่ี) 

ความถ่ี 
(รูป/คน) 

๑ การบริจาคเพ่ือสร:างอาคารเรียนหรือวัสดุอุปกรณ�
ทางการศึกษาจากพุทธศาสนิกชนมีจํานวนลดน:อยลง
อันเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ตกตํ่า 

๑, ๔, ๕, ๑๕, 
๑๖, ๑๗, ๑๘, 
๑๙, ๒๐, ๒๑, 

๒๒, ๒๓ 

๑๒ 

๒ รัฐบาลให:งบประมาณสนับสนุนด:านอาคารสถานท่ี
แก?โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาไม?
เพียงพอต?อความต:องการตามสภาพจริง 

๓, ๖, ๗, ๘, 
๑๐, ๑๑, ๑๒, 
๑๓, ๑๔, ๒๔, 

๒๕ 

๑๑ 

๓ การจัดซ้ือจัดจ:างตามกระบวนการทางงบประมาณท่ี
ได:รับจากรัฐบาลมีความล?าช:า ไม?สามารถดําเนินงาน
ได:คล?องตัวเหมือนกับกรณีเงินบริจาค 

๒, ๙ ๒ 

 

                                                 

 ๕๕๐สัมภาษณ� นางเทียมแข เชิงทวี, รองผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๕๕๑สัมภาษณ� พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ:าคณะอําเภอจอมบึง, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๕๒สัมภาษณ� พระสมุห�สมกิจ วรธมฺโม, รองผู:จัดการโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๒๘

 จากตารางท่ี ๔.๒๒ แสดงให:เห็นว?า ผู:ให:ข:อมูลหลักมีความเห็นเก่ียวกับอุปสรรค (Threat) 
ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านการบริหารอาคาร
สถานท่ีและวัสดุอุปกรณ� จํานวน ๓ ประเด็นหลัก ได:แก? การบริจาคเพ่ือสร:างอาคารเรียนหรือวัสดุ
อุปกรณ�ทางการศึกษาจากพุทธศาสนิกชนมีจํานวนลดน:อยลงอันเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศตกตํ่า, รัฐบาลให:งบประมาณสนับสนุนด:านอาคารสถานท่ีแก?โรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาไม?เพียงพอต?อความต:องการตามสภาพจริง และการจัดซ้ือจัดจ:างตามกระบวนการทาง
งบประมาณท่ีได:รับจากรัฐบาลมีความล?าช:า ไม?สามารถดําเนินงานได:คล?องตัวเหมือนกับกรณีเงิน
บริจาค 
 
 การวิเคราะห5จุดแข็ง (Strength) ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ 
ศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด)านธุรการ 

 งานธุรการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาอาจมีความแตกต?างกันตามบริบทของ
แต?ละโรงเรียน แต?ทุกโรงเรียนมีระบบท่ีดี๕๕๓ มีแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานธุรการตามระเบียบราชการ๕๕๔ 
มีการจัดทําเอกสาร แบบฟอร�มต?าง ๆ ท่ีใช:ในงานธุรการของในโรงเรียน๕๕๕ มีการเก็บเอกสารเป%น
ระบบ๕๕๖ มีการโต:ตอบหนังสือราชการเป%นระบบ๕๕๗ 
 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาทุกโรงเรียนมีแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานธุรการเป%น
ลายลักษณ�อักษร๕๕๘ จัดระบบการบริหารตามคู?มือปฏิบัติงานธุรการท่ีทางราชการกําหนด๕๕๙ มีการ
จัดระบบเก็บรักษาและทําลายหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ๕๖๐ มีเจ:าหน:าท่ีรับผิดชอบ
ด:านงานธุรการโดยเฉพาะ๕๖๑ มีเจ:าหน:าท่ีเฉพาะทางท่ีรับบรรจุมาตามวุฒิและสายงาน๕๖๒ 
                                                 

 ๕๕๓สัมภาษณ� พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ (บุญยัง eาณโรจโน), เจ:าคณะอําเภอปากท?อ, ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๕๕๔สัมภาษณ� พระครูจริยธรรมานุรักษ� (วัลลภ จริยธมฺโม), เจ:าคณะอําเภอสวนผึ้ง, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๕๕สัมภาษณ� พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน� อาจาโร), เจ:าคณะอําเภอวัดเพลง, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๕๖สัมภาษณ� พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ:าคณะอําเภอจอมบึง, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๕๗สัมภาษณ� พระครูอรัญเขตคณารักษ� (นิพนธ� อคฺควณฺโณ), เจ:าคณะอําเภอบ:านคา, ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๕๕๘สัมภาษณ� พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม, ผู:จัดการโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๕๕๙สัมภาษณ� พระอธิการไพศาล สุทฺธจิตโต, ผู:รับใบอนุญาตโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๖๐สัมภาษณ� พระสมุห�สมกิจ วรธมฺโม, รองผู:จัดการโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๖๑สัมภาษณ� พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก), ผู:รับใบอนุญาตโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูป
ถัมภ�, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๖๒สัมภาษณ� นางพัชราภรณ� ริปุฤทธิชัย, ผู:อํานวยการโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๒๙

 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาทุกโรงเรียนมีฝrายธุรการและมีเจ:าหน:าท่ี
รับผิดชอบชัดเจน๕๖๓ ผ?ายงานธุรการมีบุคลากรท่ีเข:มแข็ง๕๖๔ มีเจ:าหน:าท่ีรับผิดชอบโดยตรง๕๖๕ มี
เจ:าหน:าท่ีดูแลในเวลาท่ีผู:ปกครองเข:าติดต?อธุระกับทางโรงเรียน๕๖๖ เจ:าหน:าท่ีเอาใจใส?ต?อหน:าท่ี 
สามารถชี้แจง อธิบาย และทําความเข:าใจเก่ียวกับเอกสารต?าง ๆ แก?ผู:ปกครองได:เป%นอย?างดี๕๖๗ 
 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาใช:เครื่องคอมพิวเตอร�ท่ีทันสมัยรองรับการ
ดําเนินงานด:านธุรการ๕๖๘ มีเครื่องคอมพิวเตอร�ช?วยในการเก็บข:อมูลต?าง ๆ ด:านธุรการ๕๖๙ มีเครื่อง
คอมพิวเตอร�อํานวยความสะดวก๕๗๐ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางแห?งมีการเก็บ
รูปเล?มเอกสาร ควบคู?กับการเก็บข:อมูลในระบบคอมพิวเตอร�หรือระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส� 
เพราะข:อมูลในคอมพิวเตอร�อาจพลาดโดนไวรัสทําให:ข:อมูลสูญหายท้ังหมดได:๕๗๑ 
 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจัดสถานท่ีปฏิบัติงานภายในห:องธุรการเป%น
สัดส?วน๕๗๒ ห:องธุรการเป%นระเบียบ เรียบร:อย๕๗๓ ฝrายธุรการจัดเป%นสัดส?วนแยกเป%นแผนก จึงสะดวก
แก?การให:บริการกับผู:ปกครอง๕๗๔ ทุกโรงเรียนการรวบรวมข:อมูลตามระเบียบราชการ มีการจัดห:อง
ฝrายธุรการไว:โดยเฉพาะ จึงติดตามเรื่องได:สะดวก๕๗๕ 
                                                 

 ๕๖๓สัมภาษณ� นางสาวอังสุรีย� ศรีคํานวณ, ครูโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๕๖๔สัมภาษณ� นางสาวเพียงตะวัน ธนัชโชติกุล, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๖๕สัมภาษณ� นางสาวผานิตย� อุ?มเอิบ, ศิษย�เก?าโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๕๖๖สัมภาษณ� นางอนุภา คุณชัยวัฒนกิจ, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๖๗สัมภาษณ� นางลัดดาวัลย� บุญสม, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๖๘สัมภาษณ� นางสาวกานดา อินทรวงศ�, ผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๖๙สัมภาษณ� นางสาวดารา ไพรนรินทร�, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๗๐สัมภาษณ� นางฉัตรา พันสมตน, ศิษย�เก?าโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๗๑สัมภาษณ� นายขจรศักดิ์ ผ?องอารมณ�, ครูโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๗๒สัมภาษณ� นางสาวลัดดาวัลย� มาฆะสวัสดิ์, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๗๓สัมภาษณ� นางสุทธิวัลย� สีเหลือง, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๗๔สัมภาษณ� นางสุภาดี จีรัง, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๗๕สัมภาษณ� นางเทียมแข เชิงทวี, รองผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 



 

๒๓๐

 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีการทําแผนภูมิการบริหารงานธุรการ และมี
การจัดทําแผนงานธุรการเป%นลายลักษณ�อักษร๕๗๖ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการ
บริหารงานธุรการเป%นประจํา เพ่ือให:งานท่ีปฏิบัติยังถูกต:องเรียบร:อยเป%นป̀จจุบัน๕๗๗ 
 จากการสัมภาษณ�ผู:ให:ข:อมูลหลักเก่ียวกับจุดแข็ง (Strength) ของการจัดการโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านธุรการ สรุปได:ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๒๓ สรุปผลการสัมภาษณ�ผู:ให:ข:อมูลหลักเก่ียวกับจุดแข็ง (Strength) ของการจัดการ

โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านธุรการ 
 

ท่ี ประเด็น 
ผู)ให)ข)อมูล 
(ลําดับท่ี) 

ความถ่ี 
(รูป/คน) 

๑ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีระบบ
และแนวปฏิบัติเ ก่ียวกับงานธุรการตามระเบียบ
ราชการ 

๑, ๒, ๓, ๔, ๕, 
๗, ๘ 

๗ 

๒ โรง เรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามี
เจ:าหน:าท่ีเฉพาะทางด:านธุรการท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

๖, ๑๐, ๑๓, 
๑๕, ๑๗, ๑๙, 

๒๐ 

๗ 

๓ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจัด
สถานท่ีปฏิบัติงานภายในห:องธุรการเป%นสัดส?วนและ
สะดวกแก?การให:บริการ 

๑๖, ๒๑, ๒๒, 
๒๕ 

๔ 

๔ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาใช:เครื่อง
คอมพิวเตอร�ท่ีทันสมัยในการเก็บข:อมูลและการ
ดําเนินงานด:านธุรการ 

๑๑, ๑๘, ๒๓ ๓ 

๕ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงาน
ธุรการ 

๑๔, ๒๔ ๒ 

๖ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีการ
ดําเนินงานเชิงเอกสารควบคู? กับสารสนเทศเพ่ือ
ปyองกันความผิดพลาดจากระบบคอมพิวเตอร� 

๙, ๑๒ ๒ 

 
 

                                                 

 ๕๗๖สัมภาษณ� นางจิราภรณ� ทวีโชคไพศาล, ครูโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๗๗สัมภาษณ� นายสมพร เหมพันธ�, รองผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 



 

๒๓๑

 จากตารางท่ี ๔.๒๓ แสดงให:เห็นว?า ผู:ให:ข:อมูลหลักมีความเห็นเก่ียวกับจุดแข็ง (Strength) 
ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านธุรการ จํานวน ๖ 
ประเด็นหลัก ได:แก? โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีระบบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงาน
ธุรการตามระเบียบราชการ, โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีเจ:าหน:าท่ีเฉพาะทางด:าน
ธุรการท่ีมีความเชี่ยวชาญ, โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจัดสถานท่ีปฏิบัติงานภายใน
ห:องธุรการเป%นสัดส?วนและสะดวกแก?การให:บริการ, โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาใช:
เครื่องคอมพิวเตอร�ท่ีทันสมัยในการเก็บข:อมูลและการดําเนินงานด:านธุรการ, โรงเรียนการกุศลของวัด
ในพระพุทธศาสนามีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงานธุรการ และโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีการดําเนินงานเชิงเอกสารควบคู?กับสารสนเทศเพ่ือปyองกันความ
ผิดพลาดจากระบบคอมพิวเตอร� 
 
 การวิเคราะห5จุดอ3อน (Weakness) ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ 
ศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด)านธุรการ 

 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางแห?งโต:ตอบหนังสือราชการช:ามาก๕๗๘ 
เจ:าหน:าท่ีธุรการมีจํานวนน:อยในขณะท่ีงานธุรการของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามี
มากจึงส?งผลให:การดําเนินงานล?าช:า๕๗๙ งานธุรการไม?เพียงพอกับงานท่ีปกติมีมาก๕๘๐ งานเอกสารของ
โรงเรียนมีเป%นจํานวนมาก๕๘๑ เจ:าหน:าท่ีมีน:อย แต?ภารกิจในการโต:ตอบหนังสือราชการมีเป%นประจํา 
เกือบทุกวัน๕๘๒ ภารกิจงานด:านธุรการมีมากมาย ในขณะท่ีผู:ปฏิบัติงานมีจํากัด และไม?เหมาะสมกับ
ปริมาณงาน นี้เป%นป̀ญหา๕๘๓ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางโรงเรียนมีเจ:าหน:าท่ีธุรการ
เพียงคนเดียว แต?ต:องให:รับผิดชอบงานเอกสารท้ังระบบ ทุกระดับต้ังแต?ประถมถึงมัธยมปลาย๕๘๔ 
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีบุคลากรน:อย เม่ือจุดไหนขาด โดยท่ัวไปก็ขอตัวเจ:าหน:าท่ี
ธุรการไปใช: ส?งผลให:เจ:าหน:าท่ีธุรการต:องรับผิดชอบทํางานหลายหน:าท่ีในเวลาเดียวกัน๕๘๕ 
                                                 

 ๕๗๘สัมภาษณ� พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ (บุญยัง eาณโรจโน), เจ:าคณะอําเภอปากท?อ, ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๕๗๙สัมภาษณ� พระครูจริยธรรมานุรักษ� (วัลลภ จริยธมฺโม), เจ:าคณะอําเภอสวนผึ้ง, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๘๐สัมภาษณ� พระครูอรัญเขตคณารักษ� (นิพนธ� อคฺควณฺโณ), เจ:าคณะอําเภอบ:านคา, ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๕๘๑สัมภาษณ� พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน� อาจาโร), เจ:าคณะอําเภอวัดเพลง, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๘๒สัมภาษณ� พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก), ผู:รับใบอนุญาตโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูป
ถัมภ�, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๘๓สัมภาษณ� พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม, ผู:จัดการโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๕๘๔สัมภาษณ� พระสมุห�สมกิจ วรธมฺโม, รองผู:จัดการโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๘๕สัมภาษณ� นางสาวกานดา อินทรวงศ�, ผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๓๒

 บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานธุรการอยู?ในป̀จจุบันต:องทํางานหลายด:าน ทําให:บางครั้งเกิดการ
ล?าช:า๕๘๖ ภารกิจงานด:านธุรการมีมากมาย และเป%นงานท่ีทําไม?เสร็จ คือ ต:องทําทุกวัน เพราะจะมีงาน
ใหม?เข:ามาเรื่อย ๆ๕๘๗ ฝrายธุรการมีภาระรับผิดชอบจํานวนมาก ได:แก? งานสารบรรณกลาง เก่ียวกับ 
การรับ-ส?ง บันทึกเสนอ รวบรวม สรุป จัดเก็บหนังสือและเอกสารต?าง ๆ การจัดทําคําสั่ง จัดพิมพ�
เอกสารต?าง ๆ ตามท่ีได:รับมอบหมาย๕๘๘ ฝrายธุรการต:องดูแลงานปฏิคมภายในโรงเรียน และปฏิบัติ 
งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได:รับมอบหมาย ดังกล?าวนี้ จึงมีภาระงานค?อนข:างมาก๕๘๙ บางโรงเรียนมีจํานวน
นักเรียนเพ่ิมข้ึน ฝrายธุรการก็ต:องรับปริมาณเนื้องานเพ่ิมข้ึน ถ:ามีเจ:าหน:าท่ีไม?เพียงพอ ก็จะเป%นป̀ญหา
ต?อการปฏิบัติงานให:มีประสิทธิภาพได:๕๙๐ 
 เจ:าหน:าท่ีฝrายธุรการต:องคอยอํานวยความสะดวกระหว?างผู:บริหาร ครู และประชาชน
ผู:ใช:บริการด:วย และงานบริการนี้เป%นงานท่ีหนักเอาการ ถ:าไม?มีผู:ช?วย๕๙๑ โรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาบางแห?งขาดบุคลากรผู:รับผิดชอบงานธุรการโดยตรง ต:องให:ครูมาทํางานธุรการ๕๙๒ 
ฝrายธุรการของบางโรงเรียนทํางานล?าช:า๕๙๓ ผู:ปกครองนักเรียนบางคนมีเวลาน:อย หากต:องใช:เวลาท้ัง
วันในการติดต?อหรือทําธุระกับทางโรงเรียนคงจะไม?สะดวก เพราะกระทบต?อการประกอบอาชีพเลี้ยง
ปากเลี้ยงท:อง หากแต?ท่ีผ?านมา บางคราวเข:าติดต?อเรื่องเอกสารของนักเรียนต:องใช:เวลาเกือบท้ังวัน 
เพราะมีเจ:าหน:าท่ีฝrายธุรการเพียงคนเดียว๕๙๔ 
 นักเรียนมีจํานวนมาก ผู:ปกครองนักเรียนก็มีจํานวนมากตามกันไป ซ่ึงจะพบป̀ญหาทุก ๆ 
ครั้ง เม่ือมีผู:ปกครองเข:ามาติดต?อกับทางโรงเรียน เพราะเจ:าหน:าท่ีธุรการมีจํากัด จึงส?งผลให:การ
ทํางานล?าช:า โดยเฉพาะอย?างยิ่ง ช?วงเวลาเปjดภาคเรียนของทุกป{การศึกษานั้น๕๙๕ 
                                                 

 ๕๘๖สัมภาษณ� นายขจรศักดิ์ ผ?องอารมณ�, ครูโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๘๗สัมภาษณ� นายสมพร เหมพันธ�, รองผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๕๘๘สัมภาษณ� นางเทียมแข เชิงทวี, รองผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๕๘๙สัมภาษณ� นางสาวอังสุรีย� ศรีคํานวณ, ครูโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๕๙๐สัมภาษณ� นางจิราภรณ� ทวีโชคไพศาล, ครูโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๙๑สัมภาษณ� นางสาวลัดดาวัลย� มาฆะสวัสดิ์, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๙๒สัมภาษณ� นางสาวเพียงตะวัน ธนัชโชติกุล, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๙๓สัมภาษณ� นางสาวดารา ไพรนรินทร�, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๙๔สัมภาษณ� นางสุภาดี จีรัง, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๙๕สัมภาษณ� นางสุทธิวัลย� สีเหลือง, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๓๓

 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนางบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากรด:านธุรการ
น:อย๕๙๖ บุคลากรฝrายธุรการไม?ได:รับการพัฒนา๕๙๗ เจ:าหน:าท่ีฝrายธุรการของโรงเรียนการกุศลของวัด
ในพระพุทธศาสนาบางแห?งไม?ได:รับการอบรมด:านมารยาท๕๙๘ ผู:บริหารอาจไม?มีเวลาเพียงพอสําหรับ
การอบรมและพัฒนาคุณภาพงานด:านธุรการ หรืออาจไม?มีงบประมาณ๕๙๙ ฝrายธุรการไม?ค?อยได:รับการ
อบรม หรือถูกส?งตัวไปอบรม ส?วนมากโรงเรียนจะเน:นพัฒนาครูผู:สอนเป%นส?วนใหญ?๖๐๐ 
 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางแห?งมีป̀ญหาในการควบคุมสภาพและการ
รักษาการเสียหายของวัสดุสํานักงาน๖๐๑ หนังสือราชการท่ีมีมาถึงโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาท่ีได:รับจากกระทรวงมีความล?าช:า เพราะกระทรวงจะให:โควตาในการแจ:งเรื่องแก?
โรงเรียนเรียนรัฐบาล แล:วจึงมาถึงโรงเรียนประเภทอ่ืน ๆ ตามลําดับ๖๐๒ 
 จากการสัมภาษณ�ผู:ให:ข:อมูลหลักเก่ียวกับจุดอ?อน (Weakness) ของการจัดการโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านธุรการ สรุปได:ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๒๔ สรุปผลการสัมภาษณ�ผู:ให:ข:อมูลหลักเก่ียวกับจุดอ?อน (Weakness) ของการจัดการ

โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านธุรการ 
 

ท่ี ประเด็น 
ผู)ให)ข)อมูล 
(ลําดับท่ี) 

ความถ่ี 
(รูป/คน) 

๑ การดําเนินงานด:านธุรการของโรงเรียนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนาบางแห?งล?าช:าจํานวนเจ:าหน:าท่ี
ธุรการไม?สอดคล:องกับภาระงาน 

๑, ๓, ๔, ๕, ๖, 
๘, ๙, ๑๑, ๑๒, 
๑๓, ๑๔, ๑๖, 
๑๗, ๑๘, ๒๑, 

๒๒ 

๑๖ 

๒ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาขาด
แคลนงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากรด:านธุรการ 

๒, ๑๕, ๑๙, 
๒๐, ๒๓ 

๕ 

 

                                                 

 ๕๙๖สัมภาษณ� พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ:าคณะอําเภอจอมบึง, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๙๗สัมภาษณ� นางสาวผานิตย� อุ?มเอิบ, ศิษย�เก?าโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๕๙๘สัมภาษณ� นางอนุภา คุณชัยวัฒนกิจ, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๙๙สัมภาษณ� นางลัดดาวัลย� บุญสม, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๐๐สัมภาษณ� นางฉัตรา พันสมตน, ศิษย�เก?าโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๐๑สัมภาษณ� พระอธิการไพศาล สุทฺธจิตโต, ผู:รับใบอนุญาตโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๐๒สัมภาษณ� นางพัชราภรณ� ริปุฤทธิชัย, ผู:อํานวยการโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๓๔

ตารางท่ี ๔.๒๔ สรุปผลการสัมภาษณ�ผู:ให:ข:อมูลหลักเก่ียวกับจุดอ?อน (Weakness) ของการจัดการ
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านธุรการ (ต?อ) 

 

ท่ี ประเด็น 
ผู)ให)ข)อมูล 
(ลําดับท่ี) 

ความถ่ี 
(รูป/คน) 

๓ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางแห?งมี
ป̀ญหาในการควบคุมสภาพและการรักษาการเสียหาย
ของวัสดุสํานักงาน 

๗, ๒๔ ๒ 

๔ หนังสือราชการท่ีมีมาถึงโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาท่ีได:รับจากกระทรวงมีความล?าช:า 

๑๐, ๒๕ ๒ 

 
 จากตารางท่ี ๔.๒๔ แสดงให:เห็นว?า ผู:ให:ข:อมูลหลักมีความเห็นเก่ียวกับจุดอ?อน (Weakness) 
ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านธุรการ จํานวน ๔ 
ประเด็นหลัก ได:แก? การดําเนินงานด:านธุรการของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางแห?ง
ล?าช:าจํานวนเจ:าหน:าท่ีธุรการไม?สอดคล:องกับภาระงาน, โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
ขาดแคลนงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากรด:านธุรการ, โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบาง
แห?งมีป`ญหาในการควบคุมสภาพและการรักษาการเสียหายของวัสดุสํานักงาน และหนังสือราชการท่ีมี
มาถึงโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาท่ีได:รับจากกระทรวงมีความล?าช:า 
 
 การวิเคราะห5โอกาส (Opportunity) ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ 
ศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด)านธุรการ 

 ป̀จจุบัน มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข:ามาช?วย๖๐๓ มีสื่ออิเล็กทรอนิกส�สมัยใหญ?เข:ามาช?วยในการ
สื่อสารและจัดทําเอกสารราชการ๖๐๔ คนสมัยนี้มีเครื่องคอมพิวเตอร�ใช: สะดวกกว?าคนสมัยก?อนท่ีต:อง
ใช:เครื่องพิมพ�ดีด๖๐๕ การสื่อสารท่ีทันสมัยเข:ามาช?วยให:งานธุรการมีความสะดวก รวดเร็วข้ึน๖๐๖ มี
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�๖๐๗ ป̀จจุบัน มีเทคโนโลยีสารสนเทศคอยอํานวยความสะดวก๖๐๘ 

                                                 

 ๖๐๓สัมภาษณ� พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ (บุญยัง eาณโรจโน), เจ:าคณะอําเภอปากท?อ, ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๖๐๔สัมภาษณ� พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ:าคณะอําเภอจอมบึง, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๐๕สัมภาษณ� พระครูจริยธรรมานุรักษ� (วัลลภ จริยธมฺโม), เจ:าคณะอําเภอสวนผึ้ง, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๐๖สัมภาษณ� พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน� อาจาโร), เจ:าคณะอําเภอวัดเพลง, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๐๗สัมภาษณ� พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก), ผู:รับใบอนุญาตโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูป
ถัมภ�, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๐๘สัมภาษณ� พระสมุห�สมกิจ วรธมฺโม, รองผู:จัดการโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๓๕

 เทคโนโลยีสมัยใหม?เป%นโอกาท่ีอํานวยให:โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาสามารถ
บริหารงานธุรการได:โดยง?าย๖๐๙ โรงเรียนอุปกรณ�สํานักงานท่ีทันสมัยช?วยอํานวยความสะดวกให:
เจ:าหน:าท่ีทํางานได:คล?องตัวยิ่งข้ึน๖๑๐

 ป̀จจุบัน โปรแกรมสําเร็จรูปเข:ามาช?วยงานสารบรรณ-การเงิน-
บัญชีของโรงเรียน๖๑๑ 
 อินเทอร�เน็ต (Internet) สามารถอํานวยความสะดวกแก?เจ:าหน:าท่ีธุรการในการจัดส?ง-รับ
เอกสาร ได:อย?างสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา๖๑๒ เทคโนโลยีสมัยใหม?อํานวยความสะดวกแก?ระบบงานสาร
บรรณ๖๑๓ สมัยนี้มีคอมพิวเตอร�ช?วยในการจัดระบบงานสารบรรณให:เป%นหมวดหมู?ได:โดยง?าย๖๑๔ 
 ป̀จจุบัน มีเทคโนโลยีสมัยใหม?ท่ีอํานวยความสะดวกให:แก?การปฏิบัติงานธุรการท่ีเก่ียวกับ๖๑๕ 
การติดต?อสื่อสารกับผู:ปกครองสะดวกยิ่งข้ึนเพราะมีระบบติดต?อสื่อสารผ?านดาวเทียม๖๑๖ มีเครื่อง
คอมพิวเตอร� และเครื่องมือ เครื่องใช:ท่ีทันสมัย๖๑๗ เรื่องนี้เป%นหน:าท่ีของผู:บริหารท่ีจะต:องนําโอกาส
จากเทคโนโลยีสมัยใหม?ท่ีมีอยู?และมีราคาถูก เข:ามาช?วยในการจัดการงานฝrายธุรการ๖๑๘ 
 คนรุ?นใหม?มีความรู:ทางเทคโนโลยีการสื่อสาร๖๑๙ บัณฑิตท่ีจบใหม?ท้ังในสายครุศาสตร�หรือ
บริหารการศึกษาของทุก ๆ มหาวิทยาลัยมีความรู:ทางเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม? ดังนั้น การสรร
หาบุคลากรด:านธุรการจึงกระทําได:ไม?ยาก๖๒๐ 
                                                 

