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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการจัดการตั้งทุน
และเพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ๒. เพ่ือศึกษาการพัฒนาการจัดการใน
การตั้งทุนและเพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี และ ๓. เพ่ือน าเสนอรูปแบบ
การพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนและเพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีที่มี
ประสิทธิผล 
 การวิจัยเป็นแบบผสานวิธี คือการวิจัยเชิงปริมาณนั้นได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้คือ พระสงฆ์ผู้บริหารวัดหรือคณะกรรมการวัด พระภิกษุและบุคลากรภายในวัด และ
ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการตั้งทุนและเพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ โดยผู้วิจัยท าการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย จากพระภิกษุผู้บริหารวัดหรือคณะกรรมการวัด พระภิกษุและบุคลากรภายในวัด 
และประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการตั้งทุนและเพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ จ านวน ๒๔๒ 
รูปหรือคน จากทั้งหมด ๖๑๙ รูปหรือคน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถามซึ่งมีค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๖๔ สถิติที่ใช้คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ประกอบกับการวิจัยเชิงคุณภาพได้แก่การจัดข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร โดยใช้
วิธีการวิเคราะห์เอกสารเนื้อหา ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญใช้วิธีเป็นแบบสัมภาษณ์เชิง
ลึก จากพระภิกษุผู้บริหารวัดหรือคณะกรรมการวัดที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการวัดศูนย์กลาง
ชุมชน จ านวน ๒๑ รูปหรือคน ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณาประกอบการอธิบาย  
 
ผลการวิจัยพบว่า : 

๑. สภาพปัจจุบันและปัญหาทั่วไปในการจัดการตั้งทุนและเพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์
ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีการจัดการในการตั้งทุนและเพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดปทุมธานีในปัจจุบันการจัดตั้งทุนและเพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
ปทุมธานี พระสังฆาธิการทุกระดับชั้นให้ความส าคัญมากโดยเฉพาะเจ้าอาวาสในเขตจังหวัดปทุมธานี 
เกือบทุกวัดได้จัดตั้งทุนและแจกทุนการศึกษาเพราะเห็นความจ าเป็นในเรื่องการศึกษาของนักเรียน
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และนักศึกษาได้มีโอกาสมายิ่งขึ้นในการเรียนการสอน และจังหวัดปทุมธานีมีนโยบายมากยิ่งขึ้นในการ
เรียนการสอน 

๒.การพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนและเพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดปทุมธานี การพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนและเพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดปทุมธานีปัญหาส่วนใหญ่ของวัดในการด าเนินงานด้านการตั้งทุนและเพ่ิมทุนการศึกษา
สงเคราะห์ คือนโยบายการท างานขาดแผนงาน การจัดการที่ดีเหมาะสมกับงานและการกระจายงาน 
การอนุเคราะห์ส่งเสริมในด้านการศึกษาสงเคราะห์ ให้แก่ชุมชนไม่ทั่วถึงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ รวมถึง
การจัดกิจกรรมด้านส่งเสริมในงานการศึกษาสงเคราะห์ให้แก่ชุมชน 

๓. รูปแบบการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนและเพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะ
สงฆ์จังหวัดปทุมธานีที่มีประสิทธิผล 

        ๓.๑ รูปแบบการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนและเพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์ของ
คณะของสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ด้านการวางแผนนั้นทางคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีจะมีการประชุมพระ
สังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสทุกปี และได้เน้นเรื่องการตั้งทุน เพ่ิมทุน และแจกทุนการศึกษาสังเคราะห์
และระดับเจ้าคณะอ าเภอก็จะประชุมกันทุกเดือนพร้อมท่านเจ้าคณะอ าเภอทุกอ าเภอ ก็จัดประชุมเจ้า
อาวาสระดับอ าเภอชี้แจงในเรื่องนี้เป็นประจ า จะเป็นจุดแข็งในการตั้งทุน เพ่ิมทุน และแจกทุนของ
คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี 

        ๓.๒  รูปแบบการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนและเพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์ของ
คณะของสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ด้านการด าเนินงานทางคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีท างานตามขั้นตอน 
คือ ระดับวัด เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสจัดตั้งระดับต าบลควบคุมดูแลรวบรวมเอกสารข้อมุลการ
จัดตั้งทุนการศึกษาแล้วส่ง เจ้าอาวาสอ าเภอรวบรวมส่งจังหวัด ส่วนการตั้งทุนนั้นวัดจะตั้งในระดับไหน 
จะระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา ก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละวัด การ
ด าเนินงานของแต่ละวัดโดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้ขับเคลื่อนที่มีบทบาทและความส าคัญในการตั้งทุนโดย
อาศัยศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนให้การสนับสนุนเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาทุนสงเคราะห์นักเรียน 

        ๓.๓ รูปแบบการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนและเพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์ของ
คณะของสงฆ์จังหวัดปทุมธานีด้านการติดตามและประเมินผล ทางคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีจะมี
เอกสารน ามาชี้แจงให้คระสงฆ์ได้ทราบว่า วัดไหนบ้างที่ยังไม่ตั้งทุน วัดไหนบ้างที่ตั้งทุนแล้วได้เพ่ิมทุน
และได้แจกทุนหรือไม่อย่างไร ผู้น าที่มีอ านาจและหน้าที่ในการด าเนินงานส่วนนี้จะต้องติดตามการตั้ง
กองทุน และเพ่ิมทุนเป็นประจ าทุกปีและให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
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Abstract 
 

The objectives of this research were: (1) To study the general of 
Development the raise scholarship fund in education support Management of sangha 
administration in Pathumthani Province (2) to study the Development the raise 
scholarship fund in education support Management of sangha administration in 
Pathumthani Province (3) to purpose the model of Development the raise 
scholarship fund in education support Management of sangha administration in 
Pathumthani Province 

The research used the mixed research method to study samples consisting 
of Sangha administrators or temple committee, monks, temple staffs and the 
persons who involved in the raise scholarship fund, be total 242 persons from 619 
persons. The tools of this research was questionnaires with a confidence level of 
0.964. Data analysis used the following statistics: standard deviation, percentage, 
arrange. The qualitative data collection from content analysis, in-depth interview 
from key informant 21 persons and analyzed by content analysis.  

 
The research findings were as follows : 

1) The general of a Development the raise scholarship fund in education 
support Management of sangha administration in Pathumthani Province.  found that 
in the present, Sangha administration set this issues as the first priority especially the 
abbot. Each temple set this fund for give the students and make them have more 
opportunity 



ง 

2) The a Development the raise scholarship fund in education support 
Management  of sangha administration in Pathumthani Province found that the major 
problem was the policies without plan, the fit management, do not distribute the 
jobs. Moreover, the education support opportunity and activities were not act all 
area. 

3) The effectiveness model of a Development the raise scholarship fund in 
education support Management of sangha administration in Pathumthani Province   
 3.1 The model of a Development the raise scholarship fund in education 
support Management  of sangha administration in Pathumthani Province. In planning, 
the Sangha administration set annual meeting in each district and set the target for this 
issue  
 3.2 The model of Development the raise scholarship fund in education 
support Management of sangha administration in Pathumthani Province. A in 
implementation; the Sangha administrators set the systems which were step by step 
follows in all level : temples, abbots, assistant abbots and set the persons who 
response in sub-district level collected data for this issues. The effectiveness 
dependent on each temple potential and drive the work with Buddhist’s faith by 
abbots 
 3.3 The model of a Development the raise scholarship fund in 
education support Management of sangha administration in Pathumthani Province. In 
monitoring and evaluating; the Sangha administrators in Pathumthani will declare the 
detail for this issue. The abbots and temple leaders must be followed up for this job 
every year. 
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 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์จากคณาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
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 ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ในภาควิชาที่ได้ให้ความเมตตาชี้แนะแนวทางในการศึกษา
ตลอดถึงในการท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอขอบคุณพระนิสิตสาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธและรัฐประศาสนศาสตร์ทุกท่านที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือ ใน
ด้านการเรียน พร้อมทั้งค าแนะน าเพ่ิมเต็มที่เป็นประโยชน์ตลอดถึงให้ก าลังใจในการท าวิทยานิพนธ์
 ขอขอบพระคุณท่านผู้ประสานงานข้อมูลการท าวิทยานิพนธ์และผู้ใกล้ชิด ที่ให้ก าลังใจ
และสนับสนุนในทุก ๆ เรื่องจนท าให้ผู้จัดท าวิทยานิพนธ์ส าเร็จลุล่วงด้วยดี ที่ผู้วิจัยจะลืมมิได้คือ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี เลขานุการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่เป็นกัลยาณมิตรให้ความ
ช่วยเหลือจึงขออนุโมทนาในน้ าใจเป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้ด้วย 
 และที่จะลืมมิได้คือขออนุโมทนาขอบคุณคุณโยมทั้งหลายช่วยเหลือค่าเทอม อนุโมทนา
ขอบคุณอย่างมาก และคณะศรัทธาชาวบ้านทุกคนทีเ่ป็นก าลังใจ 
 
 

พระครูสังฆกิจจาภิรักษ์ 
๓ เมษายน ๒๕๖๐ 



ฉ 
 

สารบัญ 
 

เรื่อง  หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย  ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  ค 
กิตติกรรมประกาศ  จ 
สารบัญ  ฉ 
สารบัญตาราง  ฌ 
สารบัญแผนภาพ  ญ 
อธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ  ฎ 
   

บทที่ ๑ บทน า  
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 1 
 ๑.๒ ค าถามการวิจัย 7 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 7 
 ๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย 7 
 ๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๙ 
 ๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 10 

บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา 11 
  ๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับประสิทธิผล 17 
  ๒.๓ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการ  26 
  ๒.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับศึกษาสงเคราะห์ 51 

 ๒.5 การตั้งทุน เพ่ิมทุน แจกทุน  7๓ 
 ๒.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 78 
 ๒.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย 9๐ 

บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย  
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 9๑ 
 ๓.๒ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 9๒ 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 9๓ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 9๖ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล ๙๖ 
บทที่ ๔ ผลการวิจัย  
 ๔.๑ สภาพปัจจุบันและปัญหาทั่วไปของการพัฒนาการจัดการในการตั้ง

ทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี 
 

๙๙ 
 



   ช 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 

เรื่อง  หน้า 
 ๔.๒ การพัฒนาประสิทธิผลการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของ

คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี 
 

1๑๖ 
 ๔.๓ น าเสนอรูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการจัดการในการตั้งทุนการศึกษา

สงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี 
 

12๓ 
 4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ 12๕ 
 ๔.๕ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 13๐ 
บทที่ ๕  สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย 1๓๕ 
 ๕.๒ อภิปรายผล 14๐ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ 14๒ 
บรรณานุกรม  1๔๔ 
ภาคผนวก  ๑๕๒ 
 ก. รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 15๓ 
 ข. ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 15๖ 
 ค. ผลการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 16๐ 
 ง. หนังสือขอความอนุเคราะห์เพื่อเก็บข้อมูลการวิจัย 16๒ 
 จ. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 1๗๗ 
 ช. รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิสนทนากลุ่มเฉพาะ 18๕ 
 ซ. ประกาศมหาเถรสมาคม เรื่อง การจัดตั้งทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้น

ประถมศึกษา 
 

19๔ 
 ฌ. ภาพประกอบ 20๐ 
ประวัติผู้วิจัย  20๕ 
 
 



ฌ 
 

 

สารบัญตาราง  
ตารางที่ หน้า 

๒.๑ ความหมายของการพัฒนา 1๒ 
๒.๒ แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา 1๔ 
๒.๓ ความหมายของประสิทธิผล ๒๐ 
๒.๔ ความถีข่องเกณฑ์ทีใ่ช้ในการประเมินประสิทธิิผลในแบบจำลองิ๑๗ิแบบ ๒๑ 
๒.๕ แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลในองค์การ 2๖ 
๒.๖ แนวคิดิทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ๓๐ 
๒.๗ จ านวนพระภิกษุในจังหวัดปทุมธานี ๗๗ 
๔.๑ การจัดการในการตั้งทุนและเพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด 

ปทุมธานีในปัจจุบัน 
 

๑๐๒ 
๔.๒ ปัญหาการจัดการในการตั้งทุนและเพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์

จังหวัดปทุมธานี 
 

10๕ 
๔.๓ แนวทางพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนและเพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์ของ

คณะของสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ด้านการวางแผน 
 

1๐๘ 
๔.๔ แนวทางพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนและเพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์ของ

คณะของสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ด้านการด าเนินงาน 
 

1๑๒ 
๔.๕ แนวทางพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนและเพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์ของ

คณะของสงฆ์จังหวัดปทุมธานีด้านการติดตามและประเมินผล 
 

1๑๕ 
๔.๖ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ 11๗ 
๔.๗ ค่าเฉลี่ยิส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานิและระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนา

ประสิทธิผลการจัดการในการตั้งทุนและเพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะ
สงฆ์จังหวัดปทุมธานีิโดยภาพรวม 

 
 

1๑๙ 
๔.๘ ค่าเฉลี่ยิส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานิและระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนา

ประสิทธิผลการจัดการในการตั้งทุนและเพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะ
สงฆ์จังหวัดปทุมธานีิด้านการวางแผน 

 
 

1๑๙ 
๔.๙ ค่าเฉลี่ยิส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานิและระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนา

ประสิทธิผลการจัดการในการตั้งทุนและเพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะ
สงฆ์จังหวัดปทุมธานีิด้านการด าเนินงาน 

 
 

1๑๙ 
๔.๑๐ ค่าเฉลี่ยิส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานิและระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนา

ประสิทธิผลการจัดการในการตั้งทุนและเพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะ
สงฆ์จังหวัดปทุมธานีิด้านการวัดผลและประเมินผล                                                                                         ิิิิ 

 
 

1๒๒ 
 



ญ 
 

 

สารบัญแผนภาพ  
แผนภาพที่  หน้า 

๒.๑ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 9๐ 
๔.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ด้านการวางแผน ๑๓๐ 
๔.๒ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ด้านการด าเนินงาน ๑๓๓ 
๔.๓ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ด้านการติดตามผล ๑๓๔ 

 
 



ฎ 

 

ค ำอธิบำยสัญลักษณ์และค ำย่อ 

๑. ค ำย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 
 ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ได้ใช้พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ.๒๕๓๙ เป็นหลัก ในการอ้างอิง ซึ่งจะระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า หลังอักษรย่อชื่อคัมภีร์ เช่น ขุ.ขุ. (ไทย) 
๒๕/๙๑/๕๗. หมายความว่า ระบุถึง พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ ฉบับภาษาไทย เล่ม
ที่  ๒๕  ข้อที่ ๙๑ หน้าที่ ๕๗ เป็นต้น ทั้งนี้ โดยใช้ระบบค าย่อ ดังต่อไปนี้ 

 
พระวินัยปิฎก 

วิ.จู. (ไทย)  = วินยปิฎก จูฬวรรค   (ภาษาไทย) 
วิ.มหา. (ไทย) = วินยปิฎก ภิกขุวิภังค์  (ภาษาไทย) 

 
พระสุตตันตปิฎก 

ขุ.ชา. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย ชาดก (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย ธรรมบท (ภาษาไทย) 
ที.ปา. (ไทย) =  สุตฺตนฺตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
ที.ม. (ไทย)   =  สุตฺตนฺตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค (ภาษาไทย) 
ที.สี. (ไทย  =  สุตฺตนฺตปิฎก ทีฆนิกาย สีลักขันธวรรค (ภาษาไทย) 
ม.ม. (ไทย)   = สุตฺตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย  มัชฌิมปัณณาสก์ (ภาษาไทย) 
องฺ.เอกก. (ไทย)     =  สุตฺตนฺตปิฎก อังคุตรนิกาย เอกกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ติก. (ไทย)      =  สุตฺตนฺตปิฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก. (ไทย)     =  สุตฺตนฺตปิฎก อังคุตรนิกาย จตุกกนิบาต (ภาษาไทย) 

  
 

 



 

บทท่ี ๑ 

บทน ำ 
 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
ระยะเวลาสองทศวรรษที่ผ่านมา การไหลบ่าของกระแสโลกาภิวัตน์ได้เข้าครอบง าทุก

ภูมิภาคของโลก ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้านของแต่ละประเทศ โลกาภิวัตน์มิได้มี
เพียงมิติทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวแต่แทรกซึมไปทุกมิติ ทั้งทาด้านการเมืองการปกครองสังคม
วัฒนธรรม การขยายตัว การเติบโตของกระแสโลกาภิวัตน์นั้นก็มิได้จ ากัดวงอยู่เพียงเฉพาะระดับรัฐ
เท่านั้น หากมีอยู่ในระดับปัจเจกบุคคล ชุมชน ท้องถิ่นภูมิภาคด้วย๑ 

ปัญหาที่ประเทศไทยก าลังเผชิญหน้าและต้องรีบป้องกันแก้ไข ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศ
นโยบายเร่งด่วนเพ่ือท าสงครามกับยาเสพติ การคอรัปชั่น และความยากจน โดยก่อนหน้านี้ 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับนักวิชาการจากสถาบันต่างๆ 
ส ารวจผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติทั่วประเทศ พบว่า คนไทย เคยใช้สารเสพติดหนึ่งในเก้าชนิดเริ่ มตั้งแต่ 
กัญชา กระท่อม ฝิ่น เฮโรอีน สารระเหย ยาบ้า ยาอี ยาเค โคเคน ได้ส่งผลให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมา
เป็นลูกโซ่ อาทิ การขายบริการทางเพศของนักเรียนนักศึกษา อาชญากรรม การไม่รู้หนังสือของเด็ก
การที่เด็กเสียชีวิตก่อนวัยอันควร เป็นต้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๙ ในส่วน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและการคุ้มครองทางสังคม ได้ก าหนดเป้าหมายไว้ชัดเจนที่ต้องการ
พัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพ มีสุขภาพแข็งแรง เป็นคนเก่ง คนดี มีระเบียบวินัย รู้หน้าที่ มีความซื่อสัตย์
สุจริต รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กรเสริมสร้างความเข็มแข็งของกลไกทาง
สังคมทุกระดับ โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว องค์กรทางศาสนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคเอกชน สื่อมวลชนและประชาชน เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพลังปัญญา ศีลธรรมและ
วัฒนธรรมของคนไทย๒ 

องค์กรทางศาสนากับสังคมนั้น ต่างก็มีความสัมพันธ์กันอย่างสนิทและต่างเกื้อกูลต่อกัน
และกันตั้งแต่ดึกด าบรรพ์มาจนทุกวันนี้ สังคมจะเรียบร้อยก็เพราะมีหลักทางศาสนาคอยก ากับ ศาสนา
จะคงอยู่ได้ก็ต้องดูจากพฤติกรรมทางสังคม ศาสนาจะช่วยในการอบรมให้มีการเรียนรู้ทางสังคม ซึ่ง
หน้าที่ศาสนาในประเด็นนี้เกี่ยวกับการฝึกหัดให้บุคคลมีการเรียนรู้ระเบียบประเพณีและกฎเกณฑ์
ส าหรับการด ารงชีวิตประจ าวัน ศาสนาช่วยให้บุคคลรู้จักการปรับตัวและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม
ในสังคมในรูปการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เช่น การจัดสร้างโรงเรียน หรือการให้การบวชเรียนแก่
                                                           

๑ ธีรยุทธ บุญมี, ชำตินิยมและหลังชำตินิยม, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์สายธาร,๒๕๔๖), หน้า 
๑๒๓. 

๒ ชัยอนันต์ สมุทรวณิช, จำกรัฐชำติสู่รัฐตลำด, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์,  
๒๕๔๔), หน้า ๖๖. 



๒ 

ผู้ใหญ่ เป็นต้น๓  และต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๑๙ แจ็ค พอตเตอร์ (Jack Potter)๔  นักวิชาการชาวอเมริกัน
ได้เข้ามาศึกษาโครงสร้างสังคมชาวนาไทย พอตเตอร์ได้เสนอลักษณะที่เป็นองค์ประกอบหรือกลไกใน
การรวมกลุ่มไว้ด้วยกัน ๑๑ ข้อ คือ (๑) ลักษณะของครอบครัวขยายที่อาศัยอยู่รวมกันในบริเวณบ้าน
เดียวกัน (๒) ระบบเครือญาติที่นับถือญาติทั้งสองฝ่าย (๓) การให้ความส าคัญต่อกลุ่มบ้านที่เป็นเพ่ือน
บ้าน (๔) กลุ่มร่วมมือแลกเปลี่ยนแรงงาน (๕)ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อย (๖) การจัดแบ่งชน
ชั้นและสถานภาพ (๗) ผู้น าและบริวาร (๘) กลุ่มการเมือง (๙) หมู่บ้านในฐานะที่เป็นองค์กรบริหาร
และการปกครอง (๑๐)สังคมหมู่บ้าน และ (๑๑) วัดของหมู่บ้าน 

จากแนวคิดของพอตเตอร์ อาจสรุปได้ว่า สังคมชนบทไทยประกอบด้วยโครงสร้างและ
ความสัมพันธ์ใน ๓ สถาบัน คือ บ้าน วัด โรงเรียนหรือราชการ ซึ่งได้ถูกก าหนดให้เป็นแกนน าในการ
พัฒนาชนบท โดยเน้นถึงความสัมพันธ์ในระดับหน้าที่ของสถาบันต่างๆ ในครอบครัวคือ บิดามารดา 
บุตร ตลอดจนญาติพี่น้อง ในโรงเรียนคือ ผู้บริหาร ครูอาจารย์ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นตัวแทนของ
รัฐ และในวัดคือ เจ้าอาวาส พระลูกวัด อุบาสก อุบาสิกา และศิษย์วัด ขณะเดียวกัน ก็จัด
ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทั้งสามด้วย ลักษณะเช่นนี้ท าให้วัดกลับกลายมาเป็นสถาบันส าคัญอัน
เป็นลักษณะของ “สามประสาน” หรือ “บ-ว-ร” คือ บ้าน วัด โรงเรียนหรือราชการ ซึ่งถือได้ว่าเป็น
หัวใจส าคัญของการพัฒนาชนบทตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล
ปัจจุบัน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งมั่นคงให้กับชุมชน อันเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในแง่ขององค์
รวม กล่าวโดยสรุป ความส าคัญของวัด คือ การเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชน เมื่อเป็นได้ดังนี้ก็เท่ากับวัดเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างสังคมที่เข้มแข็ง ซึ่งมีความส าคัญที่สุดต่อ
การบังเกิดขึ้นของศีลธรรมในสังคม 

วัดเป็นสถาบันทางพระพุทธศาสนาที่ส าคัญยิ่งในสังคมไทย พระพุทธศาสนาเป็นเสมือน
รากเหง้าแห่งความเป็นชาติและเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชาติไทย ทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรมและ
การเมือง 

วัดเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวบ้าน เป็นที่อบรมกล่อมเกลาลูกหลานของคนในหมู่บ้าน 
ในอดีตถือเป็นประเพณีของชาวไทยก าหนดว่าชายไทยที่มีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ควรอุปสมบท
ในพระพุทธสาสนา ประเพณีนี้ได้แทรกซึมเข้าไปในจิตใจของชาวไทยนับตั้งแต่อดีตและสืบทอดต่อมา
จนถึงปัจจุบัน เพ่ือเป็นการตอบแทนพระคุณพ่อแม่ ลูกควรช่วยท านาของครอบครัวตั้งแต่เด็กไปจนถึง
เป็นผู้ใหญ่และแต่งงาน ลูกชายมีพันธะพิเศษที่จะต้องบวชเป็นเวลาหนึ่งหรือสองปีเพ่ือสร้างกุศลให้กับ
พ่อแม่ วัดซึ่งเป็นศูนย์กลางท าหน้าที่ให้การศึกษาตลอดชีวิตแก่สมาชิกทุกคนของชุมชนนั้นๆ อยู่ชุมชน
                                                           

๓ จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ, สังคมวิทยำ, พิมพ์ครั้งที่ ๘, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๐), หน้า ๑๐๘. 

๔ แจ็ค เอ็ม พอตเตอร์, โครงสร้ำงสังคมชำวำไทย, แปลโดย นฤจร อิทธิจีระจรัส, (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๖), หน้า ๒๑๕-๓๔๖. 



๓ 

ไหนก็ไปเรียนไปปรึกษาไต่ถามฟังธรรมที่วัดของชุมชนนั้น สภาพดังกล่าวได้เปลี่ยนไปเมื่อเกิดการ
ปฏิรูปคณะสงฆ์ในสมัยรัชกาลที่๕ นโยบายสร้างรัฐชาติท าให้พระพุทธศาสนากลายเป็นศาสนาของชาติ 
มีการจัดแบบแผนเป็นอันหนึ่ ง อันเดียวกันของคณะสงฆ์ โดยถูกก าหนดจากส่วนกลางคือ 
กรุงเทพมหานคร  ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๖ เทื่อเกิดการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาที่มีหน่วยงาน
ต่างๆ ของรัฐเข้ามารับผิดชอบ ท าให้บทบาทของวัดและพระสงฆ์ถูกลดทอนลง  

การเปลี่ยนชื่อกระทรวงธรรมการเป็นกระทรวงศึกษาธิการเป็นสัญลักษณ์อย่างชัดเจนว่า 
การศึกษาได้กลายเป็นของรัฐแต่ผู้เดียว มิใช่หน้าที่ของวัดอีกต่อไป บทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์ต่อ
ชาวบ้านจ ากัดอยู่ที่การศึกษาธรรมะให้เข้าใจหลักศีลธรรมของพระพุทธศาสนา แล้วเป็นผู้สั่งสอนให้
คนทั้งหลายเข้าใจหลักศีลธรรมเหล่านั้นควบคู่ไปกับการสั่งสอนให้เด็กอ่านออกเขียนได้ เพ่ือจะเป็น
ราษฎรที่ดีหรือเป็นพลเมืองดีต่อไปเท่านั้น ความเป็นครูของพระสงฆ์ในฐานะผู้สอนความรู้ที่จ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิตของชาวบ้าน เช่น วิชาชีพช่างต่างๆ วิชารักษาโรค วิชาโหราศาสตร์ ฯลฯ ได้รับการ
มองข้ามไปเพราะมีการสร้างสถาบันการศึกษาแผนใหม่ขึ้นมาท าหน้าที่ แต่กระนั้นก็ตาม ภายหลัง
ต่อมาพระสงฆ์ส่วนหนึ่งที่เล็งเห็นถึงความส าคัญในสถานภาพและบทบาทดั้งเดิมของสถาบันสงฆ์  
ได้พยายามปรับเปลี่ยนบทบาททั้งนี้เพ่ือที่จะดึงอัตลักษณ์ (Identity) เดิมที่ได้สูญเสียไปให้กลับคืนมา 
โดยมีประจุดประสงค์ คือ เพ่ือการด ารงรักษาอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนา ที่ต้องการอนุเคราะห์ 
เกื้อกูล และเพ่ือประโยชน์สุขของสาธารณชนจ านวนมาก อาทิ การเข้าไปมีส่วนร่วมบริหารและการจัด
กิจการด้านศึกษา เป็นต้น 

การบริหารจัดการงานขององค์การโดยทั่วไป คือการร่วมมือกันท างานของบุคคลตั้งแต่  
๒ คน ขึ้นไป๕ โดยมีวัตถุประสงค์ของการท างานร่วมกันในการร่วมมือกันท างานนั้นจะต้องมีบุคคลที่
เป็นหัวหน้า ที่เราเรียกว่าผู้บริหาร และการร่วมมือกันนั้นจะจัดในรูปองค์การประเภทต่างๆ แล้วแต่
วัตถุประสงค์ที่มีองค์การนั้นๆ ส่วนการบริหารการศึกษาคือ ความร่วมมือกันของกลุ่มบุคคลโดยมี
วัตถุประสงค์ของการท างานให้บรรลุเป้าหมายการท างาน ของกลุ่มบุคคล ต้องจัดตั้งเป็นองค์กร
ประเภทต่างๆ การบริหารเกิดจากการจัดการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลสถาบันการศึกษาหรือจัด
สถานศึกษาภายในวัด เพื่อสงเคราะห์แก่เด็กและเยาวชนให้ได้รับการศึกษาเล่าเรียน โดยไม่ขัดต่อพระ
ธรรมวินัย อาจเป็นโรงเรียนการกุศลในวัด หรือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เด็กยากจนหรือศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หรือศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด กรศึกษาสงเคราะห์นอกจากจะจัดแก่
เด็กและเยาวชนให้มีสถานที่เรียนหนังสือแล้ว ภิกษุสงฆ์ยังให้ความสงเคราะห์การศึกษาแก่เด็กและ
นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทุกระดับชั้น ช่วยพัฒนาสถานศึกษา ช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การศึกษา
และช่วยเฉพาะบุคคลผู้ก าลังศึกษา  

                                                           
๕ Simon Herbert, A, public Administration, (New York: Alfrcod A Kuopf, 1966), p.3. 



๔ 

วัดและพระสงฆ์จึงเป็นสถาบันที่มีส่วนในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนของชาติในด้าน
การศึกษา เป็นสถานอบรมบ่มนิสัยเด็กและเยาวชนมาทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะเด็กที่ยากจนขาดคน
ดูแล และก าพร้าบิดามารดาก็ได้อาศัยสถาบันสงฆ์เป็นผู้อุปการะ เป็นเหตุให้เด็กและเยาวชนได้ใกล้ชิด
พระศาสนาเป็นโอกาสให้ภิกษุสงฆ์ได้พัฒนาทรัพยากรของชาติตั้งแต่วัยเด็กเพ่ือจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่พึง
ปรารถนาของสังคมต่อไป การช่วยเหลือในรูปแบบดังกล่าว เป็นการสงเคราะห์การศึกษาอันเป็นผลดี
แก่ประเทศชาติโดยส่วนรวม และผลสะท้อนย้อนถึงคณะสงฆ์ การจัดการศึกษาการสงเคราะห์เองก็ดี 
การช่วยเหลือทางด้านการศึกษาด้วยการจัดตั้งกองทุนก็ดี การช่วยเหลือสถานศึกษาก็ดี   

การช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การศึกษาก็ดี การช่วยเหลือเฉพาะบุคคลที่ก าลังศึกษาก็ดี 
เหล่านี้ ล้วนแต่เป็นการจัดเป็นการศึกษาสงเคราะห์คณะสงฆ์โดยแท้ มหาเถรสมาคมมีอ านาจหน้าที่ 
ควบคุมและส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์และส่งเสริมการด าเนินการจัดการศึกษาของ
พระสังฆาธิการอันเป็นหน้าที่ของพระสังฆาธิการ เจ้าคณะทุกส่วนทุกชั้นต้องมีส่วนควบคุมและส่งเสริม
ให้พระสงฆาธิการด าเนินการส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์ตามสมควร ถ้าเพิกเฉยเสียย่อมเป็นการละ
เว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพราะการศึกษาประเภทนี้เป็นการของคณะสงฆ์หรือการพระศาสนา เป็นกิจการ
ของวัดตามหน้าที่ของพระสังฆาธิการ ส่วนการส่งเสริมนั้น เจ้าคณะควรให้การช่วยเหลือเกื้อกูล
สถาบันการศึกษา หรือบุคคลผู้ศึกษาได้ โดยไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยและระเบียบแบบแผนของพระสงฆ์ 
เช่น ช่วยขวนขวายในการสร้างอาคารเรียน ช่วยจัดหาอุปกรณ์การศึกษา จัดตั้งทุนสงเคราะห์นักเรียน
ชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาตามหลักหารประกาศของมหาเถรสมาคม ช่วยแก้ไข
ข้อขัดข้องของเจ้าอาวาสให้เป็นไปโดยชอบ และพิจารณาให้ก าลังใจและบ ารุงขวัญแก่พระสังฆาธิการ
ตามควรแก่การปฏิบัติหน้าที่๖ 

ค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพ้ืนฐานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์  
มีหลักฐานบ่งบอกชัดเจน หากจะย้อนรอยถอยหลังไปในอดีตกาล คราวเมื่อพระพุทธองค์
เสวยพระชาติเป็นสุเมธดาบส ยังตั้งความปรารถนา ณ เบื้องพระยุคลบาทของพระทีปังกรพระพุทธเจ้า
อธิฏฐานตั้งจิตรแน่วแน่ที่จะค้นหาพระนิพพาน และบ าเพ็ญบารมีเสียสละเพ่ือมวลมนุษย์ชาติ 
พุทธศาสนิกชนจึงควรเสียสละความสุขส่วนตัวและหวังประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกทั้งมวล ดังที่พระ
พุทธองค์ทรงด าเนินน าทางเป็นแบบอย่าง ส่งสาวกออกประกาศหลักค าสอนทรงรับสั่งให้เผยแหลัก
การด าเนินชีวิตอันประเสริฐไปตามนิคม โดยไม่ระบุเจาะจงบ้านใดต าบลหนึ่ง แต่ให้จาริกแสดงธรรม
เทศนาเรื่อยไปจากหมู่บ้านนั้นสู่นิคมโน้น ก็เพ่ือประโยชน์สุขแก่หมู่ชน ตลอดพระชนชีพของพระองค์๗ 

                                                           
๖ กองแผนงาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือพระสังฆำธิกำรว่ำด้วยพระรำชบัญญัติ 

กฎระเบียบและค ำสั่งของคณะสงฆ์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐), หน้า ค าน า. 
๗ ณรงค์  เส็งปรีชา,  มนุษย์กับสังคม,  พิมพ์ครั้งที่ ๓,  (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๘), 

หน้า ๑๐๐-๑๐๑. 



๕ 

วัดเป็นองค์กรทางศาสนาที่เป็นพ้ืนฐานของสังคม ที่ท าหน้าที่ในการวางรากฐานความ
เจริญให้สังคม ช่วยลดและขจัดปัญหาสังคมช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการควบคุมทางสังคม หรือกล่าว
ได้ว่า ศาสนาเป็นวัฒนธรรมที่ผู้คนใช้เป็นบรรทัดฐานในการด าเนินชีวิตและเป็นเอกลักษณ์สังคมซึ่งจะ
พบได้จากการแสดงออกทางศิลปะ วรรณคดี คติธรรม ประเพณี เป็นต้น ซึ่งความส าเร็จของพระ
สังฆาธิการในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน ย่อมขึ้นกับการบริหารหมู่คณะ หรือ 
การปกครองลูก ตลอดทั้งแนะน าสั่งสอนอบรม พระภิกษุ สามเณรและคฤหัสถ์ที่มาอยู่หรือพ านักในวัด 
ให้ประพฤติตนอยู่ในธรรมวินัย ตามกฎหมาย ของบ้านเมือง ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งและประกาศของ
มหาเถรสมาคม ซึ่งเป็นองค์กรสูงสุด ของคณะสงฆ์ไทยและผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารหมู่คณะ  
เป็นหัวหน้าสงฆ์ในวัดก็คือ “พระสังฆาธิการหรือเจ้าอาวาส” ซึ่งกฎหมายเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๖  
(พ.ศ.๒๕๓๕) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ตราไว้ว่า พระภิกษุผู้ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาส 
ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป คือ มีพรรษาสมควรแก่การด ารงต าแหน่ง มีความรู้สมควรแก่ต าแหน่ง มีความ
ประพฤติเรียบร้อยตามพระธรรมวินัย เป็นผู้ฉลาดสามารถในการปกครองคณะสงฆ์ ไม่เป็นผู้มีร่างกาย
ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคเรื้อนหรือ เป็นวัณโรคใน
ระยะอันตรายจนเป็นที่น่ารังเกียจ ไม่เคยต้องค าวินิจฉัยลงโทษในอธิกรณ์ที่พึงรังเกียจมาก่อนและไม่
เคยถูกถอดถอนหรือปลดจากต าแหน่งใด เพราะความผิดมาก่อน นอกจากนั้น ยั งต้องมี
คุณสมบัติเฉพาะ คือ มีพรรษาพ้น ๕ และเป็นผู้ทรงเกียรติคุณ เป็นที่เคารพนับถือ ของบรรพชิตและ
คฤหัสถ์ในถิ่นนั้น 

ส าหรับคุณลักษณะผู้น าที่พึงประสงค์โดยทั่วไป ประกอบด้วยองค์ประกอบ ๓ ด้าน คือ 
คุณลักษณะด้านพุทธิพิสัย ประกอบด้วยความรู้ของผู้น า ความรู้ทางวิชาการทั่วไป ความรู้วิชาเฉพาะ
และความรู้ทางวิชาชีพ คุณลักษณะด้านเจตพิสัย ได้แก่ การเป็นผู้มีอุดมการณ์มุ่งมั่นที่จะปฏิบั ติตาม
วิชาการความรู้ที่เรียนมา มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามแนวทางของคุณธรรมและจริยธรรม มีความสามารถที่
จะบังคับตนเองได้ มีความรับผิดชอบในงาน เป็นผู้น าที่ยึดหลักการบริหารการวางแผน และสามารถ
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และคุณลักษณะ ด้านทักษะพิสัย ได้แก่ ความสามารถในการตัดสินใจได้ดี  
มีความช านาญในภารกิจ ที่ปฏิบัติ มีทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์  เป็นผู้ที่สามารถประสานงานได้ดีซึ่ง 
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธม.มจิต.โต) ได้สรุปคุณลักษณะนักบริหารว่า๘ ประกอบด้วยคุณลักษณะ 
๓ ประการตามที่พระพุทธเจ้ าตรัส ไว้ ใน  ทุติ ยปาณิสูตร  คือ จั กขมา  หมายถึ งมีปัญญา  
มองการณ์ไกล ตรงกับค าว่า (Conceptual Skill) วิธูโร หมายถึง มีความช านาญเฉพาะด้านตรงกับค า
ว่า (Technical Skill) หรือ ความช านาญด้านเทคนิค นิสสยสัมปันโน หมายถึง พ่ึงพาอาศัยคนอ่ืนได้
เพราะมนุษย์สัมพันธ์ดี ตรงกับค าว่า Human Relation Skill หรือความช านาญด้านมนุษย์สัมพันธ์ 

                                                           
๘ พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธม   มจิต   โต), กำรปกครองคณะสงฆ์ไทย , พิมพ์ครั้งที่ ๙, 

(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม,๒๕๔๑), หน้า ๗-๘. 



๖ 

ทินพันธ์ นาคตะ กล่าวว่า ปัจจุบันพระภิกษุกับวัด ยังต้องรับภาระหน้าที่ในการช่วยเหลือสังคมและ
ทางราชการของเราอยู่ตลอดมา สถาบันแห่งนี้จึงอ านวยประโยชน์เกื้อกูลต่อการปกครองและการ
บริหารของไทยอยู่มาก นอกจากนั้น วัดยังเป็นรากฐานที่ส าคัญของศิลปวัฒนธรรมจรรยาและศีลธรรม 
เป็นสื่อกลางชักน าให้ประชาชนทั้งหลายเข้าถึงหลักธรรมทางศาสนา โดยมีวัดเป็นสถาบันและ
สัญลักษณ์ วัดจึงมีบทบาทในการด าเนินชีวิตของคนไทยมาโดยตลอด เรื่องบุญทานการกุศล การตัก
บาตรประจ าวัน การฟังธรรมในวันธรรมสวนะ การสวดมนต์ก่อนนอน การท าบุญครบวันเกิด การโกน
ผมไฟ งานโกนจุก งานท าบุญขึ้นบ้านใหม่ งานแต่งงาน และงานศพ นั้นตั้งแต่เกิดจนตายพิธีกรรม
ต่างๆ นี้ล้วนมีความเก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนาเกือบทั้งสิ้น๙ 

ส าหรับในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาคจังหวัดปทุมธานี การปกครองพระสงฆ์เป็นแบบ
กระจายอ านาจ หน้าที่หรืองานที่ได้ รับมอบหมายมิได้ตกอยู่ที่เจ้าคณะจังหวัดฝ่ายเดียวแต่เจ้าคณะ
พระสังฆาธิการ ทุกรูปที่ได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการปกครองหรือบริหารงานคณะสงฆ์ ก็จะท าหน้าที่
ดูแลปกครองในส่วนที่ตัวเองได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ ถ้าหากมีปัญหาเกิดขึ้น ก็จะประชุม
ปรึกษาหารือเพ่ือหาวิธีแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าผู้น าหรือ
ผู้บริหารจะบริหารกิจการคณะสงฆ์ในเขตปกครองด้วยความเอาใจใส่รับผิดชอบ แต่ปัญหาอุปสรรค
ต่างๆ ก็ยังคงมีอยู่ ปัญหาด้านการศาสนศึกษาในแต่ละวัด มีลักษณะตามใจไม่มีการบังคับ อันเป็น
สาเหตุหลัก ที่ท าให้พระภิกษุสามเณรไม่ได้ศึกษาพระธรรมค าสั่งสอน ขาดความเข้าใจหลักพระธรรม
วินัยที่ถูกต้องแท้จริงและเกิดการปฏิบัติที่ผิดเพ้ียนไปจากรอบขอบเขตพระธรรมวินัย และขาดแคลน
บุคลากรที่มีคุณภาพทางการศึกษาที่ท าหน้าที่มนการแนะน าสั่งสอน ขาดงบประมาณสนับสนุน
ตลอดจนขาดแคลนนักเรียนที่จะเล่าเรียนพระธรรมวินัย  

ปัญหาด้านการศึกษาสงเคราะห์ ในกรณีที่วัด มีความพร้อมในเรื่องทุน แต่ไม่เอ้ืออ านวย
ทุนแก่พระภิกษุสามเณรตลอดจนนิสิตนักศึกษาและนักเรียนเยาวชนต่างๆ ส่งผลให้ขาดก าลังใจเกิด
ความท้อแท้และเบื่อหน่ายไม่สนใจต่อการศึกษา ในที่สุด พระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนมีเป็น
จ านวนมากแต่ปัญหาการทางสังคมกลับมีมากขึ้นเรื่อยๆ ถึงขึ้นวิกฤติ เนื่องจากปัญหาเกิดขึ้นกับ
พระพุทธศาสนา ที่สังเกตได้ปรากฏการณ์ ของสังคมไทยหลายประการ เช่น วัยรุ่นหนุ่มสาวไม่นิยมเข้า
วัดอันเนื่องมาจากสาเหตุคือ ภิกษุบางส่วน ประพฤติผิดหลักค าสอนของพระศาสนา และปฏิบัติตน ไม่
ก่อให้เกิดศรัทธาต่อประชาชน วัดบางวัดอาศัยกลวิธีในวงการธุรกิจ ดึงดูดให้คนยินยอมบริจาคทรัพย์
เพ่ือผลตอบแทนทางวัตถุเป็นส าคัญ วงการศาสนามีปัญหาในตนเอง ส่งผลต่อความสับสนของ
พุทธศาสนิกชนและอาจก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธาต่อการนับถือพระพุทธศาสนา ดังนั้น สังคมต้อง

                                                           
๙ ทินพันธ์ นาคตะ, พระพุทธศำสนำกับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๒๙), 

หน้า ๙. 
 



๗ 

พิจารณาด้วยปัญญามากกว่าศรัทธา เพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม อันจะ
น าไปสู่การธ ารงพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นภูมิปัญญาอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป 

จากประเด็นปัญหาดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและระบบ  
การบริหาร ยังขาดความเป็นเอกภาพทั้งในระบบการจัดการและการบริหารงานของพระสังฆาธิการท า
ให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาการพัฒนาการจัดการศึกษาสงเคราะห์ด้านการตั้งทุนเพ่ิมทุนการศึกษาใน
เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ผลจากการวิจัยคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการน าไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 

๑.๒  ค ำถำมกำรวิจัย 
๑.๒.๑ สภาพปัจจุบันและปัญหาทั่วไปในการจัดการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะ

สงฆ์จังหวัดปทุมธานี มีอะไรบ้าง 
๑.๒.๒ แนวทางการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์

จังหวัดปทุมธานี มีการพัฒนาอย่างไร 
๑.๒.๓ รูปแบบการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์

จังหวัดปทุมธานีควรเป็นอย่างไร 
 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาทั่วไปในการจัดการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์

ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี 
๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของ

คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี 
๑.๓.๓ เพ่ือน าเสนอรูปแบบการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของ

คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี 
 

๑.๔ ขอบเขตของกำรวิจัย 
การศึกษาวิจัย เรื่อง “การพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะ

สงฆ์จังหวัดปทุมธานี” ได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้ 
๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 

     ๑) การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะ
สงฆ์จังหวัดปทุมธานี มุ่งศึกษาเพ่ือส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์ด้านการตั้งทุนเพ่ิมทุนการศึกษาใน
เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ตามหลักการบริหารจัดการที่ส าคัญคือ คิด ตัดสินใจ 
วางแผน บริหาร และการมีภาวะผู้น า โดยมีจุดมุ่งหมาย ดังนี้ 
  ก. เพื่อให้วัดต่างๆ มีโอกาสศึกษาแนวการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษา
สงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี 



๘ 

  ข. เ พ่ือให้มีระบบการบริหารจัดการศึกษาสงเคราะห์ด้านการตั้ งทุนเ พ่ิม
ทุนการศึกษาในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ที่ยืดหยุ่น สามารถน าไปใช้ปฏิบัติงานได้ 
  ค. เพ่ือให้ประหยัดทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษาสงเคราะห์ด้านการตั้งทุน
เพ่ิมทุนการศกึษาในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี 
  ง. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการศึกษาสงเคราะห์ ของชุมชน
และหน่วยงานต่างๆ 

๒) ศึกษาสภาพการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดปทุมธานี มีขอบเขต ดังนี้ 
  ก. สภาพด้านการวางแผน พระธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเมือง ประกอบด้วย
การศึกษาพระไตรปิฎก คัมภีร์อรรถกถา ฎีกา ระเบียบหาเถรสมาคมต่างๆ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง
และแนวปฏิบัติของทางราชการที่จ าเป็นต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาสงเคราะห์ด้านการตั้งทุนเพ่ิม
ทุนการศึกษาในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี 
  ข. สภาพด้านการด าเนินงาน ประกอบด้วย การศึกษาสภาพการเงิน การวิเคราะห์
ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาสงเคราะห์ด้านการตั้งทุนเพ่ิม
ทุนการศึกษาในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี 
  ค. สภาพด้านการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย ศึกษาความต้องการ การ
ยอมรับ ความพร้อมในการรับรู้และการให้การสนับสนุนที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาการจัด
การศึกษาสงเคราะห์ด้านการตั้งทุนเพ่ิมทุนการศึกษาในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
๑) เชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) ศึกษาเอกสาร พระไตรปิฎก พุทธวิธีการ

ศึกษาสงเคราะห์ หนังสือ งานวิจัย และแผนพัฒนาต่างๆ ของภาครัฐ เพ่ือก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการ
วิจัยส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Dep0th  Interview) แบบมีโครงสร้าง และประชุมกลุ่มย่อย 
(Small  Group  Discussion) พระภิกษุผู้บริหารวัด คณะกรรมการวัด และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี 

๒) เชิงปริมาณ (Quantitative  Research) ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยตัวแปร
ต้น (Independent  Variables) และตัวแปรตาม (Dependent  Variables) ดังนี้ 

ตัวแปรต้น  (Independent  Variables)  คือ อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิ
การศึกษาทางธรรม และวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม 

ตัวแปรตาม (Dependent  Variables) คือ สภาพของรูปแบบการพัฒนาการจัดการใน
การตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ใน ๓ ด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้าน
การด าเนินงาน และด้านการติดตามและประเมินผล 

๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนประชำกร 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พระภิกษุผู้บริหารวัด

หรือคณะกรรมการวัด พระภิกษุและบุคลากรภายในวัด และประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการตั้ง
ทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี  มี ๒ กลุ่มคือ 

 



๙ 

๑) เชิงคุณภาพ (Qualitative  Research)  
การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth   Interview) เพ่ือศึกษาการพัฒนาการจัดการใน

การตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีประกอบด้วย พระภิกษุผู้บริหารวัดและ
และคณะกรรมการวัดที่มีการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดปทุมธานี  ที่ใช้เป็นกรณีศึกษา ได้แก่ พระภิกษุผู้บริหารวัดและคณะกรรมการวัดที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง จ านวน ๒๑ รูป/คน 

๒) เชิงปริมาณ (Quantitative  Research)  
    การศึกษาสภาพของการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะ

สงฆ์จังหวัดปทุมธานี เพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับส ารวจสภาพความพร้อมของวัด เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการใช้รูปแบบการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษา
สงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วยพระภิกษุผู้บริหารวัด พระภิกษุและบุคลากรผู้
อาศัยอยู่ภายในวัด และคณะกรรมการวัด จ านวนทั้งสิ้น ๖๑๙ รูปหรือคน  

๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
พ้ืนที่ใช้ในการศึกษาผู้วิจัยได้ก าหนดเขตพ้ืนที่คือ  วัดที่มีการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์  

จ านวน ๑๖ วัด ได้แก่ ๑.วัดหงษ์ปทมุมาวาส, ๒.วัดน้ าวน, ๓.วัดไพร่ฟ้า, ๔.วัดฉาง, ๕.วัดเทียนถวาย, 
๗.วัดป่ากลางทุ่ง, ๘.วัดรังสิต, ๙.วัดมะขาม, ๑๐.วัดโบสถ์, ๑๑.วัดเวฬุวัน, ๑๒.วัดเปรมประชา, ๑๓.
วัดบางคูวัดใน ๑๔.วัดบางพูด, ๑๕.วัดบางกุฎีทอง และ ๑๖.วัดดาวดึงส์ 

๑.๔.๕ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
     ๑) เชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) ศึกษารวบรวมข้อมูลในการด าเนินการวิจัย
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ – กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
     ๒) เชิงปริมาณ (Quantitative  Research) ศึกษารวบรวมข้อมูลในการด าเนินการวิจัย
ตั้งแต่เดือน มีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
     ด าเนินการวิจัย ตั้งแต่เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ถึงเดือน มีนาคม พุทธศักราช 
๒๕๖๐ รวมระยะเวลาในการท าวิจัย ๑๒ เดือน 
 
๑.๕ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 

กำรพัฒนำ  หมายถึง การท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งที่
ดีกว่าเดิมอย่างเป็นระบบ  หรือการท าให้ดีขึ้นกว่าสภาพเดิมที่เป็นอยู่อย่างเป็นระบบ 

กำรจัดกำร หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการด าเนินการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของ
คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีซึ่งประกอบด้วย ๓ ด้านคือ ด้านการวางแผน ด้านการด าเนินงาน และด้าน
การติดตามและประเมินผล 

๑. ด้านการวางแผน หมายถึง การก าหนดสภาพหรือสถานภาพที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นใน
อนาคต โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

๒. ด้านการด าเนินงาน หมายถึง วิธีการจัดหาทุนการศึกษา และสรรหาทุนการศึกษา
ให้แก่ผู้รับทุน 



๑๐ 

๓. ด้านการติดตามและประเมินผล  หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือตรวจสอบว่าการ
ด าเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้หรือไม ่

กำรศึกษำสงเครำะห์ หมายถึง การจัดการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล และการช่วยเหลือ
เกื้อกูลการศึกษา หรือสถาบันการศึกษาอ่ืน 

กำรตั้งทุน หมายถึง การตั้งกองทุนเพ่ือการศึกษาแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาในเขตจังหวัดปทุมธานี 

พระสังฆำธิกำร หมายถึง พระสงฆ์ที่มีต าแหน่งทางคณะสงฆ์ที่พ านักอยู่ในเขตคณะสงฆ์
จังหวัดปทุมธานี 

พระสงฆ์ หมายถึง พระภิกษุในพระพุทธศาสนาที่อุปสมบทโดยถูกต้องตามพระธรรมวินัย
ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้หมายเอาเฉพาะพระสงฆ์ท่ีพ านักอยู่ในคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี 
 

๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
๑.๖.๑ มีความรู้ความเข้าใจในสภาพทั่วไปและปัญหาในการจัดการตั้งทุนการศึกษา

สงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี 
๑.๖.๒ รู้แนวทางการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์

จังหวัดปทุมธานี 
๑.๖.๓ ได้รูปแบบการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์

จังหวัดปทุมธานีที่เหมาะสม 
 
     



บทท่ี ๒ 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

จากการทบทวนและค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง “ การพัฒนาการจัดการศึกษา
สงเคราะห์ด้านการตั้งทุนเพ่ิมทุนการศึกษาในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ” ผู้วิจัยจะได้
น าเสนอเอกสารที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศึกษาสงเคราะห์ด้านการตั้งทุนเพ่ิมทุนการศึกษาในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีหลาย ๆ ท่าน เพ่ือต้องการแนวคิดอันเป็นแนวทางการศึกษาวิจัย โดยได้
ประมวลไว้ตามล าดับดังต่อไปนี้ 
 
๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา 

ในการศึกษาเรื่องการพัฒนาการจัดการศึกษาสงเคราะห์ด้านการตั้งทุนเพ่ิมทุนการศึกษา
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี จ าเป็นจะต้องศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการ
พัฒนาผู้วิจัยน ามาแสดงให้เห็นได้ดังนี้ 

๒.๑.๑ ความหมายของการพัฒนา  
ประสิทธิภาพขององค์การจะเกิดขึ้นได้ ย่อมต้องมีการพัฒนา แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา  

มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ ที่น่าสนใจไว้หลากหลายท่านด้วยกัน กล่าวคือ การพัฒนา แปลว่า ท า
ให้เจริญ การเปลี่ยนแปลงทีละเล็กละน้อย มีล าดับขั้นตอน สามารถขยายตัวขึ้น เติบโตขึ้น มีการ
ปรับปรุง จนถึงขั้นที่น่าพอใจ๑ ซึ่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีการเข้ามีส่วนร่วมอย่าง
กว้างขวางในสังคม มีจุดมุ่งหมายที่ให้เกิดความก้าวหน้าทางสังคมและวัตถุ ส่งผลในการอยู่ดีกินดีของ
ประชาชนมีระดับสูงขึ้น๒ และการพัฒนานี้ยังสามารถชี้ให้เห็นจุดมุ่งหมายเบื้องต้นในการพัฒนา
ประเทศ คือ การแสวงหาลู่ทางเพ่ือแก้ปัญหาความอดอยากหรือภาวะทุพโภชนาการ แก้ปัญหาความ
ยากจน และแก้ปัญหาการเจ็บป่วยของประชาชน๓ นอกจากนี้การพัฒนาเป็นเป้าหมายและ
กระบวนการที่ครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนต่อชีวิตและการท างาน และการ
เปลี่ยนแปลงสถาบันต่างๆ ทางสังคม วัฒนธรรมและการเมือง ซึ่งเป็นเรื่องความก้าวหน้าทางด้าน
ต่างๆ เช่น การเพ่ิมรายได้และผลผลิต การเปลี่ยนแปลงสภาพ และเงื่อนไขการผลิตให้ดีขึ้น การ
ยกระดับมาตรฐานการครองชีพให้สูงขึ้น การมีทัศนคติที่ดีขึ้นต่อการท างาน การเพ่ิมขีดความสามารถ

                                                           
๑ปกรณ์ ปรียากร, การบริหารพัฒนาชนบท, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๐), หน้า 

๕. 
๒เสถียร เชยประทัน, ศักยภาพของสื่อมวลชนในการพัฒนาประเทศ, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๐), หน้า ๑๔๙. 
๓ปกรณ์ ปรียากร, การบริหารพัฒนาชนบท, หน้า ๗. 