 ๖๐๙สัมภาษณ� นางสาวดารา ไพรนรินทร�, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๑๐สัมภาษณ� นางสาวลัดดาวัลย� มาฆะสวัสดิ์, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๑๑สัมภาษณ� นางจิราภรณ� ทวีโชคไพศาล, ครูโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๑๒สัมภาษณ� นางสาวเพียงตะวัน ธนัชโชติกุล, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๑๓สัมภาษณ� นายขจรศักดิ์ ผ?องอารมณ�, ครูโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๑๔สัมภาษณ� นางสาวอังสุรีย� ศรีคํานวณ, ครูโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๖๑๕สัมภาษณ� นางอนุภา คุณชัยวัฒนกิจ, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๑๖สัมภาษณ� นางลัดดาวัลย� บุญสม, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๑๗สัมภาษณ� นางสุภาดี จีรัง, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๑๘สัมภาษณ� นางสุทธิวัลย� สีเหลือง, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๑๙สัมภาษณ� พระครูอรัญเขตคณารักษ� (นิพนธ� อคฺควณฺโณ), เจ:าคณะอําเภอบ:านคา, ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๖๒๐สัมภาษณ� พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม, ผู:จัดการโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 



 

๒๓๖

 ป̀จจุบัน คนมีความสามารถทางคอมพิวเตอร�หาได:ไม?ยาก ฉะนั้น การเพ่ิมบุคลากรฝrาย
ธุรการจึงไม?มีอุปสรรค�ด:านผู:เชี่ยวชาญเฉพาะทาง๖๒๑ การนําเทคโนโลยีทางการสื่อสารสมัยใหม?เข:ามา
ช?วยงานด:านธุรการของโรงเรียนสามารถทําได:ไม?ยาก เพราะคนรุ?นใหม?เกือบทุกคนมีทักษะและความ
ชํานาญทางเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม?๖๒๒ 
 ภาครัฐออกกฎระเบียบท่ีควบคุมและปyองกันการทุจริตในวงราชการได:เป%นอย?างดี๖๒๓ มี
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว?าด:วย งานสารบรรณ เป%นแนวทางมาตรฐานในการจัดทําเอกสารของ
ทางราชการ๖๒๔ ระเบียบว?าด:วยงานสารบรรณมีความทันสมัย สังเกตได:จากการปรับปรุงให:มีการ
บัญญัติคําว?าสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�ไว:ในระเบียบดังกล?าวด:วย๖๒๕ 
 ภาครัฐให:การสนับสนุนโดยจัดการอบรมเจ:าหน:าท่ีธุรการเป%นประจําทุกป{๖๒๖ โรงเรียน
สามารถจัดส?งเจ:าหน:าท่ีธุรการเข:าอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพการทํางานได: โดยไม?ต:องเสียค?าใช:จาก 
เพราะภาครับจัดอบรมให:ฟรี๖๒๗ 
 จากการสัมภาษณ�ผู:ให:ข:อมูลหลักเก่ียวกับโอกาส (Opportunity) ของการจัดการโรงเรียน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านธุรการ สรุปได:ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๒๕ สรุปผลการสัมภาษณ�ผู:ให:ข:อมูลหลักเก่ียวกับโอกาส (Opportunity) ของการจัดการ

โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านธุรการ 
 

ท่ี ประเด็น 
ผู)ให)ข)อมูล 
(ลําดับท่ี) 

ความถ่ี 
(รูป/คน) 

๑ มีสื่ออิเล็กทรอนิกส�และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัย
ใหญ?เข:ามาช?วยในการสื่อสารและบริหารเอกสาร
ราชการ 

๑, ๒, ๓, ๕, ๙, 
๑๒, ๑๓, ๑๔, 
๑๖, ๑๗, ๑๘, 
๑๙, ๒๐, ๒๑, ๒๒ 

๑๕ 

 

                                                 

 ๖๒๑สัมภาษณ� นางสาวผานิตย� อุ?มเอิบ, ศิษย�เก?าโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๖๒๒สัมภาษณ� นางฉัตรา พันสมตน, ศิษย�เก?าโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๒๓สัมภาษณ� พระอธิการไพศาล สุทฺธจิตโต, ผู:รับใบอนุญาตโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๒๔สัมภาษณ� นางสาวกานดา อินทรวงศ�, ผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๒๕สัมภาษณ� นางพัชราภรณ� ริปุฤทธิชัย, ผู:อํานวยการโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๒๖สัมภาษณ� นายสมพร เหมพันธ�, รองผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๖๒๗สัมภาษณ� นางเทียมแข เชิงทวี, รองผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 



 

๒๓๗

ตารางท่ี ๔.๒๕ สรุปผลการสัมภาษณ�ผู:ให:ข:อมูลหลักเก่ียวกับโอกาส (Opportunity) ของการจัดการ
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านธุรการ (ต?อ) 

 

ท่ี ประเด็น 
ผู)ให)ข)อมูล 
(ลําดับท่ี) 

ความถ่ี 
(รูป/คน) 

๒ บัณฑิตใหม?สายงานการศึกษามีความรู:ทางเทคโนโลยี
การสื่อสารเป%นอย?างดี 

๔, ๖, ๘, ๑๕, 
๒๓ 

๕ 

๓ ภาครัฐออกกฎระเบียบท่ีควบคุมและปyองกันการ
ทุจริตในวงราชการได:เป%นอย?างดี 

๗, ๑๐, ๑๑ ๓ 

๔ ภาครัฐให:การสนับสนุนโดยจัดการอบรมเจ:าหน:าท่ี
ธุรการเป%นประจําทุกป{ 

๒๔, ๒๕ ๒ 

 
 จากตารางท่ี ๔.๒๕ แสดงให:เห็นว?า ผู:ให:ข:อมูลหลักมีความเห็นเก่ียวกับโอกาส (Opportunity) ของการ
จัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านธุรการ จํานวน ๔ ประเด็นหลัก ได:แก? มีสื่อ
อิเล็กทรอนิกส�และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหญ?เข:ามาช?วยในการสื่อสารและบริหารเอกสารราชการ, บัณฑิตใหม?สาย
งานการศึกษามีความรู:ทางเทคโนโลยีการสื่อสารเป%นอย?างดี, ภาครัฐออกกฎระเบียบท่ีควบคุมและปyองกันการทุจริตใน
วงราชการได:เป%นอย?างดี และภาครัฐให:การสนับสนุนโดยจัดการอบรมเจ:าหน:าท่ีธุรการเป%นประจําทุกป{ 
 
 การวิเคราะห5อุปสรรค (Threat) ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ 
ศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด)านธุรการ 

 งบประมาณรัฐสําหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานธุรการไม?เพียงพอ๖๒๘ รัฐบาลไม?มีงบประมาณ
สนับสนุนไม?เพียงพอ๖๒๙ ไม?มีงบประมาณสนับสนุนโดยตรง งบส?วนใหญ?มุ?งไปท่ีการพัฒนาผู:เรียน๖๓๐ 
อุปสรรคสําคัญประการหนึ่ง คือ ประชาชนบางส?วนมีทัศนคติท่ีไม?ดีต?อการจัดทอดผ:าปrาสามัคคีสบทบ
ทุนซ้ือวัสดุสํานักงานของโรงเรียน โดยประชาชนกลุ?มดังกล?าวนี้เข:าใจว?า ทุกโรงเรียนได:รับเงิน
สนับสนุนจากรัฐบาลอยู?แล:ว๖๓๑ การเรี่ยไรเงินบริจาคให:โรงเรียน อาจส?งผลกระทบต?อภาพลักษณ�ใน
เชิงลบ๖๓๒ รัฐบาลให:งบสําหรับจัดซ้ืออุปกรณ� เครื่องมือ หรือพัฒนางานธุรการน:อยมาก๖๓๓ 

                                                 

 ๖๒๘สัมภาษณ� พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ (บุญยัง eาณโรจโน), เจ:าคณะอําเภอปากท?อ, ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๖๒๙สัมภาษณ� พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน� อาจาโร), เจ:าคณะอําเภอวัดเพลง, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๓๐สัมภาษณ� พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก), ผู:รับใบอนุญาตโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูป
ถัมภ�, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๓๑สัมภาษณ� พระครูจริยธรรมานุรักษ� (วัลลภ จริยธมฺโม), เจ:าคณะอําเภอสวนผึ้ง, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๓๒สัมภาษณ� พระครูอรัญเขตคณารักษ� (นิพนธ� อคฺควณฺโณ), เจ:าคณะอําเภอบ:านคา, ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๖๓๓สัมภาษณ� พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนฺทโร), เจ:าคณะอําเภอจอมบึง, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๓๘

 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางโรงเรียน ไม?ได:รับงบประมาณสนับสนุนใน
การจัดทําสถานท่ีทํางานธุรการ๖๓๔ บ:างก็ไม?มีห:องธุรการโดยเฉพาะ๖๓๕ ขาดงบประมาณในการจัด
สถานท่ีปฏิบัติงานภายในห:องธุรการเป%นสัดส?วนและสะดวกแก?การให:บริการ๖๓๖ ไม?มีงบประมาณใน
การจัดซ้ือเทคโนโลยีสมัยใหม?เข:ามาช?วยในการเก็บรักษาและทําลายหนังสือราชการ๖๓๗ บางโรงเรียน
ขาดเงินงบประมาณในการบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ�ตามมาตรฐานงานธุรการ๖๓๘ บางโรงเรียนไม?มีห:อง
ธุรการท่ีเป%นสัดส?วน๖๓๙ บางโรงเรียนจัดแผนกธุรการรวมกับห:องทํางานของครู ไม?ได:แยกเป%นสัดส?วน
โดยเฉพาะ ซ่ึงอาจเป%นเพราะขาดงบประมาณจากภาครัฐ๖๔๐ แม:โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ 
ศาสนาได:รับงบประมาณค?าหัว ๑๐๐% แต?อาจไม?เพียงพอในการจัดสรรไปพัฒนาระบบธุรการของ
โรงเรียนได:๖๔๑ โรงเรียนไม?มีงบประมาณ หรือแม:ได:รับงบประมาณจากรัฐบาลแต?ก็ไม?เพียงพอต?อการ
พัฒนาหรือปรับปรุงห:องธุรการให:มีความเหมาะสม และสะดวกแก?ผู:ปกครองท่ีมาติดต?อได:๖๔๒ 
 ส?วนกลางไม?ได:จัดสรรงบประมาณสําหรับพัฒนาบุคลากรด:านธุรการ๖๔๓ งบประมาณในการ
พัฒนาบุคลากรธุรการ ได:ยากกว?างบประมาณพัฒนาบุคลากรครู๖๔๔ รัฐบาลไม?ให:การสนับสนุน
งบประมาณอย?างเพียงพอ ทําให:ไม?สามารถจัดซ้ือ/จัดเช?าได:ตามความต:องการ ตลอดจนติดขัดใน
ระเบียบการจัดซ้ือบางรายการ๖๔๕ 
                                                 

 ๖๓๔สัมภาษณ� นางฉัตรา พันสมตน, ศิษย�เก?าโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๓๕สัมภาษณ� นางสุภาดี จีรัง, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๓๖สัมภาษณ� นางอนุภา คุณชัยวัฒนกิจ, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๓๗สัมภาษณ� นางสาวเพียงตะวัน ธนัชโชติกุล, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๓๘สัมภาษณ� นางสาวผานิตย� อุ?มเอิบ, ศิษย�เก?าโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๖๓๙สัมภาษณ� นางสาวลัดดาวัลย� มาฆะสวัสดิ์, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๔๐สัมภาษณ� นางสาวดารา ไพรนรินทร�, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๔๑สัมภาษณ� นางลัดดาวัลย� บุญสม, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๔๒สัมภาษณ� นางสุทธิวัลย� สีเหลือง, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, 
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๔๓สัมภาษณ� พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม, ผู:จัดการโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๖๔๔สัมภาษณ� พระสมุห�สมกิจ วรธมฺโม, รองผู:จัดการโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๔๕สัมภาษณ� พระอธิการไพศาล สุทฺธจิตโต, ผู:รับใบอนุญาตโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๓๙

 ธุรการโรงเรียนไม?ได:มีฐานะเป%นเจ:าหน:าท่ีรัฐ โรงเรียนจําเป%นต:องส?งเสริมให:ธุรการโรงเรียน
ได:บรรจุแต?งต้ังในสายงานท่ีเหมาะสม เช?น ครูผู:ช?วย หรือพนักงานของรัฐ เป%นต:น เพ่ือให:ทรัพยากรท่ีมี
คุณค?าคงอยู?กับองค�กร๖๔๖ ธุรการโรงเรียนมีความก:าวหน:าและความม่ันคงในวิชาชีพน:อยกว?าบุคลากร
ประเภทครูหรือผู:บริหารโรงเรียน๖๔๗ 
 รูปแบบการใช:หนังสือท่ีติดต?อกันระหว?างหน?วยราชการในจังหวัดเดียวกันท่ีไม?เป%นไปตาม
ระเบียบสารบรรณ๖๔๘ ราชการมิได:เคร?งครัดในการกําหนดการใช:หนังสือให:ชัดเจนและเป%นไปแนวทาง
เดียวกัน แม:จะมีคําสั่งออกมาชัดเจน แต?ในทางปฏิบัติ ยังปรากฏมีการใช:ตัวอักษรท่ีหลากหลายจาก
หน?วยงานราชการในพ้ืนท่ีจังหวัดเดียวกัน๖๔๙ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�เกิดป̀ญหาบ?อย เป%น
ป̀ญหาจากการท่ีธุรการโรงเรียนไม?สามารถเข:าใช:ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�ได:๖๕๐ 
 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�ไม?ระบุมาตรฐานเอกสารบางอย?าง ระบบงานยังไม?มี
มาตรฐานท่ีชัดเจน๖๕๑ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ไม?ระบุ
มาตรฐานในการส?งเอกสารไว: มีการเน:นไว:ชัดเจนเฉพาะส?วนท่ีเป%นระดับชั้นความลับของหนังสือและผู:
มีอํานาจเข:าถึง เท?านั้น๖๕๒ 
 จากการสัมภาษณ�ผู:ให:ข:อมูลหลักเก่ียวกับอุปสรรค (Threat) ของการจัดการโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านธุรการ สรุปได:ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ๖๔๖สัมภาษณ� นางสาวกานดา อินทรวงศ�, ผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๔๗สัมภาษณ� นางพัชราภรณ� ริปุฤทธิชัย, ผู:อํานวยการโรงเรียนวัดบ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๔๘สัมภาษณ� นายขจรศักดิ์ ผ?องอารมณ�, ครูโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๔๙สัมภาษณ� นางเทียมแข เชิงทวี, รองผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๖๕๐สัมภาษณ� นางสาวอังสุรีย� ศรีคํานวณ, ครูโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๖๕๑สัมภาษณ� นายสมพร เหมพันธ�, รองผู:อํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ�, ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙. 
 ๖๕๒สัมภาษณ� นางจิราภรณ� ทวีโชคไพศาล, ครูโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 



 

๒๔๐

ตารางท่ี ๔.๒๖ สรุปผลการสัมภาษณ�ผู:ให:ข:อมูลหลักเก่ียวกับอุปสรรค (Threat) ของการจัดการ
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านธุรการ 

 

ท่ี ประเด็น 
ผู)ให)ข)อมูล 
(ลําดับท่ี) 

ความถ่ี 
(รูป/คน) 

๑ งบประมาณรัฐสําหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานธุรการ
ไม?เพียงพอ 

๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, 
๗, ๘, ๙, ๑๕, ๑๖, 
๑๗, ๑๘, ๑๙, 
๒๐, ๒๑, ๒๒ 

๑๗ 

๒ ความไม?ม่ันคงในวิชาชีพของเจ:าหน:าท่ีธุรการใน
วงการการศึกษา 

๑๐, ๑๑ ๒ 

๓ รูปแบบหนังสือท่ีติดต?อกันระหว?างหน?วยราชการใน
จังหวัดเดียวกันท่ีไม?เป%นไปตามระเบียบสารบรรณ 

๑๒, ๒๕ ๒ 

๔ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�ไม?ระบุมาตรฐาน
เอกสารในบางประเด็น 

๑๔, ๒๔ ๒ 

๕ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�เกิดป̀ญหาบ?อย ๑๓, ๒๓ ๒ 
 
 จากตารางท่ี ๔.๒๖ แสดงให:เห็นว?า ผู:ให:ข:อมูลหลักมีความเห็นเก่ียวกับอุปสรรค (Threat) 
ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด:านธุรการ จํานวน ๕ 
ประเด็นหลัก ได:แก? งบประมาณรัฐสําหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานธุรการไม?เพียงพอ, ความไม?ม่ันคง
ในวิชาชีพของเจ:าหน:าท่ีธุรการในวงการการศึกษา, รูปแบบหนังสือท่ีติดต?อกันระหว?างหน?วยราชการใน
จังหวัดเดียวกันท่ีไม?เป%นไปตามระเบียบสารบรรณ, ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�ไม?ระบุมาตรฐาน
เอกสารในบางประเด็น และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�เกิดป̀ญหาบ?อย 
 
๔.๓ กลยุทธ5การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี 

 ผู:วิจัยได:วิเคราะห�ข:อมูลเก่ียวกับสภาพท่ัวไป และป̀จจัยท่ัวไปท่ีมีผลต?อการพัฒนาการจัดการ
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี แล:วจึงนํามาเป%นฐานในการสังเคราะห�เป%น
กลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 



ตารางที่ ๔.๒๗ ข:อมูลเชิงประจักษ� (Empirical Studies) จากประเด็นวิเคราะห�จุดแข็ง-จุดอ?อน-โอกาส-อุปสรรค (SWOT) การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี 

 
ด)าน ประเด็นวิเคราะห5 ผลการวิเคราะห5 

๑. ความสัมพันธ�ระหว?างโรงเรียนกับชุมชน ๑. จุดแข็ง (S-Strength) ๑. ศิษย�เก?าของโรงเรียนส?วนหนึ่งมีภูมิลําเนาในชุมชนที่เป%นที่ตั้งของโรงเรียน 
๒. พระสงฆ�ของวัดที่ได:รับใบอนุญาตเป%นแกนนําในการสร:างความสัมพันธ�ที่ดี
ระหว?างโรงเรียนกับชุมชน 
๓. นักเรียนส?วนใหญ?มีภูมิลําเนาในชุมชนที่เป%นที่ตั้งของโรงเรียน 
๔. คณะกรรมการบริหาร ครู และเจ:าหน:าที่ มีการประชุมกันเป%นประจํา 
๔. โรงเรียนเปjดโอกาสให:ชุมชนมามีส?วนร?วมในการบริหารโรงเรียน 
๖.โรงเรียนออกแบบกิจกรรมที่เสริมสร:างความสัมพันธ�ที่ดีระหว?างโรงเรียนกับ
ชุมชน 

 ๒. จุดอ?อน (W-Weakness) ๑. โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางแห?งขาดการประชาสัมพันธ�ที่
มีประสิทธิภาพ 
๒. โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางแห?งออกแบบกิจกรรมที่ไม?
เหมาะสําหรับการสร:างความสัมพันธ�กับชุมชน 
๓. ครูบางคนไม?เล็งเห็นประโยชน�จากการสร:างความสัมพันธ�ที่ดีกับชุมชน 
๔. โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนายังไม?สามารถทําให:ผู:ปกครอง
ทั้งหมดเล็งเห็นความสําคัญของการทํากิจกรรมร?วมกันระหว?างโรงเรียนและ
ชุมชน 

 
 ๒๔๑ 



ตารางที่ ๔.๒๗ ข:อมูลเชิงประจักษ� (Empirical Studies) จากประเด็นวิเคราะห�จุดแข็ง-จุดอ?อน-โอกาส-อุปสรรค (SWOT) การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี (ต?อ) 

 
ด)าน ประเด็นวิเคราะห5 ผลการวิเคราะห5 

๑. ความสัมพันธ�ระหว?างโรงเรียนกับชุมชน (ต?อ) ๓. โอกาส (O-Opportunity) ๑. คนในชุมชนส?วนใหญ?นับถือพระพุทธศาสนา 
๒. ผู:ปกครองเชื่อมั่นในความสามารถด:านวิชาการและคุณธรรมของคณาจารย�ใน
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
๓. รัฐบัญญัติให:โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ ศาสนาเป%นโรงเรียนที่ให:
โอกาสทางการศึกษาแก?ประชาชนผู:ยากไร:โดยไม?ให:เก็บค?าเล?าเรียน 
๔. กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให:โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
จัดการศึกษาตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 

๔. อุปสรรค (T-Threat) ๑. ผู:ปกครองนักเรียนส?วนหนึ่งไม?มีเวลาเข:าร?วมกิจกรรมของโรงเรียน 
๒. ผู:ปกครองนักเรียนส?วนหนึ่งมีทัศนคติที่ไม?ถูกต:องเกี่ยวกับกระบวนการมีส?วน
ร?วมในการจัดการศึกษา 
๓. ทัศนคติเชิงลบของประชาชนส?วนหนึ่งที่มีต?อโรงเรียนที่มีคําขึ้นต:นชื่อว?า 
โรงเรียนวัด 
๔. ความต:องการแรงงานจากเด็กและเยาวชนมาช?วยสนับสนุนการประกอบ
อาชีพของครอบครัว 
๕. การย:ายถิ่นฐานของผู:ปกครองนักเรียนที่มีอาชีพที่ไม?มั่นคง 

 
 

๒๔๒ 



ตารางที่ ๔.๒๗ ข:อมูลเชิงประจักษ� (Empirical Studies) จากประเด็นวิเคราะห�จุดแข็ง-จุดอ?อน-โอกาส-อุปสรรค (SWOT) การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี (ต?อ) 

 

ด)าน ประเด็นวิเคราะห5 ผลการวิเคราะห5 
๒. ด:านหลักสูตรและการสอน ๑. จุดแข็ง (S-Strength) ๑. โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนานําหลักธรรมพระพุทธศาสนามา

ประยุกต�ใช:ในการบริหารและการพัฒนาผู:เรียนตามกรอบการพัฒนาด:วยหลัก
ไตรสิกขาอย?างบูรณาการ 
๒. โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาออกแบบหลักสูตรเพื่อตอบสนอง
ความต:องการของผู:เรียน ชุมชน ท:องถิ่นและสังคม 
๓. โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเปjดโอกาสให:ทุกฝrายเข:ามีส?วนร?วม
ในการจัดการศึกษา 
๔. หลักสูตรจัดเนื้อหาด:านจริยศาสตร�ครอบคลุมตามความจําเป%นต?อการนําไปใช:
ในชีวิตประจําวันของเด็กและเยาวชน 
๕. โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีพระสงฆ� ผู:เป%นต:นแบบทางความ
ประพฤติอยู?ในระบบ 
๖. โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให:
นักเรียนได:เรียนรู:จากสภาพจริง 

 ๒. จุดอ?อน (W-Weakness) ๑. โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางแห?งกําหนดตัวชี้วัดสาระการ
เรียนรู:จํานวนมากจึงยากต?อการสังเคราะห�ความคิดรวบยอดแก?ผู:เรียน 
๒. โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางแห?งขาดแคลนสื่อการเรียนรู:ที่
เหมาะสม 
๓.โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาไม?สามารถคัดเลือกผู:เรียนที่มี
คุณภาพตามที่หลักสูตรกําหนดไว:ตั้งแต?แรกเข:าได: 

 

๒๔๓ 



ตารางที่ ๔.๒๗ ข:อมูลเชิงประจักษ� (Empirical Studies) จากประเด็นวิเคราะห�จุดแข็ง-จุดอ?อน-โอกาส-อุปสรรค (SWOT) การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี (ต?อ) 

 

ด)าน ประเด็นวิเคราะห5 ผลการวิเคราะห5 
๒. ด:านหลักสูตรและการสอน (ต?อ) ๒. จุดอ?อน (W-Weakness) (ต?อ) ๔. หลักสูตรท:องถิ่นของสถานศึกษาในพื้นที่เดียวกันกําหนดมาตรฐานด:าน

ผลผลิตต?างกัน 
๕. โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางแห?งกําหนดระดับการบรรลุ
เปyาหมายตัวชี้วัดตามกลุ?มสาระการเรียนรู:ไว:สูงมากซึ่งยากต?อการบรรลุผลสําเร็จ 

 ๓. โอกาส (O-Opportunity) ๑. พระสงฆ� วัด และคณะสงฆ�ให:การสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามแนววิถีพุทธ 
๒. สังคมไทยในป̀จจุบันต:องการคุณสมบัติที่พึงประสงค�ทางคุณธรรมจริยธรรม
ของเด็กและเยาวชน 
๓. ภาครัฐกําหนดให:มีการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามวงรอบการศึกษา
อย?างต?อเนื่อง 
๔. ภาครัฐเปjดโอกาสให:โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษาของตนเองได: 

 ๔. อุปสรรค (T-Threat) ๑. เด็กและเยาวชนเป%นเปyาหมายในการเผยแผ?ศาสนาของทุก ๆ ศาสนา 
๒. งบประมาณในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนการกุศลใน
พระพุทธศาสนามีจํากัด 
๓. หลักสูตรแกนกลางมีการจัดกลุ?มสาระการเรียนรู:สําหรับแต?ละช?วงชั้นไม?
เหมาะสม 
๔. สภาพสังคมไม?เอื้อต?อสัมฤทธิผลการสอนในเชิงจริยศาสตร� 
๕. ความไม?มั่นคงทางการเมืองที่ส?งผลต?อนโยบายทางการศึกษาของประเทศ 
๖. รัฐออกกฎหมายที่ไม?เอื้อต?อการพัฒนาความประพฤติที่ดีงามตามแบบโบราณกาล 

 

๒๔๔ 



ตารางที่ ๔.๒๗ ข:อมูลเชิงประจักษ� (Empirical Studies) จากประเด็นวิเคราะห�จุดแข็ง-จุดอ?อน-โอกาส-อุปสรรค (SWOT) การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี (ต?อ) 

 

ด)าน ประเด็นวิเคราะห5 ผลการวิเคราะห5 
๓. ด:านกิจกรรมนักเรียน ๑. จุดแข็ง (S-Strength) ๑. โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีนโยบายการจัดกิจการนักเรียน

ตามแนววิถีพุทธโดยสอดคล:องกับสถาบันที่เป%นศูนย�กลางในการเผยแผ?พระพุทธ 
ศาสนาอย?างชัดเจน 
๒. โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน:น
ปลูกฝ`งคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร:างนักเรียนให:เป%นคนดีของสังคม 
๓. โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีบุคลากรฝrายกิจกรรมทําหน:าที่
ดูแลรับผิดชอบกิจกรรมนักเรียนอย?างชัดเจน 
๔. ผู:มีส?วนเกี่ยวข:องทุกฝrายมีส?วนร?วมออกแบบกิจกรรมการเรียนรู:แก?นักเรียน 
๕. โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีการประเมินผลทุกกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการที่กําหนดไว: 

 ๒. จุดอ?อน (W-Weakness) ๑. โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางแห?งออกแบบกิจกรรมเสริม
หลักสูตรหรือกิจกรรมนอกห:องเรียนบางประเภทไม?สอดคล:องกับงบประมาณ
และโครงสร:างด:านระยะเวลา 
๒. โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางแห?งจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
มีมากเกินความจําเป%นกว?าความคาดหวังผลการเรียนรู: 
๓. โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางขาดระบบดูแลช?วยเหลือ
นักเรียนที่ไม?มีประสิทธิภาพ 
๔. โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาประสบป̀ญหาความแตกต?างของ
พื้นฐานเด็กนักเรียนที่ไม?เท?าเทียมกันซึ่งส?งผลต?อการพัฒนาผู:เรียน 

 

๒๔๕ 



ตารางที่ ๔.๒๗ ข:อมูลเชิงประจักษ� (Empirical Studies) จากประเด็นวิเคราะห�จุดแข็ง-จุดอ?อน-โอกาส-อุปสรรค (SWOT) การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี (ต?อ) 

 

ด)าน ประเด็นวิเคราะห5 ผลการวิเคราะห5 
๓. ด:านกิจกรรมนักเรียน (ต?อ) ๓. โอกาส (O-Opportunity) ๑. ผู:ปกครองและพุทธศาสนิกชนทั่วไปให:การสนับสนุนการจัดกิจการเรียนรู:ที่

เสริมสร:างคุณธรรมจริยธรรมแก?นักเรียน 
๒. สังคมไทยป̀จจุบันต:องการให:เด็กและเยาวชนได:รับการปลูกฝ`งค?านิยมคุณธรรม 
๓. วัดและคณะสงฆ�ให:การสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข:องกับการปลูกฝ`งคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา 
๔. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเอื้อให:เด็กนักเรียนค:นคว:าหาความรู:จากแหล?ง
ต?าง ๆ ได:เพิ่มมากขึ้น 
๕. รัฐบาลให:การอุดหนุนค?าใช:จ?ายรายหัวของนักเรียน 
๖. โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจํานวนมากเข:าร?วมเป%นสมาชิก
สมาคมโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน�ด:านความ
ร?วมมือในการพัฒนาผู:เรียน 

 ๔. อุปสรรค (T-Threat) ๑. ค?านิยมที่ไม?พึงประสงค�ในสังคมไทยป̀จจุบันที่มีผลกระทบต?อเด็กและเยาวชน 
๒. งบประมาณจัดการศึกษาที่ได:รับจากรัฐบาลไม?เพียงพอต?อการพัฒนากิจการ
นักเรียน 
๓. สภาพแวดล:อมทานกายภาพของชุมชนที่ทําให:เด็กมีความเสี่ยงต?อการแสดง
พฤติกรรมในทางที่ผิด 
๔. รัฐบาลกําหนดให:โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเป%นสถาน
สงเคราะห�ทางการศึกษาจึงไม?สามารถเลือกรับนักเรียนที่มีศักยภาพในการพัฒนา
ตนเองสูงได:อย?างแท:จริง 

 

๒๔๖ 



ตารางที่ ๔.๒๗ ข:อมูลเชิงประจักษ� (Empirical Studies) จากประเด็นวิเคราะห�จุดแข็ง-จุดอ?อน-โอกาส-อุปสรรค (SWOT) การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี (ต?อ) 

 

ด)าน ประเด็นวิเคราะห5 ผลการวิเคราะห5 
๔. ด:านการบริหารงานบุคคล ๑. จุดแข็ง (S-Strength) ๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

เป%นต:นแบบทางความประพฤติที่ดีแก?นักเรียน 
๒. บุคลากรของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาอุทิศตนเพื่อ
ประโยชน�แก?นักเรียนเป%นสําคัญ 
๓. โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีแผนพัฒนาบุคลากรอย?างเป%นรูปธรรม 
๔. บุคลากรของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีความรับผิดชอบต?อ
หน:าที่ของตนตามสายการบังคับบัญชา 
๕. ผู:บริหารของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาส?วนใหญ?มีความรู:
และทักษะด:านการบริหารงานบุคคล 
๖. โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีการบริหารงานบุคคลในรูปแบบ
ของคณะกรรมการ 
๗. โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีการสร:างขวัญและกําลังใจในการ
ทํางานแก?บุคลากร 
๘. โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจ?ายเงินเดือน/ค?าตอบแทน
บุคลากรตรงตามคุณวุฒิทางการศึกษา 

 ๒. จุดอ?อน (W-Weakness) ๑. ครูของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางแห?งขาดขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน 
๒. โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางแห?งขาดขาดครูเฉพาะทาง
หรือครูที่มีวุฒิตรงสาขา 

 

๒๔๗ 



ตารางที่ ๔.๒๗ ข:อมูลเชิงประจักษ� (Empirical Studies) จากประเด็นวิเคราะห�จุดแข็ง-จุดอ?อน-โอกาส-อุปสรรค (SWOT) การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี (ต?อ) 

 

ด)าน ประเด็นวิเคราะห5 ผลการวิเคราะห5 
๔. ด:านการบริหารงานบุคคล (ต?อ) ๒. จุดอ?อน (W-Weakness) (ต?อ) ๓. บุคลากรใหม?ของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ ศาสนาบางแห?งขาด

ประสบการณ�ในการทํางาน 
 ๓. โอกาส (O-Opportunity) ๑. รัฐมีนโยบายส?งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 

๒. ทุกภาคส?วนในสังคมไทยต:องการครูต:นแบบที่ได:รับการพัฒนาทางด:าน
วิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๓. รัฐอนุญาตให:ข:าราชการทุกสังกัดเข:าปฏิบัติงานในโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาได:โดยให:เสมือนการปฏิบัติราชการตามปกติ 
๔. รัฐเปjดโอกาสให:โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาสามารถคัดเลือก
บุคลากรได:เอง 
๕. แต?ละป{มีผู:จบการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข:องกับการประกอบอาชีพครูจํานวนมาก 
๖. กลุ?มเครือข?ายโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาทั่วประเทศมีการคัดเลือกครู
ดีเด?นเพื่อยกย?องและให:กําลังใจในการทํางานแก?ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๗. โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาได:รับความร?วมมือจาก
มหาวิทยาลัยในพื้นที่ในการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ๔. อุปสรรค (T-Threat) ๑. ทัศนคติที่ไม?ถูกต:องของประชาชนเกี่ยวกับศักดิ์ศรีของครูโรงเรียนวัด 
๒. ภาครัฐให:การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการ 
ศึกษาของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาไม?เพียงพอต?อความต:องการ 
๓. ในชุมชนขาดทรัพยากรบุคคลซึ่งที่เป%นที่ต:องการของโรงเรียนการกุศลของวัด
ในพระพุทธศาสนา 

 

๒๔๘ 



ตารางที่ ๔.๒๗ ข:อมูลเชิงประจักษ� (Empirical Studies) จากประเด็นวิเคราะห�จุดแข็ง-จุดอ?อน-โอกาส-อุปสรรค (SWOT) การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี (ต?อ) 

 

ด)าน ประเด็นวิเคราะห5 ผลการวิเคราะห5 
๕. ด:านการบริหารอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ� ๑. จุดแข็ง (S-Strength) ๑. โรงเรียนการกุศลของวัดสามารถขอรับการสนับสนุนเรื่องสถานที่และวัสดุ

อุปกรณ�ต?าง ๆ จากวัดที่เป%นผู:ถือใบอนุญาตได: 
๒. โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาสามารถดําเนินการสร:างอาคาร
หรือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ�ทางการศึกษาได:เองโดยใช:เงินบริจาคหรือการบริจาค
สิ่งของโดยตรงโดยไม?ต:องรองบประมาณจากภาครัฐเพียงอย?างเดียว 
๓. โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาทุกโรงเรียนมีนโยบายในการ
บริหารจัดการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล:อมบนหลักการ สะอาด สงบ และสว?าง
ทางป̀ญญาตามแนววิถีพุทธ 
๔. อาคารสถานที่ของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีมาตรฐานตาม
เกณฑ�คุณภาพของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (ส.มศ.) 
๕. อาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ�ของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
ส?วนใหญ?ได:รับความร?วมมือในการดูแลรักษาจากบุคลากรภายในเป%นอย?างดี 

 ๒. จุดอ?อน (W-Weakness) ๑. โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางโรงเรียนมีอาคารสถานที่ไม?
เพียงพอ 
๒. โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางแห?งไม?เสริมสร:างคุณธรรม
และลักษณะนิสัยที่ดีในการใช:อาคารสถานที่และอุปกรณ�การเรียนแก?นักเรียน 
๓. โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจําเป%นต:องการจัดสรรงบประมาณ
รายจ?ายไปใช:ในงานประเภทอื่นที่มีความจําเป%นมากกว?าอาคารสถานที่และวัสดุ
อุปกรณ� 

 

๒๔๙ 



ตารางที่ ๔.๒๗ ข:อมูลเชิงประจักษ� (Empirical Studies) จากประเด็นวิเคราะห�จุดแข็ง-จุดอ?อน-โอกาส-อุปสรรค (SWOT) การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี (ต?อ) 

 
ด)าน ประเด็นวิเคราะห5 ผลการวิเคราะห5 

๕. ด:านการบริหารอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ� 
(ต?อ) 

๓. โอกาส (O-Opportunity) ๑. ทุกภาคส?วนในสังคมเล็งเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพแก?
เด็กและเยาวชน 
๒. ภาครัฐก็เปjดโอกาสให:โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาสามารถรับ
บริจาคจากผู:มีจิตศรัทธาได: 
๓. พุทธศาสนิกชนให:การสนับสนุนทุนจัดสร:างอาคารและทุนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ�
การศึกษา 
๔. สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (ส.มศ.) รับผิดชอบ
การตรวจประเมินคุณภาพและให:คําแนะนําเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 
๕. โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาได:รับงบประมาณสนับสนุนด:าน
อาคารสถานที่จากรัฐบาล ผ?านสํานักงานคณะกรรมการส?งเสริมการศึกษาเอกชน 
(สช.) ตามสัดส?วนจํานวนนักเรียน 

 ๔. อุปสรรค (T-Threat) ๑. การบริจาคเพื่อสร:างอาคารเรียนหรือวัสดุอุปกรณ�ทางการศึกษาจากพุทธศาสนิกชน
มีจํานวนลดน:อยลงอันเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศตกต่ํา 
๒. รัฐบาลให:งบประมาณสนับสนุนด:านอาคารสถานที่แก?โรงเรียนการกุศลของวัด
ในพระพุทธศาสนาไม?เพียงพอต?อความต:องการตามสภาพจริง 
๓. การจัดซื้อจัดจ:างตามกระบวนการทางงบประมาณที่ได:รับจากรัฐบาลมีความ
ล?าช:า ไม?สามารถดําเนินงานได:คล?องตัวเหมือนกับกรณีเงินบริจาค 

๒๕๐ 



ตารางที่ ๔.๒๗ ข:อมูลเชิงประจักษ� (Empirical Studies) จากประเด็นวิเคราะห�จุดแข็ง-จุดอ?อน-โอกาส-อุปสรรค (SWOT) การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี (ต?อ) 

 

ด)าน ประเด็นวิเคราะห5 ผลการวิเคราะห5 
๖. ด:านธุรการ ๑. จุดแข็ง (S-Strength) ๑. โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีระบบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

งานธุรการตามระเบียบราชการ 
๒. โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีเจ:าหน:าที่เฉพาะทางด:านธุรการ
ที่มีความเชี่ยวชาญ 
๓. โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจัดสถานที่ปฏิบัติงานภายในห:อง
ธุรการเป%นสัดส?วนและสะดวกแก?การให:บริการ 
๔. โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาใช:เครื่องคอมพิวเตอร�ที่ทันสมัยใน
การเก็บข:อมูลและการดําเนินงานด:านธุรการ 
๕. โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนการบริหารงานธุรการ 
๖. โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีการดําเนินงานเชิงเอกสารควบคู?
กับสารสนเทศเพื่อปyองกันความผิดพลาดจากระบบคอมพิวเตอร� 

 ๒. จุดอ?อน (W-Weakness) ๑. การดําเนินงานด:านธุรการของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบาง
แห?งล?าช:าจํานวนเจ:าหน:าที่ธุรการไม?สอดคล:องกับภาระงาน 
๒. โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาขาดแคลนงบประมาณเพื่อพัฒนา
บุคลากรด:านธุรการ 
๓. โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางแห?งมีป̀ญหาในการควบคุม
สภาพและการรักษาการเสียหายของวัสดุสํานักงาน 

 

๒๕๑ 



ตารางที่ ๔.๒๗ ข:อมูลเชิงประจักษ� (Empirical Studies) จากประเด็นวิเคราะห�จุดแข็ง-จุดอ?อน-โอกาส-อุปสรรค (SWOT) การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี (ต?อ) 

 
ด)าน ประเด็นวิเคราะห5 ผลการวิเคราะห5 

๖. ด:านธุรการ (ต?อ) ๒. จุดอ?อน (W-Weakness) (ต?อ) ๔. หนังสือราชการที่มีมาถึงโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาที่ได:รับ
จากกระทรวงมีความล?าช:า 

 ๓. โอกาส (O-Opportunity) ๑. มีสื่ออิเล็กทรอนิกส�และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหญ?เข:ามาช?วยในการ
สื่อสารและบริหารเอกสารราชการ 
๒. บัณฑิตใหม?สายงานการศึกษามีความรู:ทางเทคโนโลยีการสื่อสารเป%นอย?างดี 
๓. ภาครัฐออกกฎระเบียบที่ควบคุมและปyองกันการทุจริตในวงราชการได:เป%น
อย?างดี 
๔. ภาครัฐให:การสนับสนุนโดยจัดการอบรมเจ:าหน:าที่ธุรการเป%นประจําทุกป{ 

 ๔. อุปสรรค (T-Threat) ๑. งบประมาณรัฐสําหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานธุรการไม?เพียงพอ 
๒. ความไม?มั่นคงในวิชาชีพของเจ:าหน:าที่ธุรการในวงการการศึกษา 
๓. รูปแบบหนังสือที่ติดต?อกันระหว?างหน?วยราชการในจังหวัดเดียวกันที่ไม?เป%นไป
ตามระเบียบสารบรรณ 
๔. ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�ไม?ระบุมาตรฐานเอกสารในบางประเด็น 
๕. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�เกิดป̀ญหาบ?อย 

 
 

๒๕๒ 



 

๒๕๓

 จากผลการวิเคราะห�ข:อมูลเก่ียวกับสภาพท่ัวไป และป̀จจัยท่ัวไปท่ีมีผลต?อการพัฒนาการ
จัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ผู:วิจัยได:นํามาเป%นฐานในการ
สังเคราะห�เป%นกลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี โดยผ?าน
กระบวนการสนทนากลุ?มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ซ่ึงประกอบด:วยผู:เชี่ยวชาญเก่ียวกับงาน
ด:านการศึกษาสงเคราะห�ของคณะสงฆ� ผู:รับใบอนุญาตโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
ผู:อํานวยการ/ผู:จัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ข:าราชการครู/บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา จํานวน ๑๐ รูป/คน เพ่ือให:ได:ข:อมูลท่ีรอบด:านและลึกซ้ึง
ในเชิงเหตุผล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 กลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ท่ีเหมาะสม
และสอดคล:องกับสภาพการณ�ป`จจุบันต:องเกิดจากวิเคราะห�จุดแข็ง จุดอ?อน โอกาส อุปสรรค เพ่ือเป%น
ข:อมูลนําไปสู?การสังเคราะห�กลยุทธ�ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงจุดแข็งท่ีสําคัญ คือ มีพระสงฆ�
เป%นผู:ดําเนินการ พระสงฆ�เป%นผู:ถือใบอนุญาต วัดเป%นผู:ให:การสนับสนุน ท้ังในส?วนของทุนดําเนินการ
หรือบุคลากร เป%นต:น และประการสําคัญ คือ กระบวนการดําเนินงานให:เน:นความสัมพันธ�กับชุมชน 
โดยมีโครงการ กิจกรรมรองรับกลยุทธ� อาทิ โครงการโรงเรียนรักษาศีล ๕ กิจกรรมท่ีเน:นการเสริมสร:าง
คุณธรรม จริยธรรม หรือคุณธรรมนําความรู: และการนําหลักธรรมไปประยุกต�ใช:ในชีวิตประจําวันตาม
แนววิถีพุทธ สอดแทรกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยเป%นการเผยแผ?และประยุกต�ให:เข:ากับ
สภาพสังคมป̀จจุบัน นําศิลปะ วัฒนธรรมท่ีได:รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาเข:ามาเสริมกลยุทธ� เช?น 
ไตรภูมิพระร?วง เป%นต:น๖๕๓ 
 การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี เม่ือพิจารณาในแต?ละ
ด:าน จําเป%นต:องมีโครงการหรือมีกิจกรรมท่ีคลอบคลุมและสามารถตอบโจทย�หรือเปyาประสงค�หลักได:
อย?างแท:จริง อาทิเช?น ด:านความสัมพันธ�ระหว?างโรงเรียนกับชุมชน ควรมีโครงการปฐมนิเทศผู:ปกครอง
นักเรียนใหม? โครงการสร:างเครือข?ายระหว?างครู ผู:ปกครองและชุมชน โครงการศึกษาดูงานภูมิป̀ญญา
ชุมชน หรือเชิญปราชญ�ชาวบ:านมาให:ความรู:แก?นักเรียน ส?วนในด:านหลักสูตรและการสอน ควรมี
โครงการพัฒนาศักยภาพและเทคนิคการสอนแก?ครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการส?งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมตามแนวพุทธ และโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษหรือมี
ความสามารถเฉพาะตัวท่ีโดดเด?น ส?วนในด:านกิจกรรมนักเรียน ควรมีโครงการท่ีส?งเสริมระเบียบวินัย
นักเรียน และโครงการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ของนักเรียนตามแนวพุทธ ส?วนในด:านการ
บริหารงานบุคคล ควรมีโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรฝrายต?าง ๆ โครงการส?งเสริมการวิจัย
ในชั้นเรียนและการนําผลการวิจัยมาใช:พัฒนาการเรียนการสอน ส?วนในด:านการบริการอาคารสถานท่ี
และวัสดุอุปกรณ� ควรมีโครงการระดมทุนจากภายนอกเพ่ือนํามาใช:ในการปรับปรุงและพัฒนาอาคาร
สถานท่ีและสิ่งแวดล:อมภายในโรงเรียนให:มีสภาพเอ้ือต?อการเรียนรู: ส?วนในด:านธุรการ ควรมีโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู:ปฏิบัติงานให:สามารถให:บริการได:อย?างมีคุณภาพ๖๕๔ 

                                                 

 ๖๕๓สนทนากลุ?มเฉพาะ พระปjฎกโกศล (ปราโมทย� ปโมทิโต), รองผู:อํานวยการฝrายบริหาร วิทยาลัยสงฆ�
ราชบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑ มีนาคม ๒๕๖๐. 
 ๖๕๔สนทนากลุ?มเฉพาะ พระครูวิสุทธานันทคุณ, ดร., เจ:าคณะอําเภอโพธาราม วัดเขาช?องพราน จังหวัด
ราชบุรี, ๑ มีนาคม ๒๕๖๐. 



 

๒๕๔

 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา เฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี มี ๓ โรงเรียน คือ 
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห� โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ� และโรงเรียนวัด
บ:านโปrงสามัคคีคุณูปถัมภ� โดยท้ัง ๓ โรงเรียนนี้ รัฐบาลเป%นผู:กําหนดหลักสูตรแกนกลาง แต?โรงเรียน
สามารถกําหนดทิศทางการบริหารได: เช?น โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห� ได:กําหนด
ปรัชญาของโรงเรียนไว:ว?า “วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ คนล?วงทุกข�ได:เพราะความเพียร” ซ่ึงครูและนักเรียน
สามารถท?องจําได:ข้ึนใจ และทางโรงเรียนยังได:ส?งเสริมให:ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต:องเป%น
ตัวอย?างในการเรียนธรรมศึกษาท้ังในวิชากระทู: ธรรมะ พุทธประวัติ และเบญจศีล-เบญจธรรม และ
เข:าสอบในระดับธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก ตามลําดับ เพ่ือให:มีความรู:แตกฉานและเป%นตัวอย?างท่ีดี
ของนักเรียน ประการสําคัญในการจัดทํากลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
จําเป%นต:องเน:นความสัมพันธ�กับชุมชน มุ?งสงเคราะห�ชุมชน เน:นเปyาหมายช?วยเหลือชุมชน ดังนั้น จึง
ต:องมีกิจกรรมท่ีสามารถเสริมสร:างความสัมพันธ�อันดีระหว?างผู:ปกครองและครู เช?น การทําบุญตัก
บาตรในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาหรือวันพ?อและวันแม? เป%นต:น และในส?วนของโรงเรียนอนุบาล
วัดโชติทายการามสงเคราะห�มีการสนับสนุนให:นักเรียนได:แสดงความสามารถพิเศษของตนเองได:อย?าง
เต็มท่ี มีการจัดส?งนักเรียนเข:าประกวดหรือแข?งขันในเวทีระดับจังหวัด เป%นต:น อย?างไรก็ตาม แม:จะมี
โรงเรียนการกุศลของศาสนาอ่ืน กระจายอยู? ท่ัวจังหวัดราชบุรี แต?โรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนามีข:อได:เปรียบ คือ มีวัดและชุมชนให:การสนับสนุน หรือร?วมเป%นเครือข?ายให:การ
สนับสนุน ท่ีเรียกว?า “บวร” นั่นเอง๖๕๕ 
 การจัดทํากลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ควร
มีการส?งเสริมให:นําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข:าไปประยุกต�ใช:ในการบริหารจัดการเพ่ือคงอัตลักษณ�
วิถีพุทธ ซ่ึงพุทธธรรมท่ีส?งเสริมกิจการงานให:บรรลุความสําเร็จด:วยดีมีประสิทธิภาพสูง คือ อิทธิบาท
ธรรม หรืออิทธิบาท ๔ ประกอบด:วย (๑) ฉันทะ ความพอใจรักใคร?ในงานท่ีทํา คือ การสร:างความรัก
ในงานท่ีทํา เพ่ือให:ได:ทําในงานท่ีรักด:วยความเต็มใจ (๒) วิริยะ ความเพียร คือ ความเพียรพยายาม 
อดทนทํางานท่ีได:รับมอบหมายโดยไม?ทอดท้ิง (๓) จิตตะ ความเอาใจฝ`กใฝr ไม?วางธุระ คือ ทํางานด:วย
ความรู:จักไตร?ตรอง ตรวจหาด:วยความรอบคอบอยู?เสมอ และ (๔) วิมังสา การใช:ป̀ญญาตริตรอง
พิจารณาเหตุผลให:เกิดความเข:าใจด:วยป̀ญญา เพ่ือนําไปสู?การพัฒนา แก:ไข ปรับปรุงการทํางานให:มี
ประสิทธิภาพอยู?เสมอ ซ่ึงดังกล?าวนี้ สอดคล:องกับแนวคิดศาสตร�สมัยใหม?ท่ีเรียกว?า วงจรคุณภาพ 
(PDCA) หรือวงจรเดมม่ิง (Deming Cycle) ประกอบด:วย การวางแผน (Plan) การดําเนินตามแผน 
(Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงแก:ไข (Act) เพ่ือให:เกิดการปรับปรุงคุณภาพทุก ๆ 
รอบการดําเนินงาน แต?แนวคิดของพระพุทธศาสนาตามหลักอิทธิบาทธรรมนี้ มีข:อดีมากกว?าเพราะมี
การสร:างฉันทะหรือความรักให:แก?งานท่ีทํา เม่ือบุคคลมีความรักในงานท่ีทําย?อมมีความพยายามพินิจ
พิจารณาตรวจสอบและปรับปรุงแก:ไขการทํางานของตนอยู?เป%นนิตย� และประการสําคัญท่ีสุด คือ 
แนวคิดของหลักอิทธิบาทธรรมมีตัวป̀ญญาเข:ามาเป%นตัวจักรสําคัญในการควบคุมคุณภาพของงาน๖๕๖ 

                                                 

 ๖๕๕สนทนากลุ?มเฉพาะ พระมหาประกอบ โชติปุeฺโe, ผู:รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการาม
สงเคราะห� จังหวัดราชบุรี, ๑ มีนาคม ๒๕๖๐. 
 ๖๕๖สนทนากลุ?มเฉพาะ พระครูสังฆรักษ�ทรงพรรณ ชยทตฺโต, ดร., รองผู:อํานวยการฝrายวิชาการวิทยาลัย
สงฆ�ราชบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑ มีนาคม ๒๕๖๐. 



 

๒๕๕

 กลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ต:องมีกลยุทธ�
คลอบคลุมภารกิจท้ัง ๖ ด:าน อย?างชัดเจน ซ่ึงจําเป%นต:องประกอบด:วยกลยุทธ� (Strategy) แผนงาน 
(Program) โครงการ (Project) และกิจกรรม (Activity) ท่ีจําแนกเป%นส?วน ๆ เพ่ือตอบภารกิจแต?ละด:าน
และมองเห็นภาพรวมของกลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาท่ีสอดคล:อง
กับสภาพความเป%นจริงในป̀จจุบัน ซ่ึงจะสามารถนําไปสู?ภาคปฏิบัติการได:อย?างแท:จริง๖๕๗ 
 การจัดทํากลยุทธ�จําเป%นต:องนําข:อมูลจากการวิเคราะห�สภาพแวดล:อมทางมาเป%นฐานในการ
วิเคราะห� ซ่ึงได:แก? จุดแข็งและจุดอ?อนภายในองค�กร และโอกาสและอุปสรรคภายนอกองค�กร หรือท่ี
เรียกกันว?า รู:เขา รู:เรา จากนั้นจึงนําเป%นมาข:อมูลสําคัญในการวิเคราะห�กลยุทธ�และจัดทํากิจกรรม
รองรับ โดยจําเป%นต:องพิจารณากรอบระยะเวลาของการดําเนินงานตามกิจกรรมท่ีสามารถนําไปปฏิบัติ
จริงได:ในรอบ ๑ ป{การศึกษา เช?น กลยุทธ�หลักสูตรและการสอน ควรให:ความสําคัญกับแนวคิดการจัด
ศึกษาแห?งอนาคตใหม? หรือทักษะการเรียนรู:ในศตวรรษท่ี ๒๑ หรือ 3R x 7C โดยท่ี 3R ได:แก? Reading 
อ?านออก (W)riting เขียนได: และ (A)rithmetic คิดเลขเป%น ส?วน 7C ได:แก? Critical Thinking & 
Problem Solving คือ ทักษะด:านการคิดอย?างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก:ป̀ญหา Creativity 
& Innovation คือ ทักษะด:านการสร:างสรรค�และนวัตกรรม Cross-Cultural Understanding คือ 
ทักษะด:านความเข:าใจต?างวัฒนธรรมต?างกระบวนทัศน� Collaboration, Teamwork & Leadership 
คือ ทักษะด:านความร?วมมือและการทํางานเป%นทีมและภาวะผู:นํา Communications, Information 
& Media Literacy คือ ทักษะด:านการสื่อสาร สารสนเทศและรู:เท?าทันสื่อ Computing & ICT literacy 
คือ ทักษะด:านคอมพิวเตอร�และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ Career & Learning 
Skills คือ ทักษะด:านอาชีพและทักษะการเรียนรู: สําหรับกลยุทธ�กิจกรรมนักเรียน ควรให:ความสําคัญ
กับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต�โดยให:ความสําคัญกับตัวผู:เรียน หรือ นักเรียนมากกว?า ครู หรือผู:สอน ดัง
สมการท่ีว?า Play + learn = Plearn สําหรับกลยุทธ�ธุรการ ควรให:ความสําคัญกับการให:บริการ คือ 
หน:าไม?งอ คอไม?หัก หรือยิ้มง?าย ใช:คล?อง ท้ังนี้ เพ่ือการแข?งขันกับโรงเรียนการกุศลของศาสนาอ่ืน
ด:วย๖๕๘ 
 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา มีเครือข?ายท่ัวประเทศ จํานวน ๑๑๙ โรงเรียน 
(สถิติ พ.ศ. ๒๕๕๙) และมีเครือข?ายโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี จํานวน 
๓ โรงเรียน ซ่ึงมีการประชุมร?วมกันทุกป{ นอกจากนี้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู:การปฏิบัติงานจาก
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาท่ีเป%นโรงเรียนต:นแบบหรือโรงเรียนท่ีได:รับรางวัลหรือได:รับ
การยกย?อง เช?น โรงเรียนมัธยมวัดใหม?กรงทองในพระราชูปถัมภ� สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี จังหวัดปราจีนบุรี เป%นต:น ทุก ๆ โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม และการ
ดําเนินงานของหลักสูตรตามมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ และมีการจัดทํา
หลักสูตรของสถานศึกษาท่ีสอดคล:องกับบริบทของตนเองด:วย สําหรับการบริหารงานด:านบุคลากร 
จําเป%นต:องมีการเสริมสร:างขวัญและกําลังแก?ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีกิจกรรมสังสรรค�หรือ

                                                 

 ๖๕๗สนทนากลุ?มเฉพาะ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี, อาจารย�ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๑ มีนาคม ๒๕๖๐. 
 ๖๕๘สนทนากลุ?มเฉพาะ ดร.บุษกร วัฒนบุตร, อาจารย�ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑ มีนาคม ๒๕๖๐. 