๑๒ 

ในการก าหนดนโยบายด้านต่างๆ๔ แต่ยังมีนักวิชาการบางท่านได้ให้ขอเสนอหลักเกณฑ์การประเมิน
เป้าหมายของการพัฒนาว่า ควรประกอบด้วย การเสริมสร้างความมีเหตุผล การให้ความส าคัญต่อการ
วางแผนพัฒนา การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพทางการผลิต การยกระดับมาตรฐานการครองชีพ การ
เสริมสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม การปรับปรุงสถาบันและทัศนคติของคนให้ดีขึ้น 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชาติ การสร้างอิสรภาพของประเทศ ให้เกิดขึ้นโดยแท้จริง การสรรค์
สร้างประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น และการเสริมสร้างวินัยทางสังคม๕ ด้วยเหตุผลดังกล่าวสามารถ 
มองว่าการพัฒนาเป็นวิธีการในการเพ่ิมพูนสมรรถนะของคนในการควบคุมอนาคตของสังคม มี
องค์ประกอบ คือ การเพิ่มความสามารถ (Capacity) การสร้างความเป็นธรรม (Equity) การสร้างพลัง
อ านาจ (Empowerment) และการสร้างเสถียรภาพ (Sustainability)๖  

สรุปได้ว่า การพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม เกิดขึ้นได้ตั้งแต่บุคคล 
องค์กร สังคม และประเทศชาติ ซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่ต้องการความเป็นอยู่
ที่ดีข้ึน 
 ดังนั้น อาจพอสรุปแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของการพัฒนาซึ่งจากการศึกษาแนวคิด
เกี่ยวกับความหมายของการพัฒนาและผลการศึกษาของนักวิชาการต่าง ๆ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์
ประมวลแนวคิดหลักของความหมายของการพัฒนา โดยมีแนวคิดหลักที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปได้ตาม
ตารางที่ ๒.๑ ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี ๒.๑  ความหมายของการพัฒนา 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ปกรณ์ ปรียากร, (๒๕๓๐, หน้า ๕) ๑. ท าให้เจริญ  
๒. การเปลี่ยนแปลงทีละเล็กละน้อย มีล าดับขั้นตอน 
สามารถขยายตัวขึ้น 
๓. การแสวงหาลู่ทางเพ่ือแก้ปัญหาความอดอยากหรือภาวะ
ทุพโภชนาการ  
๔. แก้ปัญหาความยากจน และแก้ปัญหาการเจ็บป่วยของ
ประชาชน 

เสถียร เชยประทัน, (๒๕๓๐, ๑๔๙) ๑. กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีการเข้ามีส่วนร่วม
อย่างกว้างขวางในสังคม  
๒. มีจุดมุ่งหมายที่ให้เกิดความก้าวหน้าทางสังคมและวัตถุ 
ส่งผลในการอยู่ดีกินดีของประชาชนมีระดับสูงขึ้น 

 
 
 

                                                           
๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗. 
๕อ้างแล้ว, หน้า ๘. 
๖อ้างแล้ว. 



๑๓ 

๒.๑.๒ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
การพัฒนาองค์กร (Organization Development) มีนักวิชาการได้ให้ความหมาย

เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรไว้ กล่าวคือ การพัฒนาบุคลากร หมายถึง ความพยายามที่จะส่งเสริม
ปรับปรุงความสามารถ และความรู้ของลูกจ้างที่ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อาจเป็นชนิดที่เป็นพิธีการ 
(Formal Learning activities) และไม่เป็นพิธีการ (Informal Learning activities) และต้องเป็น
การเรียนรู้ที่ต่อเนื่องกันไป อาจจะจัดขึ้นในหน่วยงานหรือนอกหน่วยงานก็ได้ ๗ และเป็นกระบวนการ
ที่เพ่ิมพูนความรู้ และทักษะความสามารถของบุคคลทั้งหมดในสังคมใดสังคมหนึ่ง๘ ซึ่งกระบวนการ
ดังกล่าวเป็นการส่งเสริมบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่แล้วให้มีความรู้ความช านาญ ความสามารถ ทักษะ 
ทัศนคติ อุปนิสัย และวิธีการท างาน ให้มากขึ้นจนปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ๙ และการ
พัฒนาดังกล่าวนี้อาจหมายรวมถึงการที่นายจ้างจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ลูกจ้างในระยะเวลาใด
เวลาหนึ่งที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน เพ่ือก่อให้เกิดการปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น และเกิดความเจริญ
งอกงามในตัวของพนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการเรียนรู้ในสถานที่ท างาน โดยได้ระบุหน้าที่
หลักของหน่วยงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้ ๓ ด้าน คือ (๑) สร้างให้ทรัพยากรมนุษย์มี
ประสิทธิภาพอย่างสูงในการปฏิบัติงาน (๒) สร้างความรู้และทักษะให้แก่ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือ
ภาระหน้าที่ในปัจจุบันและอนาคต (๓) สร้างการเรียนรู้ให้แก่ทรัพยากรมนุษย์ที่นอกเหนือจากการ
ท างานประจ า ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในส่วนตัว 

      มนุษย์เรานี้ต้องพัฒนาตน พุทธศาสนาถือว่ามนุษย์เรานี้เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ และเป็นสัตว์ที่
ต้องฝึก แล้วก็เป็นสัตว์ที่ประเสริฐด้วยการฝึก คือต้องมีเงื่อนไข ไม่ใช่อยู่เฉยๆ ก็ประเสริฐ เพราะถ้าไม่
ฝึกแล้วก็ไม่ประเสริฐเลย มนุษย์ต่างจากสัตว์ทั้งหลายตรงที่ สัตว์หลายชนิดเกิดขึ้นมาแล้วก็อยู่เองด้วย 
สัญชาติญาณ เกิดขึ้นมาแล้วก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลย แต่มนุษย์เกิดมาแล้วยังท าอะไรช่วย
ตัวเองไม่ได้เลย ต้องอาศัยคนช่วยดูอีกนาน โดยสัญชาตญาณแล้วมนุษย์จึงเป็นสัตว์ที่แย่ที่สุด อะไรๆ  
ก็ต้องเรียนรู้ต้องฝึกวิธีการต่างๆ ที่มนุษย์ใช้ด าเนินชีวิต จึงได้มาด้วยการฝึกท้ังสิ้นพระพุทธเจ้าทรงสอน
เรื่องนี้ไว้มากเพ่ือให้มนุษย์เห็นและตระหนักในศักยภาพของตนในการฝึกฝน พัฒนาตนเองอยู่
ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถพัฒนาได้อย่างไม่มีขีดจ ากัด 

     อย่างไรก็ตาม การพัฒนาองค์การ ยังหมายรวมถึง กระบวนการของการเตรียมและการจัดการ
การเปลี่ยนแปลง มีความมุ่งหมายที่จะปรับปรุงความมีประสิทธิภาพขององค์การให้ดีกว่าเดิม และเพ่ือ
ความเจริญเติบโตขององค์การ๑๐ ซึ่งเป็นกระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์การ ด้วยการประสานความ

                                                           
๗Helen M. Tobin and others, The Process of Staff Development : Component for 

Chang, (Saint Louis : The C.V. Mosby Co., 1974), p 3. 
๘อรุณ รักธรรม, การพัฒนาและการฝึกอบรมบุคคล : ศึกษาเชิงพฤติธรรม , (กรุงเทพมหานคร :  

อักษรทิพย์, ๒๕๓๕), หน้า ๑. 
๙จักรินทร์ ผุดผ่อง และคณะ, “ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานท่ีมีต่อการพัฒนาบุคคลโดยวิธีการสอนแนะ 

กรณีศึกษาหน่วยงานภาครัฐบาลเอกชนในจังหวัดสุราษฏร์ธานี”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, 
(คณะรัฐประศาสนศาสตร์ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๓๕). 

๑๐สมยศ นาวีการ, การพัฒนาองค์การ, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : กรุงสยามการพิมพ์, ๒๕๒๑), 
หน้า ๑๔.  



๑๔ 

ต้องการส่วนบุคคลในด้านความก้าวหน้า และการพัฒนากับเป้าหมายขององค์การ เป็นความพยายามที่จะ
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนทั่วทั้งองค์การในระยะเวลาหนึ่ง และมีความเกี่ยวพันกับภารกิจของ
องค์การ๑๑ และเป็นการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้านความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม และโครงสร้างของ
องค์การ ท าให้องค์การปรับตัวดีขึ้น๑๒ แต่ยังมีนักวิชาการส่วนหนึ่งที่มองการพัฒนาองค์การเป็นเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรมของบุคคลในองค์การเป็นส าคัญ ซึ่งจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ด้านโครงสร้าง และนโยบายขององค์การ ลักษณะของการพัฒนาองค์การที่ส าคัญ มีดังนี้๑๓ 

๑. เป็นการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ล่วงหน้า เป็นโครงการที่มีการ
วางแผนไว้อย่างเป็นระบบ และมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

๒. เป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบขององค์การ คือ โครงสร้างองค์การ พฤติกรรมองค์การ  
และบุคคลให้มีลักษณะผสมผสานสอดคล้องกัน 

๓. เป็นการริเริ่มหรือมีการสนับสนุนของผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารขององค์การ 
๔. มีเป้าหมายที่จะท าให้องค์การสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่พึงปรารถนา 
๕. ต้องอาศัยเทคนิคการพัฒนาองค์การแบบต่างๆ ซึ่งพัฒนามาจากความรู้ด้านพฤติกรรม-

ศาสตร์ และน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 
สรุปได้ว่า จากการพัฒนาในแง่มุมต่างๆ ไม่ว่าจะพัฒนาด้านไหนแต่จุดศูนย์กลางของการ

พัฒนาที่ต้องก็คือการพัฒนาคน ไม่ว่าจะเป็น ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม พฤติกรรม คุณธรร ม
จริยธรรม ทักษะและความรู้ เพราะถือว่าคนเป็นทรัพยากรส าคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรหรือหน่วยงาน
ต่างๆ ให้ไปสู่การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและเจริญก้าวหน้าได้อย่างแท้จริง 
 ดังนั้น อาจพอสรุปแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซึ่งจากการศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาและผลการศึกษาของนักวิชาการต่างๆ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ประมวลแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาโดยมีแนวคิดหลักท่ีเกี่ยวข้องสามารถสรุปได้ตามตารางที่ ๒.๒ ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี ๒.๒  แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

Helen M. Tobin and others, 
(1974, p 3). 

ความพยายามที่จะส่งเสริมปรับปรุงความสามารถ และ
ความรู้ของลูกจ้างทีป่ฏิบัติงานในหน่วยงาน 

อรุณ รักธรรม, (๒๕๓๕, หน้า ๑). กระบวนการที่เพ่ิมพูนความรู้ และทักษะความสามารถของ
บุคคลทั้งหมดในสังคมใดสังคมหนึ่ง 

จั ก ริ นท ร์  ผุ ด ผ่ อ ง  แล ะคณะ , 
(๒๕๓๕, หนา้ ๕). 

๑. การส่งเสริมบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่แล้วให้มีความรู้
ความช านาญ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ อุปนิสัย  
๒ .  วิ ธี ก า รท า ง าน  ให้ ม า กขึ้ น จนปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

                                                           
๑๑สมยศ นาวีการ, การพัฒนาองค์การ, หน้า ๑๕. 
๑๒เรื่องเดียวกัน, หน้า๑๖. 
๑๓วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน, การบริหารและการพัฒนาองค์กร พิมพ์ครั้งที่ ๓, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๕), หน้า ๒๘๑. 



๑๕ 

ตารางท่ี ๒.๒  แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา (ต่อ) 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

สมยศ นาวีการ,  
(๒๕๒๑, หน้า ๑๔). 

๑. กระบวนการของการเตรียมและการจัดการการ
เปลี่ยนแปลง 
๒.  มีความมุ่งหมายที่จะปรับปรุงความมีประสิทธิภาพของ
องค์การให้ดีกว่าเดิม  
๓. เพ่ือความเจริญเติบโตขององค์การ 

แนวคิดการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนา 
ในทางพระพุทธศาสนาไดกล่าวถงึการพัฒนาทั้งในส่วนของสังคม และตัวมนุษย แตจะเน้น

ที่การพัฒนาคน เพราะเมื่อคนพัฒนาแลว ทั้งทางดานรางกาย และจิตใจ จะน าไปสูการพัฒนาชุมชน 
สังคม และเปนการพัฒนาที่ท าใหเกิดผลของการพัฒนาอยางแทจริง เปาหมายของการพัฒนาคือการ
ปลดปลอยตนเองใหพนจากความทุกขทั้งทางกายและทางจิตใจ โดยการใหความส าคัญกับความสุข
ทางจิตใจอันเกิดจากความมีอิสรภาพที่พ่ึงตนเองไดและความเขมแข็งของบุคคลและสังคม ซึ่งเป็น
เครื่องชี้ใหเห็นระดับการพัฒนาประการหนึ่งหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่เปนเครื่องพัฒนาท าให
เจริญท าใหเปนใหมีข้ึน ฝกอบรม คือ ภาวนา มี ๔ ประการ๑๔ คือ 

๑) กายภาวนา หมายถึง การเจริญ การพัฒนากาย การฝกอบรมกาย ใหรูจักติดต่อเกี่ยวข
องกับสิ่งทั้งหลายภายนอกทางอินทรียทั้ง ๕ ดวยดี และปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นในทางที่เป็นคุณ ไมให
เกิดโทษ ใหกุศลธรรมงอกงาม ใหอกุศลธรรมเสื่อมสูญ การพัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพ 

๒) สีลภาวนา หมายถึง การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ การฝกอบรมศีล ใหตั้งอยูใน
ระเบียบวินัย ไมเบียดเบียนหรือกอความเดือดรอนเสียหาย อยูรวมกับผูอ่ืนไดดวยดี เกื้อกูลแกกัน 

๓) จิตตภาวนา หมายถึง การเจริญจิต พัฒนาจิต การฝกอบรมจิตใจ ใหเขมแข็งมั่นคง 
เจริญงอกงามดวยคุณธรรมทั้งหลาย เชน มีเมตตากรุณา ขยันหมั่นเพียร อดทน มีสมาธิ และสดชื่น 
เบิกบาน เปนสุขผองใส เปนตน 

๔) ปญญาภาวนา หมายถึง การเจริญปญญา พัฒนาปญญา การฝกอบรมปญญา ใหรู
เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเปนจริง รูเทาทันเห็นแจงโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถท าจิตใจให้เป็นอิสระ 
ท าตนใหบริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพนจากความทุกข แกไขปญหาที่เกิดข้ึนไดดวยปัญญา  

การพัฒนาทางพระพุทธศาสนานั้นตองเริ่มที่ตัวบุคคล หมายความวา บุคคลที่อยูในชุมชน
หรือสังคม ควรที่จะไดรับการพัฒนาเปนอันดับแรก ทั้ง ๔ ดาน คือ ทางดานกาย ทางด้านหลักธรรมที่
เหมาะสมในการพัฒนาทางสังคม คือ อปริหานิยธรรม หรือวัชชีอปริหานิยธรรม ไดแก ธรรมไมท าให
เสื่อม เปนไปเพ่ือความเจริญฝายเดียว มี ๗ ประการ๑๕ คือ 

                                                           
๑๔พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การพัฒนาที่ยั่งยืน, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธ

ธรรม, ๒๕๔๓), หน้า ๘๑-๘๒. 
๑๕ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๓๔/๗๘-๘๐. 



๑๖ 

๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย 
๒) พรอมเพรียงกันประชุม พรอมเพรียงกันเลิกประชุม พรอมเพียงกันท ากิจที่พึงท า 
๓) ไมบัญญัติสิ่งที่ไมไดบัญญัติไว ไมลมลางสิ่งที่บัญญัติไว ถือปฏิบัติมั่นตามวัชชีกรรม 

ตามท่ีวางไวเดิม 
๔) ทานเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ในชนชาววัชชี เคารพนับถือทานเหลานั้น เห็นถอยค าของทาน

ว่าเปนสิ่งอันควรรับฟง 
๕) บรรดากุลสตรีกุลกุมารีทั้งหลาย ใหอยูดีโดยไมถูกขมเหงหรือฉุดคราขืนใจ 
๖) เคารพสักการะบูชาเจดียของวัชชีทั้งหลาย ทั้งภายในและภายนอก ไมปลอยใหธรรมิก

พลีที่เคยท าแกเจดียเหลานั้นเสื่อมทรามไป 
๗) จัดใหความอารักขา คุมครอง ปองกัน อันชอบธรรม แกพระอรหันตทั้งหลายตั้งใจวา 

ขอพระอรหันตทั้งหลายที่ยังไมไดมา พึงมาสูแวนแควน ที่มาแลวพึงอยูในแวนแคว้นผาสุก 
อปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ พระพุทธเจาไดตรัสแกเจาวัชชีทั้งหลายผูปกครองรัฐโดย

ระบอบสามัคคีธรรม ซึ่งรัฐคูอริยอมรับวา เมื่อชาววัชชียังปฏิบัติตามหลักธรรมนี้ จะเอาชนะดวยการ
รบไมได นอกจากจะใชการเกลี้ยกลอมหรือท าใหเกิดความแตกสามัคคีกันภายในกลุมของวัชชีจึงจะมี
สิทธิชนะ จะเห็นไดวา อปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ มีสามัคคีธรรม เปนคุณธรรมที่คอยเกื้อหนุนให
การปฏิบัติตามนั้นเกิดเปนผลจริง ฉะนั้น หลักสามัคคีธรรม ก็เป็นปจจัยหนึ่งที่ชวยใหการพัฒนาสังคม
เปนไปตามแนวทางท่ีชุมชนหรือสังคมตั้งเปาหมายเอาไว ไดแก ความมีคุณภาพชีวิตที่ด ี

นักวิชาการไดกลาวไววา สาระส าคัญของความคิดเกี่ยวกับการพัฒนานั้น เนื่องมาจาก
ปรัชญาพ้ืนฐานของพุทธศาสนาที่ปรารถนาชี้ทางหลุดพนจากความทุกขและชี้ทางสูความสุขใหแก
มนุษยตามหลักค าสอนนี้ พุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะพระสงฆมีหนาที่ชวยเหลือเพ่ือนมนุษยและสัตว
อ่ืนๆ ใหพนจากความทุกขทั้งทางดานวัตถุและจิตใจ ทั้งในปจจุบันและในอนาคต ดังนั้น การชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันใหพนจากสภาพความดอยพัฒนา ด้อยการศึกษาความส าคัญของการพัฒนา โดยการช
วยเหลือกัน ทั้งการอบรมในศาสนธรรม และประสบการณมีอิทธิพลส าคัญตอการกอรูปแนวความคิด
เกี่ยวกับการพัฒนาของพระสงฆ๑๖ 

นักวิชาการไดเสนอแนวคิดบทบาทของพระพุทธศาสนาที่มีต่อการพัฒนาประเทศไววา ถา
ปราศจากศีลธรรมเสียแลว การพัฒนาประเทศไมวาจะพัฒนาไปท านองใด ยอมจะบกพรองและไมสม
บูรณ โดยเฉพาะอยางยิ่งจะพัฒนาไปในดานเปาหมายซึ่งจะผิด ผลสุดทาย อาจจะพัฒนาไปท านองที่
จะเห็นความเจริญทางวัตถุซึ่งเปนเรื่องส าคัญยิ่งกวาเรื่องที่ส าคัญแทๆ คือ ความเจริญในทางปัญญา
และในทางศีลธรรม การขาดจากศีลธรรมนั้น จะท าใหโลกเสื่อมโทรม พระพุทธศาสนาจะชวยเหลือใน
การพัฒนาชาติได ดีนั้น ยอมอาศัยพระธรรมและพระสงฆเปนสื่อส าหรับสืบพระศาสนาและการที่พุทธ
ศาสนาจะชวยใหมีการพัฒนาชาติไดดีจริง ๆ ก็คือ อาศัยหลักเกณฑบางประการ ดังนี้๑๗ 

                                                           
๑๖สมบูรณ์  สุขส าราญ, การพัฒนาชนบทตามแนววิธีพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพ์สวย จ ากัด, 

๒๕๓๐), หน้า ๕๓. 
๑๗ป๋วย อึ้งภากรณ์, ศาสนธรรมกับการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โกมลคีมทอง, ๒๕๓๐), 

หน้า ๖๑-๖๕. 



๑๗ 

๑) ความเชื่อในพุทธศาสนา ตองเปนความเชื่อที่บริสุทธิ์ไมเจือปนความเชื่อถือโชคลางทาง
ไสยศาสตร พระพุทธองคตรัสไววา “คนโงนั้นมัวแตพิเคราะหดวงดาว” ฉะนั้น ในการที่จะท าใหมนุษย
โลกมีความสมบูรณทั้งในดานวัตถุและสติปญญา ก็ควรจะพัฒนาศาสนาใหมใหเกิดความบริสุทธิ์ 

๒) ความเชื่อในพุทธศาสนา เปนความเชื่อที่มีมูลฐาน ตั้งอยูในเหตุผลและวิชา ไมใชตั้งอยู
ในความเชื่อโดยงมงายอยางเดียว หรืออวิชชา พระพุทธองคตรัสไววา “ทานทั้งหลาย อย่าพึงเชื่อสิ่งใด
เพียงเพราะที่ไดฟงตามๆ กันมา หรือ เพราะเคยเห็นเชนนั้นๆ ตอมา ฯลฯ ทานจงเอาขอที่ไดเห็น  
ไดฟัง ไดตรึกตรองดูดวยเหตุผลจนเกิดความชัดเจนแลวจึงคอยเชื่อ 

๓) การที่จะน าเอาค าสอนของพุทธศาสนามาประยุกตกับสภาพปจจุบัน ซึ่งลักษณะของ
สังคมได มีการเปลี่ยนแปลงอยู เสมอ และมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ จึงจ าเป นตองมีการ
เปลี่ยนแปลง วิธีการประยุกตพระธรรม ซึ่งเปนอมตะอยูแลว มาใชกับสภาพปจจุบัน ซึ่งจะตองมี
การศึกษาและวิจัยอยางถองแท 

๔) การพัฒนานั้น จ าเปนที่จะตองใชทางโลกและทางธรรม เพราะฉะนั้น ทางฝายพระสงฆ
ก็ดี ทางฝายบานเมืองก็ดีตองรวมมือกันอยางมาก มีหลายกรณีที่ฝายบานเมืองเพิกเฉยตอความส าคัญ
ของวัดในชนบทและในเมืองและเพิกเฉยตอความส าคัญของการเปนผูน าของพระสงฆในหมูบาน  
ถ้าความรวมมือทั้งฝายสงฆและฝายฆราวาสด าเนินไปดวยดี ก็จะเป็นประโยชนทั้ง ๒ เปลี่ยนแปลง
เช่นกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณภาพชีวิตนั้นมีความส าคัญกับทุกคน ถาทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็จะท า
ใหอยูร่วมกันในสังคมอยางมีความสุข 

สรุปได้ว่า หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไดกลาวถึง เช่น ภาวนา ๔ อปริหานิยธรรม ๗ 
เป็นต้น ล้วนเป็นการพัฒนาทั้งในสวนของสังคม และตัวมนุษย แตจะเนนที่การพัฒนาคน เพราะเมื่อ
คนพัฒนาแลว ทั้งทางดานรางกาย และจิตใจ จะน าไปสูการพัฒนาชุมชน สังคม และเปนการพัฒนาที่
ท าใหเกิดผลของการพัฒนาอยางแทจริง 
 
๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผล 

๒.๒.๑ ความหมายของประสิทธิผล 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการจัดการศึกษาสงเคราะห์ด้านการตั้งทุนเพ่ิม

ทุนการศึกษาในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี” ผู้ศึกษาวิจัยได้ท าการศึกษาเอกสาร
แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

ค าว่า ประสิทธิผล (Effectiveness) นั้นมีผู้ ให้ค านิยาม  ไว้หลากหลายและได้ให้
ความหมายของค าว่าคล้ายกันว่า หมายถึง ความสามารถในการด าเนินการให้เกิดผลตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตราชสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ให้ ความหมายของค าว่า  
ประสิทธิผล หมายถึง ผลส าเร็จหรือผลที่เกิดขึ้น๑๘ขณะเดียวกันได้ให้ความหมายไว้ว่า  หมายถึง ความ
สามรถในการด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทีก าหนดไว้ในแผนงานหรือโครงการที่วางไว้ มักท า

                                                           
๑๘ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

นานมีบุ๊คส์พลับลิเคช่ันส์, ๒๕๔๒), หน้า ๒. 



๑๘ 

กันเสมอๆ ในทางสาธารณสุข เช่น การหาอัตราความครอบคลุมของการใช้วัคซีน อัตราการหายของ
ผู้ป่วยวัณโรค ที่ขึ้นทะเบียนไว้เป็นต้น๑๙ในทางเดียวกันหมายถึง การท ากิจกรรมการด าเนินงานของ
องค์กรสามารถสร้าง ผลงานได้สอดรับกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า ทั้งในส่วนของ
ผลผลิต และผลลัพธ์ เป็นกระบวนการเปรียบเทียบผลงานจริงกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ก่อให้เกิด 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ที่ตรงตามความคาดหวัง ที่ก าหนดล่วงหน้าไว้มากน้อยเพียงใด  

การมีจึงมีความเกี่ยวข้องกับผลผลิตและผลลัพธ์การด าเนินงานเป็นกระบวนการ วัดผล
งานที่เน้นด้านปัจจัยน าออก๒๐และ องค์การ(Organization Effectiveness) หมายถึง ความสามารถ
ของสถานศึกษาในการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยประยุกต์ตามแนวความคิดของ 
Kaplan และ Norton ซึ่งประกอบด้วยมุมมอง ๔ ด้าน ได้แก่ ๑. ด้านการเงิน ๒. ด้านผู้รับบริการ  
๓. ด้านกระบวนการภายใน ๔. ด้านการเรียนรู้และพัฒนาในท านองเดียวกันความสามารถของ
สถานศึกษาในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด โปร่งใส สามารถ
บริการจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ทั้งในการแสวงหางบประมาณและทรัพยากรในรูปแบบต่างๆ
สอดคล้องกับเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวขององค์การขณะเดียวกันความสามารถของ
สถานศึกษาในการสร้างความพึงพอใจแก่ผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินการของสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่สนับสนุน เช่น ความพึงพอใจของผู้ปกครองหรือผู้มาติดต่อกับ
สถานที่ศึกษาในด้านการให้บริการทางวิชาการ หรือบริการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของ
นักเรียน  

นักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนและบริการความพึงพอใจของชุมชน เป็น
ต้นขณะเดียวกันความสามารถของสถานศึกษาในการด าเนินการเกี่ยวข้องกับการบริหารภายใน ตั้งแต่
การวิเคราะห์ การก าหนดทรัพยากรที่ต้องการในการบริหาร เช่น การบริหารงานวิชาการ การจัดการ
เรียนการสอน การสร้างและปลูกฝังแนวคิดด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา การสนับสนุนให้บุคลากรท างานวิจัยในชั้นเรียน การสนับสนุนสื่อและอุปกรณ์การ
เรียนการสอน การติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการต่างๆ  เป็นต้นในท านองเดียวกัน
ความสามารถของสถานศึกษาในระยะยาว ในการด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร การส่งเสริม
และสนับสนุนให้บุคลากรภายในองค์การเกิดการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างดี และสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับสถานศึกษาใน
อนาคต๒๑ในขณะเดียวกัน (Effectiveness) เป็นเรื่องของการกระท าใดๆ หรือความพยายามใดๆ ที่มี
ความมุ่งหมายจะได้รับผลอะไรสักอย่างให้เกิดขึ้น การกระท าหรือความพยายามจะมีสูงต่ าเพียงใด

                                                           
๑๙สมชาย ดุรงค์เดช, การประเมินโครงการ : แนวคิดและวิธีการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๒), หน้า ๙. 
๒๐สุพจน์ ทรายแก้ว, การวัดผลการปฏิบัติงาน. เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท าแผน

กลยุทธ์และการบริหารงานมุ่งผลงาน, (เชียงราย: ส านักพิมพ์สถาบันราชภัฎเชียงราย, ๒๕๔๕), หน้า ๑๖. 
๒๑สมจิตร พึ่งหรรษา, “การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงระบบในการบริหารที่ส่งผลต่อของสถานศึกษาเครือข่าย

คาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี”, วิทยานิพนธ์บริหารการศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒). 



๑๙ 

ขึ้นกับว่าผลที่ได้รับนั้นตรงครบถ้วน ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพและใช้พลังงานน้อยเพียงใดอาจ
พิจารณาเป็น ๒ ระดับ คือ ๑. ของบุคคล ๒. ขององค์การ 

ของบุคคล คือ ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถปฏิบัติงานใดๆ หรือปฏิบัติกิจกรรม
ใดๆ แล้วประสบผลส าเร็จ ท าให้บังเกิดผลตรงและครบถ้วนตามที่มีวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผลที่เกิดขึ้นมี
ลักษณะคุณภาพ เช่น ความถูกต้อง ความมีคุณค่า ความเหมาะสมดีงาม ตรงกับความคาดหวังและ
ความต้องการของหมู่คณะ สังคม และผู้จะน าผลนั้นไปใช้เป็นผลที่ได้จากการปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ คือ เป็นการปฏิบัติด้วยความพอใจ ปฏิบัติเต็มความสามารถ ปฏิบัติด้วยการเลือกสรร
กลวิธีและเทคนิควิธีการที่เหมาะสมที่สุดที่จะท าให้บรรลุผลทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ อย่างสูง
สุดแต่ใช้ทุน ทรัพยากร และระยะเวลาน้อยที่สุด ขององค์การ เน้นไปที่ผลรวมขององค์การ ซึ่งกิบสัน 
และคณะ อธิบายเกณฑ์ของความมีขององค์การ ว่าประกอบไปด้วยตัวบ่งชี้ ๕ ตัวคือ๒๒ ๑.การผลิต 
(Production)  ๒.องค์การที่มีถ้าองค์การสามารถด าเนินการผลิตให้ได้ผลผลิตทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพได้ตรงกับความต้องการขององค์การ ๓.ประสิทธิภาพ (Performance) ๔.องค์การมีถ้า
อัตราส่วนระหว่างปัจจัยทรัพยากร (Inputs) ที่ใช้กับผลผลิต (Outputs)มีความเหมาะสมในลักษณะที่
ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่า ๕.ความพึงพอใจ (Satisfaction) องค์การมีถ้าผลการด าเนินงานขององค์การ
น ามาซึ่งความส าเร็จสอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของสมาชิกในองค์การ การ
ปรับเปลี่ยน (Adaptiveness)  

องค์การมีถ้าองค์การมีกลไกที่สามารถปรับเปลี่ยนการด าเนินงานได้สอดคล้องกับ
สถ านกา รณ์ ที่ เ ป ลี่ ย นแปล ง ไปทั้ ง ภ า ย ใน อ งค์ ก า ร และภ ายนอกอง ค์ ก า ร ก า ร พัฒน า 
(Development)องค์การมีถ้าองค์การสามารถเพ่ิมพูนศักยภาพ (Potential) และวิสัยสามารถ 
(Capacity) ขององค์การให้เจริญก้าวหน้าตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมความหมายของทั้ง
ระดับบุคคลและระดับองค์การมีความหมายครอบคลุมทั้งผลการด าเนินงานที่สนองวัตถุประสง ค์
ได้ผลดีทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพยังครอบคลุมถึงกระบวนการด าเนินงานที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
และใช้วิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมซึ่งก็คือรวมถึงประสิทธิภาพนั่นเองและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขององค์กร
ควรพิจารณา ๓ ส่วนประกอบกันตามล าดับของ กล่าวคือ๒๓ ๑) ระดับบุคคล คือความตระหนักในผล
การท างานของพนักงานแต่ละบุคคลในองค์การ ซึ่งอาจพิจารณาได้จากการประเมินการท างานของ
พนักงาน การได้รับค่าจ้างเพ่ิมข้ึน การเลื่อนข้ันเลื่อนต าแหน่ง  

การได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณจากองค์การ โดยปัจจัยที่ท าให้พนักงานมีได้แก่ 
ความสามารถของบุคคล ทักษะ ความรู้ ทัศนคติแรงจูงใจและความเครียด ๒) ระดับกลุ่ม ถือได้ว่ามี
ความส าคัญต่อขององค์การเนื่องจากกลุ่มคือการรวมตัวกันอย่างง่าย ๆ ของพนักงานในองค์การ โดย
กลุ่มที่มีนั้นจะมีรูปแบบความสัมพันธ์กันอย่างเหนียวแน่น เข้มแข็ง และได้รับการสนับสนุนจาก
พนักงานในองค์การมากกว่ากลุ่มทั่ว ๆ ไปในองค์การ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับกลุ่มคือ การ

                                                           
๒๒สมใจ ลักษณะ, การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เพิ่มทรัพย์การ

พิมพ์, ๒๕๕๒), หน้า ๕-๖. 
๒๓กาญจนา บุญยัง, “การบริหารงานขององค์กรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษา คณะพยาบาล

ศาสตร์”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 
๒๕๔๗). 



๒๐ 

ประสานงานภาวะผู้น า โครงสร้างของกลุ่ม สถานภาพของกลุ่ม บทบาทและปทัสถาน ๓) ระดับ
องค์การ ประกอบด้วยระดับบุคคล และระดับกลุ่ม กล่าวคือ ของกลุ่มจะขึ้นอยู่กับระดับบุคคล 
ในขณะที่ขององค์การจะข้ึนอยู่กับระดับบุคคลและกลุ่ม โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวขึ้นอยู่กับสภาพของ
องค์การ เช่น ลักษณะงานขององค์การ เทคโนโลยีที่น ามาใช้ในองค์การ เป็นต้นปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อ
ขององค์การได้แก่ สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี กลยุทธ์ ทางเลือกโครงสร้างองค์การ กระบวนการ
ท างาน และวัฒนธรรมองค์การ 

สรุป ความหมายของประสิทธิผล คือ ความสามารถในการการด าเนินงานใดๆ หรือปฏิบัติ
กิจกรรมใดๆ แล้วประสบผลส าเร็จ ท าให้บังเกิดผลโดยตรงและครบถ้วนตามที่มีวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
และต้องมีในการท างานในระดับสูงหรือต่ าเพียงใดขึ้นกับว่าผลที่ได้รับนั้นตรงครบถ้วน ทั้งในด้านเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ดังนั้น อาจพอสรุปแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของประสิทธิผล ซึ่งจากการศึกษาแนวคิด
เกี่ยวกับความหมายของสมจิตร พ่ึงหรรษา, “การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงระบบในการบริหารที่ส่งผลต่อ
ของสถานศึกษาเครือข่ายคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี” และผลการศึกษาของนักวิชาการต่างๆ 
ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ประมวลแนวคิดหลักของความหมายของโดยมีแนวคิดหลักที่เกี่ยวข้องสามารถสรุป
ได้ตามตารางท่ี ๒.๓ ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี ๒.๓  ความหมายของประสิทธิผล 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

สมชาย ดุรงค์เดช, (๒๕๔๒, หน้า ๙). ๑.  ความสามรถในการด า เนิ น งาน  เ พ่ือ ให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ทีก าหนดไว้ในแผนงานหรือโครงการที่วางไว้ 
มักท ากันเสมอๆ ในทางสาธารณสุข 

สมใจ ลักษณะ, (๒๕๕๒, หน้า ๕-๖). ๑.การผลิต (Production)   
๒.องค์การที่มีถ้าองค์การสามารถด าเนินการผลิตให้ได้ผล
ผลิตทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ตรงกับความ
ต้องการขององค์การ  
๓.ประสิทธิภาพ (Performance)  
๔.องค์การมีถ้ า อัตราส่ วนระหว่างปัจจัยทรัพยากร 
(Inputs) ที่ใช้กับผลผลิต (Outputs)มีความเหมาะสมใน
ลักษณะที่ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่า  
๕.ความพึงพอใจ 

 
๒.๒.๒  แนวคิดเกี่ยวกับในองค์การ 
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับในองค์การปรากฏว่า มีผู้ให้แนวความคิดเกี่ยวกับการใน

องค์การไว้ ดังนี้ 
เครื่องมือวัดเดี่ยว (Univariate Effectiveness  Measures) 
เป็นความพยายามเบื้องแรกของนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและนักสังคมวิทยาในการ 

ประเมินขององค์การ โดยมุ่งไปที่การเสาะแสวงหาเกณฑ ์ที่เหมาะสมที่สุด การใช้ต ัว แปรเดียวหรือ



๒๑ 

เกณฑ์เดียวแต่ละตัวเป็นเครื่องวัดนั้นก่อใหเ้กิดปัญหาคือ 
(๑) เป็นการยากที่จะยอมรับว ่าตัวแปรเหล่านี้โดยตัวของมันเองนั้นกวางขวางพอเพียงที่

จะใช้วัดขององค์การได้ เช่น วัดจากอัตราการลาออกของพนักงานแต่เพียงอย ่างเดียว เป็นต้น 
(๒) ตัวแปรหลายต ัวซึ่งใช้ในการวัด เช่น ความพึงพอใจ มีลักษณะของการใช้ความ

คิดเห็นส่วนตัวของผู้วิจัยหรือผู้บริหารว่าน ั้นคือสิ่งที่ควรจะเป็น แทนที่จะใช้ตัวแปรซ ึ่งเป็น กลางใน
การวัดความสามารถขององค์การในการบรรลุถึงเป้าหมายขององค์การ 

(๓) ปัญหาส าคัญสุดคือปัญหาการผสมผสานตัวแปรเดี่ยวๆ เหล่านี้เข้าด้วยกัน เพ ื่อเข้าใจ
ถึงอิทธิพลของตัวแปรเหล่านี้ต่อขององค์การ เช่น การให้ความหมายของหมายถึง ความสามารถใน
การผลิต ก็ไม่สามารถทำใหเ้กิดความเข้าใจต่อสิ่งที่เรียกว่าได้ดี ขึ้นแต่อย่างใด อาจกล่าวได้ว่าตัวแปร
เด่ียวๆ แต่ละตัวน ั้นมีความสัมพันธ์กับความมีของ องค์การ แต่ตัวแปรเหล่านั้นมิใช่ตัวขององค์การ 

๒)เครื่องมือวัดหลายอย่าง (Multivariate Effectiveness Measures)เป ็นวิธีการ
หนึ่งในการวิเคราะห์ในองค ์การ ประกอบไปด้วยความพยายาม ในการสร้างแบบจำลองซึ่งมีการ
สร้างฐานคติ (Hypotheses) และนำไปทดลองหรือหาความส ัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรหลักซึ่งอาจม ี
ผลตอความส าเร็จขององค์การ ซึ่งแบบจำลองเหล่านี้มีประโยชน์ มากกว่าเครื่องมือวัดเดียว 
เพราะแบบจาลองตาง ๆ พยายามแสดงให ้เห็นว่าตัวแปร ต่าง ๆ สัมพันธ์กัน มีผู้ทำการศึกษาและ
สร้างเกณฑ์การประเมินผลเบื ้องแรก โดยกำหนดประเภทของการ วัด เป็นแบบจำลองซึ ่ง มี
ลักษณะเป็นการสร้างบรรทัดฐาน และแบบจำลองซึ่งมีลักษณะเป็นการ พัฒนา  เกณฑ์ที่สร้าง
ขึ้นใช้วัดขององค์การทุกประเภท องค์การธุรกิจ หรือหน่วย งานวิจัยและพัฒนา โดยเกณฑ์แต ่
ละเกณฑ ์มีที่มาจากการพิจารณาจากหลักทั่วไป  หรือด้วยวิธีพิสูจน์  จากกรณีเฉพาะ มีการศึกษา
แบบสอบถาม การศึกษาวิจัย ไม่มีการศึกษาวิจัย ศึกษาวิจัยหน่วยงาน องค์การหลายประเภท 

จากนั้น นำความถี่ของเกณฑ์ ที่ได้มีผู้ทำการศึกษาไว้ ๑๗ แบบ ต ั้งแต่ปี ๑๙๕๗  ถึงปี 
๑๙๗๔  มาจดัเรียงล าด ับความถีข่องเกณฑ์ ดังแสดงในตารางที ่ ๒.๔ 

 
ตารางท่ี ๒.๔ ความถีข่องเกณฑ์ทีใ่ช้ในการประเมินในแบบจำลอง ๑๗ แบบ 

เกณฑ์การประเมิน จ านวนครั้งที่ถูกน ามาใช้ 
(ยอดรวม = ๑๗) 

ความสามารถในการปรับตัว – ความยืดหยุ่น (Adaptability-
lexibility) 
ความสามารถในการผลิต (Productivity)  
ความพอใจ (Satisfaction)  
ความสามารถในการสร้างผลประโยชน์/ผลกาไร (Profitability) 
การได้มาซึ่งทรัพยากร (Resource Acquisition)  
การปราศจากความเครียด (Absence of Strain)  
การควบคุมเหนือสภาพแวดล้อม (Control over Environment)  
การพัฒนา (Development) 

             
         ๑๐ 

๖ 
๕ 
๓ 
๓ 
๒ 
๒ 
๒ 
 



๒๒ 

ตารางท่ี ๒.๔ ความถีข่องเกณฑ์ทีใ่ช้ในการประเมินในแบบจำลอง ๑๗ แบบ (ต่อ) 
เกณฑ์การประเมิน จ านวนครั้งที่ถูกน ามาใช้ 

(ยอดรวม = ๑๗) 
ประสิทธิภาพ (Efficiency)  
การรักษาไว้ซึ่งพนักงาน (Employee Retention)  
การเจริญเติบโต (Growth) 
การผสมผสาน (Integration)  
การตดตอสอสารแบบเปิด (Open Communication)  
การอยรอด (Survival) 
เกณฑ์อ่ืนๆ (Others) 

          ๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๑ 

 
จากเกณฑ์การประเมินผลหลายๆ อย ่างในแบบจำลองการวัดขององค์การ ๑๗ แบบ 

มีเกณฑ์การประเมินผลเบื้องแรกของ Gibson et. al (๑๙๗๓, ๑๙๗๒) เป็นหนึ่งในเกณฑ์ทั้ง ๑๗ 
เกณฑ์ ซ่ึง Gibson ได้ศึกษาที่มาของเกณฑ์จากการสำรวจแบบจำลองที่ท าไว้ก่อน ก าหนดเกณฑ ์การ 
ประเมินผลในระยะสั้น ประกอบด ้วย ความสามารถในการผลิต (Productivity) ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และความพงพอใจ (Satisfaction) ในระยะกลาง ประกอบด้วยความสามารถในการ 
ปรับต ัว (Adaptiveness) การพ ัฒนา (Development) และในระยะยาว คือ การอยู่รอด (Survival) 
และองค์การที่มีนั้นจะสามารถใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด  จากความสามารถของคนในองค์การ  
ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มท างานที่มีเป็นอย่างมาก เชื่อมโยงกับกลุ่มท างานที่มีสูง จะประกอบด้วยลักษณะ
ทางพฤติกรรมที่ส าคัญหลายประการ ได้แก่ การสนับสนุนเกื้อกูลกันของสมาชิก ผู้บริหารสามารถใช้
ทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเอาใจใส่สมาชิกในองค์การเป็นอย่างดีมีทักษะในการ
ใช้ภาวะผู้น า มีความเชื่อมั่นศรัทธาไว้วางใจซึ่งกันและกันของสมาชิกและหัวหน้ามีค่านิยมและ
เป้าหมายร่วมกันของกลุ่ม มีรูปแบบการติดต่อสื่อสารที่ดี มีเป้าหมายการปฏิบัติงานสูงและสร้างความ
กระตือรือร้นในหมู่พนักงาน๒๔ในขณะเดียวกันแนวคิดเรื่อง ๗ อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีสูง หรือ The 
Seven Habits of Highly Effective People ดังนี้๒๕ 

๑. คิดในทางบวก (Be Proactive) ชีวิตของคนเรา คือ ผลผลิตจากค่านิยมในตัวเราไม่ใช้
ผลผลิตจากความรู้สึก เงื่อนไข หรือแรงกระตุ้นต่างๆ ที่อยู่นอกตัวเรา หากการปรับเปลี่ยนวิธีคิดเรา
ควรคิดให้ได้ อย่าคิดให้เสีย การคิดในแง่บวกจะเป็นการพัฒนาจิตใจให้ดีขึ้น 

๒. เริ่มต้นด้วยการมีจุดมุ่งหมายในใจ (Begin with the End in Mind) การจะท าสิ่งใด
จะต้องเกิดจากความคิด และการลงมือท า เพราะฉะนั้นก่อนจะท าสิ่งใดจะต้องคิดก่อนโดยการ
ตั้งเป้าหมาย และลงมือท าเพ่ือให้เป้าหมายนั้นส าเร็จ 

                                                           
๒๔นวพร แสงหนุ่ม,  “ในการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์รัฐ

ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,  (เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๔). 
๒๕สุรชาติ กิ่งมณี, “กระบวนทัศน์การพัฒนาห้องสมุดสู่ความส าเร็จ (Paradigm of Library 

Development for Success)”, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๓), หน้า ๗. 