 

๒๕๖

การนําไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพ่ือสร:างความสัมพันธ�ท่ีดีระหว?างกัน และในส?วนของกิจกรรม
นักเรียนทางโรงเรียน (โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�) มีการนํานักเรียนไปร?วมกิจกรรม
ในวันสําคัญทางศาสนาท่ีพุทธมณฑล อีกท้ัง มีการจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร:อนและบวช
เนกขัมมะจาริณี ซ่ึงเป%นโครงการท่ีช?วยพัฒนาทักษะทางสังคมและพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�แก?
นักเรียน นอกจากนี้ ยังมีการให:บริการทางวิชาการแก?ชุมชน โดยครูทุก ๆ คนจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน
กันมาให:ความรู:กับผู:เรียนท่ีศูนย�การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย�โดยไม?คิดค?าตอบแทน๖๕๙ 
 กลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี จําเป%นต:อง
สอดคล:องกับนโยบายของรัฐ เช?น ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู: เป%นต:น และประการสําคัญ คือ ต:อง
ครอบคลุมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการประกันคุณภาพการศึกษารอบ ๔ โดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ดังนั้น จึงจําเป%นต:องมีโครงการและ
กิจกรรมรองรับท่ีสอดคล:องกันด:วย๖๖๐ 
 การจัดทํากลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จําเป%นต:องนําผล
การประเมินหรือผลการสํารวจความคิดเห็นจากผู:มีส?วนเก่ียวข:อง เช?น ผู:ปกครอง เป%นต:น มาใช:ในการ
จําทํากลยุทธ�ท่ีสามารถตอบความต:องการของผู:รับบริการได:อย?างแท:จริง ท่ีสําคัญคือ เป%นการเชื่อม
ความสัมพันธ�กับผู:ปกครอง ดังกล?าวนี้ ทางโรงเรียน (โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�) มี
การส?งแบบประเมินเพ่ือขอข:อมูลจากผู:ปกครองเป%นประจําทุกเทอม ซ่ึงเป%นการรวบรวมข:อมูลท่ี
ครอบคลุมทุกภารกิจของการดําเนินงานท่ีเก่ียวข:อง เช?น การปลูกฝ`งธรรมะแก?ผู:เรียน การส?งเสริมการ
ใช:เวลาว?างให:เป%นประโยชน� เป%นตน๖๖๑ 
 กลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ต:องให:ความสําคัญกับการมี
ส?วนร?วมของผู:ปกครองและชุมชน ควรมีการสร:างเครือข?ายทางการสื่อสาร เช?น กลุ?ม Line หรือ Face 
ซ่ึงเป%นการใช:เทคโนโลยีสมัยใหม?ให:เป%นประโยชน� ซ่ึงจะเป%นช?องทางสําคัญในการสื่อสารกับผู:ปกครอง 
สําหรับกลยุทธ�การสร:างความสัมพันธ�ระหว?างโรงเรียนและชุมชน ควรมีกิจกรรมมอบวุฒิแก?บัณฑิต
น:อย เพ่ือให:ทุกฝrายได:ร?วมยินดีในความสําเร็จทางการศึกษาของนักเรียน ท้ังนี้ ควรมีกิจกรรมท่ีให:
นักเรียนได:แสดงความกตัญeูต?อผู:ปกครองและครูด:วย สําหรับในการจัดการศึกษานั้น ควรนําโรงเรียน
ท่ีประสบความสําเร็จและมีชื่อเสียงระดับประเทศมาใช:เป%นแบบอย?าง เช?น โรงเรียนสัตยาไส ของ ดร.
อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ท่ีเน:นการเรียนรู:ด:วยวิธีการศึกษาแบบสัตยาไส คือ เน:นคุณค?าความเป%นมนุษย� 
โดยมีการร?วมนําการสวดมนต� การปฏิบัติสมาธิ และการเรียนรู:เรื่องคุณค?าความเป%นมนุษย�ร?วมกันของ
นักเรียนท่ีอยู?ประจําท้ังหมดทุก ๆ เช:าก?อนท่ีจะไปทํากิจกรรมอ่ืน ๆ๖๖๒ 
 

                                                 

 ๖๕๙สนทนากลุ?มเฉพาะ นางเกสีนี เก็งทอง, ผู:อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห� 
จังหวัดราชบุรี, ๑ มีนาคม ๒๕๖๐. 
 ๖๖๐สนทนากลุ?มเฉพาะ นางเกษศิรินทร� ประพันธ�เจริญ, ข:าราชการครูโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการาม
สงเคราะห� จังหวัดราชบุรี, ๑ มีนาคม ๒๕๖๐. 
 ๖๖๑สนทนากลุ?มเฉพาะ นางสุนิศา สวนจันทร�, ศิษย�เก?าโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห� 
จังหวัดราชบุรี, ๑ มีนาคม ๒๕๖๐. 
 ๖๖๒สนทนากลุ?มเฉพาะ นางวิยดา จําปามูล, ผู:ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการาม
สงเคราะห� จังหวัดราชบุรี, ๑ มีนาคม ๒๕๖๐. 



ตารางที่ ๔.๒๘ กลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี : ด:านความสัมพันธ�ระหว?างโรงเรียนกับชุมชน 
 
ลําดับ ชื่อกลยุทธ5 แผนงาน โครงการ กิจกรรม 

๑ กลยุทธ�ความสัมพันธ�
ระหว?างโรงเรียนกับ
ชุมชน 

การส?งเสริมกระบวน 
การมีส?วนร?วมของ
ผู:ปกครอง ชุมชน 
และองค�กรต?าง ๆ ใน
การจัดการศึกษาและ
พัฒนาโรงเรียน 

๑. โครงการปฐมนิเทศผู:ปกครองนักเรียนใหม? ๑. การรอบรมสัมมนาเกี่ยวกับนโยบาย วิสัยทัศน� 
จุดเน:น และกระบวนการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 
๒. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว?างผู:บริหาร 
ครู และผู:ปกครอง 

  ๒. โครงการบัณฑิตน:อย ๑. การจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน:อย แก?
นักเรียนผู:สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาและชั้น
มัธยมศึกษา 
๒. การแสดงความกตัญeูของนักเรียนผู:สําเร็จ
การศึกษาชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาต?อ
ผู:ปกครองและครู 
๓. การร?วมแสดงความยินดีกับนักเรียนผู:สําเร็จ
การศึกษาชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาโดย
ตัวแทนองค�กรปกครองส?วนท:องถิ่นและประชาชน
ทั่วไป 

 

๒๕๗ 



ตารางที่ ๔.๒๘ กลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี : ด:านความสัมพันธ�ระหว?างโรงเรียนกับชุมชน (ต?อ) 
 
ลําดับ ชื่อกลยุทธ5 แผนงาน โครงการ กิจกรรม 

   ๓. โครงการเยี่ยมบ:านศิษย� ๑. การออกเยี่ยมบ:านและครอบครัวของนักเรียน
โดยครูประจําชั้น 
๒. การแลกเปลี่ยนข:อมูลข?าวสารที่จําเป%นระหว?าง
ครูและผู:ปกครองนักเรียน 
๓. การกระชับความสัมพันธ�อันดีระหว?างครู นักเรียน 
และผู:ปกครองนักเรียน 

   ๔. โครงการภูมิป`ญญาชุมชนจากปราชญ�ชาวบ:าน ๑. การให:ความรู:เกี่ยวกับภูมิป̀ญญาท:องถิ่นโดยมี
ปราชญ�ชาวบ:านหรือผู:ปกครองนักเรียนเป%นวิทยากร
พิเศษ 
๒. การอนุรักษ�และสืบทอดภูมิป̀ญญาท:องถิ่นจาก
รุ?นสู?รุ?น 

   ๕. โครงการสร:างเครือข?ายครู ผู:ปกครอง และ
ชุมชนในการดูแลและช?วยเหลือนักเรียนกลุ?มเสี่ยง 

๑. การปyองกันและแก:ไขป̀ญหาอบายมุขและยาเสพ
ติดแก?นักเรียนกลุ?มเสียง 
๒. การสร:างเครือข?ายทางการสื่อสารและการทํางาน
ร?วมกันระหว?างครู ผู:ปกครอง และคนชุมชน 

 

๒๕๘ 



ตารางที่ ๔.๒๙ กลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี : ด:านหลักสูตรและการสอน 
 
ลําดับ ชื่อกลยุทธ5 แผนงาน โครงการ กิจกรรม 

๑ กลยุทธ�หลักสูตรและ
การสอน 

การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาวิถีพุทธตาม
มาตรฐานหลั กสู ตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๑. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู: ๑. การเสริมทักษะคณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� ฯลฯ 
ตามมาตรฐานการเรียนรู:หลักสูตรการ ศึกษาขั้น
พื้นฐานแก?นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๒. การพัฒนาเทคนิคและวิธีการการคิดและ
วิเคราะห�ทางคณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� ฯลฯ ตาม
มาตรฐานการเรียนรู:หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แก?นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   ๒. โครงการโรงเรียนรักษาศีล ๕ ๑. การส?งเสริมให:นักเรียนทุกระดับชั้นนําหลักศีล 
๕ ไปประยุกต�ใช:ในชีวิตประจําวันของผู:บริหาร ครู 
และนักเรียน 
๒. การประเมินพฤติกรรมการนําหลักศีล ๕ ไปประยุกต� 
ใช:ในชีวิตประจําวันของผู:บริหาร ครู และนักเรียน 
๓. การสร:างแบบอย?างทางความประพฤติที่ดีงาม
แก?นักเรียน 

   ๓. โครงการค?ายคุณธรรมและค?านิยมหลัก ๑๒ 
ประการ 

๑. การส?งเสริมให:นักเรียนชั้นทุกระดับชั้นได: รับ
การอบรมคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค� 
๒. การส?งเสริมให:นักเรียนชั้นทุกระดับชั้นได:รับการ
ปลูกฝ`งค?านิยมหลัก ๑๒ ประการ 

 ๒๕๙ 



ตารางที่ ๔.๒๙ กลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี : ด:านหลักสูตรและการสอน (ต?อ) 
 
ลําดับ ชื่อกลยุทธ5 แผนงาน โครงการ กิจกรรม 
   ๔. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแห?ง

อนาคตใหม? : ทักษะการเรียนรู:ในศตวรรษที่ ๒๑ 
๑. การระดมสมองเพื่อสร:างหลักสูตรสถานศึกษา
โดยเน:นทักษะการเรียนรู:ในศตวรรษที่ ๒๑ (ทักษะ
การเรียนรู:ตลอดชีวิต : 3R x 7C) 
๒.  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเ พื่อเ พิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
๓. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทั้ง ๘ กลุ?ม
สาระการเรียนรู:ตามวงจรรอบป{ 

   ๕. โครงการส?งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู:เรียน
ตามความสนใจและความถนัดเฉพาะตน 

๑. การส?งเสริมให:นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได:รับการพัฒนาความรู: ความสามารถ ตามความ
ถนัดเฉพาะตน 
๒. การส?งเสริมให:นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได:รับการพัฒนาความรู: ความสามารถ ตามความ
ความสนใจ 
๓. การส?งเสริมให:นักเรียนได:เรียนรู:จากแหล?งเรียนรู:
ในชุมชน ปราชญ�ชาวบ:าน และภูมิป`ญญาท:องถิ่น 

 

๒๖๐ 



ตารางที่ ๔.๓๐ กลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี : ด:านกิจกรรมนักเรียน 
 
ลําดับ ชื่อกลยุทธ5 แผนงาน โครงการ กิจกรรม 

๑ กลยุทธ�กิจกรรมนักเรียน การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนและ
สร:างจิตสํานึกความ
เป%นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลกตามวิถี
พุทธ 

๑. โครงการพัฒนาทักษะชีวิตวิถีพุทธ ๑. การอบรมความรู:ความเข:าใจและทักษะพื้นฐาน
ในการดํารงชีวิตตามวิถีพุทธแก?นักเรียน 
๒. การการอบรมความรู:ความเข:าใจและทักษะใน
การปyองกันสาธารณภัยในโรงเรียนและชุมชนแก?
นักเรียน 

๒. โครงการพัฒนาทักษะทางสังคมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค� 

๑. การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมแห?งการ
เรียนรู:แก?นักเรียน 
๒. การอบรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค�
ตามปรัชญาและจุดเน:นของโรงเรียนการกุศลของ
วัดในพระพุทธ ศาสนาแก?นักเรียน 

๓. โครงการส?งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ๑. การอบรมความรู:ความเข:าใจเกี่ยวกับกฎ 
ระเบียบ และข:อบังคับของโรงเรียน 
๒. การอบรมเทคนิคการอยู?ร?วมกันในสังคมแห?ง
การเรียนรู:แก?นักเรียน 

 

๒๖๑ 



ตารางที่ ๔.๓๐ กลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี : ด:านกิจกรรมนักเรียน (ต?อ) 
 
ลําดับ ชื่อกลยุทธ5 แผนงาน โครงการ กิจกรรม 
   ๔. โครงการส?งเสริมความสามารถพิเศษทางศิลปะ 

กีฬา ดนตรี และนาฏศิลป�ไทย 
๑. การพัฒนาทักษะ ฝ{มือ และความสามารถพิเศษ
เฉพาะตนทางศิลปะ 
๒. การพัฒนาทักษะ ฝ{มือ และความสามารถพิเศษ
เฉพาะตนทางกีฬา 
๓. การพัฒนาทักษะ ฝ{มือ และความสามารถพิเศษ
เฉพาะตนทางดนตรี 
๔. การพัฒนาทักษะ ฝ{มือ และความสามารถพิเศษ
เฉพาะตนทางนาฏศิลป�ไทย 

   ๕. โครงการสร:างจิตสํานึกความเป%นพลเมืองไทย
และพลเมืองโลกตามระบอบประชาธิปไตย 

๑. การปลูกฝ`งจิตสํานึกความเป%นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก 
๒. การพัฒนาทักษะประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 

๒๖๒ 



ตารางที่ ๔.๓๑ กลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี : ด:านการบริหารงานบุคคล 
 
ลําดับ ชื่อกลยุทธ5 แผนงาน โครงการ กิจกรรม 

๑ กลยุทธ�การบริหารงาน
บุคคล 

การพัฒนาทักษะและ
ประสบการณ�วิชาชีพ
ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา และเสริม 
สร:างขวัญกําลังใจใน
การปฏิบัติงานอย?างมี
คุณภาพ 

๑. โครงการพัฒนาทักษะและประสบการณ�
วิชาชีพครู 

๑. การอบรมทักษะการปฏิบัติงานของครูตาม
ข:อบังคับคุรุสภาว?าด:วยมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 
๒๕๕๖ 
๒. การอบรมเทคนิคการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดม ศึกษาที่
ต่ํากว?าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน 
๓. การอบรมเทคนิคการส?งเสริมการเรียนรู:แก?
ผู:เรียนด:วยวิธีการต?าง ๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้น
พื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ํากว?าปริญญาทั้งของรัฐ
และเอกชน 

   ๒. โครงการส?งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน ๑. การอบรมเทคนิคและวิธีการทําวิจัยในชั้นเรียน 
๒. การนําองค�ความรู:การวิจัยในชั้นเรียนไปใช:ใน
การแก:ป̀ญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
และด:านอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

 

๒๖๓ 



ตารางที่ ๔.๓๑ กลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี : ด:านการบริหารงานบุคคล (ต?อ) 
 
ลําดับ ชื่อกลยุทธ5 แผนงาน โครงการ กิจกรรม 

   ๓. โครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม/เทคโนโลยี
การสอนสมัยใหม? 

๑. การอบรมเทคนิคการสร:างสื่อการสอน 
๒. การอบรมเทคนิคการใช:สื่อและนวัตกรรม
ทางการเรียนรู: 
๓. การอบรมทักษะความรู:เกี่ยวกับเทคโนโลยีการ
สอนสมัยใหม? 

   ๔. โครงการสานสัมพันธ�บุคลากรเพื่อสร:างขวัญ
และกําลังใจ 

๑. การแลกเปลี่ยนประสบการณ�ในการทํางาน
ระหว?างผู:บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
๒. การเสริมสร:างความสัมพันธ� อันดีระหว?าง
ผู:บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

   ๕. โครงการจัดส?งบุคลากรทางการศึกษาเข:า
อบรมเพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ�วิชาชีพ
เฉพาะทาง 

๑. การจัดส?งบุคลากรทางการศึกษาเข:าอบรมกับ
หน?วยงานต?าง ๆ ของภาครัฐตามมาตรฐานความรู: 
๒. การจัดส?งบุคลากรทางการศึกษาเข:าอบรมกับ
หน?วยงานต?าง ๆ ของภาครัฐตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานเฉพาะทางและประสบการณ�วิชาชีพ 

 

๒๖๔ 



ตารางที่ ๔.๓๒ กลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี : ด:านการบริการอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ� 
 
ลําดับ ชื่อกลยุทธ5 แผนงาน โครงการ กิจกรรม 

๑ กล ยุทธ� การบริ กา ร
อาคารสถานที่และวัสดุ
อุปกรณ� 

การพัฒนาโรงเรียน
เป%นองค�กรแห?งการ
เ รี ย น รู: ที่ มี ส ภ า พ 
แวดล:อมที่เอื้อต?อการ
เรียนรู: 

๑. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและสภาพ 
แวดล:อมที่เอื้อต?อการจัดการเรียนรู: 

๑. การปรับปรุง ซ?อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ห:องเรียน ห:องปฏิบัติการ ให:มีสภาพ
พร:อมใช:งาน 
๒. การปรับปรุงอาณาบริเวณภายในโรงเรียนให:มี
สภาพพร:อมใช:งาน สะอาด ร?มรื่น สวยงาม และ
ปลอดภัย 

   ๒. โครงการห:องเรียน ๕ ดาว ๑. การรณรงค�ให:นักเรียนแต?ละห:องร?วมกันส?งเสริม
บรรยากาศที่เอื้อต?อการเรียนรู:ตามหลักสะสาง 
สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร:างนิสัย 
๒. การจัดประกวดห:องเรียน ๕ ดาว ประจํา เดือน 

 

๒๖๕ 



ตารางที่ ๔.๓๓ กลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี : ด:านธุรการ 
 
ลําดับ ชื่อกลยุทธ5 แผนงาน โครงการ กิจกรรม 

๑ กลยุทธ�ธุรการ การพัฒนาการบริหาร 
งานธุรการโรงเรียนที่
ส?งเสริมคุณภาพและ
มาตรฐานการปฏิบัติ 
งาน 

๑. โครงการจัดส?งธุรการโรงเรียนเข:าอบรมเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานธุรการ 

๑. การจัดส?งเจ:าหน:าที่ธุรการของโรงเรียนเข:า
อบรมหลักสูตรธุรการโรงเรียนของกระทรวง 
ศึกษาธิการ 
๒. การจัดส?งเจ:าหน:าที่ธุรการของโรงเรียนเข:า
อบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานด:านสารบรรณของ
หน?วยงานต?าง ๆ 

   ๒. โครงการห:องธุรการ ๕ ส. ๑. การจัดห:องธุรการตามหลัก ๕ ส. คือ สะสาง 
สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร:างนิสัย 
๒. ประเมินความพึงพอใจของผู:ใช:บริการที่มีต?อ
คุณภาพการปฏิบัติงานตามหลัก ๕ ส. คือ สะสาง 
สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร:างนิสัย 

 

๒๖๖ 



๔.๔ องค5ความรู)จากการวิจัย 
 

 

แผนภาพที่ ๔.๑ องค�ความรู:จากการวิจัย 

การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี 

กลยุทธ5ความสัมพันธ5ระหว3างโรงเรียนกับชุมชน แผนงาน การส?งเสริมกระบวนการมีส?วนร?วมของผู:ปกครอง ชุมชน และองค�กรต?าง ๆ ในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน 

โครงการ (๑) โครงการปฐมนิเทศผู:ปกครองนักเรียนใหม? (๒) โครงการบัณฑิตน:อย 
 (๓) โครงการเยี่ยมบ:านศิษย� (๔) โครงการภูมิป`ญญาชุมชนจากปราชญ�ชาวบ:าน 
 (๕) โครงการสร:างเครือข?ายครู ผู:ปกครอง และชุมชนในการดูแลและช?วยเหลือนักเรียนกลุ?มเสี่ยง 

กลยุทธ5หลักสูตรและการสอน แผนงาน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิถีพุทธตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โครงการ (๑) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู: (๒) โครงการโรงเรียนรักษาศีล ๕ 
 (๓) โครงการค?ายคุณธรรมและค?านิยมหลัก ๑๒ ประการ (๔) โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแห?งอนาคตใหม? : ทักษะการเรียนรู:ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 (๕) โครงการส?งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู:เรียนตามความสนใจและความถนัดเฉพาะตน 

กลยุทธ5กิจกรรมนักเรียน แผนงาน การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและสร:างจิตสํานึกความเป%นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกตามวิถีพุทธ 

โครงการ (๑) โครงการพัฒนาทักษะชีวิตวิถีพุทธ (๒) โครงการพัฒนาทักษะทางสังคมและคุณลักษณะอันพึงประสงค� 
 (๓) โครงการส?งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน (๔) โครงการส?งเสริมความสามารถพิเศษทางศิลปะกีฬาดนตรีและนาฏศิลป�ไทย 
 (๕) โครงการสร:างจิตสํานึกความเป%นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกตามระบอบประชาธิปไตย 

กลยุทธ5การบริหารงานบุคคล แผนงาน การพัฒนาทักษะและประสบการณ�วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา และเสริมสร:างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานอย?างมีคุณภาพ 

โครงการ (๑) โครงการพัฒนาทักษะและประสบการณ�วิชาชีพครู (๒) โครงการส?งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 
 (๓) โครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม/เทคโนโลยีการสอนสมัยใหม? (๔) โครงการสานสัมพันธ�บุคลากรเพื่อสร:างขวัญและกําลังใจ 
 (๕) โครงการจัดส?งบุคลากรทางการศึกษาเข:าอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ�วิชาชีพเฉพาะทาง 

กลยุทธ5การบริการอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ5 แผนงาน การพัฒนาโรงเรียนเป%นองค�กรแห?งการเรียนรู:ที่มีสภาพแวดล:อมที่เอื้อต?อการเรียนรู: 
โครงการ (๑) โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและสภาพแวดล:อมที่เอื้อต?อการจัดการเรียนรู: (๒) โครงการห:องเรียน ๕ ดาว 

กลยุทธ5ธุรการ แผนงาน การพัฒนาการบริหารงานธุรการโรงเรียนที่ส?งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

โครงการ (๑) โครงการจัดส?งธุรการโรงเรียนเข:าอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานธุรการ (๒) โครงการห:องธุรการ ๕ ส. 

๒๖๗ 



 

๒๖๘

 (๑) กลยุทธ5การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี : ด)าน
ความสัมพันธ5ระหว3างโรงเรียนกับชุมชน 
 กลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี : ด:าน
ความสัมพันธ�ระหว?างโรงเรียนกับชุมชน ได:แก? การส?งเสริมกระบวนการมีส?วนร?วมของผู:ปกครอง 
ชุมชน และองค�กรต?าง ๆ ในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน โดยมีรายละเอียดของโครงการ 
กิจกรรม และตัวชี้วัดความสําเร็จ ดังนี้ 
กลยุทธ�/แผนงาน : การส?งเสริมกระบวนการมีส?วนร?วมของผู:ปกครอง ชุมชน และองค�กรต?าง ๆ ใน

การจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน 
โครงการ/กิจกรรม/เปyาหมาย/ตัวชี้วัด 
๑) โครงการปฐมนิเทศผู:ปกครองนักเรียนใหม? 
 กิจกรรม : ๑. การรอบรมสัมมนาเก่ียวกับนโยบาย วิสัยทัศน� จุดเน:น และกระบวนการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 ๒. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว?างผู:บริหาร ครู และผู:ปกครอง 
 เปyาหมาย : ผู:บริหาร, ครู, ผู:ปกครองนักเรียนใหม? 
 ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ คือ ร:อยละและความพึงพอใจของผู:บริหาร ครู และผู:ปกครองนักเรียนใหม?