๒๓ 

๓. ท าสิ่งที่ส าคัญก่อน (Put First Things First) การลงมือท าโดยมุ่งเน้นสิ่งส าคัญตามที่
เราก าหนด มากกว่าท าตามค่านิยมของสังคม โดยการวางแผนตามเวลาและความส าคัญ คื อ อันดับ
แรกที่ต้องท าเป็นสิ่งที่ด่วนและส าคัญ อันดับที่สองเป็นสิ่งที่ด่วนและไม่ส าคัญ อันดับต่อไปเป็นสิ่งที่ไม่
ด่วนแต่ส าคัญ และอันดับสุดท้ายเป็นสิ่งที่ไม่ด่วนและไม่ส าคัญ 

๔. คิดแบบชนะ-ชนะ (Think Win-Win) เป็นการแบ่งปันความรู้ ผลก าไร ผลประโยชน์
ร่วมกัน ซึ่งเป็นความคิดและการกระท าท่ีขยายผลในทางบวกให้กับทุกคน 

๕. เข้าใจผู้อ่ืนก่อนแล้วเขาจะเข้าใจเรา (Seek First to understand, Then to be 
understood) ต้องรับฟังความคิดเห็น ข้อมูลของผู้อื่นให้ครบถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจ 

๖. ผนึกพลังประสานความต่าง (Synergize) เติมเต็มในส่วนที่ผู้อ่ืนขาดโดยการให้คุณค่า
แห่งความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น การแนะน าเพื่อเติมในสิ่งที่ผู้อ่ืนไม่รู้ และฟังในสิ่งที่เราไม่รู้ (อย่า
ต าหนิในส่วนที่ผู้อื่นขาด จะกลายเป็นความต่าง) 

๗. ความสมดุลแห่งชีวิต (Sharpen the saw) คือ การพัฒนาตนเองเพ่ือเติมเต็มความรู้ 
ประสบการณ์ ความสามารถ อย่าต่อเนื่องให้ครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านอารมณ์ (จิตใจแข็งแรง) ด้าน
วิชาการความรู้ ด้านสังคม (การเปิดบัญชีออมในด้วยการท าประโยชน์ให้แก่ผู้อ่ืน) ด้านสุขภาพให้แข็งแรง
และด้านวิญญาณ (การฟอกใจให้มีจิตใจที่แข็งแกร่ง และอ่อนโยน)๒๖และมีพฤติกรรมส าคัญ ๓ ประการ
ด้วยกันที่องคก์รจะต้องไดรับการสนองตอบจากคนในองค์กร เพ่ือองคก์รจะสามารถมีสูงสุด คือ๒๗ 

๑. องค์กรจะต้องมีความสามารถในการสรรหา และธ ารงรักษา ไวซึ่งทรัพยากรมนุษย์ที่มี
คุณภาพ 

๒. องค์กรจะต้องมีความสามารถที่จะท าให้พนักงานขององค์กรปฏิบัติงานตามบทบาทที่
ก าหนดไว สวนประกอบส าคัญของประสิทธิภาพในองค์กร คือ
การคาดคะเนทั้งในแงของเครื่องมือเครื่องใช้และในแงของคน ฝ่ายบริหารต้องแน่ใจให้ไดวาพนักงาน
ทุกคนจะปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอย่างดีที่สุดเต็มความสามารถ  

๓. องค์กรยังต้องการให้พนักงานมีพฤติกรรมในทางสร้างสรรค์และเป็นธรรมชาติใน
ขณะเดียวกันขององค์กรหมายถึง สมรรถนะ(Capacity) ขององค์กรในการที่จะอยู่รอด (Survive) 
ปรับตัว (Adapt) รักษาสภาพ (Maintain) และสร้างความเติบโต (Growth) ไม่ว่าองค์กรนั้นจะมี
หน้าที่ใดจะต้องกระท าให้ลุล่วงไป๒๘และการวัด ขององค์การว่ามีแนวความคิดและเกณฑ์การวัดที่
แตกต่างกัน และได้แนวทางในและการศึกษา เพ่ือวัดขององค์การไว้เป็น ๔ แนวทาง คือ ๑. แนวทางที่
มุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมาย (The goal-attainment approach) โดยวัด ขององค์การจาก
ความสามารถในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของ องค์การ แนวทางนี้ยึดหลักว่า องค์การมี
ความตั้งใจที่จะบรรลุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง โดยอาจมีเป้าหมายเดียวหรือหลายเป้าหมายก็ได้ 

                                                           
๒๖Stephen R. Covey, Organizational theory and design: A strategic approach for 

management,(New York: McGraw-Hill, 1985),p.13. 
๒๗Katz, D and R. Kahn, The Social Psychology of Organization, (New York : Jogn Wiley 

& Sons., 1966), p 123. 
๒๘Edgar H. Chien, Organization Psychology, 2nd ed, (Englewood Cliffs, New Jersey : 

Prentice-Hall, lnc., 1970), p.118. 



๒๔ 

แนวทางที่มุ่งการบรรลุเป้าหมาย คือ องค์การจะต้องมีความมั่นคง มีเหตุผลและแสวงหาเป้าหมายที่
แท้จริง ๒. แนวทางเชิงระบบ (The systems approach) วัดขององค์การตาม แนวคิดเชิงระบบที่มี
ทรัพยากรน าเข้า กระบวนการแปรสภาพท าให้เกิดผลผลิต การศึกษา ในแนวนี้นอกจากจะมุ่งเน้น
เป้าหมายแล้ว ยังมุ่งเน้นวิธีการที่ท าให้บรรลุเป้าหมายด้วย ๓ . แนวทางเชิงกลยุทธ์-เฉพาะส่วน (The 
strategic-constituencies approach) กล่าวถึงการที่องค์การต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อม
ตลอดเวลา ได้แก่ ความกดดันและ ข้อเรียกร้องจากกลุ่มผลประโยชน์ แต่จะมีเฉพาะบางส่วนเท่านั้นที่
มีความส าคัญต่อความ อยู่รอดขององค์การ คือ กลุ่มผลประโยชน์นั้น ๆ มีอ านาจควบคุมทรัพยากรที่
จ าเป็นต่อ องค์การ ดังนั้น ความอยู่รอดขององค์การขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดหาและรักษา 
ทรัพยากรจะแสดงถึงระดับความมีขององค์การ ๔. แนวทางการแข่งขัน-คุณค่า (The competing-
values approach) กล่าวถึงเป้าหมาย ที่แตกต่างกันไปในแต่ละองค์การ มาจากบุคคลที่ก าหนด
เป้าหมายที่มีค่านิยมต่างกัน ดังนั้น การวัดขององค์การจึงขึ้นกับค่านิยม (values) ความพึงพอใจ 
(preferences) และความสนใจ (Interests) ของผู้ประเมินหรือวัดขององค์การและปัจจัยที่ก าหนด
ขององค์การ ประกอบด้วย ปัจจัยที่ก าหนดโครงสร้างองค์การ (Determinants of organization 
structure) โครงสร้างองค์การ (Organization structure) การจัดรูปแบบองค์การ (Organization 
design) และการบริหารจัดการ (applications) เป็นต้น๒๙ในทางเดียวกันขององค์การ
(Organizational effectiveness) หมายถึง ระดับของการปฏิบัติงานที่องค์การคาดหวัง หรือ 
วางแผนไว้ สามารถบรรลุหรือส าเร็จลุล่วงไปได้ นอกจากนั้น ยังได้กล่าวถึงองค์ประกอบ ขององค์การ
ที่มี ได้แก่๓๐ ๑. การเจริญเติบโตขององค์การ (growth) เช่น จ านวนของผลิตภัณฑ์หรือการ ให้บริการ
ที่เพ่ิมขึ้น ๒. การได้มาซึ่งทรัพยากรทางการจัดการ (resource acquisition) เป็นความสามารถ ของ
องค์การในการสรรหาปัจจัยน าเข้าตามกรอบการพิจารณาองค์การ ได้แก่ ทุน คน วัตถุดิบ และ
แนวความคิดใหม่ ๆ เป็นต้น ๓. ความสามารถในการปรับตัว (adaptability) ขององค์การภายใต้
เงื่อนไขต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปในส่วนของผู้รับบริการ คู่แข่งขัน พนักงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เป็นต้น ๔. นวัตกรรม (innovation) คือ ความสามารถขององค์การในการคิดสิ่งใหม่ ๆ เช่น การ
ให้บริการรูปแบบใหม่ การใช้เทคโนโลยีใหม่ หรือระบบการจัดการที่ทันสมัย เป็นต้น 
๕. ผลิตภาพการให้บริการ (Productivity) คือ การจัดหาบริการที่มีคุณค่าในระดับสูง โดยใช้ต้นทุนต่ า
ที่สุด หรือความมีประสิทธิภาพในการจัดการ ๖. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (Customer/client 
satisfaction) และความพึงพอใจ ความผูกพันของพนักงาน หรือสมาชิกที่มีต่อองค์กาและหากจะมี
การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องของควรค านึงถึงระดับในการวิ เคราะห์ ๓ ระดับคือ ระดับบุคคล ระดับ
จัดการ และระดับองค์การโดยมีวิธีการวัดขององค์การในระดับองค์การ ๔ แนวทาง คือ ๓๑  
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๒๕ 

๑.วัดจากความสามารถในการบรรลุ เป้าหมายขององค์การ ( Goal-attainment 
approach) วิธีการวัดตามแนวคิดนี้ยึดถือหลักการที่ว่า การวัดขององค์การสามารถวัดได้จาก
ความสามารถขององค์การในการด าเนิน การให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ขององค์การ ภายใต้สมมติฐาน
ที่ว่า องค์การนั้นต้องมีเป้าหมายที่แท้จริง เป้าหมายนั้นสามารถมองเห็นและเข้าใจได้ จ านวนเป้าหมาย
ขององค์การมีไม่มากเกินไป สมาชิกในองค์การมีความเห็นพ้องต้องกันในเป้าหมายและต้องสามารถวัด
ได้ว่า องค์การจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ในระดับใด เมื่อไหร่ และอย่างไรอย่างไรก็ตาม วิธีการวัด
ขององค์การตามแนวทางนี้ประสบกับปัญหาหลายประการด้วยกัน เนื่องจากเป้าหมายขององค์การมัก
มีเป้าหมายที่แตกต่างไปจากเป้าหมายในทาง ปฏิบัติ รวมถึงการท าความเข้าใจถึงผู้ก าหนดเป้าหมาย
ขององค์การก็เป็นเรื่องท่ีเข้าใจ ได้ยาก องค์การหลาย ๆ องค์การมีเป้าหมายหลายอย่าง ซึ่งในบางครั้ง
ก็ขัดแย้งกันเองและการจัดอันดับความส าคัญของเป้าหมายเหล่า นั้นเป็นเรื่องที่ยากพอสมควร และที่
ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ ความยากในการเลือกว่าจะวัดขององค์การจากเป้าหมายระยะสั้น ระยะ
กลางหรือระยะยาว นอกจากนั้น แม้ว่าองค์การจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ แต่องค์การอาจไม่
มีก็ได้ถ้าหากเป้าหมายนั้นต่ าเกินไปวางเป้าหมาย ผิด หรือเป้าหมายนั้นเป็นอันตรายต่อองค์การ   

๒. วัดโดยอาศัยความคิดระบบ (system approach) ด้วยข้อจ ากัดของแนวทางแรกที่
เน้นการให้ความส าคัญกับปัจจัยผลผลิตขององค์การ ดังนั้น จึงมีการอาศัยแนวความคิดเชิงระบบ ซึ่ง
ครอบคลุมส่วนอ่ืน ๆ ขององค์การมาประเมินขององค์การ โดยการวัดขององค์การตามแนวคิดนี้ จะ
ค านึงถึง ความสามารถขององค์การในการหาปัจจัยน าเข้า ความสามารถขององค์การในการแปรสภาพ
ปัจจัยน าเข้าเป็นปัจจัยผลผลิต ความสามารถในการอยู่รอดขององค์การท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงและความ สัมพันธ์แบบพ่ึงพากันระหว่างส่วนต่าง ๆ ขององค์การจะเห็นได้ว่า  แนว
ทางการประเมินผลแบบนี้มีข้อดี คือ เป็นการให้ความส าคัญต่อเป้าหมายระยะยาวขององค์การ 
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ขององค์การ และสามารถหาตัวชี้วัดอ่ืนมาประเมินขององค์การ หาก
เป้าหมายขององค์การมีความคลุมเครือ อย่างไรก็ตาม ข้อจ ากัดของแนวคิดนี้  คือ ตัวแปรบางตัว เช่น 
ความสามารถขององค์การในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นตัวแปรที่วัด
ค่อนข้างยาก นอกจากนั้น ยังท าให้นักวิชาการสนใจศึกษาถึงวิธีการท างาน (means) มากกว่า
เป้าหมายที่แท้จริง (ends) ขององค์การ 

๓.วัดจากความสามารถขององค์การในการเอาชนะใจผู้มีอิทธิพลต่อองค์การ(strategic 
constituencies approach) องค์การที่มีตามแนวคิดนี้ คือ องค์การที่สามารถรู้ได้ว่ากลุ่มใด บุคคลใด
มีความส าคัญต่อองค์การและสามารถเอาชนะใจกลุ่มคนเหล่านั้นหรือบุคคล  นั้น ๆ ได้ ซึ่งจะท าให้
บุคคลและกลุ่มบุคคลเหล่านั้นไม่ด าเนินการใด ๆที่ขัดขวางการท างานขององค์การ ดังนั้น องค์การจะ
อยู่รอดได้จะต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการของบุคคลและกลุ่มผล  ประโยชน์เหล่านั้นได้ดี
ข้อจ ากัดของแนวคิดนี้ คือ ความยากในการระบุว่า ใครหรือกลุ่มใดเป็นผู้ที่มีความส าคัญเหนือองค์การ 
และการหาข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับความต้องการของบุคคลและกลุ่มผลประโยชน์  ต่าง ๆ เป็นเรื่องที่
ค่อนข้างยากล าบาก ๔. วัดจากค่านิยมที่แตกต่างกันของสมาชิกในองค์การ (competing-values 
approach)แนวคิดนี้เห็นว่า การวัดขององค์การขึ้นอยู่กับผู้ประเมินว่าเป็นใคร มีค่านิยมอย่างไร 
เพราะบุคคลที่ก าหนดเป้าหมายขององค์การแต่ละคนมีค่านิยมที่แตกต่างกัน  เช่นผู้บริหาร ฝ่ายผลิต 
และฝ่ายสนับสนุน ต่างก็มีความคิดที่แตกต่างกันในเรื่องของเกณฑ์การประเมินของ องค์การ แนวคิดนี้



๒๖ 

มีความคล้ายคลึงกันกับแนวคิดระบบแต่แตกต่างกันที่แนวคิดนี้เน้นใน เรื่องของคนที่มีอิทธิพลต่อการ
อยู่รอดขององค์การเป็นหลักการวัดโดยดูจากค่า นิยมที่แตกต่างกันของสมาชิกองค์การ (Competing-
value approach) นี้ เป็นการวัดขององค์การโดยพิจารณาค่านิยมที่ขัดแย้งกันของคนใน องค์การใน 
๓ ประเด็น คือ การมองโครงสร้างองค์การว่าเน้นความยืดหยุ่นหรือการควบคุม การมองว่าควรจะเน้น
คนหรือองค์การ และการมองถึงกระบวนการภายในว่ามีวิธีการและเป้าหมายอย่างไร 

สรุปแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิ์ผล สรุปได้ว่า เป็นเครื่องมือวัด ความสามารถในการบรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การที่ก าหนดไว้ ด้วยการสนับสนุนเกื้อกูลกันของสมาชิก การ
ติดต่อสื่อสารที่ดีภายใต้การใช้ทรัพยากรทางการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยองค์การมี
ความสามารถในการปรับตัวและพัฒนาภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 ดังนั้น อาจพอสรุปแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลในองค์การซึ่งจากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ
แนวคิดเก่ียวกับในองค์การและผลการศึกษาของนักวิชาการต่าง ๆ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ประมวลแนวคิด
เกี่ยวกับประสิทธิผลในองค์การ โดยมีแนวคิดหลักที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปได้ตามตารางที่ ๒.๕ 
ดังต่อไปนี้ 
 
 

ตารางท่ี ๒.๕  แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลในองค์การ 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

Henry Mintzberg (1983, p. 20). องค์ประกอบขององค์กรประกอบด้วย 
๑. ท าหน้าที่จัดหาปัจจัยท าเข้า 
๒. ท าหน้าที่แปลงปัจจัยน าเข้า 
๓. ท าหน้าที่จัดจ าหน่วยผลผลิต 
๔. ท าหน้าที่ให้การสนับสนุนโดยตรง 

 
๒.๓ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

จากการประมวลแนวคิด ทฤษฏี เกี่ยวกับการบริหารจัดการ จากนักวิชาการหลากหลาย
ท่าน ผู้วิจัยจึงขอน าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ดังต่อไปนี้ 

๒.๓.๑ ความหมายของการบริหารจัดการ 
เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ซึ่งหมายถึง มนุษย์โดยธรรมชาติย่อมอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ไม่

อยู่อย่างโดยเดี่ยว การอยู่รวมกันเป็นกลุ่มของมนุษย์อาจมีได้หลายลักษณะและเรียกต่างกัน เป็นต้นว่า 
ครอบครัว (Family) เผ่าพันธุ์ (Tribe) ชุมชน (Community) สังคม (Society) และประเทศ 
(Country) เมื่อมนุษย์อยู่รวมกันเป็นกลุ่มย่อมเป็นธรรมชาติอีกที่ในแต่ละกลุ่มจะต้องมี “ผู้น ากลุ่ม” 
รวมทั้งมี “แนวทางหรือวิธีการควบคุมดูแลกันภายในกลุ่ม” เพ่ือให้เกิดความสุขและความสงบ
เรียบร้อย สภาพเช่นนี้ได้มีวิวัฒนาการตลอดมา โดยผู้น ากลุ่มขนาดใหญ่ เช่น ในระดับ ประเทศของ
ภาครัฐ ในปัจจุบันอาจเรียกว่า “ผู้บริหาร” ขณะที่การควบคุมดูแลกันภายในกลุ่มนั้น เรียกว่า การ
บริหาร (Administration) หรือการบริหารราชการ (Public Administration) ด้วยเหตุผลเช่นนี้ มนุษย์



๒๗ 

จึงไม่อาจหลีกเลี่ยงจากการบริหารหรือการบริหารราชการได้ง่าย และท าให้กล่าวได้อย่างมั่นใจว่า "ที่
ใดมีประเทศ ที่นั่นย่อมมีการบริหาร" 

ค าว่า การบริหาร (Administration) มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน “Administatrae” 
หมายถึง ช่วยเหลือ หรืออ านวยการ การบริหารมีความสัมพันธ์หรือมีความหมายใกล้เคียงกับค าว่า 
“Minister” ซึ่งหมายถึง การรับใช้หรือผู้รับใช้ หรือผู้รับใช้รัฐ คือ รัฐมนตรี ส าหรับความหมายดั้งเดิม
ของค าว่า administer หมายถึง การติดตามดูแลสิ่งต่างๆ ส่วนค าว่า การจัดการ (management) 
นิยมใช้ในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพ่ือมุ่งแสวงหาก าไร หรือก าไรสูงสุด 
ส าหรับผลประโยชน์ที่จะตกแก่สาธารณะถือเป็นวัตถุประสงค์รองหรือเป็นผลพลอยได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ จึง
แตกต่างจากวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยงานภาครัฐที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการสาธารณะทั้งหลายแก่
ประชาชน การบริหารภาครัฐทุกวันนี้หรืออาจเรียกว่า การบริหารจัดการ (Management 
Administration) เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจมากขึ้น เช่น การน าแนวคิดผู้บริหารสูงสุด (CEO) มาปรับใช้
ในวงราชการ การบริหารราชการด้วยความรวดเร็ว การลดพิธีการที่ไม่จ าเป็น การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ และการจูงใจด้วยการให้รางวัลตอบแทน เป็นต้น นอกเหนือ จากการที่ภาครัฐได้เปิด
โอกาสให้ภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจเข้ามารับสัมปทานจากภาครัฐ เช่น ให้สัมปทานโทรศัพท์มือถือ 
การขนส่ง เหล้า บุหรี่ อย่างไรก็ดี ภาคธุรกิจก็ได้ท าประโยชน์ให้แก่สาธารณะหรือประชาชนได้เช่นกัน 
เช่น จัดโครงการคืนก าไรให้สังคมด้วยการลดราคาสินค้า ขายสินค้าราคาถูก  หรือการบริจาคเงิน
ช่วยเหลือสังคม เป็นต้น  
 นักวิชาการหลากหลายท่านได้กล่าวถึง “ความหมายของการบริหารจัดการ” กล่าวคือ การ
บริหาร หมายถึง การท างาน ให้ส าเร็จโดยอาศัยผู้ อ่ืน เมื่อว่าตามค านิยามนี้  การบริหารใน
พระพุทธศาสนาเริ่มมีข้ึนเป็นรูปธรรม สองเดือนนับจากวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ นั่นคือวันอาสาฬหบูชา 
เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกแก่พระปัญจวัคคีย์ ซึ่งท าให้เกิดพระสังฆรัตนะข้ึน 
เมื่อมีพระสังฆรัตนะเป็นสมาชิก ใหม่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาอย่างนี้ พระพุทธเจ้าก็ต้องบริหารคณะ
สงฆ์๓๒ หรือหมายถึงการท างานของคณะบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ที่ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
เดียวกัน ความหมายเชิงพฤติกรรมคือ ศิลปะในการท างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อ่ืน๓๓ รวมถึง
การปกครอง (Government) การดูแลรักษาหมู่คณะ และการด าเนินงานหรือการจัดการ 
(Management) กิจกรรมต่างๆ ของหมู่คณะ หรือองค์การต่างๆ ได้ส าเร็จลุล่วงตามนโยบาย (Policy) 
และวัตถุประสงค์ (Purpose/Objective) ขององค์การนั้นๆ ด้วยดีมีประสิทธิภาพ (Efficiency)๓๔ การ
บริหารยังรวมถึงการใช้ศาสตร์และศิลป์ น าเอาทรัพยากรการบริหาร (Administration Resource) 
มาประกอบตามกระบวนการบริหาร (Process of Administration) ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด

                                                           
๓๒พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๑๐๒. 
๓๓พระมหาไพทูรย์ ปนฺตนนฺโท, การบริหารคณะสงฆ์ไทย, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 

๒๕๕๐), หน้า ๒๒. 
๓๔พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), การบริหารวัด, (นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, ๒๕๔๘), 

หน้า ๔๓-๕๐. 



๒๘ 

ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ๓๕ ซึ่งภาระหน้าที่ของบุคคลใดๆ ที่ปฏิบัติตนเป็นผู้บริหารที่จะต้องเข้ามาท า
หน้าที่จัดระเบียบและด ารงไว้ซึ่งสภาพภายใน (ทั้งท่ีเป็นคน วัสดุ เงินทุนฯลฯ) ของกลุ่มหรือหน่วยงาน 
เพ่ือให้กลุ่มดังกล่าวสามารถท างานจนบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ๓๖ ที่เป็นศาสตร์ที่ต้อง
ใช้ศิลป์และเทคนิค อย่างสูงเพ่ือการวินิจฉัยตัดสินใจในกระบวนการวางแผนและการควบคุมการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพต่องานนั้น๓๗ ดังกล่าวแล้ว  
 อย่างไรก็ตามการบริหารเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางสังคม ซึ่งพิจารณาได้เป็น ๓ 
ทาง คือ๓๘ 
 ๑) ทางโครงสร้าง เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 
ตามล าดับขั้นของสายบังคับบัญชา 
 ๒) ทางหน้าที่ เป็นขั้นตอนของหน่วยงานที่ระบุหน้าที่ บทบาท ความรับผิดชอบและ
เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
 ๓) ทางการปฏิบัติ เป็นกระบวนการบริหารด าเนินการในสถานการณ์ที่บุคคลต่อบุคคล
ก าลังมีปฏิสัมพันธ์ หรือร่วมท าปฏิกิริยาเก่ียวข้องซึ่งกันและกัน 
 ดังนั้น การบริหารเป็นเรื่องของการน าเอากฎหมายและนโยบายต่างๆ ไปปฏิบัติให้เกิดผล 
ซึ่งเป็นหน้าที่ของข้าราชการที่จะทางานด้วยความเต็มใจ ด้วยความเที่ยงธรรมและอย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้๓๙ การก าหนดแนวทางหรือนโยบาย การสั่งการ การอานวย
การ การสนับสนุน และการตรวจสอบ ให้ผู้ปฏิบัติสามารถดาเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ๔๐

ระบบที่ประกอบไปด้วยกระบวนการในการน าทรัพยากรทางการบริหารทั้งทางวัตถุและคนมา
ด าเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ๔๑ การด าเนินงานตามล าดับขั้น
อันประกอบด้วยการวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การอ านวยการ (Actuating) 
และการควบคุม (Controlling) เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยอาศัยคนและทรัพยากรอ่ืน๔๒ ซึ่งทั้งหมด
เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งภายในองค์การซึ่งมีล าดับการท างานเป็นขั้นตอน มีกลุ่มบุคคลเป็นกลไกส าคัญ
ในการบริหารงาน มีเงินทุน เครื่องจักร และวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ เป็นองค์ประกอบด้วย๔๓ การบริหาร
เป็นการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพ่ือตอบสนองความต้องการของบุคคล 

                                                           
๓๕สมพงษ์ เกษมสิน, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๖), หน้า ๒๗. 
๓๖ประยุทธ์ เจริญสวัสดิ์, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 

๒๕๔๐), หน้า ๓๓-๔๐. 
๓๗ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, การบริหารโรงเรียนประถมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย รามค าแหง, 

๒๕๓๗), หน้า ๗๘. 
๓๘วัชรี บูรณสิงห์, การบริหารหลักสูตร, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 

๒๕๔๓), หน้า ๗๗. 
๓๙พิทยา บวรวัฒนา, การบริหารเชิงบูรณาการ, (นนทบุรี : ส านักงานข้าราชการพลเรือน, ๒๕๔๖), หน้า ๑๕. 
๔๐มัลลิกา ต้นสอน, การจัดการยุคใหม่, (กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอร์เน็ท จากัด, ๒๕๔๔), หน้า ๕๕. 
๔๑ไพบูลย์ ช่างเรียน, วัฒนธรรมการบริหาร , (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๓๒), หน้า ๖๖-๘๐. 
๔๒ธนจรส  พูนสิทธิ์, การจัดการองค์การและการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๑), หน้า ๒๐. 
๔๓ธีรวุฒิ บุญยโสภณ, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : อักษรปริทรรศน์, ๒๕๓๔), หน้า ๑๕. 



๒๙ 

องค์การ หรือประเทศ หรือการจัดการเพ่ือผลก าไรของทุกคนในองค์การ๔๔ เป็นการใช้ศิลปะในการใช้
บุคคลอ่ืนร่วมกับปัจจัยในการจัดการ เพ่ือให้กิจกรรมด าเนินไปได้ตามวัตถุประสงค์ และสนองตอบ
ความคาดหวัง และจัดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้นมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน๔๕ แสดงถึง
กระบวนการที่ผู้จัดการใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่างๆ ด าเนินกิจการตามขั้นตอนต่างๆ โดยอาศัยความร่วม
แรงร่วมใจของสมาชิกในองค์การ การตระหนักถึง ความสามารถ ความถนัด ความต้องการและความ
มุ่งหวังด้านความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การควบคู่ไปด้วยองค์การจึงจะ
สัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้๔๖  ศิลปะในการท างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อ่ืนดังกล่าวนี้
เป็นการท างานต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปโดยอาศัยคนอ่ืนเป็นผู้ท าภายในสภาพองค์การที่กล่าวนั้น ทรัพยากร
ด้านบุคคลจะเป็นทรัพยากรหลักขององค์การที่เข้ามาร่วมกันท างานในองค์การ ซึ่งคนเหล่านี้จะเป็น
ผู้ใช้ทรัพยากรด้านวัตถุอ่ืน ๆ เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ เงินทุน รวมทั้งข้อมูลสนเทศต่าง ๆ เพ่ือผลิต
สินค้าหรือบริการออกจ าหน่ายและตอบสนองความพอใจให้กับสังคม๔๗ ซึ่งการบริหารงานบริหารทุก
อย่างจ าเป็นต้องกระท าโดยมีหลักเกณฑ์ ซึ่งก าหนดจากการวิเคราะห์ศึกษาโดยรอบคอบ ทั้งนี้ เพ่ือให้มี
วิธีที่ดีที่สุดในอันที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากยิ่งขึ้นเพ่ือประโยชน์ส าหรับทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง๔๘การบริหาร คือ กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไปร่วมมือกันด าเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างร่วมกัน๔๙ 
 สรุปได้ว่า การบริหาร หมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลป์น าเอาทรัพยากรบริหาร มา
ประกอบเป็นกระบวนการบริหาร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยอาศัย
ปัจจัยหลัก คือ เงิน บุคคล วัสดุสิ่งของ และวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย 
 ดังนั้น อาจพอสรุปแนวคิดเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการซึ่งจาก
การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการและผลการศึกษาของนักวิชาการ
ต่าง ๆ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ประมวลแนวคิดหลักของความหมายของแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการ โดยมีแนวคิดหลักท่ีเกี่ยวข้องสามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๖ ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 

                                                           
๔๔บุญทัน ดอกไธสง, การจัดองค์การ พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๓๗), หน้า ๙๐. 
๔๕สัมพันธ์ ภู่ไพบูลย์, องค์การและการจัดการ, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : พิทักษ์อักษร, 

๒๕๔๒), หน้า ๔๗-๕๐. 
๔๖พะยอม วงศ์สารศรี, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : พรานนกการพิมพ์, ๒๕๔๒), หน้า 

๓๓-๔๐. 
๔๗สมพงษ ์เกษมสิน, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๓), หน้า ๔๓. 
๔๘สมพงษ ์เกษมสิน, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๓), หน้า ๕๕. 
๔๙Simon, Herbert, A, Public Administration, (New York : Alfrcod A Kuopf, 1966), p.40. 



๓๐ 

ตารางท่ี ๒.๖  แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระธรรมโกศาจารย์  
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต),  
(๒๕๔๙, หน้า ๑๐๒). 

 

การท างาน ให้ส าเร็จโดยอาศัยผู้อ่ืน เมื่อว่าตามค านิยามนี้ 
การบริหารในพระพุทธศาสนาเริ่มมีขึ้นเป็นรูปธรรม สอง
เดือนนับจากวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ นั่นคือวันอาสาฬหบูชา 
เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกแก่
พระปัญจวัคคีย์ ซึ่งท าให้เกิดพระสังฆรัตนะขึ้น เมื่อมีพระสังฆ
รัตนะเป็นสมาชิก ใหม่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาอย่างนี้ 
พระพุทธเจ้าก็ต้องบริหารคณะสงฆ์ 

พระมหาไพทูรย์ ปนฺตนนฺโท, 
(๒๕๕๐), หน้า ๒๒. 
 

การท างานของคณะบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ที่ปฏิบัติงาน
ให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน ความหมายเชิงพฤติกรรมคือ 
ศิลปะในการท างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อ่ืน 

พระราชญาณวิสิฐ  
(เสริมชัย ชยมงฺคโล),  
(๒๕๔๘, หน้า ๔๓-๕๐). 
 

การปกครอง (Government) การดูแลรักษาหมู่คณะ และการ
ด าเนินงานหรือการจัดการ (Management) กิจกรรมต่างๆ 
ของหมู่คณะ หรือองค์การต่างๆ ได้ส าเร็จลุล่วงตามนโยบาย
และวัตถุประสงค์ขององค์การนั้นๆ ด้วยดีมีประสิทธิภาพ 

สมพงษ์ เกษมสิน,  
(๒๕๒๖, หน้า ๒๗). 
 

การใช้ศาสตร์และศิลป์  น าเอาทรัพยากรการบริหาร 
(Administration Resource) มาประกอบตามกระบวนการ
บริหาร(Process of Administration) ให้บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประยุทธ์ เจริญสวัสดิ์,  
(๒๕๔๐, หน้า ๓๓-๔๐). 

 

ภาระหน้าที่ของบุคคลใดๆ ที่ปฏิบัติตนเป็นผู้บริหารที่จะต้อง
เข้ามาท าหน้าที่จัดระเบียบและด ารงไว้ซึ่งสภาพภายในของ
กลุ่มหรือหน่วยงาน เพ่ือให้กลุ่มดังกล่าวสามารถท างานจน
บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ,  
(๒๕๓๗, หน้า ๗๘). 

 

เป็นศาสตร์ที่ต้องใช้ศิลป์และเทคนิค อย่างสูงเพ่ือการวินิจฉัย
ตัดสินใจในกระบวนการวางแผนและการควบคุมการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพต่องานนั้น 

วัชรี บูรณสิงห์,  
(๒๕๔๓, หน้า ๗๗). 

การบริหารเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางสังคม ซึ่ ง
พิจารณาได้ เป็น ๓ ทาง คือ๑) ทางโครงสร้ าง  เป็ น
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 
ตามล าดับขั้นของสายบังคับบัญชา ๒) ทางหน้าที่ เป็นขั้นตอน
ของหน่วยงานที่ระบุหน้าที่ บทบาท ความรับผิดชอบและ
เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
๓) ทางการปฏิบัติ เป็นกระบวนการบริหารด าเนินการใน
สถานการณ์ที่บุคคลต่อบุคคลก าลังมีปฏิสัมพันธ์ หรือร่วมท า
ปฏิกิริยาเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน 



๓๑ 

 ๒.๓.๒ สาระส าคัญของการบริหารจัดการ 
 นักวิชาการได้กล่าวถึง “สาระส าคัญของการบริหารจัดการ” ไว้ดังนี้ 
 เสนาะ ติเยาว์ ได้แยกสาระส าคัญของการบริหารจัดการ ออกเป็น ๕ ลักษณะ ได้แก่๕๐ 
 ๑) การบริหารเป็นการท างานกับคนและโดยอาศัยคน 
 การบริหารเป็นกระบวนการทางสังคม คือ อาศัยกลุ่มคนที่ร่วมกันท างานเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายขององค์การ ผู้บริหารจะต้องรับผิดชอบให้งานส าเร็จโดยอาศัยความร่วมมือของคนอ่ืน การ
ท างานกับคนและโดยอาศัยคนนั้นต้องอาศัยคุณสมบัติของผู้บริหารอย่างหนึ่ง คือ ท างานร่วมกับคน
อ่ืนได้หรือเป็นผู้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอ่ืน มิฉะนั้นจะท างานไม่ส าเร็จ สาระส าคัญของการบริหารใน
ข้อนี้แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จจะต้องมีสิ่งต่างๆ ดังนี้ 
  ๑.๑) มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลดี 
  ๑.๒) มีความเป็นผู้น าและสามารถท างานเป็นทีมได้ดี 
  ๑.๓) มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ หากมีความ
เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ 
  ๑.๔) มีความสามารถท าให้งานบรรลุเป้าหมายได้ 
 ๒) การบริหารท าให้งานบรรลุเป้าหมายขององค์การ 
 เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุกคนจึงจะท าให้
ส าเร็จลงได้ เป้าหมายเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้บริหารจะต้องท าให้บรรลุได้นั้น จะต้องมีลักษณะส าคัญ ๓ 
ประการ คือ 
  ๒.๑) เป้าหมายต้องสูงและสามารถท าให้ส าเร็จ เป้าหมายสูงเกินไปก็ท าให้ส าเร็จไม่ได้ 
เป้าหมายต่ าเกินไปก็ไม่ท้าทาย และไม่มีคุณค่า 
 ๒.๒) การจะได้ถึงเป้าหมาย จะต้องมีระบบงานที่ดี  และจะต้องมีแผนงานที่มี
ประสิทธิภาพ 
 ๓) การบริหารเป็นความสมดุลระหว่างและประสิทธิภาพ 
 ค าว่า  หมายความว่า ท างานให้บรรลุส าเร็จตามที่ก าหนด ส่วนค าว่า ประสิทธิภาพ 
หมายความว่า ท างานโดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดหรือเสียค่าใช้จ่ายต่ าสุด การท างานให้ส าเร็จ
อย่างเดียวไม่พอ แต่ต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายที่ประหยัดอีกด้วย การท าให้ได้ทั้งสองอย่างคือ งานบรรลุ
ตามท่ีต้องการและใช้ทรัพยากรต่ าสุด จึงเป็นความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและ 
 ๔) การบริหารเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 เป็นที่รับรู้โดยทั่วไปว่าเราอาศัยอยู่บนโลกที่มีทรัพยากรจ ากัด การใช้ทรัพยากรต่างๆ จึง
ต้องตระหนักอยู่สองข้อใหญ่ๆ คือ เมื่อใช้ทรัพยากรใดไปแล้ว ทรัพยากรนั้นจะหมดสิ้นไปไม่สามารถ
คืนกลับมาได้ และจะต้องเลือกใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมอย่าให้เกิดการสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ 
ดังนั้น การบริหารกับเศรษฐศาสตร์จึงมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เศรษฐศาสตร์ เป็นการศึกษาถึง
การกระจายการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดอย่างไร ส่วนผู้บริหารในองค์การจะต้องผลิตสินค้าและ
บริหารให้เกิดทั้งประสิทธิภาพและ 

                                                           
๕๐เสนาะ ติเยาว์, หลักการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๖). 



๓๒ 

  ๕) การบริหารจะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป 
 ผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จจะต้องสามารถคาดคะเนในการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น
อย่างถูกต้อง และสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนั้น สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ไปจาก
เดิม ที่ส าคัญมี ๔ อย่าง คือ 
 ๕.๑) โลกที่ไร้พรมแดน กล่าวง่ายๆ ว่า ปัจจุบันโลกดูจะเล็กลงไปและไม่มีพรมแดน
ประเทศขีดกั้นไว้ในเรื่องการขนส่ง การสื่อสาร ดนตรี เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ข่าวสารข้อมูล การใช้ชีวิต  
รสนิยม และการบริโภค เป็นต้น บริษัทต่างๆ จึงท าธุรกิจได้ทั่วโลกโดยมีการกีดกั้นน้อยลง คนสามารถ
ไปมาหาสู่กันโดยไร้พรมแดน มีคนต่างเชื้อชาติท างานร่วมกัน ผู้บริหารต้องบริหารงานในลักษณะ
ผู้บริหารข้ามวัฒนธรรม มีการท างานเป็นทีม หรือบริหารงานโดยความร่วมมือกันมากข้ึน 
 ๕.๒) การบริหารคุณภาพ ผู้บริหารจะบริหารโดยเน้นคุณภาพของสินค้าเป็นส าคัญ 
ผู้บริหารคุณภาพที่เคยตรวจสอบสินค้าในตอนท้ายกระบวนการผลิตหรือเมื่อสินค้าท าเสร็จแล้วก็
เปลี่ยนไปเป็นการตรวจสอบคุณภาพสินค้าระหว่างกระบวนการผลิต หรือเมื่อสินค้ายังผลิตไม่เสร็จเพ่ือ
ปรับเครื่องจักรไม่ให้เกิดความสูญเสียขึ้น การบริหารที่เคยแก้ไขสาเหตุที่ท าให้สินค้าไม่ได้คุณภาพก็
เปลี่ยนเป็นการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องที่บุคลากร กระบวนการผลิตและตัวผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพนี้เรียกว่า การบริหารคุณภาพโดยรวม 
 ๕.๓) การท าลายสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมนุษย์เผชิญกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เป็นพิษ อัน
เกิดจากการท าลายน้ า อากาศ โลกร้อนขึ้น การเสื่อมสลายาของโอโซน สิ่งแวดล้อมเป็นพิษปนเปื้อน
อยู่ในอาหาร อากาศ และมลภาวะในอากาศน้ าและในดิน เป็นต้น ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
หรือนักบริหารก็ตาม จะต้องน าเอาการท าลายสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ มารวมไว้ในการบริหารงานที่จะ
ป้องกันหรือยุติการท าลายสิ่งแวดล้อม 
 ๕.๔) การตื่นตัวทางด้านศีลธรรมและจรรยา ในปัจจุบันผู้บริหารจะถูกกดดันจากสังคม 
รัฐบาล และประชาชนโดยทั่วไป ให้บริหารงานที่มีศีลธรรมและจรรยาบรรณมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ทั้งนี้
เพราะสาเหตุการได้รับอันตรายจากการบริโภคสินค้า การโฆษณาสินค้าที่ขาดความรับผิดชอบ การ
ก าหนดราคาสินค้าที่เอาเปรียบผู้บริโภค การกีดกันสินค้าหรือบริการของคู่แข่งขัน การใช้ข้อมูลภายใน
สร้างความได้เปรียบทางการค้าและการบริหารงานที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม เป็นต้น 
 สรุปได้ว่า สาระส าคัญของการบริหารจัดการ ล้วนเป็นกระบวนการที่มุ่งให้งานบรรลุส าเร็จ
ตามเป้าหมาย โดยอาศัยการท างานร่วมกันของคน ให้บรรลุส าเร็จตามที่ก าหนด และใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างประหยัดหรือเสียค่าใช้จ่ายต่ าที่สุด อีกทั้ง ต้องค านึงถึง ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม มลพิษที่
เกิดขึ้น เช่น อากาศเสีย น้ าเสีย เป็นต้น รวมถึงต้องเป็นกระบวนการที่ถูกต้องตามหลักศีลธรรมและ
กฎหมายด้วย 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

๒.๓.๓ หลักของการบริหารจัดการ 
นักวิชาการได้กล่าวถึง “หลักของการบริหารจัดการ” ไว้ดังนี้ 
เฮนรี่ ฟาโยล (Henry Fayol) กล่าวถึง หลักท่ัวไปของการบริหารจัดการ” ว่า หลักบริหาร

จัดการโดยทั่วไปยืดหยุ่นได้ และต้องใช้ได้กับเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งดังกล่าวนี้มีหลักของการบริหาร
จัดการไว้ ๑๔ ข้อ ดังนี้๕๑ 

๑) การแบ่งงานกันท า เป็นความเชี่ยวชาญพิเศษที่นักเศรษฐศาสตร์เห็นว่าจ าเป็นส าหรับ
ความมีประสิทธิภาพในการใช้แรงงาน ต้องประยุกต์ใช้หลักการนี้ในงานทุกชนิด ทั้งงานการจัดการ
และงานเทคนิค 

๒) อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ อ านาจและความรับผิดชอบมีความสัมพันธ์กัน  
ซึ่งความรับผิดชอบเกิดจากอ านาจหน้าที่ อ านาจเป็นส่วนประกอบของปัจจัยที่เป็นทางการต่างๆ ได้มา
จากต าแหน่งผู้บริหาร และปัจจัยส่วนบุคคล เป็นการประสมประสานของการมีไหวพริบ ประสบการณ์ 
คุณค่าทางศีลธรรม ความรับผิดชอบในอดีต ฯลฯ ซึ่งอ านาจหน้าที่ต้องอยู่คู่กับความรับผิดชอบ 

๓) ความมีระเบียบวินัย เป็นการยอมรับ เคารพ ข้อตกลงซึ่งกันและกัน การประยุกต์ใช้พลัง
และสัญลักษณ์ภายนอกของการยอมรับ วินัยต้องมีความเหนือกว่าในทุกระดับเพ่ือให้สามารถบังคับ
ใช้ได ้

๔) การมีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว  หมายถึง พนักงานควรจะได้รับค าสั่งจาก
ผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว 

๕) การมีเป้าหมายเดียวกัน ข้อนี้ยึดหลักการว่า กิจกรรมของแต่ละกลุ่มต้องมีจุดหมายและ
แผนการเดียวกัน ข้อแตกต่างจากการมีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว คือ หลักการนี้สัมพันธ์กับการจัด
องค์การของบริษัทมากกว่าบุคคล หมายความว่า การตัดสินใจทุกกรณีต้องมาจากผู้บริหารสูงสุด 
 ๖) ผลประโยชน์ส่วนตัวมีความส าคัญน้อยกว่าผลประโยชน์ขององค์กร  หมายถึง 
ผลประโยชน์ (ความสนใจ) เฉพาะของผู้จัดการและพนักงาน ถือเป็นรองจากผลประโยชน์ (ความ
สนใจ) ทั้งหมดขององค์การ 
 ๗) ค่าตอบแทนและวิธีจ่ายค่าตอบแทน นั่นคือ การจ่ายค่าตอบแทนควรจะยุติธรรมและ
สนองความพึงพอใจสูงสุด ทั้งนายจ้างและลูกจ้างเท่าที่จะท าได้ 
 ๘) การรวมอ านาจ หลักข้อนี้ไม่ได้รวมถึงการรวมอ านาจหน้าที่ แต่หมายถึง ขอบเขตของ
การรวมอ านาจหน้าที่หรือกระจายอ านาจ ผู้บริหารระดับสูงจะต้องก าหนดระดับการรวมอ านาจและ
การกระจายอ านาจที่เหมาะสม ทั้งท่ีขึ้นกับสถานการณ์และลักษณะขององค์การ 
 ๙) สายการบังคับบัญชา เป็นสายการบังคับบัญชาเพ่ือให้การติดต่อสื่อสารขององค์การ
คล่องตัว 
 ๑๐) ค าสั่ง องค์การจะก าหนดต าแหน่งหน้าที่ส าหรับทุกคน และทุกคนจะเข้าใจต าแหน่ง
หน้าที่ของเขา 
 ๑๑) หลักความเสมอภาค การจัดการใช้หลักเท่าเทียมกันตลอดทั้งความเมตตา และความ
ยุติธรรม 
                                                           

๕๑ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธรรมสาร จ ากัด, 
๒๕๔๕). 



๓๔ 

 ๑๒) ความมั่นคงในงาน การออกจากงานบ่อยๆ เป็นเหตุผลของการบริหารจัดการที่ไม่ดี 
และชี้ว่าเป็นอันตรายตลอดจนท าให้เสียค่าใช้จ่าย ธุรกิจที่มั่งคั่งโดยทั่วไปจะแสดงถึงความรู้สึกมั่นคง
ของพนักงานด้วย 
 ๑๓) ความคิดริเริ่ม ผู้บริหารที่มีจะต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาและการ
บริหารงาน 
 ๑๔) ความสามัคคี เป็นหลักการที่ว่า สามัคคีคือพลัง ความเข้ากันได้ระหว่างสมาชิกใน
องค์การจะท าให้เกิดความแข็งแกร่ง 
 สรุปได้ว่า หลักของการบริหารจัดการ เป็นแนวคิดด้านการจัดการที่มุ่งลักษณะหน้าที่ของ
องค์การและการบริหารจัดการโดยใช้การวางแผน การจัดองค์การ การน า และการควบคุม ซึ่ง
หลักการดังกล่าวนี้ไม่เพียงแต่น ามาใช้ในวงการธุรกิจเท่านั้น แต่ยังสามารถน าไปใช้กับการเมือง 
ศาสนา การสังคมสงเคราะห์ การทหาร และกิจกรรมสาขาอ่ืนๆ เพราะทุกองค์การต้องอาศัย
กระบวนการในการบริหารจัดการด้วยกันทั้งนั้น 
 ๒.๓.๔ วิวัฒนาการแนวคิด ทฤษฎี การบริหารจัดการ 
 ความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรมท าให้เกิดการบริหารจัดการที่ปรากฏ
รูปร่างออกมาเป็นหลักวิชาการที่เป็นทางการ (Formal Discipline) ในช่วงไม่น้อยกว่า ๑ ศตวรรษที่
ผ่านมา 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ ได้รวบรวมและสรุป แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการ ซึ่งมี
วิวัฒนาการมาหลายยุค ไว้ดังนี้ 
 เมื่อประมาณ ๑,๐๐๐ ปีที่ผ่านมา ผู้บริหารทั้งหลายได้มีการต่อสู้กับปัญหาและประเด็น
ทางด้านการบริหารจัดการคล้ายคลึงกับที่ผู้บริหารปัจจุบันก าลังเผชิญอยู่ รวมปี พ.ศ.๑๑๐๐ ชาวจีนได้
มีการปฏิบัติหน้าที่ทางการบริหารจัดการ ๔ หน้าที่ ได้แก่๕๒ 
 ๑) การวางแผน (Planning) 
 ๒) การจัดองค์การและการจัดคนเข้าท างาน (Organizing and Staffing) 
 ๓) การน า (Leading) 
 ๔) การควบคุม (Controlling) 
 ซึ่งปรากฏเป็นหลักฐาน การสร้างก าแพงเมืองจีนที่ส าเร็จลงได้ ก็เพราะใช้หน้าที่ทางการ
บริหารจัดการ 
 ชาวกรีกได้รู้จักการบริหารจัดการในฐานะศิลปะและสนับสนุนแนวคิดทางด้านวิทยาการใน
การท างาน ชาวโรมันใช้การกระจายอ านาจของการบริหารจัดการกับอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ไพศาลของ
พวกเขาก่อนเริ่มปีคริสต์ศักราช ชาวเมืองเวนิสได้ก าหนดมาตรฐานการผลิตโดยใช้สายประกอบการ
ผลิต ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๒ (ยุคกลาง) มีการสร้างคลังสินค้าและการใช้ระบบสินค้าคงเหลือใน
การควบคุมขนาดที่เหมาะสม 

แต่ประวัติความเป็นมาเหล่านี้ ผู้บริหารส่วนใหญ่ได้ด าเนินการปฏิบัติมาอย่างเข้มงวด บน
พ้ืนฐานของการลองผิดลองถูก กว่าจะวิวัฒนาการเป็นแนวคิดในการบริหารจัดการในปัจจุบัน 

                                                           
๕๒เรื่องเดียวกัน, ๑๐๓. 



๓๕ 

  ยังมีนักวิชากรได้สรุป แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการ ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ ปี ค.ศ.๑๙๕๐ 
จนถึงปัจจุบันว่า มีทั้งสิ้น ๒๕ ประการ ได้แก่๕๓ 
 ๑) แขนงการตัดสินใจ (Decision) ใช้ในปี ค.ศ.๑๙๕๙ ถึงปัจจุบัน เป็นเทคนิคช่วยในการ
ตัดสินใจภายใต้สภาพความเสี่ยง โดยค านึงถึงคุณค่าและผลประโยชน์หรือขาดทุนที่คาดไว้ในแต่ละ
ทางเลือก ทั้งนี้เป็นโมเดลที่ใช้ในภาพ โดยแสดงถึงโครงสร้างของล าดับทางการเลือกการตัดสินใจใน
การปฏิบัติงานและแสดงผลตอบแทนที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณี รวมทั้งความน่าจะเป็นที่เกี่ยวข้องกันใน
แต่ละสถานการณ์ความเป็นไปได้ในอนาคต 
  ๒) ตาข่ายการบริหาร (Managerial Grid) ใช้ในปี ค.ศ.๑๙๖๔-๑๙๗๘ เป็นโมเดลทฤษฎี
โดยมุ่งความส าคัญที่การผลิตและคน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหาร เทคนิคนี้ใช้พัฒนาองค์การ  
ซึ่งใช้ประเมินรูปแบบการจัดการของผู้น าโดยผ่านการใช้ตารางเป็นตัวแทนพิจารณา 
 ๓) สิ่ งที่ท าให้ เกิดความพึงพอใจในงานและสิ่ งที่ท าให้ เกิดความไม่พึงพอใจในงาน  
(Satisfiers & Dissatisfies) ใช้ในปี ค.ศ. ๑๙๕๙ ถึงปัจจุบัน มี ๒ ปัจจัย คือ 
 ๓.๑) ปัจจัยจูงใจ เป็นปัจจัยภายในของบุคคลที่มีอิทธิพลในการสร้างความพึงพอใจใน
การท างาน เช่น ความก้าวหน้า ความส าเร็จ การยกย่อง เป็นต้น 
 ๓.๒) ปัจจัยสุขอนามัย เป็นปัจจัยภายนอกที่ป้องกันไม่ให้พนักงานเกิดความไม่พึงพอใจ
ในการท างาน การเสนอสุขอนามัย ไม่ใช่วิธีการจูงใจที่ดีที่สุด แต่เป็นการป้องกันความไม่พึงพอใจ 
ประกอบด้วย ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมาท างานหรือการขาดงานของพนักงาน เช่น นโยบายบริษัท 
การบังคับบัญชา ความมั่นคงในงาน ค่าตอบแทน สภาพการท างาน เป็นต้น 
 ๔) ทฤษฎี  X และทฤษฎี Y (Theory X and Theory Y) ใช้ในปี ค.ศ.๑๙๖๐ ถึงปัจจุบัน  
 ๔.๑) ทฤษฎี  X เป็นทัศนะที่มีข้อสมมติในการบริหารว่า บุคคลทั่วไปมีลักษณะ  
ไม่ชอบท างาน ขาดความกระตือรือร้น ขาดความรับผิดชอบ ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง และพอใจที่ถูก
น าแทนที่จะเป็นผู้น า 
 ๔.๒) ทฤษฎี  Y เป็นทัศนะที่มีข้อสมมติในการบริหารว่า บุคคลทั่วไปมีลักษณะ  
เต็มใจที่จะท างาน มีความรับผิดชอบ สามารถบังคับบัญชา ควบคุม และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้
ด้วยตัวเอง 
 ๕) การระดมสมอง (Brainstorming) ใช้ในปี ค.ศ.๑๙๕๙ ถึงปัจจุบัน เป็นกระบวนการ ที่ให้
บุคคลอื่นมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่ก าหนดในช่วงที่มีการอภิปรายกลุ่มโดย
เสรี โดยใช้เทคนิคกระตุ้นความคิดริเริ่มและจินตนาการของบุคคลให้ผู้มีส่วนร่วมเสนอแนะนวัตกรรม
และความคิดเห็นอย่างเสรี 
 ๖) การฝึกอบรมแบบไวต่อความรู้สึก (Training Group) ใช้ในปี ค.ศ.๑๙๖๙-๑๙๘๓  
เป็นเทคนิคท่ีใช้ในการพัฒนาองค์การเพ่ือเพ่ิมทักษะด้านความคิดของผู้เข้าฝึกอบรมทางด้านพฤติกรรม
ของตนเอง และพฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่ม 
 ๗) การรวมตัวระหว่างธุรกิจ (Conglomeration) ใช้ในปี ค.ศ.๑๙๖๔ ถึงปัจจุบัน เป็นการ
รวมตัวระหว่างหลายธุรกิจที่ไม่เก่ียวข้องกัน การรวมตัวระหว่างธุรกิจนี้มีได้ใน ๒ กรณี คือ 

                                                           
๕๓อ้างแล้ว. 



๓๖ 

 ๗.๑) การขยายตัวไปยังธุรกิจอ่ืน เป็นกลยุทธ์ที่ใช้เพ่ือเพ่ิมธุรกิจใหม่ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ 
เพ่ือน าไปขายในตลาดใหม่และใช้ในเทคโนโลยีใหม่ โดยผลิตภัณฑ์ใหม่จะไม่มีความเกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์เดิมและตลาดเดิม 
 ๗.๒) การขยายธุรกิจโดยการควบกิจการ เป็นการรวมกิจการตั้งแต่สองกิจการขึ้นไปเป็น
กิจการเดียวกัน โดยใช้ชื่อของกิจการที่รับโอน 
 ๘) การบริหารจัดการโดยวัตถุประสงค์ (MBO) ใช้ในปี ค.ศ.๑๙๖๓-๑๙๖๗ เป็นขั้นตอนใน
การก าหนดวัตถุประสงค์โดยผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชาร่วมกันภายในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้ หรือเป็นขั้นตอนในการก าหนดเป้าหมายร่วมกันระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชา เพ่ือใช้
เป็นแนวทางปฏิบัติให้ส าเร็จตามเป้าหมายนั้น 
 ๙) การกระจายธุรกิจ (Diversification) ใช้ในปี ค.ศ.๑๙๕๙ ถึงปัจจุบัน เป็นกลยุทธ์ระดับ
บริษัท ซึ่งผู้จัดการพยายามที่จะใช้ทรัพยากรขององค์การให้ดียิ่งขึ้น โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และ
ตลาดใหม่ 
 ๑๐) ทฤษฎี Z (Theory Z) ใช้ในปี ค.ศ.๑๙๘๗ ถึงปัจจุบัน เป็นทฤษฎีซึ่งอธิบายโครงร่าง
งานในการบริหาร โดยใช้หลักธุรกิจของสหรัฐอเมริการ่วมกับญี่ปุ่น (มุ่งการตัดสินใจร่วมกัน การ
ประเมิน และการเลื่อนต าแหน่งอย่างล่าช้า และการเกี่ยวข้องแบบครอบครัว) 
 ๑๑) การงบประมาณฐานศูนย์ (Zero-Base Budgeting) ใช้ในปี ค.ศ.๑๙๗๖ ถึงปัจจุบัน 
เป็นการจัดสรรทรัพยากรให้กับโครงการหรือกิจกรรม โดยถือหลักก าหนดงบประมาณโดยเริ่มต้นใหม่ 
เช่น โครงการใหม่ กิจรรมใหม่ การจ้างงานใหม่ ฯลฯ ทั้งนี้เป็นเทคนิคการควบคุมซึ่งต้องการให้ทุก
โปรแกรมการก าหนดงบประมาณของบริษัทต้องมีการส ารวจทุกปี โดยถือเกณฑ์อัตราส่วนระหว่าง
ผลประโยชน์และต้นทุน 
 ๑๒) การกระจายอ านาจ (Decentralization) ใช้ในปี ค.ศ.๑๙๘๕ ถึงปัจจุบัน เป็นขอบเขต
ซึ่งมีการมอบอ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจและความรับผิดชอบไปยังระดับล่างตามสายการบังคับ
บัญชาขององค์การ 
 ๑๓) วงจรคุณภาพ (Quality Circle) ใช้ในปี ค.ศ.๑๙๘๕ ถึงปัจจุบัน เป็นกลุ่มท างานหน่วย
เล็ก ประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่ ๔-๑๕ คน ร่วมกันศึกษาการควบคุมคุณภาพ เกี่ยวกับการผลิตและการ
ปฏิบัติการอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนระบุปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา โดยมีการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลา 
 ๑๔) ความเป็นเลิศ (Excellence) ใช้ในปี ค.ศ.๑๙๗๘ ถึงปัจจุบัน ซึ่งระบุความเป็นเลิศของ
องค์การ ๘ ประการ คือ การมุ่งการกระท า การอยู่ใกล้ชิดกับลูกค้า การส่งเสริมความอิสระและความ
เป็นเจ้าของกิจการ การเพิ่มประสิทธิภาพโดยอาศัยคน มุ่งที่ค่านิยม การด าเนินธุรกิจที่เชี่ยวชาญ การ
มีโครงสร้างที่เรียบง่ายและมีที่ปรึกษาน้อยลง และการเข้มงวดพร้อมผ่อนปรนในขณะเดียวกัน 
 ๑๕) การปรับโครงสร้างองค์การใหม่ (Restructuring) ใช้ในปี ค.ศ.๑๙๘๔ ถึงปัจจุบัน เป็น
การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในวิธีการปฏิบัติงานขององค์การ หรือเป็นวิธีเพ่ิมประสิทธิภาพ และของ
องค์การ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในโครงสร้างองค์การ รวมทั้งลดระดับการบริหาร
และส่วนประกอบของการเปลี่ยนแปลงองค์การ การจัดหาบุคคล และการลดขนาดของปริมาณคน 



๓๗ 

 ๑๖) การบริหารจัดการกลุ่มธุรกิจที่ลงทุนหรือการจัดการเกี่ยวกับการกระจายการลงทุน
หรือกระจายความเสี่ยง (Portfolio Management) ใช้ในปี ค.ศ. ๑๙๗๕ ถึงปัจจุบัน เป็นกลยุทธ์ของ
บริษัทซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์องค์ประกอบของธุรกิจและผลิตภัณฑ์แล้วก าหนดกลยุทธ์การ
จัดสรรทรัพยากรทางการเงินส าหรับแต่ละธุรกิจและผลิตภัณฑ์นั้น 
 ๑๗) การบริหารจัดการโดยเดินดูรอบๆ (MBWA) ใช้ในปี ค.ศ.๑๙๘๘ ถึงปัจจุบัน เป็น
แนวทางในการจัดการซึ่งเกี่ยวกับการไปเยี่ยมเยียนแผนกต่างๆ ขององค์การโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า และจะสนทนากับผู้บริหารและพนักงานแบบไม่เป็นทางการอย่างใกล้ชิด หรือหมายถึง
เทคนิคการติดต่อสื่อสารอย่างหนึ่ง ซึ่งผู้บริหารพบปะโดยตรงกับพนักงานเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกัน
และกัน 
 ๑๘) โครงสร้างองค์การแบบเมทริกช์ (Matrix) ใช้ในปี ค.ศ.๑๙๗๕ ถึงปัจจุบัน เป็นการ
จัดการในลักษณะแผนก แต่ขึ้นกับหน้าที่องค์การ โดยจะมีสายการบังคับบัญชา ๒ สายที่เกิดขึ้น พร้อม
กัน คือ สายงานบังคับบัญชาที่เป็นงานประจ า และสายการบังคับบัญชาที่เป็นงานโครงการ 

๑๙) การบริหารจัดการญี่ปุ่นแบบแคมบัง (Kamban) ใช้ในปี ๑๙๘๓ ถึงปัจจุบัน เป็นระบบ
ย่อยของวิธีการควบคุมให้ทันเวลา ที่เกี่ยวข้องกับระบบเคลื่อนไหวของชิ้นส่วนหนึ่งชิ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับ
กระดาษแผ่นและภาชนะที่บรรจุ เพ่ือดึงและเคลื่อนชิ้นส่วนจากงานหนึ่งไปยังอีกงานหนึ่ง โดย
แผ่นกระดาษจะก าหนดมาตรฐานของชิ้นส่วนอยู่และจะติดไปพร้อมกับชิ้นส่วนนั้น หรือเป็นอีกชื่อหนึ่ง
ของการควบคุมสินค้าคงเหลือแบบทันเวลาพอดี 
 ๒๐) การบริหารจัดการแบบผู้ประกอบการ (Intrapreneuring) ใช้ในปี ค.ศ.๑๙๘๔ ถึงปัจจุบัน 
เป็นกิจกรรมของผู้ประกอบการภายในองค์การ กล่าวคือ แต่ละกลุ่มจะท าบทบาทในการเป็น
ผู้ประกอบการภายในองค์การ 
 ๒๑) วัฒนธรรมบริษัท (Corporate Culture) ใช้ในปี ค.ศ.๑๙๘๔ ถึงปัจจุบัน เป็นระบบ
ความเชื่อและค่านิยมร่วมที่มีการพัฒนาขึ้นมาภายในสังคมและชี้น าพฤติกรรมของสมาชิก หรือเป็ น
ระบบซึ่งมีความหมายร่วมกันภายในสังคมหนึ่ง ซึ่งจะก าหนดวิธีการที่บุคคลน ามาปฏิบัติ เป็นระบบซึ่ง
ก าหนดโดยสมาชิกที่ท าให้สังคมหนึ่งแตกต่างจากสังคมหนึ่ง 
 ๒๒) การลดขนาดองค์การ (Downsizing) ใช้ในปี ค.ศ.๑๙๘๙ ถึงปัจจุบัน เป็นการปรับลด
ขนาดและขอบเขตของแรงงานลงเป็นอย่างมาก โดยพยายามค้นหาหรือก าหนดขนาดที่เหมาะสมของ
แรงงานให้แก่องค์การ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขององค์การ กลยุทธ์นี้จะก าหนดระดับการจ้างงาน
ขององค์การด้วยการใช้แผนการให้ออกจากงานเรียกว่า การเกษียณอายุงาน หรือแผนการปลด
พนักงานออก ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงองค์การให้อยู่รอดและสามารถแข่งขันกับธุรกิจอ่ืนได้ 
 ๒๔) ทีมท่ีบริหารด้วยตนเอง (Self-Managed Teams) ใช้ในปี ค.ศ.๑๙๙๐ ถึงปัจจุบัน เป็น
กลุ่มงานอัตโนมัติโดยพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรม เพ่ือให้ท างานทั้งหมดในหน่วยงานหนึ่งโดยทีมงาน
นั้น ทั้งนี้จะไม่มีการควบคุมจากผู้บังคับบัญชาขั้นต้น 
 ๒๕) การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management) ใช้ในปี ค.ศ.
๑๙๙๑ ถึงปัจจุบัน เป็นการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม ๔ ประการ คือ 
  ๒๕.๑) มุ่งเน้นที่ความพึงพอใจของลูกค้า 
  ๒๕.๒) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 



๓๘ 

  ๒๕.๓) มีการปรับปรุงคุณภาพทุกอย่างขององค์การ 
  ๒๕.๔) มีความถูกต้องแม่นย าในการวัด 
  ๒๕.๕) มอบอ านาจให้แก่พนักงาน 

นักวิชาการบางท่านได้กล่าวถึง แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการ ไว้ดังนี้๕๔ 
แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการวิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบันนี้ สามารถแบ่งออกได้เป็น ๕ 

แนวความคิด คือ 
แนวคิดท่ี ๑ แนวคิดแบบดั้งเดิม (Classic Approach) 
แนวคิดทางการบริหารแบบดั้งเดิมนี้เป็นแนวคิดเก่าที่สุดของการบริหารที่ยังคงใช้ อยู่ใน

ปัจจุบัน แม้จะมีการปรับเปลี่ยนไปบ้าง แต่หลักการที่ส าคัญๆ ยังคงใช้อยู่ เป็นแนวคิดที่ยอมรับกันมาก 
โดยเน้นว่า การบริหารจะมีกระบวนการที่ใช้ในการบริหารงานทุกประเภท จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เป็น
วิธีการบริหารที่เป็นสากล แนวคิดการบริหารแบบดังเดิมนี้ ประกอบด้วย ๔ แนวคิด คือ 

๑) การบริหารตามหลักวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) ผู้ที่ระเริ่มหลักการนี้
ขึ้นมาคือ เฟรดริค เทเลอร์ (Frederick W.Talor) ซึ่งได้ชื่อว่าบิดาของการบริหารตามหลัก
วิทยาศาสตร์ โดยจากการสังเกตเห็นว่าบริษัทที่เขาท างานอยู่นั้น มีผลผลิตต่ า ขาดประสิทธิภาพ งาน
สูญเสียมีมาก และงานไม่มีระบบ เขาจึงพัฒนาหลักการ ๔ ข้อ ของการบริหารตามหลักวิทยาศาสตร์ 
ดังนี้ 
  ๑.๑) งานทุกงานต้องก าหนดวิธีการท างานขึ้นมาก่อน โดยการค้นคว้าและทดลองหา
วิธีท างานที่ดีที่สุดขึ้นมาและก าหนดให้ทุกคนต้องท างานตามวิธีที่ก าหนดนั้น คนงานจะเลือกวิธีการ
ท างานตามใจชอบไม่ได้ วิธีการท างานนั้นจะรวมถึง การเคลื่อนไหว การใช้เวลา สภาพการท างานและ
มาตรฐานของงาน 
 ๑.๒) คนงานที่จะรับเข้ามาท างานจะต้องมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเพ่ือหาว่า แต่ละ
คนมีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของงาน 
 ๑.๓) คนงานทุกคนจะต้องรับการอบรมก่อนมอบหมายให้ท างาน โดยหาว่าแต่ละคน
เหมาะที่จะท างานอะไร จะได้มอบหมายงานให้ถูกและตรงกับความรู้ความสามารถ 
 ๑.๔) ฝ่ายบริหารจะต้องควบคุมดูแลและร่วมมือกับพนักงานผู้ปฏิบัติงาน ฝ่าย
บริหารงานวางแผนว่าพนักงานจะท างานอย่างไร เมื่อมีปัญหาการปฏิบัติงานจะแก้ไขอย่างไร โดยแยก
งานบริหารกับงานปฏิบัติออกจากกัน 

๒) การบริหารงานเชิงระบบ (Systematic Management) เป็นการก าหนดกระบวนการ
และข้ันตอนของการท างานทั้งระบบให้สอดคล้องกันตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ โดยเน้นความสัมพันธ์ภายใน
ของการด าเนินงาน เป้าหมายของการบริหารงานเชิงระบบ คือ 
  ๒.๑) ต้องระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของงานไว้อย่างชัดเจน 
  ๒.๒) ก าหนดวิธีการที่เป็นมาตรฐานส าหรับใช้ในการท างาน 
  ๒.๓) ก าหนดวิธีการอย่างชัดเจนในการเก็บรวบรวม ด าเนินการ การส่ง และการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
                                                           

๕๔เสนาะ ติเยาว์, หลักการบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
๒๕๔๙), หน้า ๑๕๙. 



๓๙ 

 ๒.๔) ก าหนดระบบบัญชี และการควบคุมเพ่ือสะดวกต่อการประสานงานภายใน 
 ๓) หลักการบริหาร (Administrative Principle) บุคคลส าคัญที่ก าหนดหลักการ บริหารนี้
ขึ้นมาคือ เฮนรี ฟาโยล (Henry Fayol) หลักที่ก าหนดขึ้นมามี ๒ เรื่อง คือ หน้าที่ทางการบริหาร และ
หลักการ บริหาร หน้าที่ทางการบริหารก าหนดไว้ ๕ หน้าที่ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การสั่ง
การ การประสานงาน และการควบคุม ส่วนหลักการบริหารได้ก าหนดไว้ ๑๔ ข้อ คือ 
 ๓.๑) การแบ่งงานกันท า 
 ๓.๒) อ านาจสั่งการ 
 ๓.๓) ระเบียบวินัย 
 ๓.๔) ค าสั่งอย่างเดียวกันหรือความเป็นเอกภาพของการบังคับบัญชา 
 ๓.๕) ทิศทางการท างานอย่างเดียวกัน 
 ๓.๖) ผลประโยชน์ของพนักงานเป็นเรื่องรองประโยชน์ขององค์การ 
                ๓.๗) หลักการจ่ายค่าตอบแทน 
 ๓.๘) การรวมอ านาจ 
 ๓.๙) สายการบังคับบัญชา 
 ๓.๑๐) การมีระเบียบ 
 ๓.๑๑) ความเท่าเทียมกัน 
 ๓.๑๒) ความมั่นคงในการท างาน 
 ๓.๑๓) หลักความคิดริเริ่ม 
 ๓.๑๔) หลักความสามัคคี 
 ๔) หลักราชการ (Bureaucracy) บุคคลที่มีแนวคิดในเรื่องนี้คือ Max Weber ซึ่งเขาเชื่อ
ว่าโครงสร้างองค์การตามหลักราชการขจัดความแตกต่างของผู้บริหารที่ท างานอยู่ในองค์การเดียวกัน
แต่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และเป้าหมายในการท างานไม่เท่ากัน แม้ว่าองค์การจะก าหนด
มาตรฐานงานขึ้นมาแล้วก็ตาม แต่อาจท างานได้ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน แต่ถ้าก าหนดโครงสร้าง
องค์การและความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสม เพราะกฎเกณฑ์ข้อบังคับขององค์การ
จะท าให้พฤติกรรมของคนเป็นแบบเดียวกันและอ านาจบังคับบัญชาจะท าให้สั่งการได้ดีกว่าจะใช้
ความสัมพันธ์ส่วนตัว ท าให้งานขององค์การด าเนินต่อเนื่องตามโครงสร้างองค์การโดยไม่ขึ้นอยู่กับ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ลักษณะองค์การที่จัดแบบระบบราชการเป็นรูปแบบองค์การที่จัดอย่างมีเหตุผล มี
ระเบียบ และการใช้อ านาจอย่างถูกหลักการ ซึ่งมีลักษณะส าคัญ ๕ ประการ คือ 
  ๔.๑) มีการแบ่งงานกันท าอย่างชัดเจน 
  ๔.๒) มีสายการบังคับบัญชาลดหลั่นกันลงมา 
  ๔.๓) มีระเบียบและกฎเกณฑ์อย่างเป็นทางการ 
  ๔.๔) ไม่มีความเป็นส่วนตัว 
  ๔.๕) การก้าวหน้าในอาชีพการงานยึดหลักคุณธรรม 
 แนวคิดท่ี ๒ แนวคิดมนุษยสัมพันธ์ (Human Relation Approach)๕๕ 

                                                           
๕๕เรื่องเดยีวกัน, หน้า ๑๒๔. 



๔๐ 

 ปัจจัยตัวบุคคลในการท างานเริ่มมีความส าคัญมากขึ้นนับตั้งแต่ปี ค.ศ.๑๙๒๐ เป็นต้นมา 
ท าให้ผู้บริหารหันมาสนใจเรื่องของคน หรือพฤติกรรมของคน แนวคิดทางการบริหารด้านมนุษย
สัมพันธ์ หรือการบริหารแนวพฤติกรรม หรือพฤติกรรมองค์การ เป็นแนวคิดที่มีสมมติฐานว่า มนุษย์
เป็นสัตว์สังคมที่มีความต้องการให้ความคิดของตนเองเป็นจริง ซึ่งเน้นที่การจูงใจ ความเป็นผู้น า  
การท างานเป็นทีมและการบริหารความขัดแย้งในการบริหารงาน การถือว่าปัจจัยตัวบุคคลมี
ความส าคัญในการท างานนั้นมีนักบริหารจ านวนมากสนใจมาตั้งแต่ยุค ปี ค.ศ.๑๗๘๙ เป็นต้นมา  
การบริหารตามแนวมนุษยสัมพันธ์ ต้องอาศัยทฤษฏีการบริหาร ๔ ทฤษฏี ได้แก่ 
 ๑) ทฤษฎีความต้องการของคน หรือทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ ทฤษฎีนี้อธิบาย
ความต้องการของมนุษย์เรียงล าดับเป็นชั้นๆ ตั้งแต่ต่ าสุดจนสูงสุด ดังนี้ 
  ๑.๑) ความต้องการของร่างกาย 
  ๑.๒) ความต้องการความปลอดภัย 
  ๑.๓) ความต้องการทางสังคม 
  ๑.๔) ความต้องการให้ตัวเองมีความส าคัญ 
  ๑.๕) ความต้องการให้ความคิดของตัวเองเป็นจริง 
 ๒) ทฤษฎีเอกช์และวาย เป็นสมมติฐานที่เกี่ยวกับคน เป็นแนวคิดของ Duoglas Mc 
Gregor ซึ่งระบุธรรมชาติของคนไว้เป็นทฤษฎีเอกซ์และทฤษฎีวาย คือ ทฤษฎีเอกซ์มีแนวคิดเป็นลบ 
และทฤษฎีวายมีแนวคิดเป็นบวก การน าเอาสองทฤษฎีมาใช้ในการจูงใจคนให้ท างานในแง่ของ
ผู้บริหารจะสะท้อนให้เห็นว่า ผู้บริหารจะสร้างบรรยากาศในการท างานอย่างไร ผู้บริหารที่มองคนใน
แง่ทฤษฎีเอกซ์ ก็จะก าหนดบรรยากาศในการท างานที่เข้มงวดและควบคุมการท างานของคน แต่ถ้า
ผู้บริหารที่มีทัศนะต่อคนในแง่ของทฤษฎีวาย ก็จะสร้างบรรยากาศในการท างานในทางให้คนมีส่วน
ร่วม มีความคิดอิสระและมอบหมายความรับผิดชอบให้กับผู้ปฏิบัติงาน การปฏิบัติต่อคนตามทฤษฎี
วายจะกระตุ้นคนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเพ่ิมผลผลิตในการท างาน จะท าให้คนมีการพัฒนา
และมีส่วนร่วมในงานมากข้ึนกว่าการปฏิบัติต่อคนตามทฤษฎีเอกช์  
 ๓) ทฤษฎีบุคลิกภาพกับองค์การ  กล่าวคือ การบริหารตามแนวดั้งเดิมอาจไม่เหมาะสมกับ
บุคลิกภาพของคนที่มีภาวะความเป็นเด็ก แต่ไม่ทุกคน เพราะภาวะความเป็นเด็กมักจะชอบท าตาม
ความรู้สึกของตัวเอง แต่จะขัดแย้งกับบุคลิกภาพของคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ ที่สามารถควบคุมตัวเอง
ในทางบวก จะท าให้คนไม่ว่าจะมีภาวะความเป็นเด็กหรือความเป็นผู้ใหญ่ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
และได้ผลผลิตสูง แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากก็คือ การใช้วิธีการทางการบริหารขัดแย้งกับบุคลิกภาพของ
คน จะสร้างปัญหาทางการบริหารให้เกิดข้ึนส่งผลต่อการขาดงาน การมาสาย การต่อต้านอ านาจ และ
การวางเฉยต่อกฎข้อบังคับ 
 ๔) ทฤษฎีความเป็นผู ้น า ทฤษฎีความเป็นผู ้น านี ้เน้นพฤติกรรมที่ท าให้ผู ้น าประสบ
ความส าเร็จในการท างาน ซึ่งเสมือนแบบในการท างานนั่นเอง ทฤษฎีแยกออกเป็น ๔ กลุ่มใหญ่ คือ 
 ๔.๑) ทฤษฎีที่มหาวิทยาลัยไอโอวาสรุปไว้ เป็นพฤติกรรมการท างาน ๓ แบบคือ แบบ
ประชาธิปไตย แบบเผด็จการ และแบบเสรี 
 ๔.๒) ทฤษฎีผู้น าของมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตท ได้แยกผู้น าตามความสัมพันธ์ ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาไว้ ๒ พฤติกรรมคือ ผู้น าที่เห็นใจคน และผู้น าที่มุ่งโครงสร้าง 



๔๑ 

 ๔.๓) ทฤษฎีของมหาวิทยาลัยมิชิแกน แยกผู้น าไว้ ๒ พฤติกรรม คือ ผู้น าที่เน้นคน 
และผู้น าที่เน้นผลผลิต 
 ๔.๔) ทฤษฏี Managerial Grid เป็นทฤษฎีที่เน้นเช่นเดียวกันกับทฤษฎีของ
มหาวิทยาลัยมิชิแกน แต่วัดเป็นค่า ๕ พฤติกรรม ผู้น าที่สนใจคน กับผู้น าที่สนใจผลผลิต โดยมีค่าเป็น 
๙,๙ ๑,๙ ๙,๑ ๕,๕ และ ๑,๑ ตามล าดับ 
 แนวคิดที่ ๓ แนวคิดเชิงปริมาณหรือการบริหารศาสตร์ (Quantitative or Management 
Science Approach)๕๖ 
 แนวคิดเชิงปริมาณหรือการบริหารศาสตร์ เน้นที่การใช้เทคนิคเชิงปริมาณ หรือเทคนิคทาง
คณิตศาสตร์มาใช้ตัดสินใจและแก้ปัญหาทางการบริหาร การน าแนวคิดเชิงปริมาณมาใช้ก็โดยยึด
สมมติฐานว่าการใช้เทคนิคคณิตศาสตร์จะท าให้การตัดสินใจและแก้ปัญหาดีขึ้น ลักษณะส าคัญของ
แนวคิดการบริหารเชิงปริมาณ มีดังนี้ 
 ๑) เน้นการตัดสินใจเพื่อใช้ประโยชน์ทางการบริหาร 
 ๒) ใช้มาตรการตัดสินใจโดยยึดหลักเศรษฐศาสตร์ 
 ๓) ใช้สูตรหรือรูปแบบการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หรือเชิงปริมาณ 
 ๔) ต้องอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ประมวลข้อมูลจ านวนมาก 
 แนวคิดท่ี ๔ แนวคิดตามสถานการณ์ (Contingence Approach) 
 การบริหารตามสถานการณ์ มีสมมติฐานว่าสถานการณ์เป็นปัจจัยในการก าหนดวิธีการ
ทางการบริหารที่จะน าไปใช้ในองค์การที่เป็นแนวคิดที่จะออกไปจากหลักการบริหารแบบดั้งเดิม ซึ่งถือ
ว่าการบริหารเป็นสากลใช้ได้ในทุกสถานการณ์ มาเป็นการบริหารให้สอดคล้องกับสถานการณ์แต่ละ
อย่างให้เหมาะสม แนวความคิดการบริหารตามสถานการณ์ประกอบด้วยความสัมพันธ์ ๓ แนวคิด คือ 
 ๑) แนวคิดเชิงระบบ เป็นแนวคิดทั่วๆ ไปและเลื่อนลอยเกินไป โดยระบุว่าทุกอย่าง
ประกอบด้วยส่วนย่อยต่างๆ และส่วนย่อยเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กับภายในและมีความสัมพันธ์กับ
ปัจจัยทางสังคมการเมือง เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที่อยู่ภายนอกองค์การ ดังนั้นอ งค์การก็เป็น
เช่นเดียวกัน 
 ๒) แนวคิดเชิงปฏิบัติ เป็นแนวคิดที่จะน าเอาส่วนประกอบเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือ
ปฏิบัติให้เกิดผลจริงในการบริหารงาน โดยพิจารณาปัจจัยที่เหมือนกันของส่วนประกอบอยู่ในกลุ่ม
เดียว ส่วนปัจจัยที่ต่างกันก็จัดไว้อีกจ าพวกหนึ่ง จุดหมายปลายทางของแนวคิดเชิงปฏิบัติคือจะท า
อย่างไรให้เอาส่วนประกอบเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดผลจริงในงานบริหาร 
 ๓) การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่าง ซึ่งเป็นเทคนิคที่ก าหนดว่าจะรวมเอา
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ มาใช้ให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ได้อย่างไร 
 แนวคิดท่ี ๔ แนวคิดสมัยใหม่ (Modern Approach)๕๗ 
 แนวคิดการบริหารสมัยใหม่ยังคงยึดหลักการบริหารแบบดั้งเดิม แนวคิดมนุษย์สัมพันธ์ 
แนวคิดเชิงปริมาณ และแนวคิดตามสถานการณ์อยู่ แต่จะเลือกใช้ให้เหมาะสม เพราะไม่มีทฤษฏีการ
บริหารจัดการใดที่เป็นสากลและใช้ได้โดยสมบูรณ์แต่จะต้องปรับเปลี่ยน และเ พ่ิมแนวคิดใหม่ที่ไม่ใช่
                                                           

๕๖อ้างแล้ว. 
๕๗อ้างแล้ว. 



๔๒ 

ทั้ง ๔ แนวคิดข้างต้นทั้งหมด เพราะภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนต้องเอามาผสมผสานให้
เข้ากันอย่างสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม แนวคิดสมัยใหม่มีสมมติฐานว่า มนุษย์เป็นสิ่งยุ่งยากซับซ้อน 
มีความต้องการที่หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่มีความรู้ความสามารถที่สามารถพัฒนา
ได้อย่างตลอดเวลาอย่างไม่มีสิ้นสุด แนวคิดทางการบริหารจะต้องตอบรับกับความหลากหลายของ
มนุษย์ โดยการปรับกลยุทธ์ทางการบริหารและแสวงหาโอกาสให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว แนวคิดการบริหารสมัยใหม่นอกจากผสมผสานแนวคิดทั้ง ๔ แนวคิดเดิมแล้ว ยังต้อง
ปรับเปลี่ยนแนวความคิดแบบดั้งเดิมบางอย่าง และเสริมด้วยแนวคิดอีก ๖ แนวคิด ได้แก่ 
 ๑) การบริหารคุณภาพโดยรวม มีหลักส าคัญคือ การใช้การวิเคราะห์ทางสถิติความแตกต่าง
ของคุณภาพสินค้าที่เกิดจากกระบวนการผลิต องค์การที่มีการจัดระบบควบคุมการผลิตทางสถิติตาม
ความคิดของ Deming จะลดความแตกต่างในเรื่องคุณภาพสินค้าที่เกิดจากกระบวนการผลิตให้เหลือ
น้อยลง โดยในระยะแรกได้พัฒนาการควบคุมไว้ ๑๔ จุด ในกระบวนการผลิต ในที่สุดจากการเริ่มต้นนี้
เองท าให้น าไปสู่การบริหารคุณภาพซึ่งมีปรัชญาว่า จะต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพ่ือตอบสนอง
ตรงตามความต้องการของลูกค้า 
 ๒) การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เป็นการรวบรวมมาตรการทั้งที่ชัดเจนและไม่ชัดเจนของบริษัท 
๖๒ แห่ง ที่บริหารงานดีที่สุดของสหรัฐอเมริกา ในจ านวนนี้มี่จ านวนบริษัท ๓๖ แห่ง มีความเป็นเลิศ
และบริหารงานมายาวนานมากกว่า ๒๐ ปี ตลอดเวลาอันยาวนานนั้นบริหารงานมีก าไรและมี
นวัตกรรมมาตลอด ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัทเหล่านี้ แล้วท าการวิเคราะห์ลักษณะต่างๆ ที่
น าไปสู่ความเป็นเลิศก็ได้ข้อสรุปออกมา ๘ ข้อ ซึ่งลักษณะทั้ง ๘ ข้อนี้ ไม่ได้หมายความว่า ทุกบริษัท
จะให้ความส าคัญเท่ากัน แต่แตกต่างกันตามสถานการณ์และลักษณะธุรกิจนั้น ลักษณะความเป็นเลิศ
ทั้ง ๘ ข้อ มีดังนี ้
  ๒.๑) มุ่งการกระท า 
  ๒.๒) ความใกล้ชิดกับลูกค้า 
  ๒.๓) มีความเป็นอิสระและเป็นผู้ประกอบการ 
  ๒.๔) การเพ่ิมผลผลิตโดยอาศัยคน 
 ๒.๕) วิธีการบริหารอย่างง่ายๆ 
  ๒.๖) จงท าในสิ่งที่องค์การถนัด 
  ๒.๗) จดัโครงสร้างองค์การอย่างง่ายและมีพนักงานน้อย 
  ๒.๘) มีทั้งเข้มงวดและผ่อนปรนขณะเดียวกัน 
 ๓) การลดสายการบังคับบัญชา การลดสายการบังคับบัญชาให้สั้นลง ท าเพ่ือลดค่าใช้จ่าย 
ปรับปรุงประสิทธิภาพและการแข่งขัน เพ่ิมการให้พนักงานมีส่วนร่วมมากขึ้น ปรับตัวให้มีความ
ยืดหยุ่นมากขึ้นและมุ่งไปสู่กิจกรรมการด าเนินงานที่องค์การมีความถนัดหรือท าได้ดีที่สุด การลดสาย
การบังคับบัญชาให้สั้นลงนั้นองค์การท าโดยอาศัยการลดขนาด การใช้พนักงานชั่วคราว และการให้
อ านาจพนักงาน 
 ๔) การเรียนรู้และปรับปรุงรูปแบบองค์การ การเรียนรู้และการปรับรูปแบบองค์การก็เพ่ือ
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น ผู้บริหารจะมีบทบาทส าคัญในการท าหน้าที่



๔๓ 

ทางการบริหาร และจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของตัวเองใหม่ จากการท างานโดยเป็นหัวหน้างานมา
เป็นหัวหน้าทีมงาน จากวิธีการบอกว่าจะท าอะไรและท าอย่างไร มาเป็นการรับฟัง จูงใจ และสอนงาน 
 ๕) การแสวงจากภายนอก เป็นกระบวนการท าสัญญากับองค์การอ่ืนให้ด าเนินงานหรือ
ให้บริการแทนองค์การของเรา เพราะว่าองค์การท าสัญญานั้นสามารถด าเนินการได้ดีกว่า และราคาถูก
กว่า การหาแหล่งจากภายนอกอาจเกิดขึ้นเนื่องจากวิธีการหาจุดเด่นขององค์การอ่ืนแล้วองค์การของ
เราไม่สามารถท าได้ดีเท่ากับองค์การอ่ืน จึงว่าจ้างองค์การอ่ืนผลิตแทนหรือรับซื่อวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนมา
ท าการผลิตด้วยเหตุผลว่า ชิ้นส่วนนั้นคุณภาพดีกว่าและต้นทุนถูกกว่าผลิตเอง การหาแหล่งจาก
ภายนอก นอกจากเรื่องสินค้าและบริการแล้วอาจรวมถึงการให้เป็นตัวแทนจ าหน่าย การ เก็บรักษา
สินค้า การบริหารงานหรือการใช้สถานที่ท างานขององค์การอ่ืนแทนที่จะจัดตั้งขึ้นเอง การจ้างบริษัท
รักษาความสะอาด รักษาความปลอดภัย และรวมทั้งการจ้างพนักงานข้างนอกท างานแทน เป็นต้น 
 สรุปได้ว่า วิวัฒนาการแนวคิด ทฤษฎี การบริหารจัดการ เกิดขึ้นตั้งแต่การก่อสร้างพีระมิด 
การก่อสร้างก าแพงเมืองจีน และในยุคกลางที่เกิดขึ้นในนครเวนิส ประเทศอิตาลี ปัจจุบันแบ่งเป็น ๕ 
แนวคิด คือ แนวคิดแบบดั้งเดิม แนวคิดมนุษย์สัมพันธ์ แนวคิดเชิงปริมาณหรือบริหารศาสตร์ แนวคิด
ตามสถานการณ์ และแนวคิดสมัยใหม่ ซึ่งแนวคิดทฤษฏีทางการบริหารจัดการดังกล่าวนี้ส าคัญยิ่ง
ส าหรับการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลผู้ท าหน้าที่บริหาร เพราะจ าเป็นต้องมีความรู้
ความสามารถที่จะน าองค์การไปสู่ความส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ งใจไว้ได้ ดังนั้น แนวคิด 
ทฤษฏีการบริหารจัดการนี้ ผู้บริหารจ าเป็นต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ จนสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้จริงในองค์การของตน 
 ๒.๓.๕ พุทธวิธีการบริหาร 
 วิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ซึ่งด ารงสืบมาจนถึงปัจจุบันเป็น
เวลากว่า ๒,๕๐๐ ปี เป็นข้อมูลให้เราได้ศึกษาเรื่องพุทธวิธีบริหาร นอกจากนี้ยังมีพุทธพจน์ที่เกี่ยวเนื่อง
กับการบริหารกระจายอยู่ในพระไตรปิฎก การศึกษาพุทธพจน์เหล่านั้นก็จะท าให้ทราบถึงพุทธวิธีการ
บริหาร 
 การศึกษาพุทธวิธีการบริหารในครั้งนี้ขอใช้หน้าที่ของนักบริหารเป็นกรอบในการพิจารณา
หน้าที่ (Function) ของนักบริหาร ตามค าย่อในภาษาอังกฤษว่า POSDC 
 P คือ Planning หมายถึง การวางแผน เป็นการก าหนดแนวทางการด าเนินงานในปัจจุบัน 
เพ่ือความส าเร็จที่จะตามมาในอนาคต ผู้บริหารที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์เพ่ือก าหนดทิศทางขององค์การ 
 O คือ Organizing หมายถึง การจัดองค์กร เป็นการก าหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ ของ
สมาชิก และสายการบังคับบัญชาภายในองค์กร มีการแบ่งงานกันท าและการกระจายอ านาจ 
 S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากร เป็นการสรรหาบุคลากรใหม่ การพัฒนาบุคลากรให้
เหมาะกับงาน 
 D คือ Directing หมายถึง การอ านวยการ เป็นการสื่อสาร เพ่ือให้เกิดการด าเนินการ ตาม
แผน ผู้บริหารต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีภาวะผู้น า 
 C คือ Controlling หมายถึง การก ากับดูแล เป็นการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงาน
ภายในองค์กรรวมทั้งกระบวนการแก้ปัญหาในองค์กร 



๔๔ 

 เราจะพิจารณาพุทธวิธีบริหารในประเด็นที่เกี่ยวกับการวางแผน การจัดองค์กร การ
บริหารงานบุคคล การอ านวยการ และการก ากับดูแล ดังนี้๕๘ 
 (๑)  พุทธวิธีในการวางแผน 
 เมื่อว่าตามค านิยามและหน้าที่ของนักบริหารดังกล่าวมานี้ เราต้องยอมรับว่า หลังจากการ
ตรัสรู้ในวันเพ็ญกลางเดือน ๖ ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ตามล าพังพระองค์เดียว 
ในขั้นนั้นยังไม่มีการบริหารในพระพุทธศาสนา การบริหารเกิดขึ้ น เมื่อมีสมาชิกใหม่เข้ามาใน
พระพุทธศาสนา เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ ๒ เดือน นั่นคือ เมื่อพระพุทธเจ้า
แสดงปฐมเทศนาแก่พระปัญจวัคคีย์ในวันอาสาฬหบูชา ท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมแล้ว
ขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงประทานการอุปสมบทแก่ท่านอัญญา
โกณฑัญญะ ด้วยพระพุทธด ารัสว่า “เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว เธอจงประพฤติ
พรหมจรรย์ เพ่ือท าท่ีสุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิด”๕๙ 
 พระพุทธด ารัสดังกล่าวนี้ มีการกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการอุปสมบทไว้ชัดเจนว่า “เธอ
จงประพฤติพรหมจรรย์ เพ่ือท าท่ีสุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิด” นั้นหมายถึงว่า มีการก าหนดวัตถุประสงค์
ส่วนตัวเพ่ือให้สมาชิกใหม่ได้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน พระพุทธเจ้าทรงประสงค์ให้ผู้เข้ามาบวชใน
พระพุทธศาสนายึดมั่นเป้าหมายเดียวกัน คือ มุ่งปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นทุกข์ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสใน
โอกาสอ่ืนว่า พรหมจรรย์ (การบวช) นี้ไม่ได้มีไว้ส าหรับแสวงหาลาภสักการะและค าสรรเสริญ ไม่ได้มี
ไว้เพียงเพ่ือศีล สมาธิ และปัญญาเท่านั้น แต่มีไว้เพ่ือเจโตวิมุตติหรือความหลุดพ้นแห่งจิต๖๐ 
 ในพุทธวิธีเกี่ยวกับการวางแผนนี้ สิ่งที่ส าคัญมากคือผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ พระพุทธเจ้า
ตรัสว่า ผู้บริหารต้องมีจักขุมา แปลว่า มีสายตาที่ยาวไกล คือมองการณ์ไกล๖๑ วิสัยทัศน์ช่วยให้
ผู้บริหารสามารถวาดภาพจุดหมายปลายทางได้ชัดเจนและใช้สื่อสารให้สมาชิกภายในองค์กรยอมรับ
และด าเนินไปสู่จุดหมายปลายทางนั้น องค์กรทั้งหมดก็จะถูกขับเคลื่อนไปด้วยวิสัยทัศน์นี้ พระพุทธเจ้า
ทรงก าหนดจุดหมายปลายทางในพระพุทธศาสนาไว้ว่า การประพฤติปฏิบัติธรรมทุกอย่างมีเป้าหมาย
สูงสุดอยู่ที่จุดเดียวคือวิมุตติ (ความหลุด พ้นทุกข์) ดังพุทธพจน์ที่ว่า “เปรียบเหมือนมหาสมุทรมีรส
เดียวคือรสเค็ม ฉันใด ธรรมวินัยนี้ก็มีรสเดียวคือวิมุตติ ฉันนั้น”๖๒ 
 การถือเอาความหลุดพ้นทุกข์ เป็นวัตถุประสงค์ส่วนตัวส าหรับสมาชิกทุกคนใน
พระพุทธศาสนานี้ใช้ได้กับผู้ยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ แต่เมื่อสมาชิกนั้นเป็นพระอรหันต์ได้เจโต
วิมุตติ  หลุดพ้นทุกข์แล้ว วัตถุประสงค์ของเขาก็เปลี่ยนไป นั่นคือ แทนที่จะด าเนินชีวิตเพ่ือความหลุด
พ้นส่วนตัว พระอรหันต์จะด าเนินชีวิตเพ่ือคนอ่ืนให้หลุดพ้นทุกข์ ดังจะเห็นได้ว่าเมื่อพ้นพรรษาแรก มี
ภิกษุผู้ส าเร็จเป็นพระอรหันต์ ๖๐ รูป พระพุทธเจ้าทรงวางแผนเพ่ือประกาศศาสนาแล้วส่งพระสาวก
เหล่านั้นให้แยกย้ายกันไปในทิศทางต่างๆ ด้วยพระด ารัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง 

                                                           
๕๘พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมมะอินเทรน, 

๒๕๕๔), หน้า ๑๕. 
๕๙วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑๘/๒๓. 
๖๐ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๕๒/๓๗๓. 
๖๑อง.ติก. (ไทย) ๒๐/๔๕๙/๑๕๖. 
๖๒วิ.จู. (ไทย) ๗/๔๖๒/๒๙๑. 



๔๕ 

ทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็นของมนุษย์ เธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไป เพ่ือประโยชน์และความสุขแก่ชน
เป็นอันมาก เพ่ืออนุเคราะห์แก่ชาวโลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 
แต่อย่าไปทางเดียวกันสองรูป... แม้เราเองก็จะไปยังต าบลอุรุเวลาเสนานิคมเพ่ือแสดงธรรม”๖๓ 
 เนื่องจากพระสงฆ์มีจ านวนจ ากัด พระพุทธเจ้าจึงทรงบัญชาให้แต่ละรูปไปตามล าพังผู้
เดียว ส่วนพระองค์เองทรงเลือกไปประกาศธรรมแก่เจ้าลัทธิในแคว้นมคธ คือ ชฎิลสามพ่ีน้องที่ต าบล
อุรุ เวลาเสนานิคม พระพุทธเจ้าทรงใช้ เวลา ๒ เดือนในการชี้แจงให้ เข้าใจหลักปรัชญาใน
พระพุทธศาสนา แก่ชฎิลสามพ่ีน้องและบริวาร จนท าให้พวกเขาหันมาบวชเกิดความเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนา จากนั้นได้เสด็จไปเทศน์โปรดพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระราชาแห่งแคว้นมคธ พระ
เจ้าพิมพิสารและประชาชนชาวมคธเห็นว่าชฎิลสามพ่ีน้องที่พวกตนนับถือได้ยอมเป็นสาวกของ
พระพุทธเจ้า ก็คลายทิฐิมานะหันมาตั้งใจฟังธรรม ในที่สุดก็ได้ดวงตามเห็นธรรมและหันมานับถือ
พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงใช้เวลาไม่น่านนับจากวันตรัสรู้ก็สามารถวางรากฐานพระพุทธศาสนา ใน
แคว้นมคธ ซึ่งเป็นหนึ่งในแคว้นมหาอ านาจสมัยนั้น นี่เป็นผลมาจากการวางแผนประกาศพระศาสนา
ในเบื้องต้นของพระพุทธเจ้า 
 ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ประสบความส าเร็จในการประกาศศาสนาโดยที่หาผู้บรรลุธรรมตาม
อย่างพระพุทธองค์ไม่ได้สักคนเดียว พระพุทธเจ้าก็เป็นเพียงพระปัจเจกพุทธะ คือ ผู้ตรัสรู้เฉพาะตนที่
ไม่สามารถสอนคนอ่ืนให้บรรลุธรรมตามได้ จึงไม่ใช่นักบริหาร แต่เพราะเหตุที่พระพุทธเจ้าทาง
สามารถทรงสามารถสอนให้คนอ่ืนตรัสรู้ตามได้พระองค์จึงเป็นพระสัมมาสัมพุทธะผู้สามารถจัดตั้ง
องค์กรพระพุทธศาสนา และเป็นนักบริหารกิจการพระศาสนา 
 ในการแผนเพ่ือประกาศพระศาสนาดังกล่าวมานั้น พระพุทธเจ้าทรงก าหนดวัตถุประสงค์
ส าหรับให้สมาชิกในองค์กรทุกคนถือปฏิบัติเป็นแบบเดียวกัน นั่นคือให้สมาชิกยึดความหลุดพ้นทุกข์
ส่วนตัวหรือความหลุดพ้นทุกข์ของคนอ่ืนเป็นเป้าหมายของการด าเนินชีวิต การปฏิบัติเพ่ือความหลุด
พ้นทุกข์ส่วนตัว เรียกว่า อัตตหิตสมบัติ การปฏิบัติเพ่ือความหลุดพ้นทุกข์ของคนอ่ืน เรี ยกว่า ปรหิต
ปฏิบัติ 
 พระพุทธเจ้าทรงมีท้ังอัตตหิสมบัติที่เกิดจากพระปัญญาคุณและปรหิตปฏิบัติที่เกิดจากพระ
กรุณาคุณ จึงทรงวางรากฐานในการประกาศพระศาสนาด้วยการแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ แก่พระอรหันต์ 
๑,๒๕๐ รูป ในวันมาฆบูชา หลังจากตรัสรู้ได้ ๙ เดือน 
 ในโอวาทปาฏิโมกข์ หมายถึง ค าสอนที่เป็นหลักส าคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระอรหันต์เพ่ือให้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อไป ในโอวาทปาฏิ
โมกข์นี้ มีการก าหนดให้นิพพานหรือความหลุดพ้นทุกข์เป็นเป้าหมายสูงสุดในการปฏิบัติธรรม 
แนวทางปฏิบัติธรรมให้ยึดหลัก ๓ ประการ คอื ไม่ท าชั่วทั้งปวง ท าดีให้ถึงพร้อม และท าจิตใจให้ผ่องใส 
นอกจากนี้ยังก าหนดวิธีการประกาศพระพุทธศาสนาว่า ให้เผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยขันติหรือความ
อดทน ไม่ให้ใช้การว่าร้ายหรือการเข่นฆ่าประหัตประหาร เพ่ือบีบบังคับให้คนหันมานับถือ
พระพุทธศาสนา๖๔ ด้วยเหตุนี้ พระพุทธศาสนาจึงได้ชื่อว่าเป็นศาสนาแห่งสันติภาพ 

                                                           
๖๓วิ.มหา.(ไทย) ๑/๓๒/๓๙. 
๖๔ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๔/๓๙. 