ท่ีเข:าร?วมโครงการ 
   เชิงคุณภาพ คือ การส?งเสริมกระบวนการมีส?วนร?วมของผู:ปกครอง ชุมชน และองค�กร

ต?าง ๆ ในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน 
๒) โครงการบัณฑิตน:อย 
 กิจกรรม : ๑. การจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน:อย แก?นักเรียนผู:สําเร็จการศึกษาชั้น

ประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษา 
 ๒. การแสดงความกตัญeูของนักเรียนผู:สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยม 

ศึกษาต?อผู:ปกครองและครู 
 ๓. การร?วมแสดงความยินดีกับนักเรียนผู:สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยม 

ศึกษาโดยตัวแทนองค�กรปกครองส?วนท:องถ่ินและประชาชนท่ัวไป 
 เปyาหมาย : ผู:บริหาร, ครู, ผู:ปกครองนักเรียนท่ีสําเร็จการ ศึกษา, ตัวแทนองค�กรปกครองส?วน

ท:องถ่ิน, ประชาชนท่ัวไป 
 ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ คือ ร:อยละและความพึงพอใจของผู:บริหาร ครู ผู:ปกครองนักเรียนท่ีสําเร็จ

การศึกษา ตัวแทนองค�กรปกครองส?วนท:องถ่ิน และประชาชนท่ัวไปท่ีเข:าร?วมโครงการ 
   เชิงคุณภาพ คือ การส?งเสริมกระบวนการมีส?วนร?วมของผู:ปกครอง ชุมชน และองค�กร

ต?าง ๆ ในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน 
๓) โครงการเยี่ยมบ:านศิษย� 
 กิจกรรม : ๑. การออกเยี่ยมบ:านและครอบครัวของนักเรียนโดยครูประจําชั้น 
 ๒. การแลกเปลี่ยนข:อมูลข?าวสารท่ีจําเป%นระหว?างครูและผู:ปกครองนักเรียน 
 ๓. การกระชับความสัมพันธ�อันดีระหว?างครู นักเรียน และผู:ปกครองนักเรียน 
 เปyาหมาย : นักเรียนและผู:ปกครองนักเรียน 



 

๒๖๙

 ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ คือ ร:อยละและความพึงพอใจของนักเรียนและผู:ปกครองนักเรียนใหม?ท่ีครู
เข:าเยี่ยม 

   เชิงคุณภาพ คือ การส?งเสริมกระบวนการมีส?วนร?วมของผู:ปกครอง ชุมชน และองค�กร
ต?าง ๆ ในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน 

๔) โครงการภูมิป`ญญาชุมชนจากปราชญ�ชาวบ:าน 
 กิจกรรม : ๑. การให:ความรู:เก่ียวกับภูมิป̀ญญาท:องถ่ินโดยมีปราชญ�ชาวบ:านหรือผู:ปกครอง

นักเรียนเป%นวิทยากรพิเศษ 
 ๒. การอนุรักษ�และสืบทอดภูมิป`ญญาท:องถ่ินจากรุ?นสู?รุ?น 
 เปyาหมาย : ผู:ปกครองนักเรียน, ปราชญ�ชาวบ:าน 
 ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ คือ ร:อยละและความพึงพอใจของผู:ปกครองนักเรียนและปราชญ�ชาวบ:าน

ท่ีร?วมเป%นวิทยากรพิเศษในโครงการ 
   เชิงคุณภาพ คือ การส?งเสริมกระบวนการมีส?วนร?วมของผู:ปกครอง ชุมชน และองค�กร

ต?าง ๆ ในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน 
๕) โครงการสร:างเครือข?ายครู ผู:ปกครอง และชุมชนในการดูแลและช?วยเหลือนักเรียนกลุ?มเสี่ยง 
 กิจกรรม : ๑. การปyองกันและแก:ไขป̀ญหาอบายมุขและยาเสพติดแก?นักเรียนกลุ?มเสียง 
 ๒. การสร:างเครือข?ายทางการสื่อสารและการทํางานร?วมกันระหว?างครู ผู:ปกครอง และ

คนชุมชน 
 เปyาหมาย : ครู, ผู:ปกครองนักเรียน, คนในชุมชน 
 ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ คือ ร:อยละและความพึงพอใจของครู ผู:ปกครองนักเรียน และคนในชุมชน

ท่ีเข:าร?วมโครงการ 
   เชิงคุณภาพ คือ การส?งเสริมกระบวนการมีส?วนร?วมของผู:ปกครอง ชุมชน และองค�กร

ต?าง ๆ ในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน 

 (๒) กลยุทธ5การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี : ด)าน
หลักสูตรและการสอน 
 กลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี : ด:าน
หลักสูตรและการสอน ได:แก? การพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิถีพุทธตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน โดยมีรายละเอียดของโครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดความสําเร็จ ดังนี้ 
กลยุทธ�/แผนงาน : การพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิถีพุทธตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โครงการ/กิจกรรม/เปyาหมาย/ตัวชี้วัด 
๑) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู: 
 กิจกรรม : ๑. การเสริมทักษะคณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� ฯลฯ ตามมาตรฐานการเรียนรู:หลักสูตร

การ ศึกษาข้ันพ้ืนฐานแก?นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๒. การพัฒนาเทคนิคและวิธีการการคิดและวิเคราะห�ทางคณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� ฯลฯ 

ตามมาตรฐานการเรียนรู:หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแก?นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

 เปyาหมาย : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 



 

๒๗๐

 ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ คือ ร:อยละของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาตอนปลายท่ีมีผลการสอบระดับ 
ชาติยอดเยี่ยม โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากผลการสอบในระดับจังหวัด 

   เชิงคุณภาพ คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิถีพุทธตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๒) โครงการโรงเรียนรักษาศีล ๕ 
 กิจกรรม : ๑. การส?งเสริมให:นักเรียนทุกระดับชั้นนําหลักศีล ๕ ไปประยุกต�ใช:ในชีวิตประจําวัน

ของผู:บริหาร ครู และนักเรียน 
 ๒. การประเมินพฤติกรรมการนําหลักศีล ๕ ไปประยุกต�ใช:ในชีวิตประจําวันของ

ผู:บริหาร ครู และนักเรียน 
 ๓. การสร:างแบบอย?างทางความประพฤติท่ีดีงามแก?นักเรียน 
 เปyาหมาย : ผู:บริหาร, ครู, นักเรียนทุกระดับชั้น 
 ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ คือ ร:อยละของผู:บริหาร ครู และนักเรียนทุกระดับชั้น ท่ีไม?พบพฤติกรรม

ละเมิดศีล ๕ ในโรงเรียน 
   เชิงคุณภาพ คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิถีพุทธตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๓) โครงการค?ายคุณธรรมและค?านิยมหลัก ๑๒ ประการ 
 กิจกรรม : ๑. การส?งเสริมให:นักเรียนชั้นทุกระดับชั้นได:รับการอบรมคุณธรรมจริยธรรมท่ีพึงประสงค� 
 ๒. การส?งเสริมให:นักเรียนชั้นทุกระดับชั้นได: รับการปลูกฝ`งค?านิยมหลัก ๑๒ ประการ 
 เปyาหมาย : นักเรียนทุกระดับชั้น 
 ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ คือ ร:อยละและความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเข:าร?วมโครงการ 
   เชิงคุณภาพ คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิถีพุทธตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๔) โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแห?งอนาคตใหม? : ทักษะการเรียนรู:ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 กิจกรรม : ๑. การระดมสมองเพ่ือสร:างหลักสูตรสถานศึกษาโดยเน:นทักษะการเรียนรู:ในศตวรรษท่ี 

๒๑ (ทักษะการเรียนรู:ตลอดชีวิต : 3R x 7C) 
 ๒. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
 ๓. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท้ัง ๘ กลุ?มสาระการเรียนรู:ตามวงจรรอบป{ 
 เปyาหมาย : ผู:บริหาร, ครู, ตัวแทนผู:ปกครอง, ตัวแทนภาคประชาสังคม 
 ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ คือ ร:อยละและความพึงพอใจของผู:บริหาร ครู ตัวแทนผู:ปกครอง และ

ตัวแทนภาคประชาสังคมท่ีเข:าร?วมโครงการ 
   เชิงคุณภาพ คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิถีพุทธตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๕) โครงการส?งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู:เรียนตามความสนใจและความถนัดเฉพาะตน 
 กิจกรรม : ๑. การส?งเสริมให:นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได:รับการพัฒนาความรู: ความ 

สามารถ ตามความถนัดเฉพาะตน 
 ๒. การส?งเสริมให:นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได:รับการพัฒนาความรู: ความ 

สามารถ ตามความความสนใจ 
 ๓. การส?งเสริมให:นักเรียนได:เรียนรู:จากแหล?งเรียนรู:ในชุมชน ปราชญ�ชาวบ:าน และภูมิ

ป̀ญญาท:องถ่ิน 
 เปyาหมาย : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 



 

๒๗๑

 ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ คือ ร:อยละและความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเข:าร?วมโครงการ 
   เชิงคุณภาพ คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิถีพุทธตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 (๓) กลยุทธ5การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี : ด)าน
กิจกรรมนักเรียน 
 กลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี : ด:านกิจกรรม
นักเรียน ได:แก? การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและสร:างจิตสํานึกความเป%นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลกตามวิถีพุทธ โดยมีรายละเอียดของโครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดความสําเร็จ ดังนี้ 
กลยุทธ�/แผนงาน : การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและสร:างจิตสํานึกความเป%นพลเมืองไทย

และพลเมืองโลกตามวิถีพุทธ 
โครงการ/กิจกรรม/เปyาหมาย/ตัวชี้วัด 
๑) โครงการพัฒนาทักษะชีวิตวิถีพุทธ 
 กิจกรรม : ๑. การอบรมความรู:ความเข:าใจและทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตตามวิถีพุทธแก?

นักเรียน 
 ๒. การการอบรมความรู:ความเข:าใจและทักษะในการปyองกันสาธารณภัยในโรงเรียน

และชุมชนแก?นักเรียน 
 เปyาหมาย : นักเรียนชั้นมัธยมตอนต:น, นักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาตอนปลาย 
 ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ คือ ร:อยละและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมตอนต:นและนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเข:าร?วมโครงการ 
   เชิงคุณภาพ คือ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและสร:างจิตสํานึกความเป%น

พลเมืองไทยและพลเมืองโลกตามวิถีพุทธ 
๒) โครงการพัฒนาทักษะทางสังคมและคุณลักษณะอันพึงประสงค� 
 กิจกรรม : ๑. การอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคมแห?งการเรียนรู:แก?นักเรียน 
 ๒. การอบรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค�ตามปรัชญาและจุดเน:นของโรงเรียน

การกุศลของวัดในพระพุทธ ศาสนาแก?นักเรียน 
 เปyาหมาย : นักเรียนทุกระดับชั้น 
 ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ คือ ร:อยละและความพึงพอใจของนักเรียนทุกระดับชั้นท่ีเข:าร?วมโครงการ 
   เชิงคุณภาพ คือ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและสร:างจิตสํานึกความเป%น

พลเมืองไทยและพลเมืองโลกตามวิถีพุทธ 
๓) โครงการส?งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน 
 กิจกรรม : ๑. การอบรมความรู:ความเข:าใจเก่ียวกับกฎ ระเบียบ และข:อบังคับของโรงเรียน 
 ๒. การอบรมเทคนิคการอยู?ร?วมกันในสังคมแห?งการเรียนรู:แก?นักเรียน 
 เปyาหมาย : นักเรียนทุกระดับชั้น 
 ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ คือ ร:อยละและความพึงพอใจของนักเรียนทุกระดับชั้นท่ีเข:าร?วมโครงการ 
   เชิงคุณภาพ คือ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและสร:างจิตสํานึกความเป%น

พลเมืองไทยและพลเมืองโลกตามวิถีพุทธ 



 

๒๗๒

๔) โครงการส?งเสริมความสามารถพิเศษทางศิลปะ กีฬา ดนตรี และนาฏศิลป�ไทย 
 กิจกรรม : ๑. การพัฒนาทักษะ ฝ{มือ และความสามารถพิเศษเฉพาะตนทางศิลปะ 
 ๒. การพัฒนาทักษะ ฝ{มือ และความสามารถพิเศษเฉพาะตนทางกีฬา 
 ๓. การพัฒนาทักษะ ฝ{มือ และความสามารถพิเศษเฉพาะตนทางดนตรี 
 ๔. การพัฒนาทักษะ ฝ{มือ และความสามารถพิเศษเฉพาะตนทางนาฏศิลป�ไทย 
 เปyาหมาย : นักเรียนทุกระดับชั้น 
 ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ คือ ร:อยละและความพึงพอใจของนักเรียนทุกระดับชั้นท่ีเข:าร?วมโครงการ 
   เชิงคุณภาพ คือ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและสร:างจิตสํานึกความเป%น

พลเมืองไทยและพลเมืองโลกตามวิถีพุทธ 
๕) โครงการสร:างจิตสํานึกความเป%นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกตามระบอบประชาธิปไตย 
 กิจกรรม : ๑. การปลูกฝ`งจิตสํานึกความเป%นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
 ๒. การพัฒนาทักษะประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 เปyาหมาย : นักเรียนทุกระดับชั้น 
 ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ คือ ร:อยละและความพึงพอใจของนักเรียนทุกระดับชั้นท่ีเข:าร?วมโครงการ 
   เชิงคุณภาพ คือ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและสร:างจิตสํานึกความเป%น

พลเมืองไทยและพลเมืองโลกตามวิถีพุทธ 

 (๔) กลยุทธ5การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี : ด)านการ
บริหารงานบุคคล 
 กลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี : ด:านการ
บริหารงานบุคคล ได:แก? การพัฒนาทักษะและประสบการณ�วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และเสริมสร:างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานอย?างมีคุณภาพ โดยมีรายละเอียดของโครงการ กิจกรรม 
และตัวชี้วัดความสําเร็จ ดังนี้ 
กลยุทธ�/แผนงาน : การพัฒนาทักษะและประสบการณ�วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา และ

เสริมสร:างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานอย?างมีคุณภาพ 
โครงการ/กิจกรรม/เปyาหมาย/ตัวชี้วัด 
๑) โครงการพัฒนาทักษะและประสบการณ�วิชาชีพครู 
 กิจกรรม : ๑. การอบรมทักษะการปฏิบัติงานของครูตามข:อบังคับคุรุสภาว?าด:วยมาตรฐานวิชาชีพ

ครู พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๒. การอบรมเทคนิคการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาปฐมวัย ข้ันพ้ืนฐาน และ

อุดม ศึกษาท่ีต่ํากว?าปริญญาท้ังของรัฐและเอกชน 
 ๓. การอบรมเทคนิคการส?งเสริมการเรียนรู:แก?ผู:เรียนด:วยวิธีการต?าง ๆ ในสถานศึกษา

ปฐมวัย ข้ันพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาท่ีต่ํากว?าปริญญาท้ังของรัฐและเอกชน 
 เปyาหมาย : ครู 
 ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ คือ ร:อยละและความพึงพอใจของครูท่ีเข:าร?วมโครงการ 
   เชิงคุณภาพ คือ การพัฒนาทักษะ ประสบการณ�วิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา และ

เสริมสร:างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานอย?างมีคุณภาพ 



 

๒๗๓

๒) โครงการส?งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 
 กิจกรรม : ๑. การอบรมเทคนิคและวิธีการทําวิจัยในชั้นเรียน 
 ๒. การนําองค�ความรู:การวิจัยในชั้นเรียนไปใช:ในการแก:ป̀ญหาหรือพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอน และด:านอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
 เปyาหมาย : ครู 
 ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ คือ ร:อยละของครูท่ีทําการวิจัยในชั้นเรียนสําเร็จในป{การศึกษา 
   เชิงคุณภาพ คือ การพัฒนาทักษะ ประสบการณ�วิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา และ

เสริมสร:างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานอย?างมีคุณภาพ 
๓) โครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม/เทคโนโลยีการสอนสมัยใหม? 
 กิจกรรม : ๑. การอบรมเทคนิคการสร:างสื่อการสอน 
 ๒. การอบรมเทคนิคการใช:สื่อและนวัตกรรมทางการเรียนรู: 
 ๓. การอบรมทักษะความรู:เก่ียวกับเทคโนโลยีการสอนสมัยใหม? 
 เปyาหมาย : ครู 
 ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ คือ ร:อยละและความพึงพอใจของครูท่ีเข:าร?วมโครงการ 
   เชิงคุณภาพ คือ การพัฒนาทักษะ ประสบการณ�วิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา และ

เสริมสร:างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานอย?างมีคุณภาพ 
๔) โครงการสานสัมพันธ�บุคลากรเพ่ือสร:างขวัญและกําลังใจ 
 กิจกรรม : ๑. การแลกเปลี่ยนประสบการณ�ในการทํางานระหว?างผู:บริหาร ครู และบุคลากรทาง 

การศึกษา 
 ๒. การเสริมสร:างความสัมพันธ�อันดีระหว?างผู:บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 เปyาหมาย : ผู:บริหาร, ครู, บุคลากรทางการศึกษา 
 ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ คือ ร:อยละและความพึงพอใจของผู:บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ท่ีเข:าร?วมโครงการ 
   เชิงคุณภาพ คือ การพัฒนาทักษะ ประสบการณ�วิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา และ

เสริมสร:างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานอย?างมีคุณภาพ 
๕) โครงการจัดส?งบุคลากรทางการศึกษาเข:าอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะและประสบการณ�วิชาชีพเฉพาะทาง 
 กิจกรรม : ๑. การจัดส?งบุคลากรทางการศึกษาเข:าอบรมกับหน?วยงานต?าง ๆ ของภาครัฐตาม

มาตรฐานความรู: 
 ๒. การจัดส?งบุคลากรทางการศึกษาเข:าอบรมกับหน?วยงานต?าง ๆ ของภาครัฐตาม

มาตรฐานการปฏิบัติงานเฉพาะทางและประสบการณ�วิชาชีพ 
 เปyาหมาย : บุคลากรทางการศึกษา 
 ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ คือ ร:อยละและความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข:าร?วมโครงการ 
   เชิงคุณภาพ คือ การพัฒนาทักษะ ประสบการณ�วิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา และ

เสริมสร:างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานอย?างมีคุณภาพ 
 
 



 

๒๗๔

 (๕) กลยุทธ5การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี : ด)านการ
บริการอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ5 
 กลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี : ด:านการ
บริการอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ� ได:แก? การพัฒนาโรงเรียนเป%นองค�กรแห?งการเรียนรู: ท่ีมี
สภาพแวดล:อมท่ีเอ้ือต?อการเรียนรู: โดยมีรายละเอียดของโครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดความสําเร็จ 
ดังนี้ 
กลยุทธ�/แผนงาน : การพัฒนาโรงเรียนเป%นองค�กรแห?งการเรียนรู:ท่ีมีสภาพแวดล:อมท่ีเอ้ือต?อการเรียนรู: 
โครงการ/กิจกรรม/เปyาหมาย/ตัวชี้วัด 
๑) โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและสภาพแวดล:อมท่ีเอ้ือต?อการจัดการเรียนรู: 
 กิจกรรม : ๑. การปรับปรุง ซ?อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ห:องเรียน ห:องปฏิบัติการ ให:มี

สภาพพร:อมใช:งาน 
 ๒. การปรับปรุงอาณาบริเวณภายในโรงเรียนให:มีสภาพพร:อมใช:งาน สะอาด ร?มรื่น 

สวยงาม และปลอดภัย 
 เปyาหมาย : อาคารเรียน, สภาพแวดล:อมในโรงเรียน 
 ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ คือ จํานวนอาคารเรียนและบริเวณท่ีสะอาด ร?มรื่น สวยงาม และปลอดภัย 
   เชิงคุณภาพ คือ การพัฒนาโรงเรียนเป%นองค�กรแห?งการเรียนรู:ท่ีมีสภาพแวดล:อมท่ีเอ้ือ

ต?อการเรียนรู: 
๒) โครงการห:องเรียน ๕ ดาว 
 กิจกรรม : ๑. การรณรงค�ให:นักเรียนแต?ละห:องร?วมกันส?งเสริมบรรยากาศท่ีเอ้ือต?อการเรียนรู:ตาม

หลักสะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร:างนิสัย 
 ๒. การจัดประกวดห:องเรียน ๕ ดาว ประจํา เดือน 
 เปyาหมาย : ห:องเรียนทุกระดับชั้น 
 ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ คือ จํานวนห:องเรียนท่ีได:รับรางวัล ๕ ดาว (ไม?นับท่ีได:รางวัลซํ้า) 
   เชิงคุณภาพ คือ การพัฒนาโรงเรียนเป%นองค�กรแห?งการเรียนรู:ท่ีมีสภาพแวดล:อมท่ีเอ้ือ

ต?อการเรียนรู: 

 (๖) กลยุทธ5การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี : ด)าน
ธุรการ 
 กลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี : ด:านธุรการ 
ได:แก? การพัฒนาการบริหารงานธุรการโรงเรียนท่ีส?งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมี
รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดความสําเร็จ ดังนี้ 
กลยุทธ�/แผนงาน : การพัฒนาการบริหารงานธุรการโรงเรียนท่ีส?งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน 
โครงการ/กิจกรรม/เปyาหมาย/ตัวชี้วัด 
๑) โครงการจัดส?งธุรการโรงเรียนเข:าอบรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานธุรการ 
 กิจกรรม : ๑. การจัดส?งเจ:าหน:าท่ีธุรการของโรงเรียนเข:าอบรมหลักสูตรธุรการโรงเรียนของ

กระทรวงศึกษาธิการ 



 

๒๗๕

 ๒. การจัดส?งเจ:าหน:าท่ีธุรการของโรงเรียนเข:าอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานด:านสาร
บรรณของหน?วยงานต?าง ๆ 

 เปyาหมาย : เจ:าหน:าท่ีธุรการโรงเรียน 
 ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ คือ ร:อยละและความพึงพอใจของธุรการโรงเรียนท่ีเข:าอบรม 
   เชิงคุณภาพ คือ การพัฒนาการบริหารงานธุรการโรงเรียนท่ีส?งเสริมคุณภาพและ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๒) โครงการห:องธุรการ ๕ ส. 
 กิจกรรม : ๑. การจัดห:องธุรการตามหลัก ๕ ส. คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร:าง

นิสัย 
 ๒. ประเมินความพึงพอใจของผู:ใช:บริการท่ีมีต?อคุณภาพการปฏิบัติงานตามหลัก ๕ ส. 

คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร:างนิสัย 
 เปyาหมาย : ผู:ปกครอง, ประชาชนท่ัวไปผู:มาติดต?อกับทางโรงเรียน 
 ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ คือ ความพึงพอใจของผู:ปกครอง และประชาชนท่ัวไปผู:มาติดต?อกับทาง

โรงเรียน 
   เชิงคุณภาพ คือ การพัฒนาการบริหารงานธุรการโรงเรียนท่ีส?งเสริมคุณภาพและ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 



บทท่ี ๕ 
สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง “กลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี” 
ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค�เพ่ือ (๑) ศึกษาสภาพท่ัวไปการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
(๒) ศึกษาป1จจัยท่ัวไปท่ีมีผลต3อการพัฒนาการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
จังหวัดราชบุรี (๓) นําเสนอกลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัด
ราชบุรี โดยการวิจัยครั้งนี้ ใช7ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บข7อมูล
ภาคสนาม (Field Study) จากผู7เชี่ยวชาญเก่ียวกับงานด7านการศึกษาสงเคราะห�ของคณะสงฆ� ผู7รับ
ใบอนุญาตโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ผู7อํานวยการ/ผู7จัดการโรงเรียนการกุศลของวัด
ในพระพุทธศาสนา ข7าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
ศิษย�เก3าโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ผู7ปกครองนักเรียนโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา และนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา โดยการสุ3มแบบเจาะจงตามลักษณะการเปPน
ตัวแทนของกลุ3มท่ีเหมาะสม ซ่ึงได7ดําเนินการสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth Interview) ผู7ให7ข7อมูลสําคัญ 
จํานวน ๒๕ รูป/คน โดยใช7แบบสัมภาษณ�แบบมีโครงสร7าง (Structured Interview) เปPนเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข7อมูล และการสนทนากลุ3มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จํานวน ๑๐ รูป/คน 
โดยใช7แบบบันทึกการสนทนากลุ3มเปPนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข7อมูล และวิเคราะห�ข7อมูลด7วยเทคนิค
การวิเคราะห�เนื้อหาประกอบบริบท  (Content Analysis Technique) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๕.๑ สรุป 
 ๕.๒ อภิปรายผล 
 ๕.๓ ข7อเสนอแนะ 
 
๕.๑ สรุป 

 การวิจัยเรื่อง “กลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัด
ราชบุรี” สามารถสรุปผลการวิจัยได7 ดังนี้ 

 ๕.๑.๑ สภาพท่ัวไปการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
 สภาพท่ัวไปการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา พบว3า (๑) การดําเนินงาน
ของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเปPนภารกิจในการเก้ือกูลการศึกษาของคณะสงฆ�โดย
จัดการศึกษาสงเคราะห�แก3เด็กและเยาวชนท่ียากจน (๒) โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
มุ3งพัฒนาคุณภาพทางความรู7และคุณภาพจิตใจและความประพฤติควบคู3กันไปตามวิถีพุทธ (๓) การ
บริหารจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาแต3ละโรงเรียนมีความแตกต3างกันไปตามบริบท
ของแต3ละโรงเรียน (๔) โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาได7รับการควบคุมคุณภาพการจัด
การศึกษาโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. และ (๕) ป1จจุบัน
มีการแข3งขันสูงระหว3างโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนากับโรงเรียนประเภทอ่ืน 



 

๒๗๗

 ๕.๑.๒ ป'จจัยท่ัวไปท่ีมีผลต*อการพัฒนาการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ  
ศาสนา จังหวัดราชบุรี 

 ป1จจัยท่ัวไปท่ีมีผลต3อการพัฒนาการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
จังหวัดราชบุรี พบว3า (๑) ความสามัคคีร3วมมือกันของผู7มีส3วนเก่ียวข7องทุกฝgาย (๒) ทรัพยากรทางการ
บริหาร (บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ� และการจัดการ) (๓) ต7นทุนทางสังคมของวัดท่ีเปPนฐาน 
(๔) มาตรฐานของหลักสูตร และ (๕) ความเชื่อม่ันของผู7ปกครอง 

 ๕.๑.๓ ผลการวิเคราะห0จุดแข็ง (Strength) จุดอ*อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) 
อุปสรรค (Threat) ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี 

 (๑) ด�านความสัมพันธ0ระหว*างโรงเรียนกับชุมชน พบว3า 
 จุดแข็ง (Strength) ได7แก3 พระสงฆ�ของวัดท่ีได7รับใบอนุญาตเปPนแกนนําในการสร7างความ 
สัมพันธ�ท่ีดีระหว3างโรงเรียนกับชุมชน, คณะกรรมการบริหาร ครู และเจ7าหน7าท่ี มีการประชุมกันเปPน
ประจํา, นักเรียนส3วนใหญ3มีภูมิลําเนาในชุมชนท่ีเปPนท่ีตั้งของโรงเรียน, โรงเรียนเปjดโอกาสให7ชุมชนมา
มีส3วนร3วมในการบริหารโรงเรียน, ศิษย�เก3าของโรงเรียนส3วนหนึ่งมีภูมิลําเนาในชุมชนท่ีเปPนท่ีต้ังของ
โรงเรียน และโรงเรียนออกแบบกิจกรรมท่ีเสริมสร7างความสัมพันธ�ท่ีดีระหว3างโรงเรียนกับชุมชน 
 จุดอ3อน (Weakness) ได7แก3 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางแห3งขาดการ
ประชาสัมพันธ�ท่ีมีประสิทธิภาพ, ครูบางคนไม3เล็งเห็นประโยชน�จากการสร7างความสัมพันธ�ท่ีดีกับชุมชน, 
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางแห3งออกแบบกิจกรรมท่ีไม3เหมาะสําหรับการสร7าง
ความสัมพันธ�กับชุมชน และโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนายังไม3สามารถทําให7ผู7ปกครอง
ท้ังหมดเล็งเห็นความสําคัญของการทํากิจกรรมร3วมกันระหว3างโรงเรียนและชุมชน 
 โอกาส (Opportunity) ได7แก3 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให7โรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาจัดการศึกษาตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ, ผู7ปกครองเชื่อม่ันในความสามารถด7าน
วิชาการและคุณธรรมของคณาจารย�ในโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา, คนในชุมชนส3วน
ใหญ3นับถือพระพุทธศาสนา และรัฐบัญญัติให7โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ ศาสนาเปPนโรงเรียน
ท่ีให7โอกาสทางการศึกษาแก3ประชาชนผู7ยากไร7โดยไม3ให7เก็บค3าเล3าเรียน 
 อุปสรรค (Threat) ได7แก3 ผู7ปกครองนักเรียนส3วนหนึ่งมีทัศนคติท่ีไม3ถูกต7องเก่ียวกับกระบวนการ
มีส3วนร3วมในการจัดการศึกษา, ทัศนคติเชิงลบของประชาชนส3วนหนึ่งท่ีมีต3อโรงเรียนท่ีมีคําข้ึนต7นชื่อว3า 
โรงเรียนวัด, ความต7องการแรงงานจากเด็กและเยาวชนมาช3วยสนับสนุนการประกอบอาชีพของ
ครอบครัว, การย7ายถ่ินฐานของผู7ปกครองนักเรียนท่ีมีอาชีพท่ีไม3ม่ันคง และผู7ปกครองนักเรียนส3วนหนึ่ง
ไม3มีเวลาเข7าร3วมกิจกรรมของโรงเรียน 
 (๒) ด�านหลักสูตรและการสอน พบว3า 
 จุดแข็ง (Strength) ได7แก3 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนานําหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาประยุกต�ใช7ในการบริหารและการพัฒนาผู7เรียนตามกรอบการพัฒนาด7วยหลัก
ไตรสิกขาอย3างบูรณาการ, โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีพระสงฆ� ผู7เปPนต7นแบบทาง
ความประพฤติอยู3ในระบบ, หลักสูตรจัดเนื้อหาด7านจริยศาสตร�ครอบคลุมตามความจําเปPนต3อการ
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นําไปใช7ในชีวิต ประจําวันของเด็กและเยาวชน, โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาออกแบบ
หลักสูตรเพ่ือตอบสนองความต7องการของผู7เรียน ชุมชน ท7องถ่ินและสังคม, โรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนามีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือให7นักเรียนได7เรียนรู7จากสภาพจริง และโรงเรียนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนาเปjดโอกาสให7ทุกฝgายเข7ามีส3วนร3วมในการจัดการศึกษา 
 จุดอ3อน (Weakness) ได7แก3 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางแห3งขาดแคลน
สื่อการเรียนรู7ท่ีเหมาะสม, โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางแห3งกําหนดตัวชี้วัดสาระการ
เรียนรู7จํานวนมากจึงยากต3อการสังเคราะห�ความคิดรวบยอดแก3ผู7เรียน, หลักสูตรท7องถ่ินของสถานศึกษา
ในพ้ืนท่ีเดียวกันกําหนดมาตรฐานด7านผลผลิตต3างกัน, โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบาง
แห3งกําหนดระดับการบรรลุเปoาหมายตัวชี้วัดตามกลุ3มสาระการเรียนรู7ไว7สูงมากซ่ึงยากต3อการบรรลุผล
สําเร็จ และโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาไม3สามารถคัดเลือกผู7เรียนท่ีมีคุณภาพตามท่ี
หลักสูตรกําหนดไว7ตั้งแต3แรกเข7าได7 
 โอกาส (Opportunity) ได7แก3 พระสงฆ� วัด และคณะสงฆ�ให7การสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ตามแนววิถีพุทธ, ภาครัฐกําหนดให7มีการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามวงรอบการศึกษาอย3างต3อเนื่อง, 
ภาครัฐเปjดโอกาสให7โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาของตนเองได7 
และสังคมไทยในป1จจุบันต7องการคุณสมบัติท่ีพึงประสงค�ทางคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน 
 อุปสรรค (Threat) ได7แก3 เด็กและเยาวชนเปPนเปoาหมายในการเผยแผ3ศาสนาของทุก ๆ 
ศาสนา, รัฐออกกฎหมายท่ีไม3เอ้ือต3อการพัฒนาความประพฤติท่ีดีงามตามแบบโบราณกาล, ความไม3
ม่ันคงทางการเมืองท่ีส3งผลต3อนโยบายทางการศึกษาของประเทศ, หลักสูตรแกนกลางมีการจัดกลุ3มสาระ
การเรียนรู7สําหรับแต3ละช3วงชั้นไม3เหมาะสม, งบประมาณในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
การกุศลในพระพุทธศาสนามีจํากัด และสภาพสังคมไม3เอ้ือต3อสัมฤทธิผลการสอนในเชิงจริยศาสตร� 
 (๓) ด�านกิจกรรมนักเรียน พบว3า 
 จุดแข็ง (Strength) ได7แก3 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีนโยบายการจัด
กิจการนักเรียนตามแนววิถีพุทธโดยสอดคล7องกับสถาบันท่ีเปPนศูนย�กลางในการเผยแผ3พระพุทธ 
ศาสนาอย3างชัดเจน, ผู7มีส3วนเก่ียวข7องทุกฝgายมีส3วนร3วมออกแบบกิจกรรมการเรียนรู7แก3นักเรียน, 
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีบุคลากรฝgายกิจกรรมทําหน7าท่ีดูแลรับผิดชอบกิจกรรม
นักเรียนอย3างชัดเจน, โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน7น
ปลูกฝ1งคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือสร7างนักเรียนให7เปPนคนดีของสังคม และโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนามีการประเมินผลทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการท่ีกําหนดไว7 
 จุดอ3อน (Weakness) ได7แก3 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางแห3งออกแบบ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมนอกห7องเรียนบางประเภทไม3สอดคล7องกับงบประมาณและ
โครงสร7างด7านระยะเวลา, โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาประสบป1ญหาความแตกต3างของ
พ้ืนฐานเด็กนักเรียนท่ีไม3เท3าเทียมกันซ่ึงส3งผลต3อการพัฒนาผู7เรียน, โรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาบางแห3งจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรมีมากเกินความจําเปPนกว3าความคาดหวังผลการ
เรียนรู7 และโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางขาดระบบดูแลช3วยเหลือนักเรียนท่ีไม3มี
ประสิทธิภาพ 
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 โอกาส (Opportunity) ได7แก3 วัดและคณะสงฆ�ให7การสนับสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวข7องกับการ
ปลูกฝ1งคุณธรรมจริยธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา, การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเอ้ือให7เด็ก
นักเรียนค7นคว7าหาความรู7จากแหล3งต3าง ๆ ได7เพ่ิมมากข้ึน, ผู7ปกครองและพุทธศาสนิกชนท่ัวไปให7การ
สนับสนุนการจัดกิจการเรียนรู7ท่ีเสริมสร7างคุณธรรมจริยธรรมแก3นักเรียน, สังคมไทยป1จจุบันต7องการให7
เด็กและเยาวชนได7รับการปลูกฝ1งค3านิยมคุณธรรม, รัฐบาลให7การอุดหนุนค3าใช7จ3ายรายหัวของนักเรียน 
และโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจํานวนมากเข7าร3วมเปPนสมาชิกสมาคมโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเพ่ือประโยชน�ด7านความร3วมมือในการพัฒนาผู7เรียน 
 อุปสรรค (Threat) ได7แก3 ค3านิยมท่ีไม3พึงประสงค�ในสังคมไทยป1จจุบันท่ีมีผลกระทบต3อเด็ก
และเยาวชน, งบประมาณจัดการศึกษาท่ีได7รับจากรัฐบาลไม3เพียงพอต3อการพัฒนากิจการนักเรียน, 
รัฐบาลกําหนดให7โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเปPนสถานสงเคราะห�ทางการศึกษาจึงไม3
สามารถเลือกรับนักเรียนท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองสูงได7อย3างแท7จริง และสภาพแวดล7อมทาน
กายภาพของชุมชนท่ีทําให7เด็กมีความเสี่ยงต3อการแสดงพฤติกรรมในทางท่ีผิด 
 (๔) ด�านการบริหารงานบุคคล พบว3า 
 จุดแข็ง (Strength) ได7แก3 บุคลากรของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาอุทิศตน
เพ่ือประโยชน�แก3นักเรียนเปPนสําคัญ, ผู7บริหารของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาส3วนใหญ3
มีความรู7และทักษะด7านการบริหารงานบุคคล, บุคลากรของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
มีความรับผิดชอบต3อหน7าท่ีของตนตามสายการบังคับบัญชา, โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
มีการบริหารงานบุคคลในรูปแบบของคณะกรรมการ, ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเปPนต7นแบบทางความประพฤติท่ีดีแก3นักเรียน, โรงเรียนการกุศลของวัด
ในพระพุทธศาสนามีการสร7างขวัญและกําลังใจในการทํางานแก3บุคลากร, โรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาจ3ายเงินเดือน/ค3าตอบแทนบุคลากรตรงตามคุณวุฒิทางการศึกษา และโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีแผนพัฒนาบุคลากรอย3างเปPนรูปธรรม 
 จุดอ3อน (Weakness) ได7แก3 บุคลากรใหม3ของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธ ศาสนา
บางแห3งขาดประสบการณ�ในการทํางาน, โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางแห3งขาดขาด
ครูเฉพาะทางหรือครูท่ีมีวุฒิตรงสาขา และครูของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางแห3ง
ขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 โอกาส (Opportunity) ได7แก3 รัฐมีนโยบายส3งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา, รัฐเปjดโอกาสให7โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาสามารถคัดเลือกบุคลากรได7เอง, 
แต3ละปtมีผู7จบการศึกษาในสาขาท่ีเก่ียวข7องกับการประกอบอาชีพครูจํานวนมาก, กลุ3มเครือข3ายโรงเรียน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาท่ัวประเทศมีการคัดเลือกครูดีเด3นเพ่ือยกย3องและให7กําลังใจในการ
ทํางานแก3ครูและบุคลากรทางการศึกษา, รัฐอนุญาตให7ข7าราชการทุกสังกัดเข7าปฏิบัติงานในโรงเรียน
การกุศลของวัดในพระพุทธ ศาสนาได7โดยให7เสมือนการปฏิบัติราชการตามปกติ, โรงเรียนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนาได7รับความร3วมมือจากมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ีในการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และทุกภาคส3วนในสังคมไทยต7องการครูต7นแบบท่ีได7รับการพัฒนาทางด7าน
วิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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 อุปสรรค (Threat) ได7แก3 ทัศนคติท่ีไม3ถูกต7องของประชาชนเก่ียวกับศักด์ิศรีของครูโรงเรียน
วัด, ภาครัฐให7การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนาไม3เพียงพอต3อความต7องการ และในชุมชนขาดทรัพยากรบุคคลซ่ึงท่ีเปPน
ท่ีต7องการของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
 (๕) ด�านการบริหารอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ0 พบว3า 
 จุดแข็ง (Strength) ได7แก3 โรงเรียนการกุศลของวัดสามารถขอรับการสนับสนุนเรื่องสถานท่ี
และวัสดุอุปกรณ�ต3าง ๆ จากวัดท่ีเปPนผู7ถือใบอนุญาตได7, อาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ�ของโรงเรียน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาส3วนใหญ3ได7รับความร3วมมือในการดูแลรักษาจากบุคลากรภายใน
เปPนอย3างดี, อาคารสถานท่ีของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีมาตรฐานตามเกณฑ�
คุณภาพของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (ส.มศ.), โรงเรียนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนาทุกโรงเรียนมีนโยบายในการบริหารจัดการอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล7อมบน
หลักการ สะอาด สงบ และสว3างทางป1ญญาตามแนววิถีพุทธ และโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
สามารถดําเนินการสร7างอาคารหรือจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ�ทางการศึกษาได7เองโดยใช7เงินบริจาคหรือการ
บริจาคสิ่งของโดยตรงโดยไม3ต7องรองบประมาณจากภาครัฐเพียงอย3างเดียว 
 จุดอ3อน (Weakness) ได7แก3 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาบางแห3งไม3เสริมสร7าง
คุณธรรมและลักษณะนิสัยท่ีดีในการใช7อาคารสถานท่ีและอุปกรณ�การเรียนแก3นักเรียน, โรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจําเปPนต7องการจัดสรรงบประมาณรายจ3ายไปใช7ในงานประเภทอ่ืนท่ีมี
ความจําเปPนมากกว3าอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ� และโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
บางโรงเรียนมีอาคารสถานท่ีไม3เพียงพอ 
 โอกาส (Opportunity) ได7แก3 ทุกภาคส3วนในสังคมเล็งเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาท่ี
มีคุณภาพแก3เด็กและเยาวชน, ภาครัฐก็เปjดโอกาสให7โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาสามารถ
รับบริจาคจากผู7มีจิตศรัทธาได7, สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (ส.มศ.) 
รับผิดชอบการตรวจประเมินคุณภาพและให7คําแนะนําเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา, โรงเรียนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนาได7รับงบประมาณสนับสนุนด7านอาคารสถานท่ีจากรัฐบาล ผ3านสํานักงาน
คณะกรรมการส3งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ตามสัดส3วนจํานวนนักเรียน และพุทธศาสนิกชนให7การ
สนับสนุนทุนจัดสร7างอาคารและทุนจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ�การศึกษา 
 อุปสรรค (Threat) ได7แก3 การบริจาคเพ่ือสร7างอาคารเรียนหรือวัสดุอุปกรณ�ทางการศึกษา
จากพุทธศาสนิกชนมีจํานวนลดน7อยลงอันเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศตกตํ่า, 
รัฐบาลให7งบประมาณสนับสนุนด7านอาคารสถานท่ีแก3โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาไม3
เพียงพอต3อความต7องการตามสภาพจริง และการจัดซ้ือจัดจ7างตามกระบวนการทางงบประมาณท่ี
ได7รับจากรัฐบาลมีความล3าช7า ไม3สามารถดําเนินงานได7คล3องตัวเหมือนกับกรณีเงินบริจาค 
 (๖) ด�านธุรการ พบว3า 
 จุดแข็ง (Strength) ได7แก3 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีระบบและแนว
ปฏิบัติเก่ียวกับงานธุรการตามระเบียบราชการ, โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีเจ7าหน7าท่ี
เฉพาะทางด7านธุรการท่ีมีความเชี่ยวชาญ, โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาใช7เครื่อง
คอมพิวเตอร�ท่ีทันสมัยในการเก็บข7อมูลและการดําเนินงานด7านธุรการ, โรงเรียนการกุศลของวัดใน
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พระพุทธศาสนามีการดําเนินงานเชิงเอกสารควบคู3กับสารสนเทศเพ่ือปoองกันความผิดพลาดจากระบบ
คอมพิวเตอร�, โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจัดสถานท่ีปฏิบัติงานภายในห7องธุรการเปPน
สัดส3วนและสะดวกแก3การให7บริการ และโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามแผนการบริหารงานธุรการ 
 จุดอ3อน (Weakness) ได7แก3 การดําเนินงานด7านธุรการของโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาบางแห3งล3าช7าจํานวนเจ7าหน7าท่ีธุรการไม3สอดคล7องกับภาระงาน, โรงเรียนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนาขาดแคลนงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากรด7านธุรการ, โรงเรียนการกุศลของวัด
ในพระพุทธศาสนาบางแห3งมีป1ญหาในการควบคุมสภาพและการรักษาการเสียหายของวัสดุสํานักงาน 
และหนังสือราชการท่ีมีมาถึงโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาท่ีได7รับจากกระทรวงมีความ
ล3าช7า 
 โอกาส (Opportunity) ได7แก3 มีสื่ออิเล็กทรอนิกส�และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหญ3เข7ามา
ช3วยในการสื่อสารและบริหารเอกสารราชการ, บัณฑิตใหม3สายงานการศึกษามีความรู7ทางเทคโนโลยี
การสื่อสารเปPนอย3างดี, ภาครัฐออกกฎระเบียบท่ีควบคุมและปoองกันการทุจริตในวงราชการได7เปPน
อย3างดี และภาครัฐให7การสนับสนุนโดยจัดการอบรมเจ7าหน7าท่ีธุรการเปPนประจําทุกปt 
 อุปสรรค (Threat) ได7แก3 งบประมาณรัฐสําหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานธุรการไม3เพียงพอ, 
ความไม3ม่ันคงในวิชาชีพของเจ7าหน7าท่ีธุรการในวงการการศึกษา, รูปแบบหนังสือท่ีติดต3อกันระหว3าง
หน3วยราชการในจังหวัดเดียวกันท่ีไม3เปPนไปตามระเบียบสารบรรณ, ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�
เกิดป1ญหาบ3อย และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�ไม3ระบุมาตรฐานเอกสารในบางประเด็น 

 ๕.๑.๔ กลยุทธ0การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี 

 กลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ท่ีเหมาะสม
และสอดคล7องกับสภาพการณ�ป1จจุบัน พบว3า 

 (๑) ความสัมพันธ0ระหว*างโรงเรียนกับชุมชน 
 ด7านความสัมพันธ�ระหว3างโรงเรียนกับชุมชน คือ กลยุทธ�การส3งเสริมกระบวนการมีส3วนร3วม
ของผู7ปกครอง ชุมชน และองค�กรต3าง ๆ ในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน โดยมีโครงการรองรับ
แผนงานด7านความสัมพันธ�ระหว3างโรงเรียนกับชุมชน ได7แก3 โครงการปฐมนิเทศผู7ปกครองนักเรียนใหม3 
โครงการบัณฑิตน7อย โครงการเยี่ยมบ7านศิษย� โครงการภูมิป1ญญาชุมชนจากปราชญ�ชาวบ7าน และ
โครงการสร7างเครือข3ายครู ผู7ปกครองและชุมชนในการดูแลและช3วยเหลือนักเรียนกลุ3มเสี่ยง 
 (๒) ด�านหลักสูตรและการสอน 
 ด7านหลักสูตรและการสอน คือ กลยุทธ�การพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิถีพุทธตามมาตรฐาน
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยมีโครงการ/กิจกรรมรองรับแผนงานด7านหลักสูตรและการสอน 
ได7แก3 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู7 โครงการโรงเรียนรักษาศีล ๕ โครงการค3ายคุณธรรม
และค3านิยมหลัก ๑๒ ประการ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และโครงการส3งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพผู7เรียนตามความสนใจและความถนัดเฉพาะตน 
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 (๓) ด�านกิจกรรมนักเรียน 
 ด7านกิจกรรมนักเรียน คือ กลยุทธ�การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและสร7างจิตสํานึก
ความเปPนพลเมืองไทยและพลเมืองโลกตามวิถีพุทธ โดยมีโครงการ/กิจกรรมรองรับแผนงานด7าน
หลักสูตรและการสอน ได7แก3 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตวิถีพุทธ โครงการพัฒนาทักษะทางสังคมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค� โครงการส3งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน โครงการส3งเสริมความสามารถ
พิเศษทางศิลปะ กีฬา ดนตรี และนาฏศิลปxไทย และโครงการสร7างจิตสํานึกความเปPนพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลกตามระบอบประชาธิปไตย 
 (๔) ด�านการบริหารงานบุคคล 
 ด7านการบริหารงานบุคคล คือ กลยุทธ�การพัฒนาทักษะและประสบการณ�วิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและเสริมสร7างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานอย3างมีคุณภาพ โดยมีโครงการ/
กิจกรรมรองรับแผนงานด7านหลักสูตรและการสอน ได7แก3 โครงการพัฒนาทักษะและประสบการณ�
วิชาชีพครู โครงการส3งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน โครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม/เทคโนโลยีการสอน
สมัยใหม3 โครงการสานสัมพันธ�บุคลากร และโครงการจัดส3งบุคลากรทางการศึกษาเข7าอบรมเพ่ือ
พัฒนาทักษะและประสบการณ�วิชาชีพเฉพาะทาง 
 (๕) ด�านการบริหารอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ0 
 ด7านการบริหารอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ� คือ กลยุทธ�การพัฒนาโรงเรียนเปPนองค�กร
แห3งการเรียนรู7ท่ีมีสภาพแวดล7อมท่ีเอ้ือต3อการเรียนรู7 โดยมีโครงการ/กิจกรรมรองรับแผนงานด7าน
หลักสูตรและการสอน คือ โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและสภาพแวดล7อมท่ีเอ้ือต3อการจัดการเรียนรู7 
โครงการห7องเรียน ๕ ดาว 
 (๖) ด�านธุรการ 
 ด7านธุรการ คือ กลยุทธ�การพัฒนาการบริหารงานธุรการโรงเรียนท่ีส3งเสริมคุณภาพและ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีโครงการ/กิจกรรมรองรับแผนงานด7านธุรการ คือ โครงการจัดส3งธุรการ
โรงเรียนเข7าอบรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานธุรการ และโครงการห7องธุรการ ๕ ส. 
 นอกจากนี้ หลักพุทธธรรมท่ีจําเปPนต3อการดําเนินงานตามกลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ให7ประสบความสําเร็จ ได7ผลดี มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูง คือ อิทธิบาท ๔ ประกอบด7วย ฉันทะ (ความพอใจ) วิริยะ (ความเพียร) จิตตะ 
(ความคิด) และวิมังสา (ความไตร3ตรอง) และต7องให7ความสําคัญกับการบริหารงานอย3างมีคุณภาพหรือ
วงจรคุณภาพ (PDCA) ประกอบด7วย การวางแผน (Plan) การดําเนินตามแผน (Do) การตรวจสอบ 
(Check) และการปรับปรุงแก7ไข (Act) เพ่ือให7เกิดการปรับปรุงคุณภาพทุก ๆ รอบการดําเนินงาน 
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๕.๒ อภิปรายผล 

 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู7วิจัยพบประเด็นท่ีน3าสนใจจึงนํามาอภิปรายผล โดยจําแนกตาม
รายด7านของการวิจัย ดังต3อไปนี้ 

 (๑) ความสัมพันธ0ระหว*างโรงเรียนกับชุมชน 
 กลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ด7านความ 
สัมพันธ�ระหว3างโรงเรียนกับชุมชน ได7แก3 กลยุทธ�การส3งเสริมกระบวนการมีส3วนร3วมของผู7ปกครอง 
ชุมชน และองค�กรต3าง ๆ ในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน โดยมีโครงการ/กิจกรรมรองรับ
แผนงานด7านความสัมพันธ�ระหว3างโรงเรียนกับชุมชน คือ โครงการปฐมนิเทศผู7ปกครองนักเรียนใหม3 
โครงการบัณฑิตน7อย โครงการเยี่ยมบ7านศิษย� โครงการภูมิป1ญญาชุมชนจากปราชญ�ชาวบ7าน โครงการ
สร7างเครือข3ายครู ผู7ปกครอง และชุมชนในการดูแลและช3วยเหลือนักเรียนกลุ3มเสี่ยง ฯลฯ ดังกล3าวนี้ 
แสดงให7เห็นว3า กลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ด7าน
ความสัมพันธ�ระหว3างโรงเรียนกับชุมชน เปPนการดําเนินการเพ่ือบรรลุเปoาหมายหลัก คือ การสร7าง
ความร3วมมือกันระหว3างผู7 มีส3วนเก่ียวข7องทุกฝgายเพ่ือร3วมมือกันพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
โดยเฉพาะอย3างยิ่ง ภาคประชาสังคมหรือประชาชนท่ีอาศัยอยู3ในชุมชนพ้ืนท่ีให7บริการของโรงเรียนนั้น 
ซ่ึงจําเปPนต7องยึดหลักมนุษยสัมพันธ�ในการดําเนินการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการสื่อสารโดยเน7น
กระบวนการติดต3อสื่อสารสองทาง การรับฟ1งความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน รวมถึงการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม3มาใช7ให7เกิดประโยชน�ในการสร7างสัมพันธภาพ และเครือข3ายในการทํางานร3วมกัน 
เพ่ือนําชุมชนเข7าสู3โรงเรียน และนําโรงเรียนเข7าสู3ชุมชน ดังกล3าวนี้ สอดคล7องกับท่ี พระมหาฐานันดร 
เขมปLฺโL ได7วิจัยเรื่อง “กลยุทธ�การเผยแผ3พระพุทธศาสนาของพระบัณฑิตอาสาบนพ้ืนท่ีสูงของ
ภาคเหนือตอนบน” จากผลการวิจัยพบว3า ในการดําเนินงานให7ประสบความสําเร็จ จําเปPนต7องเรียนรู7
และพัฒนาในด7านการสื่อสารกับชาวบ7าน โดยสร7างศักยภาพทางการสื่อสารตามทฤษฎีการสื่อสาร 
บูรณาการร3วมกับทฤษฎีการบริหารจัดการ๑ และสอดคล7องกับท่ี ศักดิ์พันธ0 ตันวิมลรัตน0 ได7วิจัยเรื่อง 
“ข7อเสนอแนวทางแผนกลยุทธ�มหาวิทยาลัยศิลปากรในช3วงแผนพัฒนาการศึกษาแห3งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 
(พ.ศ.๒๕๕๕-พ.ศ.๒๕๕๙)” จากผลการวิจัยพบว3า จากสภาพแวดล7อมท่ีเปPนจุดอ3อน คือ อาจารย�
ส3วนมากทํางานเปPนส3วนบุคคลมากกว3าการทํางานเปPนทีม ดังนั้น กลยุทธ�ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ในช3วงแผนพัฒนาการศึกษาแห3งชาติฉบบท่ี ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-พ.ศ.๒๕๕๙) ควรจะมีกลยุทธ�การใช7
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยด7วย๒ และสอดคล7อง
กับท่ี วิทยา จันทร0แดง ได7ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข7มแข็งตาม

                                                 

 ๑พระมหาฐานันดร เขมป|ฺโ|, “กลยุทธ�การเผยแผ3พระพุทธศาสนาของพระบัณฑิตอาสาบนพ้ืนท่ีสูงของ
ภาคเหนือตอนบน”, วิทยานิพนธ0พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
 ๒ศักดิ์พันธ� ตันวิมลรัตน�, “ข7อเสนอแนวทางแผนกลยุทธ�มหาวิทยาลัยศิลปากรในช3วงแผนพัฒนา
การศึกษาแห3งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-พ.ศ.๒๕๕๙)”, วิทยานิพนธ0ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๓). 
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แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน” จากผลการวิจัยพบว3า รูปแบบใหม3ท่ี
ค7นพบ คือ การสร7างชุมชนเข7มแข็งตามแนวทางด7านการฟ��นฟู ชุมชน แนวทางด7านการปรับตัวของ
ชุมชน และแนวทางด7านการดํารงอยู3ของชุมชน โดยอาศัยระบบสนับสนุนชุมชนเข7มแข็ง ได7แก3 ระบบ
ความรู7 ระบบข7อมูล ระบบความสัมพันธ� และมีแนวทางสําคัญในการนําไปสู3การปฏิบัติเพ่ือสร7างชุมชน
เข7มแข็งการมีส3วนร3วมท่ีสนับสนุนให7ชุมชนเข7มแข็งแบบไตรภาคี ได7แก3 องค�กรชุมชน องค�กรภาครัฐ 
องค�กรภาคีสนับสนุน ในรูปแบบของเครือข3ายในการทํางานร3วมกัน๓ 
 (๒) หลักสูตรและการสอน 
 กลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ด7านหลักสูตร
และการสอน ได7แก3 กลยุทธ�การพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิถีพุทธตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน โดยมีโครงการ/กิจกรรมรองรับแผนงานด7านหลักสูตรและการสอน คือ โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู7 โครงการโรงเรียนรักษาศีล ๕ โครงการค3ายคุณธรรมและค3านิยมหลัก ๑๒ 
ประการ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแห3งอนาคตใหม3 : ทักษะการเรียนรู7ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
โครงการส3งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู7เรียนตามความสนใจและความถนัดเฉพาะตน ฯลฯ ดังกล3าวนี้ 
แสดงให7เห็นว3า กลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ด7าน
หลักสูตรและการสอน เปPนการดําเนินการเพ่ือบรรลุเปoาหมายหลัก คือ การสร7างศักยภาพทางจริย
ศาสตร�แก3ผู7 เรียน ให7ผู7 เรียนได7รับความรู7ในทางธรรมเพ่ือปลูกฝ1งคุณธรรมและจริยธรรมท้ังใน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีการสร7างกิจกรรมต3าง ๆ เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู7และพัฒนา
โรงเรียนให7เปPนองค�กรแห3งการเรียนรู7อย3างต3อเนื่อง โดยเน7นผลผลิตหรือผู7สําเร็จการศึกษาท่ีเปPนผู7มี
สํานึกทางจริยธรรม กติกาของสังคม และมีทัศนคติท่ีดีในการดําเนินชีวิต ดังกล3าวนี้ สอดคล7องกับท่ี 
พระมหาศรณชัย มหาปุLฺโL ได7วิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ�ของพระสังฆาธิ
การในยุคโลกาภิวัตน�” จากผลการวิจัยพบว3า ด7านการศึกษาสงเคราะห� มีการบริหารจัดการทางด7าน
การศึกษาโดยมุ3งเน7นการสงเคราะห�ประชาชนให7ได7รับการศึกษาทางพระพุทธศาสนาท้ังภาคทฤษฎี
ควบคู3ไปกับการปฏิบัติ มีการสนับสนุนให7มีการจัดการศึกษาแก3เยาวชนและประชาชนท่ัวไป เพ่ือ
ปลูกฝ1งคุณธรรมให7แก3เยาวชนและประชาชนท่ัวไป๔ และสอดคล7องกับท่ี สุทธิพร สายทอง ได7วิจัย
เรื่อง “การจัดการความรู7เชิงพุทธสู3การพัฒนาองค�กรปกครองส3วนท7องถ่ินในภาคเหนือตอนบน” จาก
ผลการวิจัยพบว3า มีการวางแผนเก่ียวกับการบริหารจัดการความรู7ด7วยการกําหนดแผนกลยุทธ�อย3างมี
มาตรฐาน มีการสร7างกิจกรรมเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู7มีการสร7างคลังความรู7 ในการจัดระบบอย3าง
เปPนหมวดหมู3เพ่ือให7สามารถเข7าถึงได7ง3ายอย3างเปPนรูปธรรมมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด7านการ
จัดการความรู7ท้ังนี้เพ่ือให7บรรลุเปoาหมาย ๓ ประการ ได7แก3 การพัฒนางาน  พัฒนาคน และการพัฒนา