๔๖ 

 จะเห็นได้ว่าในการวางแผนเพ่ือบริหารองค์กรของพระพุทธเจ้านั้น มีการใช้วิสัยทัศน์
ก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และพันธกิจขององค์กรคณะสงฆ์ไว้อย่างชัดเจน องค์กร
พระพุทธศาสนาจึงเจริญเติบโตขึ้นมาได้เพราะผลจากวิสัยทัศน์ของพระพุทธเจ้า 
 (๒) พุทธวิธีในการจัดองค์กร 
 ในการรับสมาชิกใหม่เข้ามาบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาจะมีการก าหนดให้
สมาชิกทุกคนเริ่มต้นจากศูนย์ นั่นคือ ไม่มีการอนุญาตให้น าชาติชั้นวรรณะหรือต าแหน่งหน้าที่ในเพศ
ฆราวาสเข้ามาในองค์กรคณะสงฆ์ ดังพุทธพจน์ที่ว่า “เปรียบเหมือนแม่น้ าใหญ่บางสายคือ แม่น้ าคงคา 
ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี ไหลถึงมหาสมุทรแล้วย่อมละนามและโคตรอันเดิมเสีย ถึงซึ่งอันนับว่า
มหาสมุทรเหมือนกันวรรณะ ๔ เหล่านี้ คือ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร ก็เช่นเดียวกันคือ ออกจาก
เรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ย่อมละชื่ อและตระกูลเดิมเสีย ถึงซึ่งอัน
นับว่าสมณะเชื้อสายศากยบุตรเหมือนกัน”๖๕ 

พุทธพจน์นี้แสดงให้เห็นว่า ทุกคนที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเป็นพระภิกษุเสมอ
เหมือนกันหมด การอยู่ร่วมกันของคนที่เท่าเทียมกันนี้อาจก่อให้เกิดปัญหาในการบังคับบัญชาภายใน
องค์กร เพราะเหตุที่ว่าเมื่อสมาชิกถือตัวว่า เท่าเทียมกับคนอ่ืนก็จะไม่มีใครเชื่อฟังใครหรือยอมลงให้
ใคร ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “การอยู่ร่วมกันของคนที่เสมอกันน าทุกข์มาให้  ถ้าเป็นเช่นนั้นการ
บังคับบัญชาภายในองค์กรก็มีไม่ได้”๖๖ พระพุทธเจ้าจึงทรงก าหนดให้พระภิกษุต้องเคารพกัน
ตามล าดับพรรษา ผู้บวชทีหลังต้องแสดงความเคารพต่อผู้บวชก่อน 
 เมื่อสาวกมีจ านวนมากขึ้น พระพุทธเจ้าทรงจัดองค์การในพระพุทธศาสนาออกเป็นพุทธ
บริษัท ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ในส่วนของภิกษุบริษัทและภิกษุณีบริษัท พระพุทธเจ้า
ทรงมอบความเป็นใหญ่ให้แก่คณะสงฆ์ ดังจะเห็นได้จากการที่ทรงกระจายอ านาจให้คณะสงฆ์
ด าเนินการอุปสมบท เมื่อมีกิจจาธิกรณ์หรือกิจการที่จะต้องท าร่วมกัน คณะสงฆ์สามารถบริหารจัดการ
เอง หรือเมื่อมีกรณีความขัดแย้งเกิดขึ้นในคณะสงฆ์ พระพุทธเจ้าก็ทรงมอบอ านาจให้คณะสงฆ์เป็น
ผู้จัดการแก้ปัญหา 
 พระพุทธเจ้าทรงด ารงต าแหน่งเป็นธรรมราชา คือผู้บริหารสูงสุดในองค์กรพระพุทธศาสนา 
ดังพุทธพจน์ที่ว่า “เราเป็นพระราชานั่นคือเป็นธรรมราชาผู้ยอดเยี่ยม”๖๗ พระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งพระ
สารีบุตรให้เป็นพระธรรมเสนาบดี มีฐานะเป็นรองประธานบริหาร อยู่ในล าดับถัดมาจากพระพุทธเจ้า 
และเป็นอัครสาวกฝ่ายขวารับผิดชอบ งานด้านวิชาการ พระโมคคัลลานะเป็นพระอัครสาวกฝ่ายซ้าย
รับผิดชอบ งานด้านบริหาร พระอานนท์เป็นเลขานุการส่วนพระองค์ และทรงแต่งตั้งสาวกทั้งฝ่าย
บรรพชิตและคฤหัสถ์เป็นเอตทัคคะ คือ ผู้ช านาญการที่รับภาระงานด้านต่าง ๆ เช่น พระมหากัสสปะ
เป็นผู้ช านาญด้านธุดงค์ พระปุณณะมันตานีบุตรเป็นผู้ช านาญด้านการแสดงธรรม ภิกษุณีปฏาจารา
เป็นผู้ช านาญด้านวินัย จิตตคหบดีเป็นผู้ช านาญด้านการแสดงธรรม๖๘ การแต่งตั้งเอตทัคคะนี้เป็น
ตัวอย่างของการกระจายอ านาจ และการใช้คนให้เหมาะกับงานในพระพุทธศาสนา 
                                                           

๖๕วิ.จู. (ไทย) ๗/๔๖๐/๒๙๐. 
๖๖ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๑/๕๔. 
๖๗ม.ม. (ไทย) ๑๓/๖๐๙/๕๕๔. 
๖๘องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๐/๑๔๖/๓๐. 



๔๗ 

 ประเพณีปฏิบัติในสมัยปัจจุบันที่พระมหากษัตริย์ทรงพระราชทานสมณศักดิ์แก่พระสงฆ์ผู้
มีความช านาญในด้านต่างๆ ก็สอดคล้องกับการแต่งตั้งเอตทัคคะในครั้งพุทธกาลนั่นเอง  ส่วนการที่
มหาวิทยาลัยทั้งหลายถวายปริญญากิตติมศักดิ์แก่พระสงฆ์ในสมัยปัจจุบันก็พออนุโลมให้เป็นการยก
ย่องพระเถระเป็นเอตทัคคะในด้านต่างๆ ได้เหมือนกัน 

 (๓) พุทธวิธีในการบริหารงานบุคคล 
 การบริหารงานบุคคลในพระพุทธศาสนา เริ่มตั้งแต่การรับคนเข้ามาบวช  ที่ต้องมีการ
กลั่นกรองโดยคณะสงฆ์ พระพุทธเจ้าทรงมอบความเป็นใหญ่ให้คณะสงฆ์ในการให้การอุปสมบทแก่
กุลบุตรตามแบบญัตติจตุตถกรรม พระสงฆ์ผู้เป็นประธานในพิธีอุปสมบทเรียกว่าพระอุปัชฌาย์ การรับ
คนเข้ามาอุปสมบทต้องได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะสงฆ์ที่ประชุมพร้อมกันในอุโบสถที่
ประกอบพิธีอุปสมบท 
 เมื่อบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้ว พระบวชใหม่จะต้องได้รับการฝึกหัดอบรมและ
การศึกษาเล่าเรียนจากพระอุปัชฌาย์โดยอยู่ภายใต้การปกครองดูแลของท่านจนกว่าจะมีพรรษาครบ 
๕ จึงเรียกว่านิสัยมุตตกะ คือผู้พ้นจากการพ่ึงพาพระอุปัชฌาย์ ดังนั้นกระบวนการฝึกอบรมพระบวช
ใหม่จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง กระบวนการนี้ก่อให้เกิดระบบโรงเรียนในวัด ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็น
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาที่ส าคัญในอินเดีย เช่น มหาวิทยาลัยนาลันทา 
 ระบบการศึกษาในพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาบุคลากร ตราบใดที่
บุคลากรนั้นยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์เขาผู้นั้นต้องได้รับการศึกษาอบรมตลอดไป  เรียกว่าเป็นเสขะ 
คือ ผู้ยังต้องศึกษา ต่อเมื่อส าเร็จการศึกษาเป็นพระอรหันต์แล้วจึงเรียกว่าเป็นอเสขะ  คือผู้ไม่ต้อง
ศึกษา 
 กระบวนการจัดการศึกษาในพระพุทธศาสนายึดหลักไตรสิกขาคือศีล สมาธิ ปัญญา  ซึ่ง
เป็นการฝึกอบรม (Training) ที่เน้นภาคปฏิบัติมากกว่าจะเป็นการเรียนการสอนในทางทฤษฎี 
(Teaching) เมื่อกล่าวในเชิงบริหารเราต้องยอมรับว่า พระพุทธศาสนาให้ความส าคัญแก่การจัด
การศึกษาอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้ พระพุทธศาสนาจึงชื่อว่าเป็นศาสนาแห่ง
การศึกษา 
 การศึกษาอบรมในพระพุทธศาสนายึดผู้เรียนส าคัญที่สุด หมายถึง การก าหนดจุดหมาย
สาระกิจกรรม แหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียน และการวัดประเมินผล ที่มุ่งพัฒนาคนและชีวิตให้เกิด
ประสบการณ์เรียนรู้เต็มความสามารถ สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจและความต้องการของ
ผู้เรียน๖๙ ดังจะเห็นได้จากการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพัฒนาการและวุฒิภาวะของ
ผู้เรียน โดยที่พระพุทธเจ้าทรงเทียบความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนของบุคคลเข้ากับบัวสี่เหล่า และ
ทรงจ าแนกประเภทของบุคคลที่จะเข้ารับการศึกษาอบรมไปตามจริต ๖ และที่ส าคัญมากก็คือ 
พระพุทธเจ้าทรงมุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเองดังพุทธพจน์ที่ว่า “ตุมฺเหหิ กิจฺจ  อาตปฺปํ อกฺขาตา
โร ตถาคตา เธอทั้งหลายต้องท าความเพียรเผากิเลสเอง พระตถาคตเจ้าเป็นแต่ผู้บอกทาง”๗๐ 

                                                           
๖๙คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, ปฏิรูปการเรียนรู้ผู้เรียนส าคัญที่สุด , 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๓), หน้า ๑๕. 
๗๐ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๐/๕๑. 



๔๘ 

 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วก็จะได้รับการจัดสรรภาระหน้าที่ให้ปฏิบัติงานภายในองค์กร
ตามความรู้ความสามารถ ดังที่พระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งเป็นเอตทัคคะในด้านต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้ว 
 การบริหารงานบุคคลในพระพุทธศาสนามีระบบการให้รางวัลและการลงโทษ  ซึ่งเทียบได้
กับการใช้พระเดชพระคุณในสมัยปัจจุบันนั่นคือ ใครท าดีก็ควรได้รับการยกย่อง ใครท าผิดก็ควรได้รับ
การลงโทษดังพระบาลีที่ว่า “นิคฺคณฺเห นิคฺคหารห  ปคฺคณฺเห ปคฺคหารห  ข่มคนที่ควรข่ม ยกย่องคนที่
ควรยกย่อง”๗๑ เราจะเข้าใจระบบการให้รางวัลและการลงโทษได้ดีจากเรื่องต่อไปนี้ในเกสีสูตร๗๒ 
 วันหนึ่ง สารถีผู้ฝึกม้าชื่อนายเกสีเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วทูลถามว่า พระพุทธเจ้า ทรงมี
วิธีฝึกคนอย่างไร พระพุทธเจ้าทรงย้อนถามว่า นายเกสีมีวิธีฝึกม้าอย่างไร นายเกสีกราบทูลว่า เขาใช้ 
๓ วิธี คือ วิธีนุ่มนวล วิธีรุนแรง วิธีผสมผสาน คือ มีท้ังความนุ่มนวลและรุนแรง 
 พระพุทธเจ้าตรัสถามว่า ถ้าใช้ ๓ วิธีแล้วไม่ได้ผลจะท าอย่างไร 
 นายเกสีกราบทูลว่า ถ้าฝึกไม่ได้ผลก็ฆ่าม้าทิ้งเสีย เพราะปล่อยไปก็ท าให้เสียชื่อสถาบันเกสี
วิทยา พระพุทธเจ้าตรัสว่า พระองค์ทรงใช้ทั้ง ๓ วิธีฝึกคนเหมือนกันคือ ใช้วิธีนุ่มนวลกับคนที่ควรให้
ก าลังใจ ใช้วิธีรุนแรงกับคนที่ควรต าหนิห้ามปราม และใช้วิธีผสมผสานกับคนที่ควรยกย่องเมื่อถึงคราว
ต้องยกย่องและต าหนิเมื่อถึงคราวต้องต าหนิ 
 นายเกสีทูลถามว่า ถ้าใช้ ๓ วิธีแล้วไม่ได้ผลจะท าอย่างไร 
 พระพุทธเจ้าตรัสว่า ก็มีการฆ่าทิ้งเหมือนกัน 
 นายเกสีทูลถามว่า การฆ่าไม่สมควรส าหรับสมณะมิใช่หรือ 
 พระพุทธเจ้าทรงอธิบายว่า ในวินัยของพระอริยเจ้า การฆ่าหมายถึงการเลิกว่ากล่าวสั่ง
สอน คนที่พระพุทธเจ้าเลิกว่ากล่าวสั่งสอนย่อมหมดโอกาสเจริญเติบโตในทางธรรม 

 (๔) พุทธวิธีในการอ านวยการ 
 การอ านวยการให้เกิดการด าเนินงานในพระพุทธศาสนาต้องอาศัยภาวะผู้น าเป็นส าคัญ 
ทั้งนี้เพราะไม่มีระบบการใช้ก าลังบังคับให้ปฏิบัติตามผู้น าในพระพุทธศาสนา การที่สมาชิกจะท าตาม
ค าสั่งของผู้บริหารหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับภาวะผู้น าในผู้บริหารเป็นส าคัญ 
 อะไรคือความแตกต่างระหว่างผู้บริหารกับผู้น า 
 ผู้บริหาร คือ ผู้ที่ท าให้คนอ่ืนท างานตามท่ีผู้บริหารต้องการ 
 ผู้น า คือ ผู้ที่ท าให้คนอ่ืนต้องการท างานตามท่ีผู้น าต้องการ 
 ดังนั้น ผู้บริหารเชิงพุทธต้องมีภาวะผู้น า คือ มีความสามารถในการจูงใจให้คนเกิดความ
ต้องการอยากปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บริหาร 
 บุคคลที่จะเป็นผู้บริหารต้องมีคุณสมบัติส าคัญ ๒ ประการดังกล่าวมาแล้ว คือ อัตตหิต
สมบัติ หมายถึงความเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติส่วนตัวที่เหมาะกับการเป็นผู้น า และปรหิตปฏิบัติ  
หมายถึงความมีน้ าใจในการปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมและองค์กรของตน 
 พระพุทธเจ้าทรงเพียบพร้อมด้วยอัตตหิตสมบัติและปรหิตสมบัติจึงสามารถใช้ภาวะผู้น า
บริหารกิจการพระพุทธศาสนาให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี อัตตหิตสมบัติที่ส าคัญในการบริหารของ

                                                           
๗๑ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๒๔๔๒/๕๓๑. 
๗๒องฺ.จตุกก. (ไทย) ๒๑/๑๑๑/๑๕๐. 



๔๙ 

พระพุทธเจ้าก็คือความสามารถในการสื่อสารกับคนทั่วไป ในการสื่อสารเพ่ือการบริหารแต่ละครั้ง
พระพุทธเจ้าทรงใช้หลัก ๔ ส.๗๓ ซึ่งค าอธิบายเชิงประยุกต์เข้ากับการบริหารดังต่อไปนี้ 
 ๑) สันทัสสนา (แจ่มแจ้ง) หมายถึง อธิบายขั้นตอนของการด าเนินงานได้อย่างชัดเจนแจ่ม
แจ้งช่วยให้สมาชิกปฏิบัติตามได้ง่าย 
 ๒) สมาทปทา (จูงใจ) หมายถึง อธิบายให้เข้าใจและเห็นชอบกับวิสัยทัศน์จนเกิดศรัทธา
และความรู้สึกว่าต้องฝันให้ไกลและไปให้ถึง 
 ๓) สมุตเตชนา (แกล้วกล้า) หมายถึงปลุกใจให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองและมีความ
กระตือรือร้นในการด าเนินการไปสู่เป้าหมาย 
 ๔) สัมปหังสนา (ร่าเริง) หมายถึง สร้างบรรยากาศในการท างานร่วมกันแบบกัลยาณมิตร
ซึ่งจะส่งเสริมให้สมาชิกมีความสุขในการงาน 
 ความสามารถในการจูงใจคนของพระพุทธเจ้า ตรงกับพระสมัญญาว่า ตถาคต หมายถึ ง 
คนที่พูอย่างไรแล้วท าอย่างนั้น๗๔ พระพุทธเจ้าทรงมีภาวะผู้น าสูงมากเพราะทรงสอนให้รู้ (ยถาวาที) 
ท าให้ดู (ตถาการี) และอยู่ให้เห็น (ยถาวาที ตถาการี) 
 ยิ่งไปกว่านั้น การสั่งการแต่ละครั้งของพระพุทธเจ้าเป็นที่ยอมรับได้ง่ายเพราะไม่ทรงใช้วิธี
เผด็จการ แต่ทรงใช้วิธีการแบบธรรมาธิปไตย ดังที่พระพุทธเจ้าทรงจ าแนกแรงจูงใจในการท าความดี 
ซึ่งเรียกว่า อธิปไตย ๓ ประการ๗๕ คือ 
 ๑)อัตตาธิปไตย การท าความดีเพราะยึดผลประโยชน์หรือความพอใจของตนเป็นที่ตั้ง 
 ๒)โลกาธิปไตย การท าความดีเพราะต้องการให้ชาวโลกยกย่อง นั่นคือ  ยึดทัศนะหรือ
คะแนนนิยมจากคนอื่นเป็นที่ตั้ง 
 ๓) ธรรมาธิปไตย การท าความดีเพ่ือความดี ท าหน้าที่เพ่ือหน้าที่ นั่นคือยึดธรรมคือหน้าที่
เป็นส าคัญ 
 แม้พระพุทธเจ้าจะประกาศว่า พระองค์เป็นธรรมราชา แต่ก็ไม่ทรงใช้อ านาจเบ็ดเสร็จโดย
ล าพังพระองค์เองตามแบบราชาธิปไตย ในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าทรงกระจายอ านาจในการบริหาร
ให้กับคณะสงฆ์ดังกล่าวมาแล้ว ทั้งนี้เพราะแรงจูงใจในการบริหารของพระพุทธเจ้าผู้หมดกิเลสแล้ว 
ย่อมไม่ใช่เพ่ือความยิ่งใหญ่ส่วนพระองค์ การบริหารของพระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่อัตตาธิปไตย นอกจากนี้ 
พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงบริหารกิจการพระศาสนาไปตามค านินทา และสรรเสริญของชาวโลก การบริหาร
ของพระองค์จึงไม่ใช่โลกาธิปไตย พุทธวิธีบริหารเป็นธรรมาธิปไตย เพราะพระพุทธเจ้าทรงยึดธรรมคือ 
หลักการสร้างประโยชน์สุขเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงหลักการบริหาร
ของพระองค์ไว้ว่า 
 “พระตถาคตอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงธรรม เป็นธรรมราชา ทรงอาศัยธรรมสัก
การธรรม เคารพธรรม ย าเกรงธรรม มีธรรมเป็นธง มีธรรมเป็นตรา  เป็นธรรมาธิปไตย ทรงจัดการ
รักษาป้องกันและคุ้มครองที่เป็นธรรม”๗๖ 
                                                           

๗๓ที.สี. (ไทย) ๙/๑๙๘/๑๖๑. 
๗๔ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๑/๒๕๕. 
๗๕องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๔๗๙/๑๘๖. 
๗๖องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๔๕๓/๑๓๙. 



๕๐ 

 เพราะเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงยึดหลักธรรมาธิปไตยนี่เอง จึงไม่มีการตั้งใครเป็นศาสดาสืบ
ต่อจากพระพุทธองค์ ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระอานนท์ทูลถามว่า จะทรงตั้ง
ใครเป็นศาสดาสืบต่อจากพระองค์หรือไม่ พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า จะไม่ทรงตั้งใครเป็นศาสดาสืบต่อ
จากพระองค์ ทั้งนี้เพราะทรงประสงค์จะให้คณะสงฆ์ปกครองกันเองโดยยึดพระธรรมวินัยเป็นหลักใน
การปกครองดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ธรรมและวินัยที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วจะเป็นศาสดาของ
พวกเธอเม่ือเราล่วงลับไป”๗๗ 

ภายหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วไม่นาน พระมหากัสสปะได้ปฏิบัติตามพุทธพจน์
นี้โดยเรียกประชุมพระอรหันต์ ๕๐๐ รูป เพ่ือสังคายนาพระธรรมวินัยให้เป็นหมวดหมู่ส าหรับใช้เป็น
หลักอ้างอิงในการบริหารกิจการพระศาสนา นับแต่นั้นมาการบริหารกิจการพระศาสนาก็ยึดพระธรรม
วินัยในพระไตรปิฎกเป็นหลัก โดยมีคณะสงฆ์เป็นองค์กรบริหารสูงสุดสืบต่อมาจนทุกวันนี้ 
 (๕) พุทธวิธีในการก ากับดูแล 
 การก ากับดูแลเป็นการควบคุมสมาชิกภายในองค์กรให้ปฏิบัติหน้ าที่เพ่ือบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ พระพุทธเจ้าทรงให้ความส าคัญแก่การก ากับดูแลคณะสงฆ์เป็นอย่างยิ่ง  ดังที่
พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยเพ่ือให้พระสงฆ์ใช้เป็นมาตรฐานควบคุมความประพฤติให้เป็นแบบ
เดียวกัน พระพุทธเจ้าทรงให้เหตุผลในการบัญญัติพระวินัยไว้ ๑๐ ประการ เช่น เพ่ือความผาสุกแห่ง 
คณะสงฆ์ เพ่ือข่มบุคคลผู้ไร้ยางอาย เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสื่อมเสียทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือ 
ความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา๗๘ 
 การบัญญัติพระวินัยเป็นเครื่องช่วยให้พระสงฆ์มีวินัยในตนเองและมีเกณฑ์ในการประเมิน
ตนเอง เมื่อเห็นว่าตนท าผิดพลาดไปจาก มาตรฐานความประพฤติที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ ไว้ และ
ความผิดพลาดนั้นไม่ร้ายแรงถึงขนาดต้องถูกขับออกจากหมู่คณะ หรือขาดจากความเป็นภิกษุพระสงฆ์
แต่ละรูปจะสารภาพความผิดพลาดต่อเพ่ือนพระสงฆ์ด้วยกัน พิธีสารภาพเรียกว่า การแสดงอาบัติซึ่ง
ลงท้ายด้วยค ามั่นสัญญาว่า จะไม่ท าผิดอย่างนั้นอีกต่อไป 
 เพ่ือเป็นเครื่องเตือนใจให้พระสงฆ์ปฏิบัติตามพระวินัยที่ทรงบัญญัติไว้แล้ว  พระพุทธเจ้า
ทรงก าหนดให้พระภิกษุน าศีลสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้เหล่านั้นมาสวดให้กันและกันฟังทุกกึ่งเดือนใน
วันพระ ๑๕ ค่ า ประเพณีปฏิบัตินี้เรียกว่าการสวดปาฏิโมกข์ ในตอนจบของศีลสิกขาบทแต่ละข้อ  
ผู้สวดก็จะถามที่ประชุมสงฆ์ว่า “กจฺจิตฺถ ปริสุทฺธา ท่านทั้งหลายบริสุทธิ์ในศีลสิกขาบทนี้แล้วหรือ”๗๙ 
 ยิ่งไปกว่านั้น พระพุทธเข้ายังได้ทรงบัญญัติให้พระภิกษุท าการปวารณาต่อคณะสงฆ์ในวัน
ออกพรรษา การปวารณาหมายถึง การอนุญาตให้ว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันด้วยค าว่า “ท่านผู้
เจริญ ข้าพเจ้าขอปวารณาต่อสงฆ์ เพราะเห็นก็ดี เพราะได้ยินก็ดี เพราะสงสัยก็ดี ขอท่านทั้งหลายจง
อาศัยความกรุณาว่ากล่าวข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้าเห็นว่าผิดพลาด ก็จักแก้ไขปรับปรุงตัวเอง”๘๐ 
 ทั้งหมดที่กล่าวมานี้แสดงว่า พระพุทธเจ้าทรงก าหนดวิธีการในการก ากับดูแลเพ่ือให้ 
พระสงฆ์มีวินัยในตนเอง มีการประเมินตนเองและมีการกระจายอ านาจให้คณะสงฆ์ก ากับดูแลกันเอง 
                                                           

๗๗ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๗๗/๑๔๐. 
๗๘วิ.มหา. (ไทย) ๑/๒๐/๓๗. 
๗๙วิ.มหา. (ไทย) ๑/๓๐๐/๒๒๐. 
๘๐วิ.มหา. (ไทย) ๔/๒๒๖/๓๑๔. 



๕๑ 

 ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทขัดแย้ง ซึ่งเรียกว่าอธิกรณ์ขึ้นในองค์กรสงฆ์ อันเนื่องมา จาก
พระสงฆ์บางรูปไม่ยอมรับการก ากับดูแลนั้น พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติวิธีระงับอธิกรณ์ซึ่งเรียกว่า อธิ
กรณสมถะ ๗ ประการ๘๑ ตัวอย่างเช่น 
 สัมมุขาวินัย คือ วิธีระงับข้อพิพาทด้วยการที่คณะสงฆ์ประชุมพร้อมกันพิจารณาข้อ
กล่าวหาของฝ่ายโจทก์และค าแก้ต่างของฝ่ายจ าเลยแล้วตัดสินโดยยึดหลักพระธรรมวินัย 
 เยภุยยสิกา คือ วิธีระงับข้อพิพาทโดยให้ที่ประชุมสงฆ์ออกเสียงชี้ขาด ฝ่ายที่ได้รับเสียง
สนับสนุนข้างมากเป็นฝ่ายชนะ 
 ติณวัตถารกะ คือ วิธีระงับข้อพิพาทด้วยการประนีประนอมยอมความ โดยที่คู่กรณีตกลง
เลิกรากันไปไม่ต้องมีการช าระสะสางให้มากเรื่องเหมือนเอาหญ้ามากลบทับปัญหาไว้ 
 กระบวนการก ากับดูแลความประพฤติของพระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้นั้น เป็น
หลักประกันความมั่นคงและความบริสุทธิ์ผุดผ่องของคณะสงฆ์ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “เปรียบ
เหมือนมหาสมุทร ไม่ร่วมกับซากศพที่ตายแล้ว ซากศพที่ตายแล้วใดมีอยู่ในมหาสมุทร มหาสมุทรย่อม
น าซากศพที่ตายแล้วนั้นไปสู่ฝั่ง ซัดขึ้นบกโดยพลัน บุคคลใดเป็นผู้ทุศีล มีธรรมลามก มีความประพฤติ
ไม่สะอาด น่ารังเกียจ สงฆ์ย่อมไม่ร่วมกับบุคคลนั้น ย่อมประชุมกันยกเธอออกไปเสียโดยพลัน  ถึงแม้
เธอนั่งในท่ามกลางภิกษุสงฆ์ก็จริง ถึงอย่างนั้นเธอชื่อว่าไกลจากสงฆ์และสงฆ์ก็ไกลจากเธอ”๘๒ 
 สรุปได้ว่า พุทธวิธีบริหาร เป็นการบริหารตามหลักแก้วสามดวง คือ พระพุทธ พระธรรม 
และพระสงฆ์ ซึ่งสามารถน าหลักการมาใช้ในการบริหารธุรกิจปัจจุบันได้ พระพุทธ คือผู้ให้ก าเนิด ผู้รู้ 
ผู้สอนหลักธรรม เทียบเคียงกับบริษัทหรือองค์กร พระธรรม คือ สิ่งที่เป็นตัวแทนจากผู้ให้ก าเนิด (พระ
พุทธ) เป็นค าสอน เป็นหลักประพฤติปฏิบัติ เทียบเคียงได้กับคู่มือปฏิบัติงาน ระเบียบ อ านาจ
ด าเนินการ มาตรฐาน แผนงาน วัฒนธรรมองค์กร วิสัยทัศน์ และพระสงฆ์คือ ผู้น าเอาหลักธรรม ไปปฏิบัติ
และเผยแผ่ เทียบเคียงกับพนักงานทุกระดับ ผู้รับเหมา และผู้ขายวัตถุดิบ ที่มีธุรกรรมเกี่ยวข้องกัน 
เป็นต้น ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า พุทธวิธีบริหารของพระพุทธเจ้านี้สามารถปรับประยุกต์ ใช้ในยุคปัจจุบัน
ได้ ไม่ล้าสมัยแต่อย่างใด 
 

๒.๔ แนวคิดและเกี่ยวกับการศึกษาสงเคราะห์ 
 จากพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๑๕ ตรี ก าหนดให้ มหาเถรสมาคมมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้๘๓ 
 ๑) ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยดีงาม 
 ๒) ปกครองและก าหนดการบรรพชาสามเณร 
 ๓) ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่  การ
สาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ 
 ๔) รักษาหลักธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา 

                                                           
๘๑วิ.มหา. (ไทย) ๒/๔๗๙/๕๗๑. 
๘๒วิ.จู. (ไทย) ๗/๔๕๙/๒๘๙ 
๘๓กนก แสนประเสริฐ, ประมวลพระราชบัญญัติคณะสงฆ์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๙), หน้า ๑๕. 



๕๒ 

 ๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 
 ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า การศึกษาสงเคราะห์ จึงเป็นภารกิจหนึ่งในการพระศาสนาที่
ผู้ปกครองคณะสงฆ์ต้องด าเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปด้วยดี 
 การศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง การจัดการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล หรืออุดหนุนจุนเจือ
ช่วยเหลือด้านการศึกษานอกจากการศาสนศึกษา หรือสถาบันอื่น หรือบุคคลอ่ืนผู้ก าลังศึกษาเล่าเรียน 
ซึ่งจากนัยแห่งความหมายของค าว่า “การศึกษาสงเคราะห์” ดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นว่า คณะสงฆ์ได้
ก าหนดภารกิจของการศึกษาสงเคราะห์โดยแยกออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ (๑) การศึกษานอกเหนือจาก
การศาสนศึกษาที่พระสงฆ์ด าเนินการเพ่ือการสงเคราะห์ประชาชนหรือพระภิกษุสามเณร และ (๒) 
การสงเคราะห์เกื้อกูลการศึกษาแก่สถาบันการศึกษาหรือบุคคลผู้ก าลังศึกษาสอดคล้องกับที่ พระเทพ
ปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ได้กล่าวถึง ภาระของงานด้านการศึกษาสงเคราะห์  ที่พระสงฆ์ได้
ด าเนินการในปัจจุบัน ว่า มีอยู่ ๔ ลักษณะ ได้แก่๘๔ 
 ๑) โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาและโรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนตามพระ
ราชประสงค ์
 ๒) ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
 ๓) ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด 
 ๔) โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 ๒.๔.๑ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาและโรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจน
ตามพระราชประสงค์ 
 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาและโรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนตามพระ
ราชประสงค์นี้ ผู้วิจัยขอแยกออกเป็น ๒ รายการ ดังต่อไปนี้ 
 ก. โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา เดิมใช้ชื่อว่า โรงเรียนราษฎร์ของวัด  เกิดขึ้น
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยโรงเรียนราษฎร์ของวัด พุทธศักราช  ๒๔๘๘ โรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนาได้ประสบปัญหาในการด าเนินงานมาโดยตลอด เนื่องจากในช่วงแรกๆ 
ได้รับอุดหนุนเหมือนโรงเรียนเอกชนทั่วไป และไม่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนจากผู้ปกครอง
นักเรียนได้ สาเหตุจากผู้ปกครองนักเรียนร้อยละ ๙๕ มีฐานะยากจน จึงท าให้โรงเรียนบางแห่งต้อง
เลิกกิจการและบางแห่งก็ได้โอนกิจการให้รัฐบาล 
 ปีการศึกษา ๒๕๒๐ รัฐได้ออกนโยบายและแผนงานเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๒๐ โดยได้เพ่ิมเติมนโยบายการพัฒนาการศึกษาในด้านปริมาณว่า “จะ
ส่งเสริมการจัดโรงเรียนราษฎร์การกุศลมากขึ้นเป็นพิเศษ” 
 ปีการศึกษา ๒๕๒๑-๒๕๒๓ จึงได้มีการน าข้อเสนอดังกล่าวมาด าเนินงานโครงการทดลอง
พัฒนาโรงเรียนราษฎร์ของวัดเพ่ือการกุศลขึ้น โดยได้คัดเลือกโรงเรียนในภูมิภาคต่างๆ จ านวน ๑๑ 
โรงเรียน เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ 
 ๑) โรงเรียนพุทธมงคลนิมิต 
                                                           

๘๔ดูรายละเอียดใน พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ เอกสารประกอบการบรรยายเร่ืองการคณะ
สงฆ์และการพระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๑๕. 



๕๓ 

 ๒) โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน 
 ๓) โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย 
 ๔) โรงเรียนวัดบ้านโป่ง “สามัคคีคุณูปถัมภ์” 
 ๕) โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 
 ๖) โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 
 ๗) โรงเรียนวินิตศึกษา 
 ๘) โรงเรียนพยุหะวิทยา 
 ๙) โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
 ๑๐) โรงเรียนธรรมราชศึกษา 
 ๑๑) โรงเรียนพินิตประสาธน์ 
 โดยได้มีการจัดตั้ง “สภาโรงเรียนราษฎร์ของวัดเพ่ือการกุศล” ขึ้นเป็นครั้งแรก มีพระ
ธรรมญาณมุนี ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนวินิตศึกษา ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานสภารูปแรก 
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสภาโรงเรียนราษฎร์ของวัดเพื่อการกุศล มีดังนี้ 
 ๑) เพ่ือรวมโรงเรียนราษฎร์ที่มีเจตจ านงจะจัดการศึกษาเพ่ือการกุศลทั่วราชอาณาจักรให้
เป็นเอกภาพ 
 ๒) เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ของโรงเรียนด้านการอบรมจริยธรรม พลานามัย การเลือกเรียน
วิชาการงานและอาชีพ รวมทั้งภาษาและหนังสือ 
 ๓) เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนยากจนให้มีโอกาสได้รับการศึกษา ซึ่งเป็นการเพ่ิมความเสมอ
ภาคทางการศึกษาให้แก่ประชาชนโดยไม่ค านึงถึงเชื้อ ชาติ ศาสนา 
 ๔) เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐในการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง 
 ๕) เพ่ือส่งเสริมความมั่นคงให้แก่ผู้รักอาชีพครู 
 ปีการศึกษา ๒๕๓๒ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกระเบียบว่าด้วยโรงเรียนการกุศลของวัด
ในพระพุทธศาสนา พ.ศ.๒๕๓๒ และก าหนดให้มีกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาขึ้น 
โดยวัตถุประสงค์คือ 
 ๑) เพ่ือเป็นศูนย์รวมโรงเรียนที่จัดการศึกษาเพ่ือการกุศล และส่งเสริมพระพุทธศาสนา
อย่างแท้จริง 
 ๒) เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานระหว่างโรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๓) เพ่ือร่วมกันด าเนินการ ก าหนดนโยบาย และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๔) ร่วมมือกันด าเนินงานตามโครงการต่างๆ ที่จัดขึ้นร่วมกัน 
 ๕) พิจารณาเสนอแนวทาง ความคิดเห็น และปัญหาที่เกิดขึ้น 
 ปีการศึกษา  ๒๕๔๔  กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา  ได้จัดตั้งเป็น
สมาคมโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาขึ้น เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๔ โดยมีนายชูชาติ 
ลาวัลย์ ครูใหญ่โรงเรียนวินิตศึกษา เป็นนายกสมาคมเป็นคนแรก โรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาได้ร่วมมือกันในการพัฒนาโรงเรียนในทุกๆ ด้าน ทั้งในด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์การ
เรียนการสอน ด้านบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านวิชาการ 
ท าให้โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีความเจริญ ก้าวหน้ามาเป็นล าดับ  เป็นที่ยอมรับ



๕๔ 

ของชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน และหน่วยงานต่างๆ เป็นอันมาก ใน ปีการศึกษา ๒๕๕๒ มีโรงเรียนที่
เป็นสมาชิก จ านวน ๙๒ โรงเรียน จ านวนนักเรียน ๙๓,๐๘๖ คน และคณะครู ๔,๑๒๖ คน 
 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา มีดังนี ้
 ๑) เพ่ือช่วยเหลือชุมชนด้านการศึกษาและเผยแพร่ศาสนาธรรมสู่เยาวชนไทย 
 ๒) จัดการศึกษาเพ่ือการกุศลโดยไม่หวังผลก าไร มุ่งสงเคราะห์เด็กยากจน  และเด็กด้อย
โอกาสทางการศึกษา 
 ๓) มุ่งปลูกฝังให้เยาวชนไทย เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการ 
 ลักษณะของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา มีดังนี้ 
 ๑) เป็นโรงเรียนเอกชนที่วัดเป็นเจ้าของ และมีเจ้าอาวาสเป็นผู้รับใบอนุญาตโดยต าแหน่ง 
 ๒) การบริหารโรงเรียนอยู่ในรูปของคณะกรรมการอ านวยการ (กรรมการบริหารโรงเรียน) 
 ๓) การจัดการศึกษาแบบเรียนฟรี โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการเรียน  รัฐให้การอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียน ๑๐๐% 
 จากความก้าวหน้าของการจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ที่มุ่งเน้นให้บริการแก่พระภิกษุสามเณรและเด็กชายเด็กหญิงซึ่งเป็น
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมดังกล่าว และจากร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๒ ซึ่งนอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ยังให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีการจัดการศึกษา มีการ
แสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน โดยที่ให้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาเพ่ือการกุศล 
เพราะจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และนักเรียนยังได้รับการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยฝึกทักษะ
ที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตให้แก่ผู้เรียน ให้สัมพันธ์กับชีวิตจริง เช่น  ฝึกสอนการท าการเกษตรโดยลด
ต้นทุน เพิ่มผลผลิต ผลิตสินค้าในครัวเรือนเพ่ือใช้เองหรือเพ่ือจ าหน่าย ผลิตสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ 
ซึ่งนับเป็นการเพ่ิมศักยภาพของคนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของผลผลิต คณะกรรมการบริหารวัด กรรมการ
หมู่บ้านต่างๆ จึงได้จัดตั้งโรงเรียนเพ่ือการกุศลขึ้น เพ่ือจัดการศึกษาฟรีแก่ชุมชน เช่น เสื้อผ้า อาหาร 
ค่ารถ หนังสือเรียน เพ่ือสนองความต้องการของชุมชน หลายฝ่ายร่วมมือ พัฒนาศักยภาพเยาวชนใน
ท้องถิ่น ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพควบคู่คุณธรรม โดยไม่จ ากัดผู้เข้าเรียนว่าจะต้องถือเพศบรรพชิต
เท่านั้น ดังที่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโน) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 
ได้กล่าวว่า “โรงเรียนการกุศลของวัด เป็นโรงเรียนของพระพุทธเจ้า นักเรียนทุกคนจึงเป็นลูกของ
พระพุทธเจ้า มีพระเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าที่น าค าสอนสู่นักเรียน ยิ่งนักเรียนมีความเข้าใจเรื่อง 
 หลักธรรม น าหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาใช้มากเท่าไร จะน ามาซึ่งความมั่นคงของ
สถาบันหลักทั้ง ๓ สถาบัน ไม่เฉพาะแต่สถาบันพระพุทธศาสนาเท่านั้น 



๕๕ 

 ปัจจุบัน โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา สังกัดในกองโรงเรียนสามัญศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ซึ่งมีระเบียบเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงเรียนการกุศลของวัดที่
ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยความเห็นชอบของ มหาเถรสมาคม” 

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ 
ได้กล่าวถึง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการก าหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
เอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ.๒๕๕๒ ว่า ในระเบียบดังกล่าวได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า 
“โรงเรียนการกุศล” ไว้ดังนี้๘๕ 

โรงเรียนการกุศล หมายความว่า โรงเรียนเอกชนที่จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์จัดการศึกษา
เพ่ือผู้ยากไร้โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนเอกชนที่ส านักพระราชวังเป็นผู้รับ
ใบอนุญาต โรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนตามพระราชประสงค์ โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์หรือ
พระราชูปถัมภ์ที่จัดการศึกษาเพ่ือการกุศล โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาและโรงเรียน
การศึกษาพิเศษหรือการศึกษาสงเคราะห์ หรือโรงเรียนประเภทอ่ืนที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรให้ความ
อนุเคราะห์เป็นกรณีพิเศษ และให้รวมถึงโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่กับวิชาสามัญที่มี
มูลนิธิหรือมัสยิดเป็นผู้รับใบอนุญาตท่ีมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาเท่านั้น 

การให้การอุดหนุนโรงเรียนเอกชนการกุศลในปัจจุบัน ดังนี้ 
๑) ให้การอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ๑๐๐% ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ ๖ 
๒) ให้การอุดหนุนด้านอาคารเรียน และอาคารประกอบ โดยตั้งงบประมาณเป็นรายปี 
๓) ให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานในโรงเรียนการกุศลได้ โดยถือเสมือนปฏิบัติราชการ

ตามปกติ 
๔) ให้การอุดหนุนค่าใช้จ่ายส าหรับการพัฒนาคุณภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

เช่น อุปกรณ์ การศึกษา 
๕) ให้การอุดหนุนแก่โรงเรียนการกุศลของทุกโรงเรียน ทุกระดับที่ได้รับอนุญาตให้เปิดท า

การสอน หรือจัดตั้งขึ้นใหม่ 
ข. โรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนตามพระราชประสงค์ 
โรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนตามพระราชประสงค์ เป็นโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาของเอกชน และอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ตามพระราชประสงค์ เพ่ือให้ 
พระภิกษุสามเณรได้ด าเนินการกิจการคณะสงฆ์เพ่ือพัฒนาส่งเสริมและสงเคราะห์เด็กและ

เยาวชนเพื่อให้เขาเหล่านั้นมีโอกาสใกล้วัดวาอารามยิ่งขึ้น 
โรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนตามพระราชประสงค์ เกิดขึ้นตามพระราชประสงค์  ซึ่งเป็น

โครงการศึกษาและทดลองปฏิบัติการส่วนพระองค์ ทรงให้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทั้งสิ้นในการ
ด าเนินการทดลองจนกว่าจะเกิดผลดี จากนั้นจึงโปรดเกล้าฯ ให้รัฐบาลได้เข้ามารับช่วงงานต่อไป 

                                                           
๘๕กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑, คู่มือปฏิบัติงาน

การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล, (พิจิตร : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑, ๒๕๕๔), หน้า 
๑๕.  



๕๖ 

 พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการสร้างคนนั้น  ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้รวบรวมพระอัจฉริยภาพทางด้านการศึกษาไทยและน าเผยแพร่
เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เพ่ือสะท้อน
ถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านการศึกษาของพระองค์ท่าน ซึ่งมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนสงเคราะห์เด็ก
ยากจนตามพระราชประสงค์ ดังนี้๘๖ 
 พระราชปณิธานที่จะจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานที่ดินให้แก่กระทรวงศึกษาธิการสร้างโรงเรียนราชวินิตขึ้น ทรงอุปถัมภ์
โรงเรียนวังไกลกังวล ทรงส่งเสริมให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน พระราชทานพระราชด าริและพระ
บรมราชานุเคราะห์ให้จัดตั้งโรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจน โรงเรียนร่มเกล้า โรงเรียนชาวเขา 
 พระราชปณิธานที่จะให้เด็กได้เล่าเรียนต่อเนื่องกันไป ตั้งแต่ก่อนระดับประถมศึกษา 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยในการด าเนินโครงการพัฒนาที่ดิน
ตามพระราชประสงค์ทุกแห่ง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงเรียนในลักษณะเดียวกัน พร้อมด้วย
ห้องสมุดที่ทันสมัย เพ่ือบุตรหลานของประชาชนในศูนย์พัฒนาที่ดินฯ นั้นๆ ได้เข้าศึกษา และเพ่ือให้
การศึกษาของเด็กในชั้นประถมศึกษาเป็นไปด้วยดี ผู้ปกครองได้มีเวลาประกอบ อาชีพเต็มที่ จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนขึ้นในโรงเรียนวังไกลกังวลและในศูนย์พัฒนา
ที่ดินอ่ืนๆ ตลอดจนต าบลต่างๆ ใกล้ๆ พระราชฐาน ส าหรับการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ได้ทรง
พระราชทานที่ดินสร้างโรงเรียน เสด็จฯ เยี่ยมโรงเรียน และพระราชทานพระราชด าริในการด าเนิน
กิจการของโรงเรียน เป็นต้น 
 พระราชปณิธานที่จะให้วัดและพระสงฆ์ได้มีส่วนช่วยเหลือการศึกษาของชาติ  โดยมีพระ
ราชประสงค์ท่ีจะตั้งโรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนและก าพร้าอนาถาขึ้นในวัด และอาราธนาพระสงฆ์
มาเป็นครูอบรมศีลธรรมและช่วยสอนวิชาสามัญที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย เพ่ือให้วัดและพระสงฆ์ได้มี
ส่วนช่วยเหลือการศึกษาของประเทศชาติ โรงเรียนวัดที่ตั้งขึ้นในช่วงแรก ๔ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัด
ศรีจันทร์ประดิษฐ์ โรงเรียนวัดสันติการาม โรงเรียนวัดป่าไก่ และโรงเรียนนันทบุรีวิทยา เป็นต้น 
 สรุปได้ว่า โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาและโรงเรียนสงเคราะห์ เด็กยากจน
ตามพระราชประสงค์ เป็นการจัดการศึกษา โดยไม่หวังผลก าไร มุ่งสงเคราะห์เด็กยากจน และเด็กด้อย
โอกาสทางการศึกษา ตามพระราชปณิธานที่จะจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
โดยความร่วมมือกันของภาครัฐ สถาบันพระพุทธศาสนา และประชาชน 
มีความมุ่งหมายให้วัดและภิกษุในพระศาสนาได้จัดการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เป็น
เหตุให้เด็กและเยาวชนให้เข้าใกล้วัดและได้ศึกษาหลักธรรมทางศาสนา 
 ๒.๔.๒ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หมายถึง  หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่วัด มูลนิธิ สมาคม สถานศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐ ได้จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งให้
การศึกษา อบรม ปลูกฝังศีลธรรม วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน มีชื่อย่อว่า 
“ศพอ.” 
                                                           

๘๖บรรณาธิการ, “พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการสร้างคน”, มติชนราย
สัปดาห,์ ปีท่ี ๒๖ ฉบับท่ี ๑๓๔๗, (๙ มิถุนายน ๒๕๔๙) : ๓.  