                                                 

 ๓วิทยา จันทร�แดง, “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข7มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอ 
เพียงในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน”, วิทยานิพนธ0รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
ราชภัฎวไลยอลงกรณ�ในพระบรมราชูปภัมภ�, ๒๕๕๕). 
 ๔พระมหาศรณชัย มหาปุ|ฺโ|, “การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ�ของพระสังฆาธิการในยุคโลกา    
ภิวัตน�”, วิทยานิพนธ0พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๖). 
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องค�กรไปสู3การเปPนองค�กรแห3งการเรียนรู7อย3างต3อเนื่อง๕ และสอดคล7องกับท่ี วีรชัย อนันต0เธียร ได7
วิจัยเรื่อง “กลยุทธ�การพัฒนาจริยธรรมสําหรับเยาวชนไทย” จากผลการวิจัยพบว3า วิธีการนํา
หลักธรรมมาใช7กับเยาวชนทําได7ใน ๒ มิติ คือ การประยุกต�วิธีการสอนหลักธรรม และการขัดเกลา
จิตใจ โดยแผนกลยุทธ�ท่ีเหมาะสมและสอดคล7องกับสภาพการณ�ในป1จจุบัน คือ แผนกลยุทธ�ด7านการ
อยู3ร3วมกับเพ่ือน ๆ และบุคคลอ่ืนในสังคมได7อย3างสงบสุข แผนกลยุทธ�ด7านการสร7างเสริมจิตสํานึกด7าน
จริยธรรมของเยาวชนและค3านิยมท่ีถูกต7อง แผนกลยุทธ�ด7านการการปฏิบัติตนให7อยู3ในศีลธรรมและกฎ
กติกาของสังคม และแผนกลยุทธ�ด7านการสั่งสอนให7มีแนวคิดดีท่ีในการดําเนินชีวิต เปPนต7น๖ 
 (๓) กิจกรรมนักเรียน 
 กลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ด7านกิจกรรม
นักเรียน ได7แก3 กลยุทธ�การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและสร7างจิตสํานึกความเปPนพลเมืองไทย
และพลเมืองโลกตามวิถีพุทธ โดยมีโครงการ/กิจกรรมรองรับแผนงานด7านหลักสูตรและการสอน คือ 
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตวิถีพุทธ โครงการพัฒนาทักษะทางสังคมและคุณลักษณะอันพึงประสงค� 
โครงการส3งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน โครงการส3งเสริมความสามารถพิเศษทางศิลปะ กีฬา ดนตรี 
และนาฏศิลปxไทย โครงการสร7างจิตสํานึกความเปPนพลเมืองไทยและพลเมืองโลกตามระบอบ
ประชาธิปไตย ฯลฯ ดังกล3าวนี้ แสดงให7เห็นว3า กลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ด7านกิจกรรมนักเรียน เปPนการดําเนินการเพ่ือบรรลุเปoาหมายหลัก คือ 
การพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานท่ีเก่ียวกับนักเรียน ซ่ึงเปPนงานท่ีเก่ียวข7องกับนักเรียนท้ังหมด 
ยกเว7นในส3วนท่ีเก่ียวข7องกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน ท้ังในส3วนของการบูรณาการพุทธธรรม
สําหรับการจัดการศึกษา การบูรณาการวิทยาการสมัยใหม3เข7ากับกิจกรรมทักษะชีวิตวิถีพุทธ และการ
เสริมสร7างคุณลักษณะอันพึงประสงค�แก3นักเรียนจากการรวมตัวกันเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู7 ท้ังนี้ เพ่ือมุ3ง
พัฒนานักเรียนท้ังทางด7านอารมณ� สังคม ร3างกาย และจิตใจ โดยมีจุดมุ3งหมายเพ่ือการพัฒนาผู7เรียน
ให7สามารถพัฒนาตนเองได7อย3างหลากหลาย ดังกล3าวนี้ สอดคล7องกับท่ี พระมหาอํานาจ ปวฑฺฒโน 
ได7วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม” จากผลการวิจัยพบว3า องค�
ความรู7จากการวิจัยแสดงให7เห็นกลยุทธ�ทางการจัดการท่ีเน7นการบูรณาการพุทธธรรมสําหรับสํานัก
เรียน อาจารย� และเจ7าหน7าท่ี เปPนแนวทางการพัฒนาการบริหารการศึกษา เพ่ือช3วยส3งเสริมให7
นักเรียน อาจารย� และเจ7าหน7าท่ี ประพฤติปฏิบัติตามแล7วได7สติป1ญญาญาณ เปPนการพัฒนาความ
สามัคคี และคุณลักษณะอันพึงประสงค�ของหมู3คณะ๗ และสอดคล7องกับท่ี พระมหาสุทิน สุทิโน ได7
วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการเครือข3ายเชิงพุทธของกลุ3มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
กลุ3ม ๑” จากผลการวิจัยพบว3า มีการรวมตัวกันเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู7 สกัดเอาส3วนดี หรือจุดแข็งของ

                                                 

 ๕สุทธิพร สายทอง, “การจัดการความรู7เชิงพุทธสู3การพัฒนาองค�กรปกครองส3วนท7องถ่ินในภาคเหนือ
ตอนบน”, วิทยานิพนธ0พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๖). 
 ๖วีรชัย อนันต�เธียร, “กลยุทธ�การพัฒนาจริยธรรมสําหรับเยาวชนไทย”, วิทยานิพนธ0พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
 ๗พระมหาอํานาจ ปวฑฺฒโน, “การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม”, วิทยานิพนธ0พุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



 

๒๘๖

แต3ละคนมาเรียนรู7และสนับสนุนกันและกัน เปPนการผนึกกําลัง (Synergy) ทําให7เกิดการแลกเปลี่ยน 
ข7อมูล ข3าวสาร และความ ร3วมมือในการดําเนินกิจกรรมด7วยความสมัครใจ จริงใจและมุ3งม่ันท่ีจะก7าวไปสู3
จุดหมายท่ีเห็นพ7องต7องกัน ด7วยความเปPนป�กแผ3น และพัฒนาต3อไปได7อย3างยั่งยืน๘ และสอดคล7องกับท่ี 
พัศมา แผนสมบูรณ0 ได7วิจัยเรื่อง “การจัดการความรู7เพ่ือการพัฒนาศักยภาพองค�กรธุรกิจบริการสู3
องค�กรประสิทธิภาพสูง” จากผลการวิจัยพบว3า การพัฒนาศักยภาพการจัดการความรู7เริ่มต้ังแต3การ
แสวงหาความรู7 การรวบรวมความรู7 การแบ3งป1นความรู7 และการนําความรู7สู3การปฏิบัติ ตามวงจรการ
จัดการความรู7ขององค�กรแห3งการเรียนรู7 (LO) ท่ีประกอบด7วย กําหนดหัวข7อความรู7 แหล3งความรู7และ
ผู7รู7 การรวบรวมความรู7 การแบ3งป1นแลกเปลี่ยนความรู7 การนําความรู7ไปใช7 และการประเมินการใช7
ความรู7 ท้ังนี้ จากองค�ความรู7จากการวิจัย พบว3า วิทยาการจัดการสมัยใหม3สามารถประยุกต�ใช7ร3วมกับ
พุทธธรรมได7อย3างสมดุลและลงตัว๙ 
 (๔) การบริหารงานบุคคล 
 กลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ด7านการ
บริหารงานบุคคล ได7แก3 กลยุทธ�การพัฒนาทักษะและประสบการณ�วิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและเสริมสร7างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานอย3างมีคุณภาพ โดยมีโครงการ/กิจกรรมรองรับ
แผนงานด7านหลักสูตรและการสอน คือ โครงการพัฒนาทักษะและประสบการณ�วิชาชีพครู โครงการ
ส3งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน โครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม/เทคโนโลยีการสอนสมัยใหม3 โครงการ
สานสัมพันธ�บุคลากรเพ่ือสร7างขวัญและกําลังใจ และโครงการจัดส3งบุคลากรทางการศึกษาเข7าอบรม
เพ่ือพัฒนาทักษะและประสบการณ�วิชาชีพเฉพาะทาง ฯลฯ ดังกล3าวนี้ แสดงให7เห็นว3า กลยุทธ�การ
จัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ด7านการบริหารงานบุคคล เปPนการ
ดําเนินการเพ่ือบรรลุเปoาหมายหลัก คือ พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือรักษาไว7ซ่ึง
บุคลากรท่ีดี มีคุณภาพ และมีคุณสมบัติเหมาะสมถูกต7องตรงกับคุณสมบัติเฉพาะของงาน ประการ
สําคัญยิ่งคือ การปลูกฝ1งคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต3อหน7าท่ี และสร7างความผูกพันต3อองค�กร
ท้ังทางตรงและทางอ7อม ซ่ึงป1จจัยสําคัญ คือ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หรือการสร7างแรงจูงใจให7แก3
บุคลากร นั่นเอง ดังกล3าวนี้ สอดคล7องกับท่ี สุทธิพงษ0 ศรีวิชัย ได7วิจัยเรื่อง “การปลูกฝ1งคุณธรรม
จริยธรรมของผู7บริหาร ครู และผู7ปกครอง กลุ3มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา กรุงเทพ 
มหานคร” จากผลการวิจัยพบว3า โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา กรุงเทพมหานคร มีการ
ปลูกฝ1งคุณธรรมจริยธรรมของผู7บริหาร ครู โดยเน7นด7านความซ่ือสัตย� ด7านความเสียสละ ด7านความมี
วินัย และด7านความรับผิดชอบต3อตนเองเปPนสําคัญ๑๐ และสอดคล7องกับท่ี ปชาบดี แย�มสุนทร ได7วิจัย

                                                 

 ๘พระมหาสุทิน สุทิโน, “การบริหารจัดการเครือข3ายเชิงพุทธ ของกลุ3มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษากลุ3ม ๑”, วิทยานิพนธ0พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
 ๙พัศมา แผนสมบูรณ�, “การจัดการความรู7เพ่ือการพัฒนาศักยภาพองค�กรธุรกิจบริการสู3องค�กรประสิทธิภาพสูง”, 
วิทยานิพนธ0พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
 ๑๐สุทธิพงษ� ศรีวิชัย, “การปลูกฝ1งคุณธรรมจริยธรรมของผู7บริหาร ครู และผู7ปกครอง กลุ3มโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนา กรุงเทพมหานคร”, รายงานการวิจัย, (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร� : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



 

๒๘๗

เรื่อง “กลยุทธ�การส3งเสริมความผูกพันต3อองค�กรตามหลักสังคหธรรมของแรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส�” 
จากผลการวิจัยพบว3า มีกลยุทธ�ในการส3งเสริมความผูกพันต3อองค�กร คือ กลยุทธ�การส3งเสริมความ
ผูกพันระหว3างบุคลากรกับงาน (Ew3’S : work & staff) เปPนการวางนโยบายเก่ียวกับการพัฒนา
พฤติกรรมส3วนบุคคล พฤติกรรมการทํางานและพฤติกรรมองค�กร และ ผู7นํา วัฒนธรรมองค�กร และ
หลักธรรมอันเปPนป1จจัยท่ีมีอิทธิพลต3อความผูกพันต3อองค�กรท้ังทางตรงและทางอ7อม โดยให7ความ 
สําคัญกับผู7บริหารในการนําองค�ประกอบดังกล3าวมาใช7ในการกําหนดวัตถุประสงค� เปoาหมาย นโยบาย 
แผนกลยุทธ� และยุทธศาสตร�การพัฒนาบุคลากร๑๑ และสอดคล7องกับท่ี มันทนา วังถนอมศักดิ์ ได7
วิจัยเรื่อง “รูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติของครู” องค�ประกอบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 
ประกอบด7วย วินัยในวิชาชีพครู ผลการปฏิบัติตามหน7าท่ี การปฏิบัติงานท่ีพึงประสงค� หน7าท่ีรับผิดชอบ
ในวิชาชีพครู และความเอาใจใส3 นอกจากนี้ยังมีองค�ประกอบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ซ่ึง
ประกอบด7วย ผู7บังคับบัญชา ความต7องการความสําเร็จ ลักษณะของหน3วยงาน ลักษณะงานและความ
รับผิดชอบ วันหยุด ผลตอบแทน สวัสดิการ และภาระงานท่ีหลากหลายด7วย๑๒ 
 (๕) ด�านการบริหารอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ0 
 กลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ด7านการ
บริหารอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ� ได7แก3 กลยุทธ�การพัฒนาโรงเรียนเปPนองค�กรแห3งการเรียนรู7ท่ีมี
สภาพแวดล7อมท่ีเอ้ือต3อการเรียนรู7 โดยมีโครงการ/กิจกรรมรองรับแผนงานด7านหลักสูตรและการสอน 
คือ โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและสภาพแวดล7อมท่ีเอ้ือต3อการจัดการเรียนรู7 โครงการห7องเรียน ๕ 
ดาว ฯลฯ ดังกล3าวนี้ แสดงให7เห็นว3า กลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
จังหวัดราชบุรี ด7านการบริหารอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ� เปPนการดําเนินการเพ่ือบรรลุเปoาหมาย
หลัก คือ พัฒนาศักยภาพการการดําเนินงานเก่ียวกับการสนับสนุนวัสดุครุภัณฑ� อาคารสถานท่ี รวมถึง
งานบริการต3าง ๆ ท่ีสนับสนุนงานวิชาการ การดําเนินงานจัดหางบประมาณสนับสนุนให7การอุปถัมภ�
การจัดการศึกษา การจัดสถานท่ีให7มีความเปPนสัปปายะ โดยให7ความสําคัญกับการบริหารอาคาร
สถานท่ีและวัสดุอุปกรณ�ตามเกณฑ�การประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนด7วย ดังกล3าวนี้ 
สอดคล7องกับท่ี พระครูอุทัยกิจจารักษ0 (สุรางค0 สุจิณฺโณ) ได7ศึวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการ
การเผยแผ3พระพุทธศาสนาขององค�กรปกครองคณะสงฆ� ภาค ๒” จากผลการวิจัยพบว3า มีการให7
ความสําคัญกับการจัดหางบประมาณสนับสนุนในฐานะท่ีงบประมาณเปPนทรัพยากรการจัดการท่ีสําคัญ
ประการหนึ่งด7วย๑๓ และสอดคล7องกับท่ี พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศ (ปกานนท0 พิลาพันธุ0) ได7วิจัยเรื่อง 
“รูปแบบการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติกัมมัฏฐานของผู7นําชาวพุทธในประเทศอังกฤษ” จากผลการวิจัย

                                                 

 ๑๑ปชาบดี แย7มสุนทร, “กลยุทธ�การส3งเสริมความผูกพันต3อองค�กรตามหลักสังคหธรรมของแรงงาน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส�”, วิทยานิพนธ0พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
 ๑๒มันทนา วังถนอมศักดิ์, “รูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติของครู”, วิทยานิพนธ0ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐). 
 ๑๓พระครูอุทัยกิจจารักษ� (สุรางค� สุจิณฺโณ), “รูปแบบการบริหารจัดการการเผยแผ3พระพุทธศาสนาของ
องค�กรปกครองคณะสงฆ� ภาค ๒”, วิทยานิพนธ0พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



 

๒๘๘

พบว3า รูปแบบท่ีควรพัฒนา คือ ด7านสถานท่ีให7มีความเปPนสัปปายะ (ท่ีอยู3 เสนาสนะ สัปปายะ,  โคจร
คาม การเดินทางสะดวก, การพูดคุย ธัมมัสสวนสัปปายะ, บุคคล ปุคคลสัปปายะ, โภชนะ อาหารสัป
ปายะ, ฤดู อุตุสัปปายะ และอิริยาบถ)๑๔ และสอดคล7องกับท่ี ประยุทธ สมวงษา ได7วิจัยเรื่อง 
“พฤติกรรมการเปPนผู7นําทางวิชาการของผู7บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา” 
จากผลการวิจัยพบว3า ผู7บริหารให7ความสําคัญกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน และ
การประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงส3งผลให7เกิดการส3งเสริมการพัฒนาและเสริม สร7างมาตรฐานด7าน
วิชาการเปPนสําคัญด7วย๑๕ 
 (๖) ด�านธุรการ 
 กลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ด7านธุรการ 
ได7แก3 กลยุทธ�การพัฒนาการบริหารงานธุรการโรงเรียนท่ีส3งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
โดยมีโครงการ/กิจกรรมรองรับแผนงานด7านธุรการ คือ โครงการจัดส3งธุรการโรงเรียนเข7าอบรมเพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานธุรการ โครงการห7องธุรการ ๕ ส. ฯลฯ ดังกล3าวนี้ แสดงให7เห็นว3า 
กลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ด7านธุรการ เปPนการ
ดําเนินการเพ่ือบรรลุเปoาหมายหลัก คือ พัฒนาคุณภาพการดําเนินงานเก่ียวกับงานธุรการโดยให7
ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพเจ7าหน7าท่ีธุรการในฐานะทรัพยากรมนุษย� เพ่ือให7มีความสามารถใน
การให7บริการและอํานวยความสะดวกต3อการดําเนินงานฝgายต3าง ๆ ได7อย3างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลด7วย ดังกล3าวนี้ สอดคล7องกับท่ี พระครูสุนทรวัชรกิจ (บุญธรรม ธมฺมิโก) ได7วิจัยเรื่อง 
“กลยุทธ�การจัดการทรัพยากรมนุษย�ของคณะสงฆ�จังหวัดเพชรบุรี” จากผลการวิจัยพบว3า การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย�จําเปPนต7องคํานึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท่ีความสอดคล7องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด7วย๑๖ และสอดคล7องกับท่ี พระมหาศุภกิจ สุภกิจฺโจ ได7วิจัยเรื่อง       
“กลยุทธ�การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ของสํานักงานส3งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย กรุงเทพมหานคร” จากผลการวิจัยพบว3า มีกลยุทธ�การพัฒนากาย คือ ฝ�กความอดทน เปPน
คนตรงต3อเวลา โดยมุ3งให7บุคลากรในองค�กรมีการพัฒนาปรับปรุงการเรียนรู7อยู3สมํ่าเสมอ จากการ
ทํางาน และจากประสบการณ�ในการแก7ป1ญหาต3าง ๆ ท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน๑๗ และสอดคล7องกับท่ี 
คติยา อายุยืน ได7วิจัยเรื่อง “กลยุทธ�การพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามหลักพุทธธรรมของสถาบันพัฒนา

                                                 

 ๑๔พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศ (ปกานนท� พิลาพันธุ�), “รูปแบบการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติกัมมัฏฐาน
ของผู7นําชาวพุทธในประเทศอังกฤษ”, วิทยานิพนธ0พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
 ๑๕ประยุทธ สมวงษา, “พฤติกรรมการเปPนผู7นําทางวิชาการของผู7บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัด
ในพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ0ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๙). 
 ๑๖พระครูสุนทรวัชรกิจ (บุญธรรม ธมฺมิโก), “กลยุทธ�การจัดการทรัพยากรมนุษย�ของคณะสงฆ�จังหวัด
เพชรบุรี” วิทยานิพนธ0พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๘). 
 ๑๗พระมหาศุภกิจ สุภกิจฺโจ, “กลยุทธ�การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ของสํานักงานส3งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ0พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



 

๒๘๙

ฝtมือแรงงานภาคใต7ตอนบน” จากผลการวิจัยพบว3า มีกลยุทธ�การพัฒนาสมรรถนะตามหลักพุทธธรรม
ด7านการบริการท่ีดี โดยการรักษาความเปPนปกติของมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ ท่ีจะต7องปฏิบัติงาน 
ฝ�กตนเองเปPนคนอ3อนน7อมด7วยร3างกาย อ3อนหวานด7วยวาจา และอ3อนโยนด7วยจิตใจท่ีดีงามตาม
แบบอย3างท่ีดีของคนไทย ประการสําคัญ คือ การบริการท่ีดี นอกจากจะเกิดจากภายในแล7ว ยังมองถึง
ป1จจัยภายนอกท่ีจะช3วยในการพัฒนาสมรรถนะด7านการบริการท่ีดีด7วย๑๘ 
 
๕.๓ ข�อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง “กลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัด
ราชบุรี” มีข7อเสนอแนะ ดังนี้ 

 ๕.๓.๑ ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑) โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี ท้ัง ๓ แห3ง ซ่ึงเปPน
เครือข3ายไตรภาคีโรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ควรร3วมกันจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู7เรียนร3วมกันตามบริบทเชิงพ้ืนท่ีระดับจังหวัด เช3น การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนการกุศล
ของวัดในประพุทธศาสนาประจําจังหวัดราชบุรี เปPนต7น 
 ๒) คณะสงฆ� โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ควรร3วมมือกันสนับสนุนการจัดส3งนักเรียนหรือคณะนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางดนตรี กีฬา 
ฯลฯ เข7าประกวดหรือแข3งขันรายการต3าง ๆ ในระดับประเทศ 
 ๓) คณะสงฆ� ควรส3งเสริมการจัดกิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล ๕ ของโรงเรียนการกุศลของวัด
ในพระพุทธศาสนา ซ่ึงเปPนหนึ่งหน3วยของกิจกรรมตามโครงการหมู3บ7านรักษาศีล ๕ ตามมติมหาเถร
สมาคม โดยให7การสนับสนุนบุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ�ท่ีจําเปPนสําหรับการจัดกิจกรรมท่ี
สอดคล7องกับความต7องการและสภาพการณ�ในป1จจุบัน 

 ๕.๓.๒ ข�อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 ๑) โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี ควรสนับสนุนกระบวนการ
มีส3วนร3วมของผู7ปกครอง ชุมชน และองค�กรต3าง ๆ ในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน 
 ๒) โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี ควรจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา โดยสอดคล7องกับมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเหมาะสมกับบริบทเชิง
พ้ืนท่ี วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของจังหวัดราชบุรี 
 ๓) โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี ควรจัดกิจกรรม
นักเรียนโดยให7ความสําคัญกับการสร7างจิตสํานึกความเปPนพลเมืองไทยและพลเมืองโลกตามวิถีพุทธ 

                                                 

 ๑๘คติยา อายุยืน, “กลยุทธ�การพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามหลักพุทธธรรมของสถาบันพัฒนาฝtมือแรงงาน
ภาคใต7ตอนบน”, วิทยานิพนธ0พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



 

๒๙๐

 ๔) โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี ควรให7ความสําคัญกับ
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนการเสริมสร7างความผูกพันและขวัญกําลังใจ 
 ๕) โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี ควรจัดสภาพแวดล7อม
ท้ังในและนอกห7องเรียนให7เอ้ือต3อการจัดการศึกษาตามวิถีพุทธและกระตุ7นค3านิยมคุณธรรม 
 ๖) โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี ควรสนับสนุนการ
บริหารงานธุรการท่ีสอดคล7องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการเปPนสําคัญ 

 ๕.๓.๓ ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต*อไป 
 ๑) ในการวิจัยครั้งต3อไป ควรศึกษาวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) โดยใช7
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเปPนหลักและผสมผสานด7วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือนําข7อมูลเชิงสถิติจากวิธี
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณมาเปPนเครื่องยืนยันผลการวิจัยในเชิงคุณภาพ 
 ๒) ในการวิจัยครั้งต3อไป ควรศึกษาเก่ียวกับเครือข3ายไตรภาคีโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาในจังหวัดราชบุรี เพ่ือให7ได7ข7อมูลสําหรับการพัฒนาเครือข3ายความร3วมมือของโรงเรียน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาอย3างเปPนรูปธรรมยิ่งข้ึน 
 ๓) ในการวิจัยครั้งต3อไป ควรศึกษาเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานกิจกรรมโรงเรียนรักษา
ศีล ๕ ของโครงการหมู3บ7านรักษาศีล ๕ ตามมติมหาเถรสมาคม ของโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาในจังหวัดราชบุรี เพ่ือให7ได7ข7อมูลเชิงคุณภาพท่ีเปPนประโยชน�ต3อองค�กรคณะสงฆ�ไทย 
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พิมลจรรย� นามรัตน� และเสน#ห� จุ1ยโต. องค:การและการจัดการ. นนทบุรี : สํานักพิมพ�มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๑. 
พิสิฐ พิษณานนท�. การบริหารงานโรงเรียนกับชุมชน. พิมพ�ครั้งท่ี ๒. นครปฐม : ภาควิชาการบริหาร

และการนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๐. 
เพ็ญศรี วายวานนท�. การจัดการทรัพยากรคน. กรุงเทพมหานคร : โครงการส#งเสริมเอกสารวิชาการ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�, ๒๕๓๒. 
ไพฑูรย� เจริญพันธุวงศ�. การบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : โอ. เอส. พริ้นต้ิงเฮาส�, ๒๕๔๙. 
ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และวิบูลย� โตวณะบุตร. หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๒. 



 

๒๙๔

บรรณานุกรม (ต1อ) 
 
ภิญโญ สาธร. หลักการบริหารการศึกษา. พิมพ�ครั้งท่ี ๕. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๖. 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. โรงเรียนวิถีพุทธ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เอกสารการสอนชุดวิชา ๕๓๗๐๘ การจัดการเชิงกลยุทธ:ในการ

พัฒนาสุขภาพ (ฉบับปรับปรุง). นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๓. 
ยนต� ชุ#มจิต. สังคมวิทยาการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร�, ๒๕๓๘. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔. พิมพ�ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : 

บริษัทศิริวัฒนาอินเตอร�พริ้นท� จํากัด (มหาชน), ๒๕๕๖. 
ลัทธิกาล ศรีวะรมย�. ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการองค:การและทรัพยากรมนุษย: หน1วยท่ี ๑-๕. 