๕๗ 

 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นองค์กรทางพระพุทธศาสนาองค์กรหนึ่งที่
พระสงฆ์ได้จัดตั้งขึ้นมา เป็นการจัดการศึกษาสงเคราะห์นอกระบบโรงเรียน ให้การศึกษาอบรม
ประชาชน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชนที่ก าลังอยู่ในวัยแห่งการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือให้รู้จักใช้เวลาว่างในวันหยุดเรียน เข้ามาศึกษาหาความรู้ความเข้าใจตามหลักค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาแล้วน้อมน าไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน๘๗ 
 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดจัดตั้งขึ้นเพ่ือให้การศึกษาอบรมปลูกฝังศีลธรรม 
วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน สอนเฉพาะวันอาทิตย์ จัดตั้งตามระเบียบ
กรมการศาสนา ได้เกิดขึ้นในประเทศไทย เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๑ โดยก่อตั้งครั้งแรกที่มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วัดมหาธาตุวรวิหาร ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร โดยน า
แบบอย่างการศึกษาพุทธศาสนาที่ประเทศศรีลังกาที่จัดการเรียนการสอนแก่เด็กและเยาวชนในวัน
อาทิตย์มาเป็นแนวทาง 
 โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่เกิดขึ้นในประเทศศรีลังกาและประเทศไทยนั้น มีปรารภ
เหตุที่แตกต่างกันของที่มา แต่มีความมุ่งหมายในแนวทางเดียวกัน คือ ต้องการให้เด็กและเยาวชนได้มี
ความใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา เรียนรู้หลักธรรมค าสอนแล้วน าไปประพฤติปฏิบัติ เมื่อเติบโตขึ้นเป็น
ผู้ใหญ่ก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีจริยธรรมและคุณธรรมเป็นแบบอย่างในสังคม 
 ตามที่กล่าวว่า มีปรารภเหตุที่แตกต่างกันของที่มานั้น กล่าวคือ ประเทศศรีลังกาได้ถูก
ปกครองโดยประเทศนักล่าอาณานิคมมานานหลายสิบปี พุทธศาสนาในประเทศศรี ลังกาถูก
เบียดเบียนจากนักปกครองชาวต่างชาติต่างศาสนา ที่ต้องการให้ผู้คนของศรีลังกาหันไปนับถือศาสนา
ของพวกเขา อารามหรือพุทธสถานบางแห่งจะถูกต่างชาติที่เข้ามาปกครองยึดไปเป็น ศาสนสถานของ
ตน ท าให้ชาวศรีลังกาท่ีหนักแน่นศรัทธาในพระพุทธศาสนาขมข่ืนใจมิใช่น้อย 
 ครั้นเมือ่ประเทศศรีลังกาได้รับอิสรภาพแล้ว ก็มีการฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาเป็นการใหญ่ จึง
จัดให้มีโรงเรียนศึกษาพระพุทธศาสนาขึ้นในวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุดเรียนของทางราชการ ให้เด็ก
และเยาวชนได้ศึกษากันอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ ท าให้สถานะพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา
กลับมามีบทบาทในสังคมศรีลังกาอย่างส าคัญอีกครั้ง 
 ส าหรับประเทศไทยที่ได้มีการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้น  ด้วยปรารภถึง
เด็กและเยาวชนของชาติที่นับวันจะเหินห่างพระพุทธศาสนามากขึ้นทุกที  การศึกษาแผนใหม่แม้ไม่
ขัดแย้งกับค าสอนในพระพุทธศาสนา แต่ก็จะไม่เกื้อกูลต่อพระศาสนา ถ้าครูผู้สอนไม่รู้จักน าธรรมะใน
พระพุทธศาสนาไปประยุกต์ให้สอดคล้องกับวิชาการสมัยใหม่ อีกทั้งสังคมเมืองใหญ่ก็ล้วน มีสิ่งล่อสิ่ง
เร้าที่ท าให้เด็กและเยาวชนหันไปในทางผิดได้เสมอ และก็มีตัวอย่างที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นแก่เด็กและเยาวชน
ให้เป็นข่าวปรากฏตามสื่อมวลชนอยู่ไม่น้อย ดังนั้น จึงได้มีการจัดตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้น
เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น 
 กรมการศาสนาประกาศให้มีระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย ์พ.ศ.๒๕๓๔ เป็นครั้งแรก โดยก าหนดแนวทางทีชัดเจนด้านการจัดตั้งและการด าเนินงาน การ
จัดชั้นเรียนและหลักสูตรการสอน การประเมินผลการศึกษา พร้อมทั้งแนวทางการส่งเสริมอุดหนุน
                                                           

๘๗ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กรมการศาสนา, ความส าคัญของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย,์ [ออนไลน]์, แหล่งที่มา : http www.dra.go.th dra_learn/main.php [๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑]. 



๕๘ 

ด้านงบประมาณ และประกาศตั้งส านักงานบริหาร การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งประเทศ
ไทย เปิดด าเนินการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์อย่างแพร่หลาย  จึงท าให้ศูนย์
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เพ่ิมจ านวนมากขึ้น เมื่อมีจ านวนเพ่ิมขึ้นเช่นนี้ กรมการศาสนาจึงก าหนด
หน้าที่ การส่งเสริมสนับสนุนเป็น ๓ ด้าน คือ 
 ๑) ด้านบริหาร โดยการดูแลแนะน า อ านวยความสะดวกการขอจัดตั้งศูนย์  การจด
ทะเบียน การจัดท าสถิติข้อมูล และการบริหารงานทั่วไป 
 ๒) ด้านวิชาการ โดยการพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้วยการจัดประชุมสัมมนาผู้บริหาร 
อบรมครูผู้สอน ติดตามประเมินผลการศึกษา มอบประกาศนียบัตร พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ต ารา สื่อ
ละกิจกรรม 
 ๓) ด้านงบประมาณ โดยการสนับสนุนการด าเนินงานด้วยการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน
เป็นค่าสมนาคุณครูผู้สอน ค่าทุนการศึกษานักเรียน และค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือกล่าวโดยสรุปคือ ดูแล
แนะน าพัฒนาคุณภาพและให้ความอุปถัมภ์ 
 โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ไม่ได้สอนเฉพาะเรื่องพระพุทธศาสนาเท่านั้น แต่ได้จัดให้มี
การเรียนการสอนวิชาการต่างๆ เข้ามาเสริมด้วย เช่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ดนตรี นาฏศิลป์ 
และวัฒนธรรมไทย เป็นต้น เพ่ือให้เด็กและเยาวชนที่มีใจรักในวิชาการเหล่านี้ได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ 
และเก้ือกูลกับวิชาที่เด็กได้เรียนในโรงเรียนประจ า 
 ปัจจุบัน การด าเนินงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในรูปลักษณ์ใหม่ ซึ่งจะมี
การบริหารจัดการในเชิงรุก มีการปรับบทบาทใหม่แตกต่างจากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา วันอาทิตย์ใน
อดีต เพ่ือให้เหมาะสมกับสังคมสมัยใหม่ กล่าวคือ จะมีบทบาทอันหลากหลาย กว้างขวางสามารถ
รองรับกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มเป้าหมายของสังคม กล่าวคือ นอกจากจะพัฒนาเด็กและเยาวชนแล้ว ยัง
มีบทบาทที่จะพัฒนากลุ่มข้าราชการและกลุ่มประชาชนทั่วไป เพ่ือสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่ดี ให้กับ
ประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในวิชาการต่างๆ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับคนในชุมชน ศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์นี้จึงเป็นศูนย์รวมกิจกรรมในมิติศาสนาและวัฒนธรรมที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือพัฒนา
เด็กเยาวชนและประชาชนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในกรอบของศีลธรรมอันดีงาม 
 ระเบียบใหม่ของกรมการศาสนาได้เปิดกว้างให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดตั้ง
และบริหารจัดการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการ ที่ต้องยึดตาม
ระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งมีองค์ประกอบที่
ส าคัญ คือ 
 ๑) สถานที่จัดตั้งศูนย์เช่น วัด มูลนิธิ สมาคม สถานศึกษา หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน
ภาคเอกชน เป็นต้น 
 ๒) การบริหารจัดการศูนย์โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนย์ 
 ๓) การขอจัดตั้งศูนย์ในกรุงเทพมหานครยื่นขอจดทะเบียนต่อกรมการศาสนา โดยความ
เห็นชอบของเจ้าคณะแขวง เจ้าคณะเขตและเจ้าคณะจังหวัด ในส่วนภูมิภาคยื่นขอจดทะเบียนต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของเจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอ นายอ าเภอ และเจ้าคณะจังหวัด
โดยให้วัฒนธรรมจังหวัดเป็นนายทะเบียนและเมื่อจดทะเบียนแล้วให้รายงานไปยังกรมการศาสนา 



๕๙ 

 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในรูปลักษณ์ใหม่จึงเป็นพลังส าคัญที่จะพัฒนา
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับคนในชุมชนแบบครบวงจร ภายใต้การสนับสนุนของประชาชนใน
ชุมชนเองอย่างเข้มแข็ง เพ่ือพัฒนาคุณภาพทุกช่วงวัยของชีวิตของประชาชนให้เป็นคนดี มีปัญญาและ
มีความสุขยิ่งข้ึน 
 สรุปได้ว่า ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นแหล่งหรือสถาบันพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ปลูกฝังศีลธรรม วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย แก่เด็กและเยาวชนในรูปแบบศูนย์ศึกษา
ซึ่งนับเป็นอุบายวิธีเชิงปฏิบัติการที่ดียิ่งอย่างหนึ่งในสังคมปัจจุบัน  เพราะสามารถชักน าเด็กและ
เยาวชนเข้าสู่ร่มเงาพระพุทธศาสนา เพ่ือการอบรมบ่มนิสัย  และสร้างจิตส านึกให้เห็นคุณค่าของ
พระพุทธศาสนาแต่แรกเริ่ม เป็นวิธีการในรูปแบบประเพณีไทย อย่างหนึ่งที่ได้รักษาพระพุทธศาสนา
ให้ด ารงมั่นคงอยู่ได้ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน 

๒.๔.๓ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด 
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ คือ ศูนย์อบรมเด็กและเยาวชนเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก

ได้ใกล้ชิดกับวัด กับพระสงฆ์ และได้ฝึกหัดอุปนิสัยในการรักการเรียน มีระเบียบวินัย รู้จักการให้อภัย 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ซึ่งจะท าให้เยาวชนเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรม มีคุณภาพใน
อนาคต ทั้งนี้ เป็นไปตามที่คาดหวังที่ว่า สถาบันทางศาสนาจะเป็นสถาบันที่มีบทบาทและความส าคัญ
เป็นอย่างยิ่งในการอบรมสั่งสอนแนะแนวทางให้บุคคล 

กรณีท่ีมีการพัฒนาเด็กย่อมเป็นการพัฒนาเด็กในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านจิตใจ ให้รู้จักคิด
และประพฤติตนให้เหมาะสมกับวัย พระสงฆ์จึงเป็นปูชนียบุคคลที่มีคุณค่า ซึ่งสามารถน าพุทธธรรมมา
อบรมให้ความรู้แก่เด็ก ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา เพ่ือให้มีคุณภาพและคุณธรรมยิ่งขึ้น 

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดก าหนดแนวทางหลักการด าเนินการไว้ ดังนี้ 
 ๑) การเป็นโรงเรียนที่จัดขึ้นเพื่อการกุศล ไม่เก็บค่าธรรมเนียม 
 ๒) สอนเด็กก่อนเกณฑ์ท้ังชายและหญิง อายุตั้งแต่ ๓-๕ ปี 

  ๓) ครูสอน คือ พระภิกษุ สามเณร ฆราวาส ครูช่วยสอนและครูพี่เลี้ยง 
 หลักเกณฑ์ในการจัดตั้งศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด มีดังต่อไปนี้ 
  ๑) มีคณะกรรมการบริหารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด 
  ๒) เจ้าอาวาสเป็นผู้เสนอรายงานขออนุญาตจัดตั้งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด 
  ๓) มีครูผู้สอนทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ 
  ๔) มีครูพี่เลี้ยงอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์และวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ 
  ๕) วัดจะต้องพร้อมในด้านบุคลากร อาคาร สถานที่ และงบประมาณในการบริหาร
ศูนย ์
  ๖) เจ้าอาวาสจะต้องเป็นประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ 
  ๗) มีอาคารสถานที่เหมาะสมปลอดภัย และเพียงพอกับจ านวนเด็ก 
  ๘) มีเด็กที่พร้อมจะเข้ามารับการดูแลอบรม จ านวนไม่น้อยกว่า ๒๐ คน 
  ๙) เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย 



๖๐ 

  ๑๐) บริเวณท่ีจัดตั้ง ไม่มีหน่วยงานอื่นด าเนินการจัดตั้งศูนย์ในลักษณะเดียวกัน และไม่ 
ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่น 
 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดจึงเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อชุมชน เนื่องจากได้ช่วย
แบ่งเบาภาระผู้ปกครองและพัฒนาเด็กเล็กให้ดีขึ้นทั้งทางด้านความรู้และสุขอนามัย โดยพระสงฆ์เป็น
ผู้มีความส าคัญอย่างยิ่งในการชักชวนให้เข้าร่วมโครงการ 
 ปัจจุบันมีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ที่ดูแลโดยวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศจ านวนมาก ทั้งนี้ 
กรมการศาสนา คาดหวังไว้ว่าในปี ๒๕๔๔ จะจัดให้มีสถานอบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด จ านวน ๔,๐๐๐ 
แห่ง มีเด็กปฐมวัย จ านวน ๒๕๐,๐๐๐ คน๘๘ 
 สรุปได้ว่า ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด จัดได้ว่าเป็นการศึกษาสงเคราะห์เด็ก และการ
สาธารณสงเคราะห์ประการหนึ่ง ซึ่งวัดหรือพระสงฆ์มีส่วนในการด าเนินการ ส่งผลให้เด็ก หรือ
ประชาชนได้ใกล้ชิดหรือเข้าวัดมากขึ้น มีศีลธรรม และเป็นคนโดยสมบูรณ์ มากกว่าเด็กหรือประชาชน
ที่ไม่มีโอกาส 
 ๒.๔.๔ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ หมายถึง โรงเรียนที่วัดจัดตั้งขึ้น เพ่ือให้การศึกษาแก่
ผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษานี้ เจ้า
อาวาสวัดที่ขอจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจะเป็นผู้รับใบอนุญาต 
 ส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีระเบียบว่าด้วย โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ 
พ.ศ.๒๕๔๖ ระบุไว้ว่า วัดที่จะขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ต้องจัดท า
แผนงานในการบริหารจัดการ ให้รายงานขอรับความเห็นชอบจากเจ้าคณะผู้ปกครองตามล าดับชั้น
จนถึงเจ้าคณะจังหวัด และให้เสนอรายงานขอจัดตั้งไปยังส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติเมื่อส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติพิจารณาเห็นสมควรแล้วให้เสนอขอความเห็นชอบจากประธานสภา
การศึกษาของคณะสงฆ์ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้ออก
ใบอนุญาต 
 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาต้องจัดการศึกษาตามหลักสูตรการ 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ส าหรับโรงเรียนพระปริยัติแผนกสามัญศึกษา โดยมีนักเรียนไม่
น้อยกว่า ๔๐ รูป/คน นักเรียนที่จะเข้าเรียนต้องส าเร็จการศึกษาในระดับที่ต่ ากว่าระดับที่เรียน คือ ใน
ระดับมัธยมตอนต้นต้องส าเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายต้องส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ส่วนการเปิดและปิดภาคเรียน
นั้น ต้องเป็นไปตามก าหนดวันเปิดภาคเรียนของกระทรวง ศึกษาธิการ 
 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาที่กระจายอยู่ทั่วประเทศไทย เป็นสัญลักษณ์
ของโรงเรียนส าหรับพระสงฆ์ สามเณร ได้ศึกษาเล่าเรียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมการศาสนา 
กระทรวงศึกษาธิการโดยวัดจะเป็นผู้ดูแลและจัดการ ส าหรับการจัดการเรียนการสอนมุ่งพัฒนาความรู้
ของพระสงฆ์ สามเณร ให้มีความรู้ทางธรรมควบคู่ไปกับทางโลก และโรงเรียนพระปริยัติธรรมจะต้อง
จัดการเรียนการสอนวิชาหลักธรรม ภาษาบาลี พระวินัย และศาสนปฏิบัติไปพร้อมๆ กันกับวิชาสามัญ
                                                           

๘๘กองศาสนศึกษา, คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล , (กรุงเทพมหานคร : 
กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๑). 



๖๑ 

ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้เรียน ในปัจจุบันมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่กรมการศาสนา 
กระทรวงศึกษาธิการให้การสนับสนุน ทั้งสิ้น ๓๒๖ โรง๘๙ 
 สรุปได้ว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เป็นสถานศึกษาที่จัดการ เรียนการ
สอนแก่พระสงฆ์ สามเณร เพ่ือมุ่งพัฒนาให้มีความรู้ควบคู่กันไปทั้งทางโลกและทางธรรม เป็นโรงเรียนที่
วัดจัดตั้งขึ้นโดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้รับใบอนุญาตจากส านักงานพระพุทธศาสนา 
 ๒.๔.๕ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ไทย 
     ตั้งแต่อดีตมาจนกระทั่งปัจจุบันพระภิกษุสงฆ์ได้ท าหน้าที่ให้ความอนุเคราะห์ในการให้
การศึกษา ทั้งส่วนที่จัดการศึกษาเองโดยตรงแบบเป็นระบบ คือจัดตั้งโรงเรียนมีการจัดการเรียนการ
สอน มีหลักสูตรที่แน่นอน และอีกส่วนที่จัดอย่างไม่เป็นระบบ โดยอาจเป็นลักษณะการให้ทุน
สนับสนุนการศึกษา ให้ทุนในการสร้างอาคารเรียน ให้ทุนซื้อสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ทางการ
ศึกษา ให้ทุนการศึกษากับครูเพ่ือพัฒนาครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กผู้ขาด
แคลนทุนทรัพย์ เป็นต้น 

ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎมหาเถรสมาคม 
ฉบับที่ ๑๕ ข้อที่ ๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒๓ ได้ก าหนดภารกิจของคณะสงฆ์ไว้ ๖ ด้าน ได้แก ่
การเพ่ือความเรียบร้อยดีงาม (การปกครอง) การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์๙๐ ซึ่งแต่ละด้านต่างสนับสนุนภารกิจซึ่ง
กันและกัน แต่ภารกิจหลักของวัด คือ การให้การศึกษาแก่คณะสงฆ์เพ่ือให้มีความรู้พร้อมที่จะให้
การศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป และการให้ความรู้แก่ประชาชนมีหลากหลายรูปแบบ เช่น การศึกษา
สงเคราะห์ที่มีทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการให้การศึกษาตามความต้องการของ
ผู้เรียน 

ค าว่าการศึกษาสงเคราะห์มีนักวิชาการให้ความหมายไว้หลายท่านส่วนมากจะมองไปใน
แนวทางเดียวกัน เช่น ศาสตราจารย์ สุมน อมรวิวัฒน์ อธิบายไว้ว่า เป็นการศึกษาที่มุ่งจัดให้แก่บุคคล
ที่รัฐจ าเป็นต้องสงเคราะห์เป็นพิเศษ ทั้งนี้เพ่ือมุ่งให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ผู้ยากไร้หรือผู้
ที่เสียเปรียบทางการศึกษาในลักษณะต่างๆ โดยอาจจัดเป็นสถานศึกษาเฉพาะ หรือจัดรวมในโรงเรียน
ธรรมดาก็ได้ตามความเหมาะสม๙๑ ซึ่งจะเห็นว่ามีการมุ่งเน้นไปที่ผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาดังที่ 
สุวพิชชา  ประสิทธิธัญกิจ แสดงทัศนะว่า การศึกษาสงเคราะห์ เป็นการจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่ขาด
โอกาสทางการศึกษาซึ่งอยู่ในภาวะยากล าบากอันเนื่องมาจากปัญหาทางสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง ที่ไม่สามารถหรือไม่เหมาะสมจะเข้าศึกษาในสถานศึกษาทั่วไปได้ ให้ได้รับการ
คุ้มครองช่วยเหลือและให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ซึ่งสนองตามหลักการที่

                                                           
๘๙เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗. 
๙๐พระวิสุทธิภัทรธาดา (ประสิทธ์ิ พฺรหฺมร สี), พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และกฎมหาเถรสมาคม, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๗๙. 
๙๑สุมน อมรวิวัฒน์, ศ., “มหาราชในประวัติศาสตร์ไทย”,  สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน, ๒ (๒๕๓๓) 

: ๑๘๖. 



๖๒ 

ก าหนดไว้ใน ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ๙๒ ส่วนนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความหมายที่มากกว่าการให้การศึกษาโดยทั่วไป คือ เห็นว่าเป็นการจัด
การศึกษาที่มุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและการจัดการศึกษาในการเตรียมความพร้อมแก่เด็กปฐมวัย ได้แก่ 
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด โรงเรียนเอกชนการกุศลของวัด 
การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษา เป็นต้น๙๓ ส่วนพระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ  ให้
ทัศนะว่า การศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง การจัดการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลหรืออุดหนุนจุนเจือ 
การศึกษาอ่ืนนอกจากศาสนศึกษาหรือสถาบันการศึกษา หรือบุคคลผู้ก าลังศึกษาเล่าเรียน๙๔ นั่นคือไม่ได้
มุ่งเน้นเฉพาะผู้บวชเรียนเท่านั้น 

ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า การศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง การศึกษาที่จัดขึ้นเพ่ือเติมเต็มให้กับ
การศึกษาอีกลักษณะที่มีความครอบคลุม และสามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนทุกกลุ่ม
ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยมุ่งพัฒนาเด็กซึ่งขาดโอกาสทางการศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ มีทักษะในการด ารงชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่
ถูกต้องดีงาม มีเจตคติที่ดีต่อครอบครัวสังคมและประเทศชาติ มีความรักความเข้าใจ และยอมรับความ
ต้องการสิทธิและบทบาทของตนเองและผู้อ่ืน มีความซาบซึ้ง รู้จักรัก เข้าใจ ร่วมทั้งรู้จักอนุรักษ์มรดก
และเอกลักษณ์ของชาติด้วยการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และร่วมพัฒนากิจกรรมทางด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย ตลอดถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น
พลเมืองที่มีความรับผิดชอบและสามารถปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข สามารถเป็นสื่อกลางระหว่างรัฐบาลกับชุมชน และกลับไปเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและเจริญก้าวหน้าได้ตามอัตภาพ๙๕ 

ส าหรับการจัดการศึกษาสงเคราะห์โดยทั่วไป จากที่ได้กล่าวมาผู้วิจัยสามารถสรุปแนวทาง
จุดประสงค์ของการด าเนินการจัดการศึกษาสงเคราะห์ ได้ดังนี้ 
 ๑.เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยเน้นที่การปลูกฝังให้
นักเรียนมีจิตส านึกในความเป็นไทย และรู้จักวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
 ๒.เพื ่อช่วยเหลือผู ้ด้อยโอกาส  หรือบุคคลที ่อยู ่ในสภาวะที่ยากล าบากให้ได้ร ับ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 

                                                           
๙๒สุวพิชชา ประสิทธิธัญกิจ, การศึกษาสงเคราะห์, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, ๒๕๔๒), หน้า ๓. 
๙๓กรมการศาสนา, คู่มือการจัดการศึกษาสงฆ์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๙), หน้า ๕-

๖. 
๙๔พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ   อ้างใน กรมการศาสนา, คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยเร่ือง

การคณะสงฆ์และการพระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐), หน้า ๑๐๑. 
๙๕สุวพิชชา ประสิทธิธัญกิจ, การศึกษาสงเคราะห,์ หน้า ๓-๔. 



๖๓ 

 ๓.เพ่ือพัฒนาคุณภาพบุคคลซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาส ให้มีพ้ืนฐานความรู้ ความสามารถที่
จ าเป็น สามารถพ่ึงตนเองได้ มีความรู้คู่คุณธรรม มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมายบ้านเมือง รู้จัก
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 ๔.เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ สามารถเป็นผู้น าชุมชน
และเป็นสื่อกลางระหว่างรัฐกับชุมชนได้ 

ส าหรับคณะสงฆ์ไทยมีมุมมองเกี่ยวกับการให้การศึกษาว่าเป็นกระบวนการพัฒนาประชากร
ของประเทศให้เป็นก าลังคนที่มีคุณภาพประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงและสร้างความเจริญให้แก่
ประเทศชาติอย่างยิ่ง ซึ่งบทบาทคณะสงฆ์ไทยที่ได้ท าหน้าที่จัดการศึกษาและให้การศึกษาแก่คนไทย
ตั้งแต่อดีตมาแล้ว เมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้นสภาพการณ์ต่างๆ เปลี่ยนไปท าให้บทบาทและหน้าที่ของ
พระสงฆ์ลดลง คงเหลือแต่การศึกษาสงเคราะห์ ดังนั้น การศึกษาสงเคราะห์คือการให้การสงเคราะห์แก่
รัฐในการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชน อนึ่งมหาเถรสมาคมยังได้ให้ความส าคัญของการศึกษาสงเคราะห์
โดยประกาศ เรื่องการตั้งทุนสงเคราะห์แก่นักเรียนนักศึกษา โดยก าหนดข้อบัญญัติส าหรับเรื่องการตั้ง
ทุนขึ้นว่า การตั้งทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้นประถมศึกษา ให้เป็นไปตามกุศลเจตนาของวัดทั้งหลายที่มี
ก าลังและสามารถจะจัดท าได้ มิให้มีการบังคับด้วยประการใดๆ ห้ามมิให้น าเงินการกุศลหรือเงิน
ผลประโยชน์ หรือเงินอื่นใดของวัดมาจัดตั้งทุนเพ่ือการนี้ ห้ามมิให้วัดกู้ยืมเงินมาจัดตั้งเป็นทุนไม่ว่าจะ
เป็นการตั้งทุนชั่วคราวหรือการตั้งทุนถาวร เป็นต้น การสงเคราะห์ให้คนหรือประชาชนได้รับการศึกษา 
ยังไม่มีครูฝ่ายฆราวาสเพียงพอ ก็ได้อาศัยศาลาหรือเสนาสนะใดๆ ของวัดเป็นโรงเรียน พระสงฆ์เห็น
ความจ าเป็นที่บุตรหลานของประชาชนในท้องที่ของวัดนั้นจะต้องมีโรงเรียนให้เรียน ก็ช่วยกันชักชวนน า
ประชาชนช่วยสร้างโรงเรียนขึ้นในวัด เพ่ือให้บุตรหลานของชาวบ้านได้เล่าเรียน รัฐบาลก็เผดียงสงฆ์ให้
ช่วยรับภาระจัดโรงเรียนและเป็นครูสอน นับเป็นการศึกษาสงเคราะห์ของวัดและพระสงฆ์ ตั้งแต่แรกท่ี
รัฐเริ่มจัดการศึกษาในสมัยรัชกาลที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์๙๖ ส่วนในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มีเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องกับบทบาทหน้าที่ของ
คณะสงฆ์ในด้านการศึกษา ได้แก่ มาตรา ๖, ๑๒, ๒๓ และ ๒๔ ๙๗ 

การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ตามภารกิจ ๖ ด้านนั้น สุจิตรา อ่อนค้อม กล่าวถึงรูปแบบ
การจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยของคณะสงฆ์ไทยว่า เป็นการจัด
การศึกษาตามแนวทางของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นหลักการพัฒนามนุษย์โดยตรง  ท าให้เกิดการ
พัฒนาทั้งทางร่างกายและปัญญาไปพร้อมๆ กัน โดยเริ่มต้นพัฒนาบุคคลก่อนเมื่อบุคคลมีความรู้
ความสามารถในตนเองแล้วก็จะน าไปสู่การพัฒนาบุคคลอ่ืนต่อไป หรือมนุษย์ที่ได้รับการพัฒนาแล้ว 
จะเป็นกลไกและก าลังส าคัญในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า๙๘ ส่วนใน

                                                           
๙๖มาณพ  พลไพรินทร์, คู่มือการบริหารกิจการคณะสงฆ์, (กรุงเทพมหานคร : หจก. ชุติมาการพิมพ์, ๒๕๓๑), 

หน้า ๒๓๖. 
๙๗ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕, หน้า ๑-๓๗. 
๙๘สุจิตรา  อ่อนค้อม , รูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดใน

พระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาวัดสามชุก, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี, 
๒๕๔๖, (ถ่ายเอกสารเย็บเล่ม). 



๖๔ 

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้กล่าวถึงการจัด
การศึกษาที่เรียกว่า การศาสนศึกษา ว่ามีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหรือการเรียนรู้ของ
คณะสงฆ์ว่ามีเป้าหมาย ๓ ระดับ คือ จัดเพ่ือตัวบุคคล จัดเพ่ือพระศาสนา และจัดเพ่ือสังคม 

การจัดการเรียนรู้เพ่ือตัวบุคคล คือ พระภิกษุสามเณรทุกรูปที่เข้ามาบวชเรียนต้องศึกษา
พระวินัย ระเบียบปฏิบัติทางศาสนา รวมถึงธรรมเนียมต่างๆ เพื่อปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เรียนรู้
เพื่อให้เอาตัวให้รอด ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ เช่น การศึกษาและปฏิบัติกรรมฐาน การจัดการ
เรียนรู้ชนิดนี้ เป็นการจัดแบบได้ประโยชน์เฉพาะตัว ใครท าใครได้ เรียนตามอัธยาศัย โดยเรียนรู้จาก
ต าราหรือจากครูอาจารย์ก็ได้ 

การจัดการเรียนรู้เพ่ือพระศาสนา คือ การจัดหลักสูตรเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับแก่นของพระ
ศาสนา ได้แก ่การเรียนนักธรรมและบาลี ศึกษาพระไตรปิฎกและหลักธรรมต่างๆ เป็นการเรียนรู้เพ่ือรักษา
พระพุทธศาสนา 

การจัดการเรียนรู้เพ่ือสังคม เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือสังคม ช่วยให้ผู้ใฝ่รู้แต่
ขาดทุนทรัพย์ได้มีโอกาสเรียนรู้ อาศัยการบวชจึงได้เรียน การเรียนแบบนี้เรียกว่า พระปริยัติธรรมแผนก
สามัญ คือ การเรียนรู้วิชาทางโลกควบคู่ไปกับการเรียนทางธรรม๙๙ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นก็อาจนับได้ว่าเป็นลักษณะหนึ่งของการให้การศึกษาสงเคราะห์
เนื่องจากการให้การศึกษากับผู้บวชเรียนนั้นเป็นการให้การศึกษากับผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาอัน
เนื่องมาจากปัจจัยด้านสังคม เศรษฐกิจ หรือการคมนาคมก็ดี จะเห็นได้ว่าคณะสงฆ์ไทยได้มีส่วนในการ
ให้การศึกษาสงเคราะห์แก่ประชาชนคนไทยมาตั้งแต่อดีตนั่นเอง 

การศึกษาสงเคราะห์เป็นการศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาภาคปริยัติธรรม พระเทพ
โสภณ ให้ความหมายและแนะน าจัดการในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการศึกษาสงเคราะห์ว่า การศึกษาสงเคราะห์
เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาเล่าเรียนทั้งทางโลกและทางธรรมนอกเหนือจากการ
สงเคราะห์ในวัดหรือสถานที่ศึกษาต่างๆ การตั้งศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ การดึงเด็กและเยาวชนมาศึกษาธรรม 
การเปิดสอนธรรมศึกษาให้แก่เด็กและนักเรียนนั้น จัดพระสงฆ์ให้เข้าอบรมในสถานที่ศึกษา การบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน เปิดให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาในช่วงภาคฤดูร้อน และการมอบทุนการศึกษา
สงเคราะห์ การตั้งทุนนิธิเพ่ือการศึกษาเหล่านั้น จัดเป็นการศึกษาสงเคราะห์๑๐๐ 

คณะสงฆ์ไทยก าหนดการศึกษาสงเคราะห์เป็นภารกิจด้านหนึ่งของคณะสงฆ์ โดยแบ่งแนว
ทางการด าเนินการจัดการศึกษาออกเป็น ๒ แนวทาง คือ 

ก)  พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ได้กล่าวถึง การศึกษาที่พระภิกษุสงฆ์ได้
ด าเนินการในปัจจุบัน ๔ ลักษณะ คือ๑๐๑ 

                                                           
๙๙พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), บทบาทของสถาบันพระพุทธศาสนากับการจัดการศึกษา, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิมพ์ดี จ ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๓. 
๑๐๐พระเทพโสภณ  (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต), ค ากล่าวปาฐกถาบรรยาย, ในการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับ

อ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล ในเขตปกครองสงฆ์ภาค ๒ ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จังหวัด
สระบุรี, ๒๕๔๖, (ถ่ายเอกสารเย็บเล่ม). 

๑๐๑พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์  คงฺคปญฺโ  การคณะสงฆ์และการพระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๔๘-๔๙. 



๖๕ 

 ๑) โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา โดยที่วัดหรือมูลนิธิในวัดจัดตั้งขึ้นเพ่ือ
ช่วยเหลือเกื้อกูลเด็กและเยาวชนที่ยากจนบางแห่งมีนักเรียนเฉพาะชาย หญิง เรียนร่วมกับพระสงฆ์ 
สามเณร เดิมเป็นโรงเรียนราษฎร์ของวัดปัจจุบันโรงเรียนประเภทนี้สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน 
 ๒) โรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนตามพระราชประสงค์ เป็นโรงเรียนสงเคราะห์เด็ก
ยากจนตามพระราชประสงค์และอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์  เป็นโรงเรียนอยู่ในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน ปัจจุบันมีจ านวน ๓ แห่ง คือ โรงเรียนวัดศรีจันทร์ จังหวัด
สมุทรปราการ โรงเรียนวัดบึงเหล็ก จังหวัดนครพนม และโรงเรียนนันทบุรีวิทยาคม จังหวัดน่าน 
 ๓) ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งให้การศึกษา
อบรมปลูกฝังศีลธรรม วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน สอนเพียงเฉพาะวันอาทิตย์ 
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์จัดตั้งขึ้นตามความคิดและการน าของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่ง 
เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้มาเรียนพระพุทธศาสนาในวันที่สถานศึกษาของทางฝ่ายราชอาณาจักรหยุด
เรียนตามแบบสากล นอกจากจะสอนธรรมะแก่เด็กศูนย์แห่งนี้ยังได้ทบทวนวิชาสามัญที่เรียนตาม
หลักสูตรการศึกษาปกติของตนที่โรงเรียน เช่น วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เพ่ือเป็นการ
ชักจูงให้นักเรียนได้มาเรียนพุทธศาสนา 
 ๔) ศูนย์อบรมเด็กก่อนวัยเรียน เป็นศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือฝึกอบรมปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามแก่เด็กเล็กก่อนวัยเรียน ตลอดจนเตรียมความพร้อมด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ส่งเสริมให้พระสงฆ์ได้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเพ่ิมขึ้นและเป็น
ศูนย์ประสานความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน เพื่อรับเด็กมาช่วยเลี้ยงฝึกหัดมารยาทให้คุ้นเคยกับวัด
และพระ สอนให้รู้จัดสวดมนต์ ไหว้พระ เป็นต้น๑๐๒ 

ข)  พระมหาสมทรง  สิรินฺธโร และคณะ ได้กล่าวถึง การจัดการศึกษาสงเคราะห์โดยวิธีอ่ืน 
ที่เจ้าคณะ เจ้าอาวาส และพระภิกษุทั่วไป จัดการสงเคราะห์เกื้อกูลแก่การศึกษาเป็นการส่วนตัว หรือ
เป็นรูปคณะสงฆ์ได้อีกหลายรูปแบบ๑๐๓ คือ 
 ๑) จัดตั้งกองทุนสงเคราะห์การศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
อุดมศึกษา 
 ๒) การช่วยพัฒนาสถานศึกษา 
 ๓) การช่วยเหลือจัดหาอุปกรณ์การศึกษา 
 ๔) ช่วยเฉพาะบุคคลผู้ก าลังศึกษา 

การช่วยเหลือในรูปแบบดังกล่าว เป็นการสงเคราะห์การศึกษาอันเป็นผลดีต่อประเทศชาติ
โดยส่วนรวมและผลสะท้อนย้อนถึงพระภิกษุสงฆ์โดยตรง การจัดการศึกษาเองก็ดี การช่วยเหลือ
ทางด้านการศึกษาด้วยการจัดตั้งกองทุนก็ดี การช่วยพัฒนาการศึกษาก็ดี การช่วยเหลือด้านอุปกรณ์

                                                           
๑๐๒สุรพล  สุยะพรหม, ผศ.ดร. และ สุทธิรัก  ศรีจันทร์เพ็ญ, ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๒๗. 
๑๐๓พระมหาสมทรง  ส ิร ิน ฺธ โ ร  และคณะ ,  บทบาทของว ัดและพระสงฆ ์ไทยในอนาคต , 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัทเกล็ดไทย จ ากัด, ๒๕๒๕), หน้า ๔๘-๔๙. 



๖๖ 

การศึกษาก็ดี การช่วยเหลือเฉพาะบุคคลที่ก าลังศึกษาอยู่ก็ดี เหล่านี้ล้วนแต่ เป็นการจัดการศึกษา
สงเคราะห์ของคณะสงฆ์โดยแท้๑๐๔ 

จากการศึกษาแนวคิดที่ผ่านมาข้างต้นผู้วิจัยสรุปได้ว่า การจัดการศึกษาสงเคราะห์ของ
คณะสงฆ์ไทยสามารถด าเนินการจากการศาสนศึกษาหรือการสงเคราะห์สถาบันการศึกษาหรือการ
สงเคราะห์บุคคลผู้ก าลังศึกษาโดยจะด าเนินการทั้งเป็นการส่วนตัว หรือเป็นการคณะก็ได้ ฉะนั้นศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศวัดบัวงามซ่ึงคณะสงฆ์วัดบัวงามจัดตั้งขึ้นเพ่ือด าเนินการให้การศึกษากับเยาวชน
และประชาชนทั่วไปที่ขาดโอกาสทางการศึกษา โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ คอมพิวเตอร์ 
และการสื่อสารข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มาเป็นสื่อกลางในกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งถือว่า
เป็นผลดีต่อพระพุทธศาสนาและแก่ประเทศชาติ 

๒.๔.๕ เอกสารเกี่ยวกับการศึกษาสงเคราะห์ 
การศึกษาสงเคราะห์๑๐๕ หมายถึง การจัดการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลหรืออุดหนุนจุน

เจือการศึกษาอ่ืนนอกจากศาสนศึกษาหรือสถาบันกรศึกษา หรือบุคคลผู้ก าลังศึกษาเล่าเรียน 
การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาประชากรของประเทศให้เป็นก าลังคนที่มีคุณภาพประสิทธิภาพใน
การรักษาความมั่นคงของชาติ และสร้างความเจริญให้แก่ประเทศชาติอย่างยิ่ง ซึ่งบทบาทพระสงฆ์
ไทย ได้ท าหน้าที่จัดการศึกษาและให้การศึกษาแก่คนไทยตั้งแต่อดีตมาแล้ว เมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้น
สภาพการณ์ต่างๆ เปลี่ยนไปท าให้บทบาทและหน้าที่ของพระสงฆ์ลดลง ก็คงเหลือแต่การศึกษา
สงเคราะห์เท่านั้นดังนั้น การศึกษาสงเคราะห์คือการให้การสงเคราะห์แก่รัฐในการจัดการศึกษาให้แก่
ประชาชน อนึ่งมหาเถรสมาคมยังได้ให้ความส าคัญของการศึกษาสงเคราะห์โดยประกาศ เรื่องการตั้ง
ทุนสงเคราะห์แก่นักเรียนนักศึกษา โดยก าหนดข้อบัญญัติในเรื่องการตั้งทุนว่า การตั้งทุนสงเคราะห์
นักเรียนชั้นประถมศึกษา ให้เป็นไปตามกุศลเจตนาของวัดทั้งหลายที่มีก าลังและสามารถจะจัดจะท าได้ 
มิให้มีกรบังคับด้วยประการใดๆ ห้ามมิให้น าเงินการกุศลหรือเงินผลประโยชน์ หรือเงินอ่ืนใดของวัดมา
จัดตั้งทุนเพ่ือการนี้ ห้ามมิให้วัดกู้ยืมเงินมาจัดตั้งเป็นทุนไม่ว่าจะเป็นการตั้งทุนชั่วคราวหรือการตั้งทุน
ถาวรเป็นต้น 

การสงเคราะห์ให้คนหรือประชาชนได้รับการศึกษา ยังไม่มีครูฝ่ายฆราวาสเพียงพอ ก็ได้
อาศัยศาลาหรือเสนาสะใดๆ ของวัดเป็นโรงเรียน พระสงฆ์เห็นความจ าเป็นที่บุตรหลานของประชาชน
ในท้องที่ของวัดนั้นจะต้องมีโรงเรียนให้เรียน ก็ช่วยกันชักชวนน าประชาชนช่วยสร้างโรงเรียนขึ้นในวัด 
เพ่ือให้บุตรหลานของชาวบ้านได้เล่าเรียน รัฐบาลก็เผดียงสงฆ์ให้ช่วยรับภาระจัดการศึกษาในสมัย
รัชกาลที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

การศึกษาสงเคราะห์เป็นการศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาภาคปริยัติธรรม พระเทพ
โสภณให้ความหมายและแนะน าจัดการในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการศึกษาสงเคราะห์ว่า การศึกษาสงเคราะห์
เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาเล่าเรียนทั้งทางโลกและทางธรรมนอกเหนือจากการ
                                                           

๑๐๔สุรพล  สุยะพรหม, ผศ.ดร. และ สุทธิรัก  ศรีจันทร์เพ็ญ, ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ , 
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), หน้า ๒๘. 

๑๐๕การศึกษาสงเคราะห์, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.google.co.th/url? Sampaouom. 
org/Doc/บทที%่20%20๗.doc. [๑๗ กันยายน ๒๕๕๖]. 



๖๗ 

สงเคราะห์ในวัดหรือสถานที่ศึกษาต่างๆ การตั้งศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ การดึงเด็กและเยาวชนมาศึกษา
ธรรม การเปิดสอนธรรมศึกษาให้แก่เด็กและนักเรียนนั้นจัดพระสงฆ์ให้เข้าอบรมในสถานที่ศึกษา การ
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เปิดให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาในช่วงภาคฤดูร้อน และการมอบ
ทุนการศึกษาสงเคราะห์ การตั้งทุนนิธิเพ่ือการศึกษาเหล่านั้น จัดเป็นการศึกษาสงเคราะห์ 

สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี (พ.ศ. ๑๗๘๑ – ๑๙๒๑) เป็นการศึกษาแบบโบราณ มีความ
เจริญสืบต่อมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
สมัยกรุงสุโขทัย รัฐบาลและวัดรวมกันเป็นศูนย์กลางแห่งประชาคม กิจกรรมต่างๆ ของรัฐและวัดย่อม
เป็นการสอนประชาชนไปในตัว วิชาที่เรียน คือ ภาษาบาลี ภาษาไทย และวิชาสามัญชั้นต้น ส านัก
เรียนมี ๒ แห่ง คือ วัดเป็นส านักเรียนของบรรดาบุตรหลานขุนนางและราษฎรทั่วไป มีพระที่เชี่ยวชาญ
ภาษาบาลีเป็นครูสอน เพราะสมัยนั้นเรียนภาษาบาลีกันเป็นพ้ืน ใครรู้พระธรรมวินัยแตกฉานก็นับว่า
เป็นปราชญ์ และส านักราชบัณฑิตซึ่งสอนเฉพาะเจ้าหน้าที่บุตรหลานข้าราชการเท่านั้น๑๐๖ 

ในสมัยกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. ๑๘๙๓ – ๒๓๑๐) การศึกษาทั่วไปตกอยู่แก่วัด ราษฎรนิยม
พาลูกหลานไปฝากพระเพ่ือเล่าเรียนหนังสือ พระก็ยินดีรับไว้ เพราะท่านต้องมีศิษย์ไว้ส าหรับปรนนิบัติ
ศิษย์ได้รับการอบรมในทางศาสนา ได้เล่าเรียนอ่านหนังสือไทยและบาลีตามสมควร เพ่ือเป็นการ
ตระเตรียมส าหรับเวลาข้าหน้าเมื่อเติบโตขึ้น จะได้สะดวกในการอุปสมบท การให้ผู้ชายที่มีอายุครบ 
๒๐ ปี บริบูรณ์อุปสมบทเป็นพระภิกษุนั้น เป็นประเพณีท่ีมีมานานแล้ว  
คณะสงฆ์ก าหนดการศึกษาสงเคราะห์เป็นกิจของคณะสงฆ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประการ คือ 

๑. การศึกษาอ่ืนนอกจากการศาสนศึกษาที่พระสงฆ์ด าเนินการเพ่ือสงเคราะห์ประชาชน
หรือพระภิกษุสามเณร และในปัจจุบันนี้การศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ จัดได้ถึง ๔ ประเภท คือ 

(๑) โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา เดิมจริงๆ เป็นโรงเรียนราษฎร์ของวัด
โดยที่วัดจัดตั้งเป็นมูลนิธิของวัดเพื่อช่วยเหลือประชาชนเป็นหลัก 

(๒) โรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนตามพระราชประสงค์ เป็นโรงเรียนอยู่ในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาของเอกชน อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ และเป็นโรงเรียน
สงเคราะห์เด็กยากจนตามพระราชประสงค์ เพ่ือให้พระภิกษุสามเณรได้ด าเนินการกิจการคณะสงฆ์
เพ่ือพัฒนาส่งเสริมและสงเคราะห์เด็กและเยาวชนเพื่อให้เขาเหล่านั้นมีโอกาสใกล้วัดวาอารามยิ่งข้ึน 

(๓) ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดจัดตั้งขึ้นเพ่ือให้การศึกษาอบรมปลูกฝัง
ศีลธรรม วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน สอนเฉพาะวันอาทิตย์ จัดตั้งตาม
ระเบียบกรมการศาสนา 

(๔) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด จัดตั้งขึ้นเพ่ืออบรมเด็กเล็กวัยก่อนเรียน จัดตั้งขึ้น
ตามระเบียบของกรมการศาสนา 

๒. การสงเคราะห์เกื้อกูลแก่การศึกษา สถาบันการศึกษาหรือบุคคลผู้ก าลังศึกษาส่วนการ
จัดการศึกษาสงเคราะห์โดยวิธีอ่ืน จากการศาสนศึกษาหรือการสงเคราะห์สถาบันการศึกษาหรือการ
สงเคราะห์บุคคลผู้ก าลังศึกษา พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะ
ต าบล รองเจ้าคณะต าบล เจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส จะด าเนินการทั้งเป็นการส่วน หรือเป็นการ
                                                           

๑๐๖การศึกษาสงเคราะห์, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.google.co.th/url? Sampaouom. 
org/Doc/บทที%่20%20๗.doc. [๑๗ กันยายน ๒๕๕๖]. 

http://www.google.co.th/url


๖๘ 

คณะได้ ซึ่งถือว่าการศึกษาเป็นผลดีแก่ประเทศชาติ และผลสะท้อนถึงพระภิกษุสงฆ์โดยตรง การ
สงเคราะห์การศึกษาสามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

(๑) ตั้งทุนสงเคราะห์การศึกษาชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา 
(๒) ช่วยพัฒนาสถานการศึกษา 
(๓)  ช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การศึกษา 
(๔) ช่วยเฉพาะบุคคลผู้ก าลังศึกษา 

ปัจจุบันการด าเนินกิจการจัดการศึกษา ที่เน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและ
เยาวชน ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพ่ือสามารถด ารงตน และด าเนินชีวิต
ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นพลเมืองที่มีความรู้คู่คุณธรรมของประเทศ ได้แก่ จักตั้งทุน
สงเคราะห์ มอบทุนแก่นักเรียนในทุกระดับการศึกษา หรือสร้าง ซ่อมแซมอาคารสถานศึกษา กล่าวคือ 
การด าเนินการใดๆของภิกษุที่มีความสามารถ โดยไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยที่เป็นไปเพ่ือการส่งเสริม
การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียน จัดว่าเป็นภารกิจด้านการศึกษาสงเคราะห์ทั้งสิ้น 

๒.๔.๕ แนวคิดเกี่ยวกับการให้การศึกษาแก่เด็ก 
ในทางพระพุทธศาสนาให้ความส าคัญแก่เด็กมากในทางการศึกษาซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้

จากพระพุทธด ารัส เช่น พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร พ่อแม่เป็นพรหมของบุตร๑๐๗  ซึ่งมีนัยส าคัญว่า การที่
พ่อแม่จะเป็นพรหมของบุตรได้นั้น ต้องท าหน้าที่ที่ดีตามหลักทิศหก๑๐๘  โดยข้อเก้าคือ ให้การศึกษา
บุตร ดังนั้น ท่านจึงเรียกพ่อแม่ว่าเป็นบุรพาจารย์ คือครูอาจารย์คนแรกของบุตร แม้ในคัมภีร์ธรรมนีติ
ก็กล่าวไว้ว่า “เมื่อยามลูกยังเด็ก ไม่ให้ลูกศึกษาเล่าเรียน มารดาก็ชื่อว่าเป็นไพรี บิดาก็ชื่อว่าเป็นศัตรู 
(เพราะ) ลูกไม่มีสง่าผ่าเผย เมื่ออยู่ในที่ประชุม (สภา) ดุจดังนกยางท่ีอยู่ในท่ามกลางฝูงหงส์ฉะนั้น”๑๐๙

ตัวอย่างแหงพุทธจริยาวัตรที่ทรงแสดงให้ประจักษ์ก็คือ เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปเยี่ยมพระพุทธบิดาที่ 
กรุงกบิลพัสดุ์ ครั้งแรก พระนางพิมพา (ยโสธรา) ตรัสสั่งให้พระราหุลกุมารไปทู ลขอราชสมบัติกับ
พระพุทธเจ้าในฐานะรัชทายาท พระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าราชสมบัติเป็นเพียงโลกิยทรัพย์ 
อริยทรัพย์อันประเสริฐกว่าโดย  ชื่อว่า   “ปญฺญา  เว  สตฺตม   ธน  – ปัญญาคือความรู้เป็นอริยทรัพย์ที่ 
๗”๑๑๐  จึงโปรดให้พระสารีบุตรเถระ ให้การบรรพชาแก่พระราหุลกกุมารเป็นสามเณรตั่งแต่อายุ ๗ ขวบ 
สรุปก็คือทรงให้การศึกษาแก่พระราหุลราชกุมารนั่นเอง และก็ปรากฏภายหลังว่าพระราหุลได้รับการยก
ย่องว่าเป็นเอตทัคคะในฐานะผู้ใคร่ต่อการศึกษาคือการเรียนรู้และใฝ่รู้ 

ในหนังสือ “รอให้ถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว”   ของมาซารุ อิบุกะ แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการให้การศึกษาแก่เด็กเล็กว่า 

เป็นเรื่องยากเกินไปไหมที่เราจะสร้างจิตนาการว่าโลกของเราจะเป็นอย่างไร หากว่าเด็ก                                                  
เล็กๆสนใจที่จะเรียนรู้วิชาและทักษะต่างๆไปพร้อมๆกันกับการเล่นต่างๆของเขา แล้วสังคม                          

                                                           
๑๐๗องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๓๑/๑๘๓. 
๑๐๘ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๔๔/๒๐๐. 
๑๐๙ราชนีติ – ธรรมนีติ, ราชบัณฑิตยสถานจัดท าเพ่ือทูลเกล้าฯ ถวายเนื่องในพระราชพิธีมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิ ต์ิ  พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕ , 
(กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๓๗), หน้า ๓๓๑. 

๑๑๐ขุ.ธ.อ. ๑/๙/๑๕๗-๑๕๗. 



๖๙ 

ของเราจะไม่เป็นสังคมที่น่ารักน่าอยู่อาศัยหรือ....ในความเป็นจริงแล้วเด็กเล็กมีความหิวกระหายที่จะ
เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเรียนรู้นั้นอะไรดีอะไรไม่ดี๑๑๑ 

ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ  วะสี  กล่าวย้ าว่า กุญแจส าคัญของการพัฒนาของเรา
อยู่ที่การพัฒนาคนถ้าเราพัฒนาคนให้ฉลาดสามารถเรียนรู้คิดเป็น ท าเป็น และตั้งอยู่ในความดีได้นั้น
แหละจึงจะแก้ไขปัญหาสังคมได้ ขณะนี้เรามีเด็กเกิดใหม่ปีละหนึ่งล้านคน เด็กหนึ่งล้านคนไม่ว่าเป็นลูก
คน จนหรือรวยเติบโตขึ้นตามบุญตามกรรมจนอายุมากก็ไปเข้าโรงเรียน ซึ่งเอาเป็นที่พ่ึงได้น้อย ในการ
พัฒนาสติปัญญาสุดท้ายผู้เขียนสรุปว่า  เด็กที่ได้รับการกระตุ้นทางตา หู จมูก  ลิ้น และกายให้ได้เห็น
ให้ได้กลิ่น ให้ได้รส ให้ได้สัมผัส ตั้งแต่เกิดมาใหม่ๆ ด้วยความรักจากพ่อแม่จะช่วยให้ใยประสาทของ
เซลล์สมองงอกงาม เกิดความฉลาด เรียนรู้ ได้ง่าย  รู้ เหตุ รู้ผล  สามารถพัฒนาประเทศ ให้
เจริญรุ่งเรือง๑๑๒ 

ตามรายงานสภาวะเด็กโลกประจ าปี ๒๕๔๙ ระบุว่าเด็กหลายล้านคนด าเนินชีวิตอย่าง
ยากไร้ ถูกทอดทิ้งไร้การศึกษา ขาดแคลนสารอาหาร ถูกเลือกปฏิบัติ ละเลยอ่อนแอส าหรับพวกเขา 
ชีวิตคือการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดไปวันต่อวันไม่ว่าเด็กเหล่านี้จะอยู่ในใจกลางเมืองหรือถิ่นทุรกันดารก็
ตามพวกเขาเสี่ยงต่อการพลาดโอกาสแห่งชีวิตในวัยเยาว์ ถูกตัดโอกาสที่จะได้รับบริการที่จ าเป็นต่อ
ชีวิต  เช่นโรงพยาบาล และโรงเรียนขาดการปกป้องคุ้มครองจากครอบครัวและชุมชน และมักเสี่ยงถูก
เอาเปรียบและถูกกระท าโดยมิชอบ  ส าหรับเด็กเหล่านี้ วัยเด็กซึ่งสมควรจะเป็นช่วงเวลาแห่งการ
เจริญเติบโต การได้เรียนรู้ การเล่นสนุก และ มีความรู้ว่าปลอดภัย กลับไม่มีความหมายอย่างใดใน
ความเป็นจริง๑๑๓ 

 ๒.๔.๖ การให้ทุนการศึกษา 
               จากการประมวลแนวคิด และงานวิจัยเกี่ยวกับทุนการศึกษา จากนักวิชาก ารและ
ผู้ท าการวิจัยหลากหลายท่าน ผู้วิจัยจึงขอน าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
               นักวิชาการได้กล่าวถึงการจัดการสวัสดิการเงินทุนเพ่ือการศึกษาอาจแบ่งได้เป็น ๓ 
ประเภท  คือ๑๑๔ 

๑. ทุนการศึกษา โดยจ าแนกเป็น ทุนให้เปล่าเป็นทุนให้นักเรียนโดยไม่มีข้อผูกพัน เช่น 
ทุนเรียนดี ทุนยากจน ทุนสงเคราะห์ ทุนนักกีฬาหรือกิจกรรมเด่นฯลฯ 

๒. ทุนที่มีข้อมูลผูกพัน หมายถึง ทุนที่ให้แล้ว นักเรียนจะต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันของ
ผู้ให้ทุน เช่น ต้องท าให้แก่ผู้ให้ทุนตามระยะเวลาที่ก าหนด เป็นต้น 

๓. ทุนท างานท่ีเป็นเงินทุนที่สถานศึกษาจัดไว้ให้แก่นักเรียน โดยนักเรียนต้องไปท างาน
ในสถานศึกษาหรือส่วนศึกษาจัดหา 

                                                           
๑๑๑มาซารุ อิบุกะ, รอให้ถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว, ธีระสุมิตร และพรอนงค์ นิยมค้า แปลจากภาษาญี่ปุ่น 

เรื่องOchien Dewa Ososugiru, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์หมอชาวบ้าน), หน้า ๑๑. 
๑๑๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖-๗. 
๑๑๓องค์การยูนิเซฟ, รายงานสภาวะเด็กโลก พ.ศ. ๒๕๔๙ , (กรุงเทพมหานคร : องค์การยูนิเซฟแห่ง

ประเทศไทย, พ.ศ. ๒๕๔๙), หน้า ๑. 
๑๑๔พิชัย เสง่ียมจิต, การบริหารงานเฉพาะด้านในสถาบันอุดมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : สถานบันราช

ภัฏอุบลราชธาน,ี ๒๕๔๒), หน้า ๘๑. 



๗๐ 

นักวิชาการได้แบ่งประเภทของสวัสดิการเงินทุนเพ่ือการศึกษาว่าสามารถแบ่งได้ ๔ 
ลักษณะ ได้แก่๑๑๕ 

๑. การให้ทุนในแบบให้รางวัลส าหรับการเรียนยอดเยี่ยม ส าหรับนักเรียนที่ได้รับ
คัดเลือกว่ามีผลการเรียนดี การก าหนดเงื่อนไขต่าง นั้น แล้วแต่เจ้าของทุนหรือผู้ที่ประสงค์จะให้ทุน
จากนั้นยังอาจเป็นการให้รางวัลส าหรับกรณีอ่ืนๆ ก็ได้ เช่น ความประพฤติดี หรือท าประโยชน์ให้แก่
สถานศึกษาหรือสังคมดีเด่น เช่น ทุนกีฬา ทุนวิจัย เป็นต้น 

๒. ทุนให้กู้ยืม ในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกแห่ง มักมีบริหารในลักษณะนี้เพ่ือ
เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าส าหรับผู้เดือนร้อนอย่างฉุกเฉิน โดยเฉพาะกรณีนักเรียนมาจากต่างถิ่น 
ขาดผู้อุปการะ ย่อมมีโอกาสขาดแคลนเงินอย่างกะทันหันอยู่มาก การให้บริการก็มักเป็นการให้กู้ยืม
โดยเก็บดอกเบี้ยในอัตราต่ ามาก เช่น ร้อยละ ๑ บาท 

๓. การให้ความช่วยเหลือควบคู่กับการท างาน นับว่าเป็นสิ่งที่ควรสนับสนุนอย่างยิ่ง
เป็นการสร้างค่านิยมกับนักเรียนในแง่ที่ว่าการได้มาของเงินนั้นมิใช่การแบมือขอหรือรอความเมตตา
เพียงอย่างเดียวแต่นักเรียนจะต้องท างาน ผลประโยชน์ที่ได้นั้น นอกจากจะได้รับเงินช่วยเหลือแล้วยัง
เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ในการท างานให้กับนักเรียนอีกด้วย ลักษณะของงานที่จัดให้นักเรียน
ท างาน เช่น งานห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ หรือให้ช่วยเหลือฝ่ายต่างๆ ในโรงเรียน เช่น งานธุรการ
นอกจากนั้น ยังอาจเป็นการหางานให้นักเรียนท าในช่วงปิดภาคเรียนก็ได้ โดยประสานงานขอความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานเอกชน เช่น ห้างร้าน บริษัท หรือแม้แต่ตามบ้าน 

๔. การให้ทุนในลักษณะการให้เปล่า โดยพิจารณาจากนักเรียนที่ยากจนหรือขาดแคลน
ให้ด้านทุนการศึกษา แล้วจัดสรรทุนให้โดยไม่มีเงื่อนไขตอบแทนอ่ืนใดทั้งสิ้น ระบบการให้เปล่าเป็ น
การช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนก็จริงแต่อาจสร้างนิสัยในทางที่ผิดให้กับนักเรียนได้ เนื่องจากเกิด
ความรู้สึกว่าได้มาอย่างง่ายดายและไม่รู้จักคุณค่าของการท างาน 

นักวิชาการกล่าวว่า ทุนการศึกษา (Financial aids) ในสถาบันอุดมศึกษาโดยทั่วไปมี
หลายประเภท ซึ่งแต่ละสถานศึกษาอาจเรียกชื่อประเภทของทุนการศึกษาแตกต่างกันอยู่บ้าง
ทุนการศึกษาซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี มีดังต่อไปนี้๑๑๖ 

๑. ทุนเรียนดี เป็นทุนการศึกษาที่มีเป็นเวลาช้านาน จึงมีอยู่เกือบทุกสถานศึกษา โดย
วัตถุประสงค์หลักของทุประเภทนี้ก็เพ่ือจัดทุนการศึกษาเป็นรางวัลให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น
ในแต่ละคณะ สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งมีนโยบายให้นักศึกษามีการแข่งขันกันในทางวิชาการจึงได้
จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีคะแนนยอดเยี่ยมจ านวนหนึ่ง เช่น ร้อยละ ๓ ของแต่ละคณะ
เป็นต้น การให้ทุนการศึกษาส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของการยกเว้นค่าเล่าเรียนของภาคการศึกษาถัดไป 

๒. ทุนเฉพาะสาขา ส่วนใหญ่เป็นทุนที่มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเพ่ือสนับสนุนการศึกษา
สาขาใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น มีผู้บริจาคเงินเพ่ือให้เป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่สอบวิชาเคมี
ได้คะแนนสูงสุดจ านวน ๒ คน เป็นต้น 
                                                           

๑๑๕ชูชีพ พุทธประเสริฐ, เอกสารประกอบการสอน ภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษา, (คณะวิชาครุศาสตร์ : 
วิทยาลัยครูเชียงราย, มปป.), หน้า ๑๒๓-๑๒๔. 

๑๑๖ส าเนาว์ ขจรศิลป์, มิติใหม่ของกิจการนักศึกษา ๑ : พ้ืนฐานและบริการนักศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ ๓,
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๓๙), หน้า ๑๔๒-๑๔๖. 



๗๑ 

๓. ทุนนักกีฬา สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งต้องการสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันทางด้าน
การกีฬา จึงได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่ผู้ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาให้เข้าศึกษา และเล่นกีฬา
ให้กับสถาบันอุดมศึกษาโดยได้รับทุนการศึกษา ทุนนักกีฬาอาจเป็นทุนการศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษา
จัดสรรทุนให้ผู้ที่เล่นกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งแระเทศไทย หรือการแข่งขันกีฬา
ในระดับสถาบันอุดมศึกษา ลักษณะการให้ทุนการศึกษาโดยมากเป็นการยกเว้นค่าเล่าเรียนให้
นักศึกษาที่เป็นนักกีฬาของสถาบัน 

๔.ทุนฉุกเฉิน เป็นทุนการศึกษาที่มีความจ าเป็นอีกประเภทหนึ่งที่สถาบันอุดมศึกษา 
ควรจัดหาไว้ช่วยเหลือนักศึกษา ที่ครอบครัวประสบเคราะห์กรรม เช่น อัคคีภัย วาตภัย หรืออุทกภัย 
เป็นต้น จนท าให้นักเรียนได้รับความเดือดร้อน ไม่มีเงินเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษา ทุนการศึกษา
ประเภทนี้มีจ านวนแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับความเสียหายของครอบครัวของนักศึกษา ความต้องการ
ความช่วยเหลือของนักศึกษา และความช่วยเหลือของสถาบันอุดมศึกษา เช่น นักศึกษาที่บ้านถูกไฟ
ไหม้จะได้รับความช่วยเหลือน้อยกว่านักศึกษาที่บ้านและที่ประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ของ
ครอบครัวได้รับความเสียหาย เป็นต้น 

๕.ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือ ทุนยากจน ทุนการศึกษา (Financial aids) ใน
สถาบันอุดมศึกษาโดยทั่วไปมีหลายประเภท ซึ่งแต่ละสถาบันอาจเรียกชื่อประเภทของทุนการศึกษา
แตกต่างกันอยู่บ้าง ทุนการศึกษาซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี ทุนประเภทนี้ เดิมจัดให้แก่นักศึกษาที่ยากจน ที่มี
ผลการเรียนดีแต่หลักการทั้งสองประการ คือ ความยากจน และให้มีผลการเรียนดีนั้นเป็นหลักที่มี
ความขัดแย้งกัน ปัจจุบันมีนักศึกษาที่มาจากครอบครัวที่มีเงินสามารถซื้ออุปกรณ์ และต าราเรียนได้
อย่างครบถ้วนและมีความขยันหมั่นเพียรดี นักศึกษาที่มาจากครอบที่ยากจนซึ่งไม่สามารถซื้ออุปกรณ์
และต าราเรียนได้อย่างครบถ้วนอีกทั้งยังมีความวิตกกังวลอันเนื่องมาจากการขาดแคลนเงินอีกด้วยจึง
เป็นการยากที่จะเรียนให้มีผลการเรียนที่ดี สถาบันอุดมศึกษาโดยทั่วไป จึงยกเลิกหลักการดังกล่าว 
วัตถุประสงค์หลักของทุนประเภทนี้จึงมุ่งจัดสรรทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนประเภท
นี้ ที่มีผลการเรียนพอที่จะส าเร็จการศึกษาได้เพ่ือช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาจนส าเร็จการศึกษา 
                  ๖. ทุนทางาน  นักศึกษาหลาย  มีความเห็นว่าทุนฉุกเฉินและทุนขาดแคลน  ซึ่งเป็น
ทุนการศึกษาที่ให้เปล่านั้นอาจนั้นท าให้นักศึกษาไม่เห็นคุณค่าของเงินทุนการศึกษาจึงก าหนดให้
นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา  ต้องท างานตอบแทนให้สถาบันการอุดมศึกษาด้วย  เช่น  ให้ช่วย
ท างานในหอสมุด  หรือ  ช่วยงานของฝ่ายกิจกรรมการศึกษาใดงานหนึ่ง  โยก าหนดให้มีค่าตอบแทน
เป็นรายชั่วโมง  หรืออาจจ่ายเป็นรายเดือนในอัตราค่าจ้างที่สูงกว่าค่าแรงเสมียนพนังงาน  กา ร
ก าหนดให้นักศึกษาท างานดังกล่าวนอกจากจะช่วยให้สถานบันอุดมศึกษาประหยัดเงินค่าจ้างบุคลากร 
แล้วยังช่วยให้  นักศึกษาได้เห็นคุณค่าและมีประสบการณ์ในการท างานอีกด้วย 
                   ๗. ทุนอาหารกลางวัน โครงการอาหารกลางวัน  ในระดับประศึกษาและมัธยมศึกษา
นั้นเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่ยากจนมากเพราะอาหารกลางวันที่
โรงเรียนจัดขึ้นนั้น  สามารถช่วยให้เด็กนักเรียนลดปัญหาความหิวโหยลงได้  นักเรียนจึงมีความพร้อม
ที่จะศึกษาเล่าเรียนมากขึ้นจากประโยชน์ของโครงการอาหารกลางวันดังกล่าว  จึงท าให้
สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งจัดโครงการอาหารกลางวันให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์รับประทาน
ส าหรับเงินที่ใช้ในโครงการอาหารกลางวันนั้น อาจเป็นเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษาเอง หรือ อาจ



๗๒ 

เป็นเงินบริจาคจากหน่วยงานหรือบุคคลที่ต้องการช่วยเหลือโครงการนี้ ส่วนวิธีการนี้ด าเนินงานของ
โครงการนั้นอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมและทรัพยากรของแต่ละสถาบัน สถาบันที่เปิดสอน
วิชาคหกรรมศาสตร์อาจให้ภาควิชาประกอบอาหารกลางวันจ าหน่ายให้แก่นักศึกษาในราคาที่ถูกกว่า
ร้านจ าหน่ายอาหารอ่ืน ๆ หรืออาจขายเป็นตั๋วอาหารประจ าเดือนให้นักศึกษาโดยทั่วไปด้วยนักศึกษา
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อาจสมัครเข้ารับทุนอาหารกลางวันได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา เมื่อคณะกรรมการ
จัดสรรทุนพิจารณาให้ทุนแก่นักศึกษาแล้วนักศึกษาที่ได้ทุนจะได้รับทุนจะได้ตั๋วอาหารประจ าเดือน
เช่นเดียวกับ นักศึกษาที่ซื้อตั๋วอาหารประจ าเดือน วิธีดังกล่าวท าให้นักศึกษาโดยทั่วไปทราบว่ า
นักศึกษาคนใดได้รับทุนอาหารกลางวันส่วนวิธีการสถาบันบางแห่งใช้นักศึกษาที่ได้รับทุนอาหารขาย
นั้นอาจท าให้นักศึกษาจ านวนหนึ่งที่มีความขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่ด้วยความอับอายจึงไม่ยอมขอรับ
ทุนอาหารกลางวัน 
 ๘. ทุนยืม สถาบันอุดมศึกษาโดยทั่วไป ได้จัดหาเงินจ านวนหนึ่งไว้ให้นักศึกษายืม เพ่ือ
ช่วยเหลือนักศึกษาที่ขัดสนหรือมีความจ าเป็นชั่วคราว เช่น อาจเกิดเหตุขัดข้องท าให้ทางครอบครัว
ของนักศึกษายังไม่สามารถส่งเงินให้นักศึกษาได้ ท าให้นักศึกษาไม่มีเงินใช้จ่าย จึงมีความจ าเป็นต้อง
ยืมเงินไปแก้ความขัดสนชั่วคราว โดยทั่วไปสถาบันอุดมจะก าหนดเงินให้ยืมใช้ในเวลาที่จ ากัดและ
วงเงินค่อนข้างต่ า เช่น ๑,๐๐๐ บาท โดยได้ใช้คืนภายในสามเดือน เป็นต้นการจัดการเกี่ยวกับทุนยืม 
ควรต้องมีความรอบครอบ เพราะนักศึกษาอาจไม่คืนเงิน ในที่สุดทุนยืมก็จะหมดไปสถาบันการศึกษา
บางแห่งพยายามหาหลักประกัน โดยก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาต้องชดใช้เงินยืมเมื่อนักศึกษาไม่น า
เงินมาคืนภายในเวลาที่ก าหนด วิธีดังกล่าวท าให้เกิดความเดือดร้อนแก่อาจารย์ที่ปรึกษามากเพ่ือไม่ให้
เป็นการรบกวนอาจารย์ที่ปรึกษาดังกล่าว สถาบันอุดมศึกษาจึงควรก าหนดวงเงินประกันของเสียหาย 
ซึ่งนักศึกษาต้องจ่ายเงินประกันไว้กับสถาบันอุดมศึกษาให้สูงขึ้น เช่น ๑,๐๐๐ บาท หรือ ๑,๒๐๐๐ 
บาท และให้นักศึกษาขอยืมเงินประเภททุนยืมได้ ในวงเงินประกันของเสียหาย ในกรณีที่นักศึกษาไม่
น าเงินยืมมาคืน สถาบันอุดมศึกษาก็อาจหักเงินยืมจากเงินประกันของเสียหายของนักศึกษาได้ 
นอกจากนั้น วิธีการก าหนดให้นักศึกษาต้องปลดหนี้เสียก่อน จึงจะอนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนได้ 
ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ทุนการศึกษาประเภททุนการศึกษาประเภททุนยืมยังคงอยู่เพ่ือ
ช่วยเหลือนักศึกษาที่ขัดสนหรือมีความจ าเป็นชั่วคราว ตามวัตถุประสงค์ของทุนการศึกษาประเภทนี้
ต่อไปได ้
 ๙. ทุนการวิจัย ทุนการศึกษาประเภทนี้ ส่วนมากเป็นทุนส าหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจัดหาเงินทุนประเภทนี้ ไว้ช่วยเหลือนักศึกษาเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การท าวิทยานิพนธ์ 
 ๑๐. ทุนเงินกู้จากธนาคาร ธนาคารบางแห่งให้สินเชื่อเพ่ือการศึกษา จึงเปิดโอกาสให้
นักศึกษากู้เงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาได้ นักศึกษาที่ต้องการกู้ยืมอาจขอข้อมูลได้จากหน่วย
ทุนการศึกษา และขอกู้จากธนาคารโดยตรง 
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๒.๕  การตั้งทุน เพิ่มทุน แจกทุน 
๒.๕.๑ การจัดตั้งทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้นประถมศึกษา๑๑๗ 
นับตั้งแต่สมัยโบราณมา วัดวาอารามเป็นแหล่งเล่าเรียนศึกษาวิชา หนังสือศิลปะศาสตร์

อย่างอ่ืนของกุลบุตรในแถวถิ่นนั้นๆ และถิ่นอ่ืน ดังนั้นวัดวาอารามโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพระภิกษุสงฆ์
จึงควรแก่การยกย่องเชิดชูว่าเป็นผู้ส่งเสริมสร้างพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา ตลอดลงไปถึงพล
ศึกษาบางประการแก่กุลบุตร ตามควรแก่ก าลังความสามารถของแต่ละท่านตลอดระยะเวลาอัน
ยาวนาน ครั้งถึงยุคพัฒนาการศึกษาเล่าเรียนให้เหมาะสมแก่กาลสมัย การเล่าเรียนการศึกษาของ
กุลบุตรจึงค่อยๆ เคลื่อนย้ายจากวัดออกไปสู่วงการภายนอก กล่าวคือ เคลื่อนจากการอยู่ในความ
รับผิดชอบของพระภิกษุสงฆ์ ไปอยู่ในความรับผิดชอบของครูบาอาจารย์ ซึ่งเป็นบุคคลของรัฐแผ่วงก
ว้างออกไปตามกาลเวลา ทั้งนี้นับว่าเป็นการสมควรและสมควรยิ่งนัก เพราะรัฐจะต้องเข้ามามีส่วน
รับผิดชอบโดยตรง ในการให้การศึกษาแก่กุลบุตร กุลธิดา ตลอดจนประชาชน เพ่ือผลคือความ
เจริญรุ่งเรืองและความม่ันคงของประเทศชาติราชอาณาจักรเป็นส่วนรวม 

แม้กระนั้นก็ดี วัดวาอารามโดยพระภิกษุสงฆ์ซึ่งมีเจ้าอาวาสแห่งวัดนั้นๆ เป็นประธานหาได้
ปล่อยปะละเลยหรือตัดญาติขาไม่ตรีไม่ ยังมีเมตตากรุณามโนธรรมติดตามสงเคราะห์การเล่าเรียน
ศึกษาของกุลบุตรธิดาในรูปแบบต่างๆ ด้วยกุศลจิต กล่าวคือ อนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ในวัดเป็ น
โรงเรียนบ้าง ช่วยสร้างหรือมีการช่วยสร้างโรงเรียนบ้าง ช่วยหาอุปกรณ์การศึกษาต่างๆ ส าหรับ
โรงเรียนบ้าง ช่วยสงเคราะห์นักเรียนเป็นส่วนเฉพาะบุคคลก็มี เป็นส่วนคณะบุคคลก็มี ได้ทราบมาว่า
ท่านเจ้าอาวาสได้ขวนขวายจัดตั้งทุนเพ่ือสงเคราะห์กุลบุตรกุลธิดาที่ก าลังเล่าเรียนศึกษาก็มี กรณียกิจ
ต่างๆ อันสืบเนื่องมาจากเมตตากรุณาดังกล่าวโดยย่อนี้ เป็นสักขีพยานให้เห็นว่าวัดวาอารามมิได้
ทอดทิ้งในส่วนที่เกี่ยวด้วยการเล่าเรียนศึกษากุลบุตรกุลธิดาในท้องถิ่นนั้นๆ จึงควรแก่การอนุโมทนา
สาธุการเป็นอย่างยิ่ง 
             จากข้อมูลต่างๆ ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น จึ งพิจารณาเห็นว่า หากวัดทั้ งหลายใน
ราชอาณาจักรจะขยายวงกุศลฉันทะในส่วนที่เกี่ยวด้วยการศึกษาให้กว้างขวางและมั่นคงยิ่งขึ้นไปอีก
ประการหนึ่ง กล่าวคือ การสงเคราะห์นักเรียนชั้นประถมศึกษารูปแบบการจัดตั้งทุนไว้เพ่ือน า
ผลประโยชน์มาสงเคราะห์นักเรียน ก็จะเป็นมหากุศลอันยั่งยืนถาวรและเป็นการเหมาสมยิ่งนัก ทั้งเป็น
การแสดงออกให้เห็นว่า วัดวาอารามโดยพระภิกษุสงฆ์ซึ่งมีเจ้าอาวาสเป็นประธาน มิได้เมินเฉยเลยละ
หรือทอดทิ้งเรื่องเกี่ยวด้วยการเล่าเรียนศึกษาของกุลบุตร กุลธิดา เป็นอันได้ชื่อว่าช่วยกันรักษาซึ่ง
จารีตดั้งเดิมขอวาวัดวาอารามไว้ แม้จะมิใช่รักษาไว้โดยตรง ก็ยังได้ชื่อว่าช่วยกันรักษาไว้ทางอ้อม
นับเป็นความดีอย่างยิ่งส าหรับในส่วนการตั้งทุนสงเคราะห์นักเรียนนั้น ตามโครงการเต็มรูปแบบไว้เป็น 
๓ ภาค คือ 
              ๑.ภาคสามัญ ส าหรับสงเคราะห์นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
              ๒.ภาควิสามัญ ส าหรับสงเคราะห์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
 
                                                           

๑๑๗พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์ คง.คปญ.โญ), วิทยาพระศังฆาธิการ เล่ม ๑, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๕๓), หน้า๖๔๑ 
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              ๓.ภาควิสามัญพิเศษ ส าหรับสงเคราะห์นักเรียนชั้นอุดมศึกษา๑๑๘ 

และในแต่ละภาคแล่งออกเป็น ๕ ประเภท ตามจ านวนทุนที่ก าหนดไว้แต่ละประเภทแต่
ตามประกาศมหาเถรฉบับนี้ มุ่งเฉพาะการตั้งทุนภาคสามัญก่อน การตั้งทุนภาคสามัญนี้การด าเนินงาน
อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการการบริหารทุนคณะหนึ่ง ซึ่งมีเจ้าอาวาสนั้นๆเป็นประธานโดย
ต าแหน่งมีหน้าที่ในการแสวงหาการรักษา และการใช้จ่ายในเองเกี่ยวกับทุน ส่วนวิธีด าเนินงานต่างๆ 
ให้เป็นไปตามข้อสัญญาที่มหาเถรสมาคมก าหนดขึ้นไว้ท้ายประกาศมหาเถรสมาคมฉบับนี้ 

อนึ่งเพ่ือให้วัดทั้งหลายอุ่นใจในการด าเนินงานเกี่ยวกับการตั้งทุนมหาเถรสมาคมจะได้แต่
ตั้งกรรมการกลางขึ้นคณะหนึ่ง ให้มีหน้าที่คอยให้ค าชี้แจงแนะน าและแก้ไขข้อขัดข้องซึ่งอาจพึงมี
เกี่ยวกับการตั้งทุน และวิธีการด าเนินงาน 

เพราะฉะนั้น จึงขออาราธนาเชิญชวนวัดทั้งหลายปลูกกุศลฉันทะหรือเพ่ิมพูนกุศลฉันทะ
ในการจัดตั้งทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้นประถมศึกษาตามก าลังศรัทธาปสาทะและความสามารถโดยทั่ว
กันเป็นการยืนยันให้ประจักษ์อีกครั้งหนึ่งว่า ทางวัดวาอารามมิได้เพิกเฉยเลยละ หรือทอดทิ้งในเรื่อง
เกี่ยวกับการอุปถัมภ์ค้ าชูการเล่าเรียนศึกษาของกุลบุตรกุลธิดาเพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติและพระ
ศาสนาร่วมกัน๑๑๙ 

๒.๕.๒ การตั้งทุนสงเคราะห์แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา๑๒๐ 

อาศัยข้อความตามประกาศมหาเถรสมาคม เรื่องการตั้งทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ที่ได้ประกาศไว้ ณ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๗ ตอนที่แจ้งไว้ว่าการด าเนินงาน 
เรื่องการตั้งทุนนั้น ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติท้ายประกาศ จึงให้ข้อบัญญัติในเรื่องการตั้งทุนไว้
ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑. การตั้งทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้นประถมศึกษา ให้เป็นไปตามกุศลเจตนาของวัด
ทั้งหลายที่มีก าลังและสามารถจะจัดท าได้ มิให้มีการบังคับด้วยประการใดๆ 
 ข้อ ๒.ห้ามมิให้น าเงินการกุศล หรือเงินผลประโยชน์ หรือเงินอ่ืนใดของวัดมาจัดตั้งทุนเพ่ือ
การนี ้
 ข้อ ๓. ห้ามมิให้วัดกู้ยืมเงินมาจัดตั้งทุน ไม่ว่าจะเป็นการตั้งทุนชั่วคราวหรือการตั้งทุนถาวร 

 ข้อ ๔ การจัดตั้งทุนภาคสามัญส าหรับสงเคราะห์นักเรียนชั้นประถมศึกษา แบ่งออกเป็น ๕ 
ประเภท แต่ละประเภทมีจ านวนเงินตั้งทุนสูงต่ ากว่ากันตามล าดับ คือ  
 ประเภท ก เงินทุนไม่ต่ ากว่า จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท  

 ประเภท ข เงินทุนไม่ต่ ากว่า จ านวน ๑๒,๐๐๐ บาท 
 ประเภท ค เงินทุนไม่ต่ ากว่า จ านวน ๙,๐๐๐ บาท      
 ประเภท ง เงินทุนไม่ต่ ากว่า จ านวน ๖,๐๐๐ บาท      
 ประเภท จ เงินทุนไม่ต่ ากว่า จ านวน ๓,๐๐๐ บาท 

                                                           
๑๑๘เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๔๒ 
๑๑๙อ้างแล้ว, หน้า ๖๔๓ 
๑๒๐อ้างแล้ว, หน้า ๖๔๔ 
 



๗๕ 

จ านวนเงินทุนแต่ละประเภท ให้เลื่อนจากประเภทต่ าสุดขึ้นเป็นทุนประเภทสูงได้ตาม
จ านวนเงินที่ก าหนดไว้แต่ละประเภท 

ข้อ ๕ วัดใดมีกุศลจิตจะตั้งทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง ในจ านวน ๕ ประเภท ห้ามมิให้ท า 
การเรี่ยไรจากบุคคลภายนอก เว้นแต่การบอกบุญแกทายก ทายิกาแก่วัดนั้นหรือแก่บุคคลที่ตนรู้จักมัก
คุ้นและมีศรัทธา 

ข้อ ๖ การรับเงินบริจาคเพ่ือต้นทุนทุกประเภท ต้องมีหลักฐานการรับหากมีการบริจาค
เฉพาะราย หรือเฉพาะบุคคล ต้องมีมีใบอนุโมทนามอบให้แก่ผู้บริจาคด้วย 

ข้อ ๗ เงินทุนที่ผู้บริจาค ทางวัดจะเก็บรักษาไว้ได้ไม่เกิน ๕๐๐ บาท หากเกิน ๕๐๐ บาท 
มิให้ทางวัดเก็บรักษาไว้ 

ข้อ ๘ เงินทุนทุกประเภทเมื่อเกินจ านวนในข้อ ๗ แล้วให้ทางวัดน าฝากธนาคารออมสิน 
หรือธนาคารพาณิชย์ ในนามของทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้นประถมศึกษาวัด..................และให้ฝากเป็น
ประเภทรายปี ในเมื่อมีเงินทุนครบจ านวนแต่ละประเภทแล้วเพ่ือน าผลประโยชน์มาสงเคราะห์
นักเรียนตามวัตถุประสงค์ต่อไป 

ข้อ ๙ ในการน าเงินทุนฝากธนาคาร หากต้องการน าฝากเป็นคราวๆ จะฝากในรูปแบบใดก็ 
ตามซึ่งมิใช่ประเภทรายปี เมื่อมีจ านวนเงินครบตามประเภททุนที่ก าหนดไว้แล้ว ให้ถอน

เงินที่ฝากไว้แต่ละคราวมารวมตั้งต้นฝากใหม่ เป็นวันเดียวกัน ประเภทรายปี เพ่ือน าผลประโยชน์มาใช้
เป็นกลุ่มก้อนได้พร้อมกัน 

ข้อ ๑๐ ห้ามมิให้ใช้จ่ายทุนทุกประเภท ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ให้ใช้จ่ายได้เฉพาะผลประโยชน์
ที่เกิดจากทุนตามวัตถุประสงค์เท่านั้น เว้นแต่วัดใดที่เริ่มจัดตั้งทุนภายในก าหนดแล้ว แต่ไม่สามารถหา
ทุนเพ่ิมเติมให้ครบจ านวนได้ตามประเภทที่เริ่มตั้งไว้ภายในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ให้จ่ายทุนนั้นสงเคราะห์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาทั้งหมด จะเป็นจ านวนคนละเท่าใดสุดแต่คณะกรรมการบริหารทุนฯ ของวัด
นั้นจะพิจารณาตามที่เห็นสมควรโดยแจ้งให้ทายก ทายิกาแห่งวัดนั้นทราบก่อน 

ข้อ ๑๑ การน าจ่ายเงินผลประโยชน์แต่ละประเภทเพ่ือสงเคราะห์นักเรียนให้มอบแก่
นักเรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในวัดนั้น เว้นแต่ในวัดนั้นไม่มีโรงเรียนตั้งอยู่ ให้มอบแก่นักเรียนในโรงเรียน
อ่ืน ตามท่ีวัดอ่ืนหรือตามท่ีโรงเรียนอ่ืนขอทุนสงเคราะห์มา ทั้งนี้ สุดแต่คณะกรรมการบริหารทุนฯ จะ 
พิจารณาเห็นสมควรว่าจะจ่ายให้แก่นักเรียนในโรงเรียนใด๑๒๑ 

ข้อ ๑๒ การมอบเงินผลประโยชน์แก่นักเรียน ก าหนดปีละครั้งให้มอบแก่นักเรียนคนละไม่
ต่ ากว่า ๓๐๐ บาท และไม่เกิน ๕๐๐ บาท และนักเรียนที่จะได้รับทุนจะต้องเป็นนักเรียนที่มีคุณสมบัติ
คือ เรียนดีมีความประพฤติดีเป็นอย่างน้อย และขาดทุนทรัพย์ โดยขอให้ทางโรงเรียนพิจารณา
คัดเลือกนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับสงเคราะห์ เสนอมายังคณะกรรมการบริหารทุนฯเพ่ือ
พิจารณา 

นักเรียนที่ได้รับทุนปีหนึ่งแล้ว มีสิทธิที่จะได้รับทุนปีต่อไปได้อีก หากยังไม่ขาดคุณสมบัติ
ดังกล่าวในวรรคต้น  

                                                           
๑๒๑อ้างแล้ว, หน้า  ๖๔๕. 



๗๖ 

ข้อ ๑๓ ให้มีกรรมการคณะหนึ่ง เรียกชื่อว่า คณะกรรมการทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา วัด................เรียกชื่อย่อว่า คณะกรรมการบริหารทุนฯ วัด................มีหน้าที่ปฏิบัติการ
ให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๔ คณะกรรมการดังกล่าวในข้อ ๑๓ มีจ านวนไม่ต่ ากว่า ๕ ท่านและไม่เกิน ๗ ท่าน มี
เจ้าอาวาสแห่งวัดนั้นเป็นประธานโดยต าแหน่ง ส่วนกรรมการนอกนั้นให้เจ้าอาวาสพิจารณาคัดเลือก
พระภิกษุในวันนั้น และทายกทายิกาแห่งวัดนั้นเข้าร่วมเป็นกรรมการ กรรมการที่ได้รับการพิจารณา 
คัดเลือกเข้าร่วม มีวาระอยู่ภายในต าแหน่งคราวละ ๒ ปี เมื่อพ้นวาระแล้วอาจได้รับพิจารณาคัดเลือก 
เข้าร่วมเป็นกรรมการอีกได้  

อนึ่ง ให้มีกรรมการผู้หนึ่งในจ านวนกรรมการทั้งหมดเป็นเลขานุการ ของคณะกรรมการตาม
ข้อเสนอของประธานกรรมการและเลขานุการเป็นผู้นั้นมีหน้าที่นัดประชุมกรรมการ ท ารายงานการ
ประชุม และติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกตามค าสั่งของประธานหรือของคณะกรรมการ 

ข้อ ๑๕ การประชุมคณะกรรมการทุกคราว ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการ จึงเป็นองค์ประชุมได้ 

ข้อ ๑๖ มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณ ถ้ามีเสียง
จ านวนเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด หรือจะให้ระงับเรื่องนั้นไว้ก่อนก็ได้๑๒๒ 

๗) การตั้งทุนของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานีมีความเป็นถิ่นฐานบ้านเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับตั้งแต่รัชสมมัย

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา คือ เมื่อ พ. ศ. ๒๒๒ มังนันทมิตรได้กวาดต้อน
ครอบครัวมอญ เมืองเมาะตะมะ อพยพหนีภัยจากศึกพม่า เข้ามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวกรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยา ซึ่งสมเด็จพระนายรายณ์ มหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ 

ครอบครัวมอญเหล่านั้นไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านสามโคก ต่อมาในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรี ชาวมอญได้อพยพหนีพม่าเข้ามาพ่ึง พระบรมโพธิสมภารอีกเป็นครั้งที่ ๒
พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งบ้านเรือนที่บ้านสามโคกอีก และในรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ก็ได้มีการอพยพชาวมอญครั้งใหญ่จากเมืองเมาะตะมะเข้าสู่ประเทศไทย
เรียกว่า “มอญใหญ่” พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชาวมอญบางส่วนตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้าน
สามโคกอีกเช่นเดียวกัน จากชุมชนขนาดเล็ก บ้านสามโคกจึงกลายเป็น เมืองสามโคก ในเวลาต่อมา 
ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๓๕๘ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงโปรดเกล้าฯ 
ให้เปลี่ยนชื่อเมืองสามโคก เป็น เมืองประทุมธานี และเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๑พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ค าว่า “จังหวัด” แทน “เมือง” และให้เปลี่ยนการสะกดชื่อใหม่จาก 
“ประทุมธานี” เป็น “ปทุมธานี” กลายเป็น จังหวัดปทุมธานี ต่อมาเมื่อ .ศ. ๒๔๗๕ ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยุบจังหวัดธัญบุรี มาขึ้นกับจังหวัดปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานีจึงได้แล่งการปกครองเป็น ๗ อ าเภอดังเช่นปัจจุบัน 

การปกครองคณะสงฆ์ในอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ. ๒๕๐๕ ปละพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ โดยการ

                                                           
๑๒๒อ้างแล้ว, หน้า ๖๔๖. 



๗๗ 

บริหารและการปกครองของคณะในอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นั้น เป็นไปในรูปแบบการจัดระเบียบ
การปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิดภาคเป็นไปตามความในมาตรา ๒๒ ของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 
๒๕๐๕ ที่ก าหนด ต าแหน่งพระสังฆาธิการ หรือผู้ปกครอง คณะสงฆ์ตามลาดังชั้น คือ ๑) เจ้าคณะ
อ าเภอ ๒) เจ้าคณะต าบล และ ๓) เจ้าอาวาส ซึ่งมีทั้งหมด ๗ ต าบล ๓๙ วัด มีพระภิกษุจ านวน ๖๑๙ 
รูป๑๒๓ โดยมีรายละเอียด ตามตารางที่ ๒.๗ ดังนี้ 

ตารางท่ี ๒.๗ จ านวนพระภิกษุในจังหวัดปทุมธานี 

                                                           
๑๒๓ สถิติจากส านักงานเลขานุการเจ้าคณะอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี, พ.ศ.๒๕๕๕ 

ล าดับที่ วัด ต าบล จ านวนภิกษุ จ านวนทุน/ปี 
๑ โสดภาราม บางปรอก ๖ ๒๐ 
๒ บางโพธิ์ใน บางปรอก ๑๐ ๑๒ 
๓ โพธิ์เลื่อน บางปรอก ๑๑ ๑๕ 
๔ หงษ์ปทุมาวาส บางปรอก ๒๕ ๒๓ 
๕ ฉาง บางปรอก ๑๙ ๒๔ 
๖ หนองปรง บางหลวง ๑๒ ๒๕ 
๗ บางหลวง บางหลวง ๑๘ ๑๓ 
๘ ราษฎร์ศรัทธาทา บางหลวง ๙ ๒๔ 
๙ น้าวน บางหลวง ๒๗ ๑๕ 

๑๐ ไพร่ฟ้า บางหลวง ๒๙ ๑๖ 
๑๑ บางเดื่อ บางหลวง ๑๑ ๒๑ 
๑๒ ชินวรารามวรวิหาร บางขะแยง ๑๔ ๑๔ 
๑๓ บางนางบุญ บางขะแยง ๑๑ ๑๕ 
๑๔ ป่ากลางทุ่ง บางขะแยง ๑๘ ๑๓ 
๑๕ ตลาดเหนือ บางขะแยง ๑๐ ๑๖ 
๑๖ ตลาดใต้ บางขะแยง ๙ ๑๔ 
๑๗ บางตะไนย์ บางคูวัด ๔ ๒๐ 
๑๘ บางคูวัดใน บางคูวัด ๑๒ ๑๒ 
๑๙ เกาะเกรียง บางคูวัด ๖ ๑๒ 
๒๐ บางคูวัดกลาง บางคูวัด ๕ ๑๔ 
๒๑ บางคูวัดนอก บางคูวัด ๓ ๑๕ 
๒๒ บางพูน บางกะดีเขต ๑ ๑๒ ๒๑ 
๒๓ สังลาน บางกะดีเขต ๑ ๑๐ ๒๒ 
๒๔ บางกุฎีทอง บางกะดีเขต ๑ ๑๑ ๒๑ 
๒๕ บางกะดี บางกะดีเขต ๑ ๑๐ ๑๒ 
๒๖ เกริน บางกะดีเขต ๑ ๑๐ ๑๓ 



๗๘ 

ตารางท่ี ๒.๗ จ านวนพระภิกษุในจังหวัดปทุมธานี (ต่อ) 

 
๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการศึกษาเรื่อง “ การพัฒนาการจัดการศึกษา
สงเคราะห์ด้านการตั้งทุนการศึกษาในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ” จากงานวิจัยที่เคย
มีผู้วิจัยไว้ ดังนั้น จึงผู้วิจัยขอน าเสนองานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 

๒.๖.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
นักวิจัยหลายท่านได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาในหลายด้าน จากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาจึงได้

น ามาเสนอไว้ดังนี้ 
พระราชปริยัติ (สฤษดิ์ ประธาตุ) ได้วิจัยเรื่อง “ การพัฒนารูปแบบการบริหารงาน

วิชาการของมหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ” ผลการวิจัยพลว่า สภาพการด าเนินงานวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีโครงสร้างการบริหารงานวิชาการ เช่นเดียวกับ
มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ แต่มีจุดเด่น คือวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยมีความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว คือมุ่งให้การศึกษา วิจัย ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนา และ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีผลต่อการบริหารงานด้านอ่ืนๆ คือ ด้านการบริหารบุคลากรทาง
วิชาการ ที่ต้องกระจายก าลังคนไปตามวิทยาเขตทั่วประเทศ ท าให้แต่ละวิทยาลัยเขตต้องเร่งสร้าง
บุคลากรทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ อีกทั้งต้องเสริมสร้างระบบการประสานงานและการ
ประชาสัมพันธ์ข่างสารของมหาวิทยาลัยให้รวดเร็วและทั่วถึง ส าหรับด้านหลักสูตรและการวัดผล
ประเมินผลของมหาวิทยาลัยที่ต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ได้พบว่ามีการจ ากัดให้จัด
หลักสูตรเฉพาะทาง จึงไม่สามารถด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยทั่วๆ 

ล าดับที่ วัด ต าบล จ านวนภิกษุ จ านวนทุน/ปี 
๒๗ บุญชื่นชู บางกะดีเขต ๑ ๙ ๒๑ 
๒๘ เทียนถวาย บางกะดีเขต ๒ ๒๘ ๒๕ 
๒๙ เปรมประชา บางกะดีเขต ๒ ๖๙ ๒๔ 
๓๐ นาวง บางกะดีเขต ๒ ๓ ๒๐ 
๓๑ รังสิต บางกะดีเขต ๒ ๓๗ ๒๑ 
๓๒ ดาวดึงส์ บางกะดีเขต ๒ ๑๓ ๒๐ 
๓๓ มะขาม บ้านกลาง ๒๒ ๒๑ 
๓๔ ศาลเจ้า บ้านกลาง ๑๑ ๒๓ 
๓๕ โบสถ ์ บ้านกลาง ๒๒ ๑๒ 
๓๖ เวฬุวัน บ้านกลาง ๓๒ ๑๒ 
๓๗ ดาวเรือง บ้านกลาง ๑๐ ๒๐ 
๓๘ บุญบางสิงห์ บ้านกลาง ๙ ๒๐ 
๓๙ เสด็จ บ้านกลาง ๕ ๒๑ 

รวม ๖๑๙  



๗๙ 

ไป จึงมีจุดอ่อนอยู่ตรงที่การจัดการเรียนการสอนยังอยู่ในระดับปริญญาตรีแทนการพัฒนาหลักสูตรใน
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในด้านพระพุทธศาสนาและการวัดประเมินผลที่กระจายไปตาม
วิทยาเขต ไม่มีการจัดการให้เป็นระบบมาตรฐานของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหาร
บุคลากรท าให้มีจุดอ่อนที่จะต้องพัฒนาอย่างรีบด่วนคือ การเพ่ิมพูนองค์ความรู้ในระดับปริญญาที่
สูงขึ้น และต าแหน่งทางวิชาการ เนื่องจากมาตรในหมวด ๒ ของพระราชบัญญัติได้ล้อเนื้อความของ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานการอุดมศึกษา 

ในส่วนของผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถามส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้แก่
ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต และแจกแบบสอบถามส าหรับผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ๑) การบริหารงานวิชาการ
ด้านโครงสร้างการบริหารงานวิชาการ มีข้อคิดเห็นให้มหาวิทยาลัยบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของ
หน่วยปฏิบัติทั้งในส่วนกลางและส่วนที่เป็นเครือข่าย วิทยาเขต และจากบุคลากรทุกระดับ ๒) การ
บริหารงานวิชาการด้านการบริหารบุคลากรทางวิชาการ มีข้อคิดเห็นให้มหาวิทยาลัยเน้นการ
ด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา การพัฒนาและการส่งเสริมทางวิชาการให้กับอาจารย์ ผู้สอนใน
ด้านการวิจัย การเพ่ิมวุฒิการศึกษาและการปรับต าแหน่งทางวิชาการ และเน้นการด าเนินการที่
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้พัฒนาคุณภาพทั้งด้านวิชาการและด้านจริยธรรม ๓) การ
บริหารงานวิชาการด้านหลักสูตรและการวัดผลประเมินผล มีข้อคิดเห็นให้มหาวิทยาลัยก าหนดเกณฑ์
ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับปรับปรุง การเสนอหลักสูตรให้ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์และสอดคล้องกับทิศทาง 
นโยบายของมหาวิทยาลัย แล้วแจ้งข่าวให้บุคลากรได้รับทราบอย่างทั่วถึง ๔) การบริหารงานวิชาการ
ด้านการบริหารงานวิชาการ มีข้อคิดเห็นให้มหาวิทยาจัดแผนปฏิบัติงานด้านวิชาการที่ชัดเจนในรูป
ของแผนระยะสั้นและระยะยาว 

ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล ได้น ามาพัฒนารูปแบบของการบริหารงานวิชาการทั้ง ๔ 
ด้านเพ่ือน าเสนอให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและองค์กรที่เกี่ยวข้องในล าดับ
ต่อไป๑๒๔ 

พระครูสุวรรณวรการ (พิมพ์ทรัพย์ พุทฺธ โณ) ได้วิจัยเรื่อง  การพัฒนาการจัดการการ 
ศาสนศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆ์ภาค ๑ ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาการจัดการการศา
สนศึกษาแผนกธรรมคณะสงฆ์ภาค ๑ ประกอบด้วยการจัดการด้านหลักสูตร, ด้านครูผู้สอน, ด้าน
กระบวนการเรียนการสอน, ด้านสื่ออุปกรณ์การสอน และด้านการวัดผลและประเมินผล นั่นเอง๑๒๕ 

อรอนงค์ โรจน์วัฒนบูลย์  ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาตัวแบบผู้น าเชิงนวัตกรรม” 
ผลการศึกษา พบว่า บริบทภายนอกองค์การที่มีความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นส่งผลกระทบต่อการการ
ปรับทิศทางและกลยุทธ์ในการน าองค์การ กดดันให้ผู้น ามุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมมากขึ้นเพ่ือสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน บริบทภายในองค์การด้านวัฒนธรรม

                                                           
๑๒๔ พระราชปริยัติ (สฤษดิ์ ประธาตุ), “การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑). 