นนทบุรี : สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๓. 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม. ตํานานพระอารามและทําเนียบสมณศักดิ์. กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

อมรินทร�พริ้นต้ิงแอนด�พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน), ๒๕๔๓. 
วันชัย ดนัยตโมนุท. การกระจายอํานาจการบริหารการศึกษาตามแนว พ.ร.บ. การศึกษาแห1งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�การศาสนา, ๒๕๔๓. 
วัลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา. งานบุคลากรนิสิตนักศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, 

๒๕๓๘. 
วิชัย โถสุวรรณจินดา. ระบบงานธุรการสมัยใหม1. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�ธรรมนิติ จํากัด, ๒๕๓๗. 
วิชัย วงษ�ใหญ#. กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร :   

สุวีรียาสาส�น, ๒๕๓๗. 
วิโรจน� สารรัตนะ. การบริหารหลักการ ทฤษฎี และประเด็นทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ทิพย�

วิสุทธิ์, ๒๕๔๒. 
วิษณุ เครืองาม. มิติใหม1ในการปรับปรุงโครงสร�างและการบริหารงานภาครัฐ. กรุงเทพมหานคร : 

ทําเนียบรัฐบาล, ๒๕๔๐.  
ศิริวรรณ เสรีรัตน� และคณะ. องค:การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธรรมสาร จํากัด, 

๒๕๔๕. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน�, สมชาย หิรัญกิตติ และสมศักด์ิ วานิชยาภรณ�. ทฤษฎีองค:การ. กรุงเทพมหานคร : 

Dimond in Business World, ๒๕๔๕. 
สมคิด จาตุศรีพิทักษ� สุวินัย ต#อศิริสุข และอุตตม สาวนายน. ยุทธวิธีการแข1งขัน. กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด, ๒๕๔๕. 
สมคิด บางโม. การบริหารการศึกษา. พิมพ�ครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏพระนคร, 

๒๕๔๔. 
_______. เทคนิคการฝcกอบรมและการประชุม, พิมพ�ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : วิทยพัฒน�, 

๒๕๕๑. 
 



 

๒๙๕

บรรณานุกรม (ต1อ) 
 
สมชาย ไตรรัตน�ภิรมย�. บุคลากรหัวใจแห1งความสําเร็จในธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร : บริษัทสามัคคี

สาร, ๒๕๓๗. 
สมชาย หิรัญกิตติ. การบริหารทรัพยากรมนุษย:. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�ธีระฟRล�มและไซเทกซ�, 

๒๕๔๒. 
สมยศ นาวีการ. การบริหาร. พิมพ�ครั้งท่ี ๙. กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, ๒๕๔๕. 
สมศักด์ิ คงเท่ียง และคณะ. การบริหารสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 

๒๕๔๓. 
สมศักด์ิ คงเท่ียง. หลักการบริหารการศึกษา. พิมพ�ครั้งท่ี ๒.ทกรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๒. 
สมาน รังษิโยกฤษฎ� และสุธี สุทธิสมบูรณ�. หลักการบริหารเบ้ืองต�น. พิมพ�ครั้งท่ี ๑๙. กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพ� ส1มหวาน จํากัด, ๒๕๔๔. 
สัมพันธ� ภู#ไพบูลย�. องค:การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : พิทักษ�อักษร, ๒๕๔๒. 
สาคร สุขศรีวงศ�. การจัดการ : จากมุมมองนักบริหาร. พิมพ�ครั้งท่ี ๕. กรุงเทพมหานคร : บริษัท จี.พี. 

ไซเบอร�พรินท� จํากัด, ๒๕๕๒. 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห#งชาติ. ชุดฝcกอบรมผู�บริหารสถานศึกษาระดับสูง เล1ม 

๖ บริหารศาสตร:. กรุงเทพมหานคร : คัมปายอิมเมจจิ้ง, ๒๕๔๑. 
_______.  แนวทางการจัดการศึกษาภาคบังคับ ๙ ป5. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�คุรุสภาลาดพร1าว, 

๒๕๔๐. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. คู1มือการบริหารจัดการระบบคุณภาพ. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ�ชุมนุมสหกรณ�การเกษตรแห#งประเทศไทย จํากัด, ๒๕๕๓. 
_______.  คู1มือการพัฒนาหลักสูตรและการสอน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�ชุมนุมสหกรณ�การเกษตร

แห#งประเทศไทย จํากัด, ๒๕๕๓. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห#งชาติ. ความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ�จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
_______.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห1งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓. กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟRค, 

๒๕๕๓. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. การพัฒนาโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา. 

กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ�คุรุสภา, ๒๕๔๑. 
_______.  พระราชบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับและแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวข�องกับโรงเรียน

เอกชน. พิมพ�ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพร1าว, ๒๕๓๖. 
 
 
 
 



 

๒๙๖

บรรณานุกรม (ต1อ) 
 
สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. รายงานการดําเนินงานโครงการ

พัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และโรงเรียนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนาตามพระ ราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ประจําป5การศึกษา ๒๕๕๕. กรุงเทพมหานคร : สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต, ๒๕๕๖. 

สํานักงานปฏิรูปการศึกษา. แนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา. พิมพ�ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิมพ�ดี จํากัด, ๒๕๔๕. 

สํานักงานเลขาธิการการศึกษา. สภาพปGจจุบันและปGญหาการมีส1วนร1วมในการบริหารและจัด
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. กรุงเทพมหานคร : ห1างหุ1นส#วนจํากัด
ภาพพิมพ�, ๒๕๔๗. 

สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา. การศึกษาของคนไทยในอดีตนั้นคนไทยมีฐานการศึกษา
ด�วยการใช�หลักธรรมคําส่ังสอนทางพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : สํานักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา, ๒๕๕๐. 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. แนวทางการบริหารจัด 
การหลักสูตร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�ชุมนุมสหกรณ�การเกษตรแห#งประเทศไทย จํากัด, 
๒๕๕๑. 

สิปนนท� เกตุทัต. การศึกษาไทยในทศวรรษหน�า กระทรวงศึกษาธิการ ๑๐๙ ป5. กรุงเทหมหานคร :
สกสค.-ลาดพร1าว, ๒๕๔๔. 

สุพจน� บุญวิเศษ. ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับการบริหาร. ชลบุรี : คณะมนุษย�ศาสตร�และสังคมศาสตร�
มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๒. 

สุพานี สฤษฎ�วานิช. การบริหารเชิงกลยุทธ: : แนวคิดและทฤษฎี. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�, ๒๕๕๔. 

สุพิชญา ธีระกุล. การสร�างความสัมพันธ:ระหว1างโรงเรียนกับชุมชน. พิมพ�ครั้งท่ี ๒. สมุทรปราการ : 
ขนิษฐาการพิมพ�, ๒๕๔๒. 

สุรพล สุยะพรหม และคณะ. ทฤษฎีองค:การและการจัดการเชิงพุทธ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

_______.  พ้ืนฐานทางการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 
สุรพันธ  �ยันต�ทอง. การบริหารโรงเรียนประถมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�สุทธิสารการพิมพ�, 

๒๕๔๖. 
สุรักษ� ศิวรักษ� (ส. ศิวรักษ�).ปรัชญาการศึกษาศาสตร:และศิลปhแห1งการปฏิรูปการเรียนรู�, พิมพ�ครั้งท่ี 

๒. กรุงเทพมหานคร : เรือนแก1วการพิมพ�, ๒๕๔๕. 
สุวิมล ติรกานันท�. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร: : แนวทางสู1การปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 



 

๒๙๗

บรรณานุกรม (ต1อ) 
 
เสน#ห� จุ1ยโต และคนอ่ืน ๆ. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ:ในภาครัฐ หน1วยท่ี ๑-๘. 

นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๘. 
เสนาะ ติเยาว�. การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�, ๒๕๔๓. 
_______.  หลักการบริหาร, พิมพ�ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�, 

๒๕๔๖. 
อเนก ส#งแสง. การบริหารกิจการนักเรียน. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษา คณะครุ

ศาสตร�สถาบันราชภัฏพระนคร, ๒๕๔๐. 
อมรา เล็กเริงศิลปI. หลักสูตรและการจัดการมัธยมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 

๒๕๔๐. 
อํานวย แสงสว#าง. การจัดการทรัพยากรมนุษย:. กรุงเทพมหานคร : อักษรพิพัฒน�, ๒๕๔๔. 
อํานาจ ธีระวนิช. การจัดการยุคใหม1. กรุงเทพมหานคร : มาเธอร� บอส แพคเก็จจิ้ง จํากัด, ๒๕๕๓). 
อุทัย บุญประเสริฐ และจิราภรณ� จันทร�สุพัฒน�. หลักสูตรและการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ�คุรุสภา, ๒๕๔๐. 

(๒) บทความ : 
กมล ตราชู. “โรงเรียนกับชุมชน : หัวใจการจัดการศึกษา”. วารสารการศึกษาท�องถ่ิน. ปNท่ี ๒ ฉบับท่ี 

๕ (กันยายน-ตุลาคม ๒๕๔๑) :๑๐. 
ชงค� วงษ�ขันธ�. “โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา”. สารานุกรมศึกษาศาสตร: มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ. ฉบับท่ี ๒๐ (กรกฎาคม ๒๕๔๓) : ๑๑๒. 
สุรชาติ ณ หนองคาย. “แนวคิดและแนวปฏิบัติในการจัดการความรู1เพ่ือการเปhนองค�การแห#งการเรียนรู1

ของหน#วยงานภาครัฐ”. วารสารบริหารงานสาธารณสุข. ปNท่ี ๑๓ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-
ธันวาคม ๒๕๕๐) : ๓๔-๓๕. 

สุรินทร� กิจนิตย�ชีว�. “การสร1างความสัมพันธ�ระหว#างโรงเรียนกับชุมชนเพ่ือการเรียนการสอนวิชาอาชีพ
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา”. วารสารการศึกษาแห1งชาติ. ปNท่ี ๒๗ ฉบับท่ี ๒ (ธันวาคม ๒๕๓๔-
มกราคม ๒๕๓๕) : ๒๘. 

อุดม ชํานิ. “สํานักงานกลุ#มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา”. ใน โรงเรียนพินิจประสาธน: 
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา. รวบรวมแลจัดพิมพ�โดยฝMายวิชาการโรงเรียนพินิจประสาธน�. 
(ปราจีนบุรี : เจตนารมณ�ภัณฑ�, ๒๕๕๓) : ๕. 

(๓) งานวิจัย/วิทยานิพนธ: : 
คติยา อายุยืน. “กลยุทธ�การพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามหลักพุทธธรรมของสถาบันพัฒนาฝNมือแรงงาน

ภาคใต1ตอนบน”. วิทยานิพนธ:พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

 
 



 

๒๙๘

บรรณานุกรม (ต1อ) 
 
ปชาบดี แย1มสุนทร. “กลยุทธ�การส#งเสริมความผูกพันต#อองค�กรตามหลักสังคหธรรมของแรงงาน

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส�”. วิทยานิพนธ:พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

ประยุทธ สมวงษา. “พฤติกรรมการเปhนผู1นําทางวิชาการของผู1บริหารโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัด
ในพระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธ:ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ๒๕๔๙. 

พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศ (ปกานนท� พิลาพันธุ�). “รูปแบบการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติกัมมัฏฐาน
ของผู1นําชาวพุทธในประเทศอังกฤษ”. วิทยานิพนธ:พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

พระครูสุนทรวัชรกิจ (บุญธรรม ธมฺมิโก). “กลยุทธ�การจัดการทรัพยากรมนุษย�ของคณะสงฆ�จังหวัด
เพชรบุรี”. วิทยานิพนธ:พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

พระครูอุทัยกิจจารักษ� (สุรางค� สุจิณฺโณ). “รูปแบบการบริหารจัดการการเผยแผ#พระพุทธศาสนาของ
องค�กรปกครองคณะสงฆ� ภาค ๒”. วิทยานิพนธ:พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย 
: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

พระไพศาล สุทฺธจิตฺโต. “การบริหารงานโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี”. 
วิทยานิพนธ:พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

พระมหาฐานันดร เขมปkฺโk. “กลยุทธ�การเผยแผ#พระพุทธศาสนาของพระบัณฑิตอาสาบนพ้ืนท่ีสูง
ของภาคเหนือตอนบน”. วิทยานิพนธ:พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

พระมหาศรณชัย มหาปุkฺโk. “การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ�ของพระสังฆาธิการในยุคโลกา- 
ภิวัตน�”. วิทยานิพนธ:พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

พระมหาศุภกิจ สุภกิจฺโจ. “กลยุทธ�การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ของสํานักงานส#งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ:พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

พระมหาสุทิน สุทิโน. “การบริหารจัดการเครือข#ายเชิงพุทธ ของกลุ#มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษากลุ#ม ๑”.  วิทยานิพนธ:พุทธศาสตรดุษฎี บัณฑิต .  บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

พระมหาอํานาจ ปวฑฺฒโน. “การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม”. วิทยานิพนธ:
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๖. 

 



 

๒๙๙

บรรณานุกรม (ต1อ) 
 
พัศมา แผนสมบูรณ�. “การจัดการความรู1เพ่ือการพัฒนาศักยภาพองค�กรธุรกิจบริการสู#องค�กร

ประสิทธิภาพสูง”. วิทยานิพนธ:พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

มันทนา วังถนอมศักด์ิ. “รูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติของครู”. วิทยานิพนธ:ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐. 

วรวุฒิ จิรสุจริตธรรม. “การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือพัฒนาทักษะภาวะผู1นําเยาวชนในโรงเรียนอาชีว 
ศึกษาคาทอลิก”. วิทยานิพนธ:การศึกษาดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๔. 

วารุณี อัศวโภคิน. “การพัฒนาหลักสูตรฝlกอบรมการใช1ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”. วิทยานิพนธ:การศึกษาดุษฎีบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๔. 

วิทยา จันทร�แดง. “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข1มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอ 
เพียงในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน”. วิทยานิพนธ:รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ�ในพระบรมราชูปภัมภ�, ๒๕๕๕. 

วีรชัย อนันต�เธียร. “กลยุทธ�การพัฒนาจริยธรรมสําหรับเยาวชนไทย”. วิทยานิพนธ:พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

ศักด์ิพันธ� ตันวิมลรัตน�. “ข1อเสนอแนวทางแผนกลยุทธ�มหาวิทยาลัยศิลปากรในช#วงแผนพัฒนา
การศึกษาแห#งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-พ.ศ.๒๕๕๙)”. วิทยานิพนธ:ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๓. 

สุทธิพงษ� ศรีวิชัย. “การปลูกฝCงคุณธรรมจริยธรรมของผู1บริหาร ครู และผู1ปกครอง กลุ#มโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนา กรุงเทพมหานคร”. รายงานการวิจัย. สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะครุศาสตร� : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

สุทธิพร สายทอง. “การจัดการความรู1เชิงพุทธสู#การพัฒนาองค�กรปกครองส#วนท1องถ่ินในภาคเหนือตอนบน”. วิทยานิพนธ:
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

(๔) เว็บไซต: : 
โรงเรียนวัดบ1านโปMงสามัคคีคุณูปถัมภ�. “ประวัติโรงเรียน”. [ออนไลน�]. แหล#งท่ีมา <http://www. 

smkschool. ac.th/>. (๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙). 
โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�. “ประวัติโรงเรียน” . [ออนไลน�]. แหล#งท่ีมา <http:// 

schoolweb. eduzones. com/anubenwatcho/webboard.php. (๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙). 
วิกิพีเดีย. “จังหวัดราชบุรี” . [ออนไลน�]. แหล#งท่ีมา <http : th.wikipedia.org/wiki/>. (๑๕ มิถุนายน 

๒๕๕๙). 
_______.  “โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา” . [ออนไลน�]. แหล#งท่ีมา < http : th. 

wikipedia.org/wiki/>. (๑๐ มกราคม ๒๕๕๙). 



 

๓๐๐

บรรณานุกรม (ต1อ) 
 
ศูนย�ข1อมูลกลางทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม. “โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร:อุปถัมภ:” . [ออนไลน�]. 

แหล#งท่ีมา < http://www.m-culture.in.th/moc_new/album/120167/>. (๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙). 
สํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม. มติมหาเถรสมาคม ครั้งท่ี ๑๕/๒๕๔๕ สํานักเลขาธิการมหาเถร

สมาคม มติท่ี ๒๒๒/๒๕๔๕ เรื่อง การขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนการกุศลของวัด. [ออนไลน�]. 
แหล#งท่ีมา : http:// www. Mahathera.org. (๒๐ กันยายน ๒๕๕๘). 

(๕) สัมภาษณ: : 
สัมภาษณ� นางจิราภรณ� ทวีโชคไพศาล, ครูโรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห�, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ� นางฉัตรา พันสมตน, ศิษย�เก#าโรงเรียนวัดบ1านโปMงสามัคคีคุณูปถัมภ�, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
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แบบสัมภาษณ�เพ่ือการวิจัย 
เร่ือง 

กลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี 
_________________________________________________________________________ 

คําช้ีแจง 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา ป+จจัยท่ัวไปท่ีมีผลต-อการพัฒนาการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
จังหวัดราชบุรี และกลยุทธ�การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี โดย
แบบสัมภาษณ�นี้ แบ-งออกเป4น ๓ ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี ๑ ข5อมูลท่ัวไปของผู5ให5สัมภาษณ� 

 ชื่อ-ฉายา/นามสกุล ....................................................................................................... 
 วุฒิการศึกษา ................................................................................................................ 
 ตําแหน-ง ....................................................................................................................... 
 วัน/เวลาท่ีสัมภาษณ� ..................................................................................................... 
 
ส,วนท่ี ๒ นิยามศัพท�เฉพาะท่ีใช5ในการวิจัย 

 กลยุทธ� หมายถึง แนวทางหรือวิธีการทํางานท่ีแยบยลเพ่ือให5บรรลุเป<าประสงค� มิได5เป4น
วิธีการทํางานตามปกติ แต-เป4นแนวทางหรือวิธีการท่ีมีอุบาย กลวิธีท่ีแยบยลท่ีเป4นในเชิงบวก สําหรับ
การทํางานภายใต5ข5อจํากัดต-าง ๆ 
 การจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา หมายถึง การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ท่ีอยู-ใน
ประเภทโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ท่ีมีวัดเป4นเจ5าของ มีเจ5าอาวาสเป4นผู5รับใบอนุญาต
โดยตําแหน-ง และต้ังอยู-ในพ้ืนท่ีวัด จังหวัดราชบุรี ๓ โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการาม
สงเคราะห� โรงเรียนวัดบ5านโป?งสามัคคีคุณูปถัมภ� และโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร�อุปถัมภ� ซ่ึง
ประกอบด5วย ๖ ด5าน ได5แก- 
 ๑) ด5านความสัมพันธ�ระหว-างโรงเรียนกับชุมชน หมายถึง การดําเนินงานท่ีเก่ียวกับความ 
สัมพันธ�กับชุมชน ได5แก- การสอนให5นักเรียนนําความรู5ท่ีเรียนไปใช5 และเผยแพร-แก-คนรอบข5าง การ
ช-วยแก5ป+ญหาในชุมชน หรือการเชิญผู5เชี่ยวชาญสาขาวิชาต-าง ๆ ในชุมชนมาให5ความรู5แก-นักเรียน 
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 ๒) ด5านหลักสูตรและการสอน หมายถึง การดําเนินงานท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอนซ่ึง
ครอบคลุมเก่ียวกับการนําหลักสูตรไปใช5 ท้ังหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๓) ด5านกิจกรรมนักเรียน หมายถึง การดําเนินงานท่ีเก่ียวกับนักเรียน เช-น การปฐมนิเทศ
นักเรียน การปกครองนักเรียน การจัดบริการแนะแนว การบริการเก่ียวกับสุขภาพนักเรียน การจัด
กิจกรรม และการบริการต-าง ๆ เป4นต5น   
 ๔) ด5านการบริหารงานบุคคล หมายถึง การดําเนินงานท่ีเก่ียวกับบุคคล เริ่มต้ังแต-การสรร
หา การจัดสรร การบํารุงรักษา การพัฒนา และการจัดให5พ5นจากงาน 
 ๕) ด5านการบริการอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ� หมายถึง การดําเนินงานท่ีเก่ียวกับวัสดุ
ครุภัณฑ� อาคารสถานท่ี และงานบริการต-าง ๆ ท่ีสนับสนุนงานวิชาการ 
 ๖) ด5านธุรการ หมายถึง การดําเนินงานท่ีเก่ียวกับงานธุรการ 
 
ส,วนท่ี ๓ ข5อคําถามแบบสัมภาษณ� 
 ข5อท่ี ๑ ท-านเห็นว-า สภาพท่ัวไปการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
จังหวัดราชบุรี เป4นอย-างไร 
 ข5อท่ี ๒ ท-านเห็นว-า ป+จจัยท่ัวไปท่ีมีผลต-อการพัฒนาการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี เป4นอย-างไร 
 ข5อท่ี ๓ ท-านเห็นว-า ป+จจุบัน จุดแข็ง (Strength) ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด5านความสัมพันธ�ระหว-างโรงเรียนกับชุมชน เป4นอย-างไร 
 ข5อท่ี ๔ ท-านเห็นว-า ป+จจุบัน จุดอ-อน (Weakness) ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัด
ในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด5านความสัมพันธ�ระหว-างโรงเรียนกับชุมชน เป4นอย-างไร 
 ข5อท่ี ๕ ท-านเห็นว-า ป+จจุบัน โอกาส (Opportunity) ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด5านความสัมพันธ�ระหว-างโรงเรียนกับชุมชน เป4นอย-างไร 
 ข5อท่ี ๖ ท-านเห็นว-า ป+จจุบัน อุปสรรค (Threat) ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด5านความสัมพันธ�ระหว-างโรงเรียนกับชุมชน เป4นอย-างไร 
 ข5อท่ี ๗ ท-านเห็นว-า ป+จจุบัน จุดแข็ง (Strength) ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด5านหลักสูตรและการสอน เป4นอย-างไร 
 ข5อท่ี ๘ ท-านเห็นว-า ป+จจุบัน จุดอ-อน (Weakness) ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัด
ในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด5านหลักสูตรและการสอน เป4นอย-างไร 
 ข5อท่ี ๙ ท-านเห็นว-า ป+จจุบัน โอกาส (Opportunity) ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด5านหลักสูตรและการสอน เป4นอย-างไร 
 ข5อท่ี ๑๐ ท-านเห็นว-า ป+จจุบัน อุปสรรค (Threat) ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัด
ในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด5านหลักสูตรและการสอน เป4นอย-างไร 
 ข5อท่ี ๑๑ ท-านเห็นว-า ป+จจุบัน จุดแข็ง (Strength) ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัด
ในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด5านกิจกรรมนักเรียน เป4นอย-างไร 
 ข5อท่ี ๑๒ ท-านเห็นว-า ป+จจุบัน จุดอ-อน (Weakness) ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด5านกิจกรรมนักเรียน เป4นอย-างไร 



 

๓๑๓

 ข5อท่ี ๑๓ ท-านเห็นว-า ป+จจุบัน โอกาส (Opportunity) ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด5านกิจกรรมนักเรียน เป4นอย-างไร 
 ข5อท่ี ๑๔ ท-านเห็นว-า ป+จจุบัน อุปสรรค (Threat) ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัด
ในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด5านกิจกรรมนักเรียน เป4นอย-างไร 
 ข5อท่ี ๑๕ ท-านเห็นว-า ป+จจุบัน จุดแข็ง (Strength) ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัด
ในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด5านการบริหารงานบุคคล เป4นอย-างไร 
 ข5อท่ี ๑๖ ท-านเห็นว-า ป+จจุบัน จุดอ-อน (Weakness) ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด5านการบริหารงานบุคคล เป4นอย-างไร 
 ข5อท่ี ๑๗ ท-านเห็นว-า ป+จจุบัน โอกาส (Opportunity) ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด5านการบริหารงานบุคคล เป4นอย-างไร 
 ข5อท่ี ๑๘ ท-านเห็นว-า ป+จจุบัน อุปสรรค (Threat) ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัด
ในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด5านการบริหารงานบุคคล เป4นอย-างไร 
 ข5อท่ี ๑๙ ท-านเห็นว-า ป+จจุบัน จุดแข็ง (Strength) ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัด
ในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด5านการบริหารอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ� เป4นอย-างไร 
 ข5อท่ี ๒๐ ท-านเห็นว-า ป+จจุบัน จุดอ-อน (Weakness) ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด5านการบริหารอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ� เป4นอย-างไร 
 ข5อท่ี ๒๑ ท-านเห็นว-า ป+จจุบัน โอกาส (Opportunity) ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด5านการบริหารอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ� เป4นอย-างไร 
 ข5อท่ี ๒๒ ท-านเห็นว-า ป+จจุบัน อุปสรรค (Threat) ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัด
ในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด5านการบริหารอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ� เป4นอย-างไร 
 ข5อท่ี ๒๓ ท-านเห็นว-า ป+จจุบัน จุดแข็ง (Strength) ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัด
ในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด5านธุรการ เป4นอย-างไร 
 ข5อท่ี ๒๔ ท-านเห็นว-า ป+จจุบัน จุดอ-อน (Weakness) ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด5านธุรการ เป4นอย-างไร 
 ข5อท่ี ๒๕ ท-านเห็นว-า ป+จจุบัน โอกาส (Opportunity) ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด5านธุรการ เป4นอย-างไร 
 ข5อท่ี ๒๖ ท-านเห็นว-า ป+จจุบัน อุปสรรค (Threat) ของการจัดการโรงเรียนการกุศลของวัด
ในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี ในด5านธุรการ เป4นอย-างไร 
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ภาคผนวก ง 
ประมวลภาพการสัมภาษณ�เพ่ือการวิจัย 
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การสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth Interview) 
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ชื่อ : พระครูภาวนาอินทวงศ� (เฉลียว อินฺทวํโส) 

เกิด : วันอาทิตย�ท่ี ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๓ 

การศึกษา : นักธรรมชั้นเอก สํานักเรียนคณะจังหวัดราชบุรี 
 : มหาอภิธรรมมิกะตรี สํานักเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร 
 : มัธยมศึกษาป7ท่ี ๓ ศูนย�การศึกษานอกโรงเรียนวัดพระเชตุพน กรุงเทพมหานคร 
  : หลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ� (ป.บส.) คณะสังคมศาสตร� 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒ 
 : พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (พธ.บ.) คณะสังคมศาสตร� 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (พธ.ม.) คณะสังคมศาสตร� 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ 

อุปสมบท : วันท่ี ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ 
 : โดยมี พระครูประดิษฐ�นวการ เป>นพระอุป?ชฌาย� 
 พระครูโอภาสพัฒนกิจ เป>นพระกรรมวาจาจารย� 
 พระครูวินัยธรสมบูรณ� รมณียจิตฺโต เป>นพระอนุสาวนาจารย� 

สังกัด : วัดหนองบัวหิ่ง ตําบลดอนทราย อําเภอปากทBอ จังหวัดราชบุรี 

ตําแหนBง/หนEาท่ี : เจEาอาวาสวัดหนองบัวหิ่ง พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 : เจEาสํานักศาสนศึกษาวัดหนองบัวหิ่ง พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 : พระกรรมวาจาจารย� พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ท่ีอยูBป?จจุบัน : วัดหนองบัวหิ่ง 
 : ตําบลดอนทราย อําเภอปากทBอ จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๔๐ 
 