๑๒๕ พระครูสุวรรณวรการ (พิมพ์ทรัพย์ พุทฺธ โณ), “การพัฒนาการจัดการการศาสนศึกษาแผนกธรรม
ของคณะสงฆ์ภาค ๑”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๘๐ 

องค์การและบรรยากาศภายในองค์การมีผลกระทบต่อบทบาทของภาวะผู้น า รูปแบบองค์การแห่งการ
เรียนรู้และระบบการจัดการความรู้ที่มีกระบวนการชัดเจน และใช้เทคโนโลยีในการสร้างคลังความรู้ 
การส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการพัฒนานวัตกรรม โครงสร้างการที่
เหมาะสม คือ โครงสร้างองค์การแบบทีมงานข้ามสายงาน ระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีการ
บริหารคนเก่ง และมีระบบพ่ีเลี้ยง มีการสอนงาน การมอบหมายงานโครงการ การมอบอ านาจ เป็น
ระบบที่ส่งผลเชิงบวกต่อแนวทางาการพัฒนาผู้น าเชิงนวัตกรรม 

ผลจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบกรณีศึกษาทั้งหมด ผู้วิจัยน าเสนอ ตัวแบบองค์ประกอบ
คุณลักษณะของผู้น าเชิงนวัตกรรม และแนวทางการพัฒนาผู้น าเชิงนวัตกรรม อันประกอบด้วยบริบท
ภายนอกและภายในองค์การที่มีผลต่อผู้น าเชิงนวัตกรรม และ องค์ประกอบคุณลักษณะของผู้น าเชิง
นวัตกรรม มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านบุคลิกภาพ ๒) ด้านสมรรถนะ ๓) ด้านบทบาท
หน้าที่ ๔) ด้านลักษณะทางสังคม เป็นองค์ประกอบคุณลักษณะหลักของผู้น าเชิงนวัตกรรม 

ข้อเสนอของการศึกษาครั้งนี้ คือ แนวทางการพัฒนาผู้น าในองค์การให้มีองค์ประกอบ
คุณลักษณะของผู้น าเชิงนวัตกรรม เพ่ือพัฒนานวัตกรรมในองค์การ และการศึกษาต่อไปในอนาคต
เสนอให้มีการศึกษาปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อองค์การนวัตกรรม และกระบวนการพัฒนาภาวะผู้น าเชิง
นวัตกรรม เพ่ือความชัดเจนในการก าหนดนโยบายแนวทางในการพัฒนาผู้น าในองค์การทุกระดับ ให้
เกิดภาวะ ผู้น าเชิงนวัตกรรม๑๒๖ 

ณันศภรน์ นิลอรุณ ได้วิจัยเรื่อง “ การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของส านักงานเขต
พ้ืนที่  การศึกษา ” การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และมีวัตถุประสงค์ย่อย ๓ ประการได้แก ่

๑) เพ่ือศึกษาเคราะห์ระบบการจักการความรู้ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๒) เพ่ือสังเคราะห์และออกแบบระบบการจักการความรู้ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๓) เพ่ือทดลอง ประเมินผล และน าเสนอระบบการจัดการความรู้ของส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา ๕ ขั้นตอน คือ ๑) การศึกษาเอกสาร ก าหนด
รอบแนวคิด ๒) การศึกษาสภาพการปฏิบัติงานตามระบบการจัดการความรู้ โดยการสอบถาม
ผู้เกี่ยวข้องกับการจักการความรู้ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ๑๗๘ แห่ง และสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง 
ผู้บริหารระดับกลางและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จัดการความรู้ของเขตพ้ืนที่การศึกษาน าร่องการจัดการ
ความรู้ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๘ แห่ง ประกอบกับการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์รูปแบบและระบบการจักการความรู้ตามบทบาทภารกิจของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
๒) ออกแบบและตรวจสอบคุณภาพของระบบการจัดการความรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ  
๔) น าไปใช้โดยการทดลองกับเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สมัครใจ ๑ แห่ง เป็นระยะเวลา ๖ เดือน  
๕) ประเมินผลการด าเนินงานตามระบบการจัดการความรู้ของเขตพ้ืนที่การศึกษา และน าเสนอระบบ
การจัดการความรู้ของเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สมบูรณ์ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 

                                                           
๑๒๖ อรอนงค์  โรจน์วัฒนบูลย์ “  การพัฒนาตัวแบบผู้น า เ ชิงนวัตกรรม ”,  วิทยานิพนธ์ รัฐ

ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (คณะรัฐประศาสนศาสตร์ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๓). 



๘๑ 

ระบบการจัดการความรู้ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประกอบด้วย ระบบที่ส าคัญ ๒ 
ระบบหลักคือ ๑) ระทั่วไปของการจัดการความรู้ ๒) ระบบเฉพาะของการจักการความรู้โดยระบบที่
ออกแบบระบุความ 

เป็นมาและความส าคัญ ความหมาย วัตถุประสงค์ หลักการ วิธีการด าเนินการค าอธิบาย
ประกอบ แนวทางและเงื่อนไขของการน าระบบไปใช้ได้รับการตรวจรับรองจากผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมที่สุด จากการทดลองมีผลการด าเนินการ
จัดการความในภาพรวมระดับมาก ค่าเฉลี่ยของผลการด าเนินการจัดการความรู้ระดับบุคคลอยู่
ระหว่าง ๓.๓๓ - ๔.๐๐ และมีค่าเฉลี่ยการผลการจัดการความรู้ระดับกลุ่มและองค์กรอยู่ระหว่าง 
๓ .๓๓ – ๓.๗๐ จากการเปรียบเทียบ พบว่า ค่าเฉลี่ยการด าเนินงานตามระบบการจัดการความรู้
หลักการทดลองที่มีค่าสูงกว่าก่อนการทดลอง มีความแตกต่างกันอยู่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 
๐.๐๑ ซึ่งระบบการจัดการความรู้ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดังกล่าวมีสาระส าคัญโดยสังเขป
ดังนี้ 

 ๑. ระบบทั่วไปของการจัดการความรู้มีองค์ประกอบย่อย ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้าน
สภาพแวดล้อม ๒) ด้านสิ่งที่น าเข้า ๓) ด้านกระบวนการ ๔) ด้านสิ่งที่ส่งออก ๕) ด้านสิ่งที่ย้อนกลับ 

 ๒. ระบบเฉพาะของการจัดการความรู้มีองค์ประกอบย่อย ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้าน
โครงสร้างการจัดการความรู้ ๒) ด้านบุคลากรการจัดการความรู้ ๓) ด้านภารกิจการจัดการความรู้ 
และ ๔) ด้านเทคโนโลยีการจัดการความรู้๑๒๗  

 
๒.๖.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาสงเคราะห์ 
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสงเคราะห์ ที่มีนักวิจัยได้ท าการศึกษา

วิจัยไว้หลายท่าน ผู้วิจัยได้สรุปเนื้อหาของงานวิจัยได้ดังนี้ 
พระครูธรรมศาสน์อุโฆษ (ธงไชยวัฒน์ อิสฺสรธมฺโม)๑๒๘ ได้วิจัยเรื่อง บทบาทการบริหาร

กิจการคณะสงฆ์ด้านการศึกษาสงเคราะห์ในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พบว่า ปัญหาของการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ได้แก่ ๑) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ใน
ปัจจุบัน ยังขาดการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และบุคลากรที่จะมาด าเนินการในด้านนี้ ๒) ด้านการ
บริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ด้านการศึกษาสงเคราะห์ในโรงเรียน การมีส่วนร่วมและแสดงความ
คิดเห็นในการบริหารงานยังน้อยอยู่ ๓) ด้านการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของการศึกษาลดละเลิกสิ่ง
เสพติดและอบายมุข ความพร้อมของวัดในการท าเป็นศูนย์กลาง ลดละเลิกสิ่งเสพติดและอบายมุข 
และกลัวอิทธิพล รวมทั้งยังขาดบุคลากรและงบประมาณในการด าเนินการ ๔) ด้านการศึกษา
สงเคราะห์ต่อผู้ด้อยโอกาส และยังขาดทุนในการสนับสนุนในด้านการศึกษายังขาดการจัดตั้งกองทุน
ช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาส 

                                                           
๑๒๗ ณันศภรน์ นิลอรุณ,  “การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ”, 

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒). 
๑๒๘ พระครูธรรมศาสน์อุโฆษ (ธงไชยวัฒน์ อิสฺสรธมฺโม) , “บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้าน

การศึกษาสงเคราะห์ในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๑-๒. 



๘๒ 

นางสาวเสาวนีย์ ไชยกุล และ นางจงจิตร แสงทอง๑๒๙ ได้วิจัยเรื่อง บทบาทพระสังฆาธิ
การที่มีต่อการพัฒนาศาสนศึกษาและการศึกษาสงเคราะห์จังหวัดพะเยา พบว่า บทบาทในการจัด
การศึกษาด้านศาสนศึกษา ได้แก่ 

๑) บทบาทพระสังฆาธิการในจังหวัดพะเยา ในด้านการบริหารจัดการศึกษาศาสนศึกษา 
เป็นบทบาทในฐานะเป็นผู้บริหาร เช่น เป็นเจ้าส านักเรียน เป็นผู้จัดการ เป็นผู้อ านวยการ เป็นต้น  
ซึ่งบทบาทในด้านนี้จะมุ่งเน้นด้านการบริหารจัดการศึกษา เช่น การบริหารงานบุคคล บริหาร
งบประมาณ และบริหารด้านวิชาการ เป็นต้น 

๒) บทบาทด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาศาสนศึกษา มีการส่งเสริมและ
สนับสนุนในลักษณะเด่นในด้าน การจัดตั้งกองทุนการศึกษา การมอบทุนหรือรางวัลส าหรับพระภิกษุ
สามเณรในกรณีที่สอบได้ การส่งเสริมให้มีการส าเร็จการศึกษาในทุกระดับชั้น การจัดหางบประมาณ 
บุคลากร สื่อการเรียนการสอน และมีการจัดอบรมสัมมนา 

๓) บทบาทในฐานะเจ้าอาวาสต่อการจัดการศึกษาศาสนศึกษา มีบทบาทในสองสถานะคือ 
เป็นทั้งบทบาทผู้บริหาร และบทบาทของผู้ปกครองคณะสงฆ์ภายในวัดที่ตั้งส านักเรียนหรือสถานที่
เรียนในระดับต่างๆ ดังนั้นจึงมีบทบาททั้งในด้านการบริหารจัดการศึกษา 

๔) บทบาทด้านการส่งเสริมและสนับสนุนต่อการพัฒนาศาสนศึกษา มีบทบาทที่สอดคล้อง
กับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาศาสนศึกษา 

ส่วนบทบาทในการจัดการศึกษาสงเคราะห์ ได้แก่ 
๑) บทบาทด้านการบริหารการศึกษาสงเคราะห์ เช่น การจัดโครงการบวชภาคฤดูร้อน 

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ การศึกษาผู้ใหญ่ การสงเคราะห์ทุนการศึกษา การใช้ที่ดินหรือสถานที่
ทางวัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในวัด และการเป็นพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา 

๒) บทบาทด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสงเคราะห์ เป็นบทบาทที่พระ
สังฆาธิการได้ด าเนินการท่ีไม่แตกต่างจากการบริหารการศึกษาสงเคราะห์ 

พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ (วิรัช วสสิริ)๑๓๐ ได้วิจัยเรื่อง ตัวแบบการบริหารคณะสงฆ์ในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ ผลการวิจัย พบว่า สภาพการบริหารงานคณะสงฆ์ภาค ๔ ในการบริหารคน
มีการสร้างและพัฒนาภาวะผู้น าบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการบริหารงาน
มีการออกกฎระเบียบในการปกครองคณะสงฆ์ และ ศักยภาพการบริหารงานคณะสงฆ์ภาค๔ การ
บริหารคนมีการน าจุดเด่นของบุคลากรมาใช้ในการบริหารงานการบริหารภาระงานมีการประยุกต์
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารงานและการบริหารองค์กรมีการจัดท าแผนงานหรือโครงการเพ่ือ
พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องโดยมีปัจจัยด้านสาธารณะสงเคราะห์มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการคณะ
สงฆ์ร้อยละ ๗๐.๓ 

                                                           
๑๒๙ เสาวนีย์ ไชยกุล และ จงจิตร แสงทอง, “บทบาทพระสังฆาธิการที่มีต่อการพัฒนาศาสนศึกษาและ

การศึกษาสงเคราะห์จังหวัดพะเยา”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา, 
๒๕๕๔), หน้า ก-ข. 

๑๓๐ พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ (วิรัช วสสิริ), “ตัวแบบการบริหารคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔”, 
วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๘). 



๘๓ 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสงเคราะห์ สรุปได้ว่า  คือ ความส าเร็จของ
งานที่เป็นไปตามความมุ่งหวัง (Purpose) ที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ (Objective) หรือเป้าหมาย 
(Goal) และเป้าหมายเฉพาะ (Target) ได้แก่ เป้าหมายเชิงปริมาณ จะก าหนดชนิดประเภทและ
จ านวนของผลผลิต สุดท้ายต้องการที่ได้รับเมื่อการด าเนินงานเสร็จสิ้นลง เป้าหมายเชิงคุณภาพ จะ
แสดงถึงคุณค่าของผลผลิตที่ได้รับจากการด าเนินงานนั้นๆ มุ่งเน้นที่จุดสิ้นสุดของกิจกรรมหรือการ
ด าเนินงานว่าได้ผลตามท่ีตั้งไว้หรือไม่ มีตัวชี้วัด (Indicator) ที่ชัดเจน 
 

๒.๖.๓ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการ 
นักวิจัยหลายท่านได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการในหลายด้าน จากที่ผู้วิจัยได้ศึกษามา

จึงได้น ามาเสนไว้ดังนี้ 
กรภัค จ๋ายประยูร ได้วิจัยเรื่อง “การน าเสนอแนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง

พลังอ านาจภาคประชาชนด้านความเป็นประชาธิปไตย” ผลการวิจัยพบว่า 
๑.พลังอ านาจภาคประชาชนก่อตัวขึ้นมาจากภายในชุมชนไม่ใช่จากภายนอกน าเข้าไป ไม่

ว่าผู้จุดประกายการเรียนรู้จะเป็นคนภายนอกหรือภายในชุมชนก็ตาม เงื่อนไขที่จ าเป็นคือในชุมชนนั้น
ชาวบ้านต้องมีความพอเพียงพ่ึงตนเองได้ และมีผู้น าที่เสียสละ แต่ยังไม่เพียงพอ พลังอ านาจภาค
ประชาชนจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อชาวบ้านในชุมชนมีฐานความรู้ มีมโนส านึก และมีการกระท าร่วม ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้จะเกิดได้จากการเรียนรู้ ผู้มีบทบาทส าคัญในกาจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือเสริมพลังอ านาจภาค
ประชาชนด้านความเป็นประชาธิปไตย คือ ผู้น าชาวบ้าน นักพัฒนา องค์กรเอกชน และนักวิชาการทั้ง
ในและนอกชุมชน 

๒.กระบวนการเรียนรู้ เ พ่ือเสริมสร้างพลั งอ านาจภาคประชาชนด้านความเป็น
ประชาธิปไตยประกอบด้าย ๕ ขั้น ตอน คือ ๑)การรับรู้และสร้างมโนส านึก ๒)การรวมกลุ่ม เรียนรู้ 
แสวงหาทางเลือกในการแก้ไขปัญหา ๓)การร่วมกันด าเนินงาน ๔)การประเมินผลการด าเนินงาน 
เลือกสรรปรับปรุงการด าเนินงาน ๕)การสร้างความรู้ใหม่ โดยบูรณาการความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้
ร่วมก้นกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน และบูรณาการเข้าสู่ชีวิต 

๓.แนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมพลังอ านาจภาคประชาชนด้านความเป็น
ประชาธิปไตยควรยึดหลักเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชุมชนประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม และก าหนดชีวิต
ของตนเองและชุมชน ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนควรร่วมมือกันจัด
การศึกษาที่มีการเชื่อมโยงกันทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ภาคประชาชนควรได้รับการ
สนับสนุนให้จัดโครงการการศึกษาที่มีเนื้อหาและกิจกรรมหลากหลายเพ่ือแก้ปัญหาของชุมชน
การศึกษาในระบบโรงเรียนควรส่งเสริมการสร้างพลังภาคประชาชนตั้งแต่เยาว์วัย โดยเน้นการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่นการจัดกระบวนการเรียนรู้ควรเน้นวิธีการตั้งค าถาม การเสวนา การเรียนรู้ร่วมกันโดย
การปฏิบัติและการพิจารณาใคร่ครวญ๑๓๑ 
                                                           

๑๓๑ กรภัค จ๋ายประยูร, “การน าเสนอแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อเสริมพลังอ านาจภาคประชาชน
ด้านความเป็นประชาธิปไตย”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (คณะครุศาสตร์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
๒๕๔๙). 



๘๔ 

เกยูร วงศ์ก้อม ได้วิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การน านโยบายการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการสู่
การปฏิบัติของสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ” ผลการวิจัยพบว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการมีการน านโยบาย ไปปฏิบัติประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง ปัญหาและอุปสรรคที่
ส่งผลต่อการน านโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติมี ๔ ด้านคือ ด้านโครงสร้างและนโยบาย ด้าน
ปริมาณคนพิการ ด้านคุณภาพการจัดการศึกษาและด้านการบิหารจัดการ ซึ่งกลยุทธ์ที่เหมาะสมใน
การน านโยบายการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการสู่การปฏิบัติมี ๔ กลยุทธ์คือ กลยุทธ์ที่ ๑  การขยาย
โอกาสและบริการการศึกษาส าหรับคนพิการอย่างทั่วถึง กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งด้านการ
บริหารจัดการแก่สถานศึกษาที่จัดการศึกษาส าหรับคนพิการอย่างมีคุณภาพ กลยุทธ์ที่ ๓ การส่งเสริม
การศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านคนพิการ และกลยุทธ์ที่ ๔ การส่งเสริมให้คนพิการ ครอบครัว
ชุมชนและองค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาคนพิการ๖๔จากการศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการสรุปได้ว่า การบริหารจัดการ เป็นกระบวนการท างาน
ร่วมกันเพื่อได้บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการบริหารจัดการของแต่และองค์การ
หรือหน่วยงานมีความแตกต่างกันไปตามเป้าหมายการด าเนินงาน เช่น องค์การธุรกิจมีการบริหาร
จัดการเพ่ือให้ได้ผลก าไรสูงที่สุด องค์การทางการศึกษามีการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดประโยชน์ทาง
การศึกษาแก่นักศึกษามากที่สุด เป็นต้น แต่ในทุกๆ กระบวนการการบริหารจัดการก็มีสิ่งที่เหมือนกัน
คือ ต้องอาศัยปัจจัยน าเข้าเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ๑๓๒ 

ณันศภรณ์ นิลอรุณ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา” ผลการวิจัยสรุปว่า๑๓๓ ระบบการจัดการความรู้ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประกอบด้วย ระบบที่ส าคัญ ๒ ระบบหลัก คือ ๑) ระบบทั่วไปของการจัดการความรู้ ๒) ระบบเฉพาะ
ของการจัดการความรู้ โดยระบบที่ออกแบบระบุความเป็นมาและความส าคัญ ความหมาย 
วัตถุประสงค์ หลักการ วิธีการด าเนินการค าอธิบายประกอบ แนวทางและเงื่อนไขของการน าระบบไป
ใช้ ได้รับการตรวจรับรองจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์เหมาะสม
ที่สุด จากการทดลองมีผลการด าเนินการจัดการความรู้ในภาพรวมระดับมาก ค่าเฉลี่ยของผลการ
ด าเนินการจัดการความรู้ระดับบุคคลอยู่ระหว่าง ๓.๓๓ – ๔.๐๐ และมีค่าเฉลี่ยการผลการจัดการ
ความรู้ระดับกลุ่มและองค์กรอยู่ระหว่าง ๓.๓๓ – ๓.๗๐ จากการเปรียบเทียบ พบว่า ค่าเฉลี่ยการ
ด าเนินงานตามระบบการจัดการความรู้หลักการทดลองที่มีค่าสูงกว่าก่อนการทดลอง มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญโดยสังเขปดังนี้ 

๑.ระบบทั่วไปของกรจัดการความรู้มีองค์ประกอบย่อย ๕ ด้าน ได้แก่  ๑) ด้าน
สภาพแวดล้อม ๒) ด้านสิ่งที่น าเข้า ๓) ด้านกระบวนการ ๔) ด้านสิ่งที่ส่งออก ๕) ด้านสิ่งที่ย้อนกลับ 

                                                           
๑๓๒ เกยูร วงศ์ก้อม, “กลยุทธ์การน านโยบายการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการสู่การปฏิบัติของ

สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ”, วิทยานิพนธ์การจัดการดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราช
ภัฎสวนดุสิต,๒๕๔๙). 

๑๓๓ ณันศภรณ์ นิลอรุณ, “การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา”, 
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒). 



๘๕ 

๒. ระบบเฉพาะของการจัดการความรู้มีองค์ประกอบย่อย ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้าน
โครงสร้างการจัดการความรู้ ๒) ด้านบุคลากรการจัดการความรู้ ๓) ด้านภารกิจการจัดการความรู้ 
และ ๔) ด้านเทคโนโลยีการจัดการความรู้ 

สุรางรัตน์ พันแสง ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการความรู้เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์” 
ผลการศึกษาพบว่า ผลการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ การ
สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ โดยมีเป้าประสงค์ คือ มีงานวิจัยและวัตกรรมที่มีคุณภาพสอดคล้องกับ
ปัญหาและความต้องการของชุมชนของไทยและประเทศชาติ เป้าหมายของตัวชี้วัด คือ ข้อมูลเกี่ยวกับ
จ านวนโครงการวิจัยใหม่เพ่ือสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ๑๑ โครงการ องค์ความรู้ที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ (๑) การพัฒนาโจทย์วิจัย (๒) การพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัย (๓) การวิเคราะห์ข้อมูล และ (๔) การเขียนรายงานการวิจัย 

ผลการจัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ การสร้าง
และพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือเสริม สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชม โดยมีเป้าประสงค์ คืองานวิจั ยและ
นวัตกรรมที่มีคุณภาพสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ช่วยให้ชุมชนใน
ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ เป้าหมายของตัวชี้วัด คือ (๑) องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญา
ในการผลิตกลอยของชุมชน (๒) การพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์กลอยที่ทันสมัย (๓) เกิดการรวมกลุ่ม
ของผู้ผลิตกลอยอย่างน้อย ๑ กลุ่ม (๔) เกิดเครือข่ายที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง องค์
ความรู้ที่จ าเป็นการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ๑. บริบทชุมชนและภูมิปัญญาในการผลิต
กลอย ๒. กรรมวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์กลอยที่ทันสมัย ๓. ความรู้ในการจัดตั้งกลุ่ม ๔. การสร้าง
เครือข่าย 

ผลการจัดการความรู้ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 
ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาคุณภาพ โดยมีเป้าประสงค์ คือ พัฒนาคนและองค์กรให้มีคุณภาพ
เป้าหมายขอตัวชี้วัด คือ ผู้บริหาร ๑๓ คน  องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ ๑.การเขียนผลงานทางวิชาการ ๒.การเขียนโครงการวิจัย ๓.เทคนิคการให้บริการ 

ผลการจัดการความรู้ของคณะวิทยาการจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ผลิตและพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต โดยมีเป้าประสงค์ คือ บัณฑิตมีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถและคุณธรรมในการ
ท างานเป้าหมายของตัวชี้วัด คือ ผู้ส าเร็จการศึกษาคณะวิทยาการจัดการร้อยละ ๘๐ ได้งานท าหรือ
ศึกษาต่อภายในระยะเวลา ๑๒ เดือน องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธ์
ศาสตร์ ๑.เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๒.กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม 

ผลการจัดการความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเด็นยุทธศาสตร์คือ ผลิต
และพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยมีเป้าประสงค์ คือ (๑) บัณฑิตมีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถและ
คุณธรรมในการท างาน (๒) ประชาชนในท้องถิ่น สังคมไทย และประเทศเพ่ือบ้านได้รับโอกาสทาง
การศึกษาให้เป็นคนดีมีคุณภาพ เป้าหมายของตัวชี้วัด คือ ระดับ ๔ องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ๑.ความรู้เดี่ยวกับสถิติที่ใช้ในงานวิจัย ๒.ทักษะการประกอบอาชีพ



๘๖ 

โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๓.หลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ๔.การจัดท าข้อมูลบุคลการที่ยึดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานของชีวิต๑๓๔ 

รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี และดร.ปรีชา วรารัตน์ไชย  ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาเอกของสถาบันอุดมศึกษาชองรัฐและของ
เอกชน” ผลการวิจัยพลว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการหลักสูตร
ระดับปริญญาเอกในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในด้านการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญา
เอกเฉลี่ยอยู่ระดับมากถึงมากที่สุด ด้านอาคารสถานที่/อุปกรณ์เครื่องมือ/สื่อการสอน เฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากถึงมากที่สุด ด้านรูปแบบการเรียนการสอนระดับดุษฎีบัณฑิตฯ เฉลี่ยอยู่ในระดับมากถึงมาก
ที่สุดด้านการวัดและประเมินการเรียนนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตเฉลี่ยอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ด้านการ
เข้าร่วมกิจกรรมในห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการฯเฉลี่ยอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ด้านการศึกษาคันคว้า
วิจัยเพื่อใช้ในการท าดุษฎีนิพนธ์ฯเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยรวมทั้ง ๗ ด้าน เฉลี่ยแต่ละด้านอยู่ในระดับ
มากและเฉลี่ยทั้งหมดอยู่ในระดับมาก ส่วนความคิดเห็นของผู้บริหารหลักสูตรต่อประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาเอกอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับมากเมื่อเปรียบเทียบระดับ
ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาเอกในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
และเอกชนระหว่างผู้บริหารหลักสูตรกับนักศึกษาระดับปริญญาเอกโดยส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกัน 
กล่าวคือ ทั้งความคิดเห็นของกลุ่มผู้บริหารหลักสูตรกับกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่มีต่อ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาเอกอยู่ในระดับมากเช่นกัน 

ส าหรับปัญหาและแนวทางการพัฒนาวิธีการบริหารจัดการหลักสูตรฯ ซึ่งเป็นปัญหา
เกี่ยวกับการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์และการสอบเค้าโครงหรือสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์จึง
เห็นควรเสนอแนะให้ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ปรึกกาวิทยานิพนธ์หรือการสอบเค้าโครง/สอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น๑๓๕ 

จากการศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการ สรุปว่า การจัดการมีผลท าให้
กระบวนการของการบริหารเป็นแบบองค์กรโยรวม ที่มุ่งเน้นการสร้างกลยุทธ์เพ่ือสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขันให้กับองค์กรในระยะยาว ช่วยเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรต่อสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม และทันท่วงที ท าให้มีกรน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม และได้ผล ท าให้การบริหารงานเป็นการบริหารที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทั้งจากภายนอกและภายในองค์กรได้อย่างทันท่วงที 

 
 
 

                                                           
๑๓๔ สุรางค์รัตน์ พันแสง, “การจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์”, รายงานการวิจัย, 

(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, ๒๕๕๐), หน้า ๓๓. 
๑๓๕ รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี และดร.ปรีชา วรารัตน์ไชย, “การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจักการ

หลักสูตรระดับปริญญาเอกชองสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและของเอกชน”, รายงานการวิจัย, (คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๕๑), หน้า ก –ข. 



๘๗ 

๒.๖.๔ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องทุนการศึกษา 
นักวิจัยหลายท่านได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับทุนการศึกษาไว้หลายท่าน จากท่ีผู้วิจัยได้ศึกษามา

จึงได้น าเสนอไว้ดังนี้ 
นันทรัตน์ ปริวัติธรรม ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมจิตอาสาของ

เด็กและเยาวชนที่รับทุนการศึกษาส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์” ผลการวิจัยพบว่า๑๓๖ 
ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง การศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมากที่สุด ส่วนใหญ่ได้เกรด
เฉลี่ยสะสมระหว่าง ๒.๕๑-๓.๐๐ สถานภาพของบิดามารดาอาศัยอยู่ด้วยกันมากที่สุด และมีภูมิล าเนา
อยู่ในกรุงเทพมหานคร เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับส านักงานทรัพย์สินฯ หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่ท า
ประโยชน์ต่อสังคม โดยส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นครั้งคราวในด้านปัจจัยภายใน คือ การสนับสนุน
ทางสังคมจากคนในครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน และเพ่ือน ได้รับการสนับสนุนทางสังคมอยู่ใน
ระดับมาก การศึกษาพฤติกรรมจิตอาสา แระกอบด้วย แรช่วยเหลือผู้อ่ืน การเสียสละต่อสังคมการ
มุ่งม่ันพัฒนาสังคม และจิตส านึกสาธารณะอยู่ในระดับปฏิบัติบ่อยครั้ง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
ประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรมแตกต่างกัน มีระดับพฤติกรรมจิตอาสาแตกต่างอย่างมีนับส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ ๐.๐๕ และปัจจัยภายนอกมีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับพฤติกรรมจิตอาสาอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ปัจจัยภายในและภายนอกสามารถ
ร่วมกันอธิบายพฤติกรรมจิตอาสาได้ ในเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ โดยปัจจัย
ภายนอกการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน สามารถอธิบายพฤติกรรมจิตอาสาได้ดีที่สุด  

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา ส านักงานทรัพย์สินฯ ควรก าหนดนโยบายเพ่ือปลูกฝังและส่งเสริม
จิตส านึกสาธารณะ และสนับสนุนการแสดงพฤติกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้เป็นวัฒนธรรม
องค์กร และผลักดันสู้ระดับประเทศ สร้างแรงจูงใจยกย่องส่งเสริมผู้ที่กระท าความดีประชาสัมพันธ์
กิจกรรมอย่างทั่วถึง ในระดับชุมชนสนับสนุนงบประมาณในการท ากิจกรรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาจิตอาสา เพ่ือสร้างสังคมร่มเย็นเป็นสุขต่อไป 

พีรพล เพ็งหาพันธ์  ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการระดมทรัพยากรและจัดตั้งกองทุนการศึกษา โรงเรียนภูกระดึงอ าเภอภู
กระดึงจังหวัดเลย” ผลการวิจัยพบว่า๑๓๗ การพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในการระดมทรัพยากรและจัดตั้งกองทุนการศึกษา โดยใช้กลยุทธ์การระดมพลังสร้างสรรค์ 
(AIC) จนท าให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าแผลปฏิบัติการ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา มีความตระหนักในการมีว่านร่วมในการจัดกิจกรรมทางการศึกษาโดย
การเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา จัดตั้งกองทุนเพ่ือการศึกษา ตลอดจน
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการและปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ ให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

                                                           
๑๓๖ นันทรัตน์ ปริวัติธรรม, “การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมจิตอาสาของเด็กและเยาวชนที่รับ

ทุนการศึกษาส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์”, วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต, (คณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๓). 

๑๓๗ พีพล เพ็งหาพันธ์, “การพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการระดม
ทรัพยากรและจัดตั้งกองทุนการศึกษา โรงเรียนภูกระดึงอ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย”, วิทยานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต, (สาขาการบริการศึกษา : มหาวิทยาลัยสารคาม, ๒๕๕๓). 



๘๘ 

และงบประมาณอ่ืนๆ ที่ทางโรงเรียนได้รับการจัดสรรจากผู้ปกครองนักเรียนและพ่อค้าแม่ค้า แต่มี
คณะกรรมการสถานศึกษาส่วนน้อยที่ยังไม่เข้าใจอยู่ จึงมีการด าเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 2 โดยใช้กล
ยุทธ์การศึกษาดูงาน ว่างผลให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความสนใจ ตั้งใจรับฟังการ
บรรยาย ศึกษาดูงานอย่างตั้งใจ และเอาใจใส่รับทราบ บทบาทหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ิมเป็นอย่างมาก และสามารถน าความรู้
และประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างเหมาสม 

โดยสรุป การด าเนินการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โรงเรียนภูกระดึง อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย โดยใช้กลยุทธ์การ
ระดมพลังสร้างสรรค์ (AIC) และการศึกษาดูวาน ส่วนผลให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี
ความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย
สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ตลอดจนการด าเนินการเพ่ือการศึกษาได้ จึงควรสนับสนุน
ส่งเสริมให้น ากลยุทธ์ดังกล่าวไปใช้พัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
โรงเรียนอ่ืนๆ ต่อไป 

ภาวนา ศศิฤกษ์ ได้วิจัยเรื่อง “การจัดทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนอาชีพศึกษาในจังหวัด
อุตรดิตถ”์ ผลการวิจัย พบว่า๑๓๘ 

๑. สภาพากรจัดการทนการศึกษาด้านการวางแผน ผุ้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์
สถาบันอาชีวศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดทุนการศึกษาเห็นด้วยกับการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับ
สมัครเพ่ือขอทุนการศึกษาหลายรูปแบบและทั่วถึง มีอาคารสถานที่ส าหรับการจัดการทุนและการ
ส ารวจความต้องการของนักเรียนเพ่ือเป็นข้อมูลศึกษาต่อไป ด้านการด าเนินงาน ผู้บริหารสถานศึกษา
และอาจารย์สถาบันอาชีวศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเห็นด้วยกับการจัดเจ้าหน้าที่อาจารย์ที่
รับผิดชอบมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องระเบียบขั้นตอนในการจัดการทุนการศึกษาท าให้นักเรียนที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์มีโอกาสเรียนต่อเพ่ิมมากขึ้น ด้านการติดตามและประเมินผลผู้บริหารสถานศึกษาและ
อาจารย์สถาบันอาชีวศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทุนการศึกษา เห็นด้วยกับการติดตามผลการให้
ทุนการศึกษาแก่นักเรียนอาชีวศึกษาและพบว่า ท าให้นักเรียนมีโอกาสเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น 

๒. ปัญหาเดี่ยวกับการจัดการทุนการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์ใน
สถาบันอาชีวศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดทุนการศึกษา ด้านการวางแผนพบว่า บุคลากรไม่เพียงพอ
และเหมาะสมเนื่องจากอาจมีภาระหน้าที่ในด้านการสอนและการส ารวจความต้องการของนักเรียนที่
สมัครของรับทุนยังชาดความชัดเจน ด้านการด าเนินงานพบว่า การจัดการทุนการศึกษายังไม่มีความ
หลากหลาย การจัดสรรยังไม่เหมาะสมตามความจ าเป็นของแต่ละประเภท ด้านการติดตามและ
ประเมินผลพบว่า มีปัญหาน้อยในการที่นักเรียนน าเงินทุนการกศึกษาไปใช้จ่ายไม่เหมาะสม 

๓. ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์สถาบันอาชีวศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการัด
การทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนอาชีวศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์พบว่า ทุนการศึกษามีส่วนท าให้นักเรียนมี
โอกาสเรียนต่อสูงขึ้น ท าให้นักเรียนมีก าลังใจ ตั้งใจเรียนและมีผลการเรียนดีขึ้น ควรมีการจัดสรร
ทุนการศึกษาต่อไปและควรและควรเพ่ิมจ านวนเงินทุนให้มากขึ้นเพ่ือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 
                                                           

๑๓๘ภาวนา ศศิฤกษ์, “การจัดการทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนอาชีวศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ ”, 
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาการบริหารการศึกษา : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, ๒๕๔๗). 



๘๙ 

๔. ปัญหาและข้อเสนอแนะของนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาพบว่า แม้จะได้รับทุนแต่ก็ไม่
เพียงพอกับค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเห็นด้านการเรียน ด้านการใช้จ่ายส่วนตัว รวมทั้งอุปกรณ์ต าราเรียน เป็นต้น 
ส่วนปัญหาของนักเรียนที่ไมได้รับทุนการศึกษาพบว่า นักเรียนพยายามหางานพิเศษท าหลังเลิกเรียน 
วันหยุดหรือช่วงปิดภาคเรียน บางครั้งท าให้เกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายในการด าเนินชีวิตควรตัดหรือ
ยกเลิกการให้การเงินทุนกับนักเรียนที่ได้รับทุนแล้วไม่ปฏิบัติตามกฎ ควรคัดสรรการให้ทุนแต่ละประเภท
โดยพิจารณานักเรียนจากการขาดแคลนทุนทรัพย์หรือยากจนจริงๆ และมีผลการเรียนปานกลาง 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทุนการศึกษา สรุปได้ว่า ทุนการศึกษาเป็นทุนส าหรับ
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาท่ีบุคคลหรือองค์การต่างๆบริจาคให้เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ที่มิได้อยู่ในหน้าที่
เลี้ยงดูปกครองโดยตรงของตนได้ศึกษาระบบโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในสมัยปัจจุบัน มี
ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นหลายประการ เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ เครื่องมือและอุปกรณ์ ค่าบ ารุงกีฬาและ
กิจกรรม และ อ่ืนๆ ที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาเรียกเก็บ ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าเดินทางและกินอยู่ 
พักผ่อนหย่อนใจและกิจการสังคม ฯลฯ ที่ผู้เรียนจับจ่ายใช้สอยเอง ถ้าผู้เรียน ไม่สามารถพ านักที่บ้าน
กับครอบครัวของตนเองได้ ก็มีค่าเช่าที่พักที่จะต้องจ่ายเพ่ิม อีก ดังผู้ที่ไปศึกษาต่างจังหวัดหรือ
ต่างประเทศประจักษ์ได้ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 

๒.๗  กรอบแนวคิดในการวิจัย  
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 

(Conceptual  Framework) เพ่ือการศึกษาพัฒนาจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะ
สงฆ์จังหวัดปทุมธานีและน าเสนอรูปแบบพัฒนาจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดปทุมธานี การศึกษาวิจัยตามกระบวนการ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๑ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

หลักการบริหารการ
จัดตั้งกองทุน 

หลักการพัฒนา
เพิ่มพูนประสิทธิภาพ

การลบริหารงาน 
 

รูปแบบการพัฒนาการ
จัดการในการตั้ง

ทุนการศึกษาสงเคราะห์
ของคณะสงฆ์จังหวัด

ปทุมธานีที่มี 
๑. วางแผน 
๒. วิธีด าเนินการ 
๓. ติดตามผล 

                                       
 

สภาพปัจจุบันและ
ปัญหาทั่วไปในการ
จัดตั้งทนุการศึกษา
สงเคราะห์ของคณะ

สงฆ์จังหวัด
ปทุมธานี 

 

การพัฒนาเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการ

บริหารจดัตั้งกองทุน 

 



 

บทท่ี ๓ 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์
ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี เป็นการวิจัยโดยใช้รูปแบบ การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method 
Research) โดยใช้ระเบียบวิธีการวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  และวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research)  โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยและขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 
๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย  

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนแบะเพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์ของ
คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี เป็นการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed  Methodology Research) ระหว่างการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary  Research) 
การสมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) เพ่ือศึกษาการ
พัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี และวิธีวิจัยเชิง
ประมาณ (Quantitative  Research) โดยการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey  Research) เพ่ือศึกษาสภาพ
รูปแบบการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี มี
ขั้นตอนดังนี้ 

๑) เชิงคุณภำพ (Qualitative Research) 
ตอนที่ ๑ การพัฒนากรอบแนวคิดรูปแบบการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษา

สงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย 
ขั้นที่ ๑ การศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary research) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูล

ด้านหลักการ ด้านพระธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเมือง และจุดมุ่งหมายที่เกี่ยวกับการพัฒนาการ
จัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

ขั้นที่ ๒ ก าหนดกรอบแนวคิดการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของ
คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี จากข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ตอนที่ ๒  การก าหนรูปแบบการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของ
คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย 



๙๒ 

ขั้นที่ ๑ การศึกษาสภาพการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ เพ่ือเป็นข้อมูลใน
การสร้างแนวทางรูปแบบการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
ปทุมธานี โดยใช้เทคนิควิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) พระภิกษุผู้บริหารวัดหรือ
คณะกรรมการวัด ในวัดที่มีการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ที่ใช้เป็นกรณีศึกษา ๑๖ วัด 
ประกอบกับการสังเกต (observation) ของผู้วิจัย 

ขั้นที่ ๒ วิเคราะห์สภาพการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะ
สงฆ์ โดยการวิเคราะห์ SWOT Analysis ทุกปัจจัยที่จะมีผลต่อการก าหนดรูปแบบ 

ขั้นที่ ๓ ก าหนดวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายของการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษา
สงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี และด าเนินการแปลงให้เป็นวัตถุประสงค์ และก าหนดโครง
ร่างรูปแบบการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี 

ขั้นที่ ๔ ก าหนดรูปแบบการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะ
สงฆ์จังหวัดปทุมธานี และตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์
ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๕ รูป/คน 

๒) เชิงปริมำณ (Quantitative Research)  
ตอนที่ ๓ การศึกษาสภาพการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของ

คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี เพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับส ารวจสภาพความพร้อมของวัด เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการใช้รูปแบบการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษา
สงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี โดยการศึกษาสภาพใน ๓ ด้านได้แก่ ด้านการวางแผน ด้าน
การด าเนินงาน และด้านการติดตามและประเมินผล 

๓.๒ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง/ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย การพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์

ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ พระภิกษุผู้บริหารวัดหรือคณะกรรมการวัด พระภิกษุและ
บุคลากรภายในวัด และประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ ที่ใช้เป็น
กรณีศึกษา จ านวน ๑๕วัด ได้แก่ ๑.วัดหงษ์ปทุมาวาส, ๒.วัดน้าวน, ๓.วัดไพร่ฟ้า, ๔.วัดฉาง, ๕.วัด
เทียนถวาย, ๖.วัดป่ากลางทุ่ง,๗.วัดรังสิต, ๘.วัดมะขาม, ๙.วัดโบสถ์, ๑๐.วัดเวฬุวัน, ๑๑.วัดเปรม
ประชา, ๑๒.วัดบางคูวัดใน, ๑๓.วัดบางพูด, ๑๔.วัดบางกุฎีทอง และ ๑๕.วัดดาวดึงส์ 

กลุ่มตัวอย่ำงแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มคือ 
ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
๓.๒.๑ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือศึกษาถึงการพัฒนาการจัดการใน

การตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วยพระภิกษุผู้บริหารวัดหรือ
คณะกรรมการวัดที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการวัดศูนย์กลางชุมชน ที่ใช้เป็นกรณีศึกษา ๒๐ รูป 
รายชื่อดังนี้ 

๑.พระเทพรัตนสุธี (สมศักดิ์ ป.ธ.๕)  เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี 
   ๒.พระศรีปทุมเมธี (ชะลอ ป.ธ.๕)   รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี 

๓.พระครูโสภณพิทักษ์ (วิโรจน์)    เจ้าคณะอ าเภอเมือง 
๔.พระครูปทุมรัตนพิทักษ์ (สุวรรณ)  รองเจ้าคณะอ าเภอเมือง 



๙๓ 

๕.พระครูโกศลธรรมสุนทร (บุญผูก)  เจ้าคณะอ าเภอสามโคก 
๖.พระครูวรธรรมวาที (นิพนธ์ ป.ธ.๕)   เจ้าคณะอ าเภอลาดหลุมแก้ว 
๗.พระครูมงคลกิจจรักษ์ (สันติชัย)  เจ้าคณะอ าเภอคลองหลวง 
๘.พระครูวิบูลวรคุณ (ฉวี)   เจ้าคณะอ าเภอล าลูกกา 
๙.พระครูสุวรรณวรการ (พิมพ์ทรัพย์)  รองเจ้าคณะอ าเภอล าลูกกา 
๑๐.พระครูโสภณคุณานุกูล (วิชิต ป.ธ. ๓)  เจ้าคณะอ าเภอธัญบุรี 
๑๑.พระครูปทุมธรรมวาที (สุชิน)   เจ้าคณะอ าเภอหนองเสือ 
๑๒.พระครูสุจิตรัตนากร (สังวาลย์)  เจ้าคณะต าบลบึงบา 
๑๓.พระครูโสภณกิจจารักษ์(บานเย็น)  เจ้าคณะต าบลบึงบอน 
๑๔.พระครูพิศาลสิริธรรม(ประสาน)  เจ้าคณะต าบลศาลาครุ  
๑๕.พระครูธัญรัตนการ(สุชาติ)    เจ้าคณะต าบลล าผักกูด 
๑๖.พระครูอาทรธัญญานุรักษ์(มนตรี)  เจ้าคณะต าบลล าไทร 
๑๗.พระครูอุดมธัญคุณ(ขีด)   เจ้าคณะต าบลบึงทองหลาง 
๑๘.พระครูปทุมศีลาภรณ์(สมทรง)  เจ้าคณะต าบลล าลูกกา 
๑๙.พระครูไพศาลวัฒนคุณ(สมพร)  เจ้าคณะต าบลคูคต 
๒๐.พระครูปทุมรัตนาธาร(สมพร)   เจ้าคณะต าบลลาดหลุมแก้ว 

๓.๒.๒ การศึกษาสภาพของการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของ
คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี โดยใช้แบบสอบถามกับพระภิกษุและประชาชนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
วัดศูนย์กลางชุมชนทั้ง ๓๙ วัด จากจ านวนประชากรทั้งหมด ๖๑๙ รูป ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๒๔๒ 
รูป จากการเปิดตารางของเครซี่มอร์แกน เพ่ือศึกษาสภาพด้านการวางแผน ด้านการด าเนินการ และ
ด้านการติดตามและประเมินผล ให้ได้ข้อมูลพื้นฐานส าหรับส ารวจสภาพความพร้อม เพ่ือประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจในการใช้รูปแบบการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะ
สงฆ์จังหวัดปทุมธานี 
 
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

๑) เชิงคุณภำพ (Qualitative Research)  
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In- depth Interview) ผู้ให้

ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ลักษณะการสัมภาษณ์เป็นแบบมีโครงสร้าง (Structured 
Interview) ผู้วิจัยก าหนดประเด็นค าถามที่ใช้เป็นแนวทางเพ่ือให้ได้ความจริง แนวคิด ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบ 

๒) เชิงปรมิำณ 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือศึกษาสภาพในด้านการ
วางแผน ด้านการด าเนินการ และด้านการติดตามและประเมินผล ให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับส ารวจ
สภาพความพร้อมส าหรับประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการใช้รูปแบบการพัฒนาการจัดการในการ
ตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี 
 



๙๔ 

ก. กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้ 

 ๑.ศึกษาความรู้พ้ืนฐานทั่วไป หลักการ ความเป็นไปได้ด้านพระธรรมวินัยและกฎหมาย
บ้านเมือง แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะ
สงฆ์จังหวัดปทุมธานี จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ๒.ก าหนดกรอบแนวคอดในการสร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 
 ๓.ประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยทั้ง
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์โดยขอค าปรึกษาจากอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 

๔.สร้างเครื่องมือแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ โดยให้มีเนื้อหาครอบคลุม
การพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ทั้ง ๓ ด้าน และ
สร้างแบบสัมภาษณ์ 

๕.เสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ และผู้ เชี่ยวชาญ เพ่ือ
ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบาอบถามและแบบสัมภาษณ์ แล้วน ามาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายข้อ (Index of Item-Objective Congruence) และปรับปรุงแก้ไข
เครื่องมือตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ น าเสนอต่ออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 

๖.น าเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างประชากร
ที่จะด าเนินการวิจัย เพ่ือหาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงของเครื่องมือแบบสอบถาม 

๗.ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือการวิจัยตามค าแนะน าของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 
๘.จัดพิมพ์เครื่องมือการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และน าไปใช้จริงเพ่ือเก็บรวบรามข้อมูลกับกลุ่ม

ตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ข. ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
กำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) 
ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาความรู้พ้ืนฐานทั่วไป หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาการ

จัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี จากเอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดประเด็นข้อค าถามที่ใช้เป็นแนวทางส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 
Interview) และการสังเกต (Observation) โดยยึดตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การสัมภาษณ์เป็นแบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ผู้วิจัยก าหนดประเด็นค าถามที่ใช้
เป็นแนวทางเพ่ือให้ได้ความจริง แนวคิด ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จนสามารถตอบค าถามการวิจัย
โดยอาศัยกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดปทุมธานี ทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้านการด าเนินการและด้านติดตามและประเมินผล 
ขณะด าเนินการสัมภาษณ์ผู้วิจัยขออนุญาตในการใช้เครื่องบันทึกเสียงและจดบันทึกข้อมูลส าคัญ 

กำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ์ 

(Interview) โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ และลักษณะของเครื่องมือ ดังนี้ 
 
 



๙๕ 

ก. แบบสอบถำม 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น

ตามกรอบของการวิจัยเรื่องการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนและเมทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะ
สงฆ์จังหวัดปทุมธานี การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจับเชิงส ารวจ (Survey Research) ซึ่งผู้วิจัยได้
ด าเนินการวิจัยโดยการสร้างแบบสอบถามตามกรอบปัจจัยที่ก าหนด โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 
๓ ตอนดังนี้ 

ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จ าแนกตาม อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิ
การศึกษาทางธรรม และวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม 

ตอนที่ ๒ ข้อมูลที่ได้จากการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะ
สงฆ์จังหวัดปทุมธานี ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น ๕ ระดับคือ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้น้ าหนักของคะแนนดังนี้๑  

๕ หมายถึง มีอยู่ในระดับ มำกที่สุด 
๔ หมายถึง มีอยู่ในระดับ มำก 
๓ หมายถึง มีอยู่ในระดับ ปำนกลำง 
๒ หมายถึง มีอยู่ในระดับ น้อย 
๑ หมายถึง มีอยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด 

ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการ
จัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีลักษณะเป็นแบบสอบถามที่
เป็นปลายเปิด (Open ended Question) ให้เลือกตอบแบบเสรี 

ข. กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ 
ผู้วิจัยน าเครื่องมือที่สร้างไวไปด าเนินการตรวจสอบหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้ 
๑. ด าเนินการตรวจสอบปรับปรุง วรรคตอนการสะกด การจัดวางข้อความและรูปเล่ม

พิสูจน์อักษรของเครื่องมือให้สมบูรณ์ น าเครื่องมือที่สร้างไว้เสนอต่ออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เพ่ือ
ตรวจสอบและขอค าแนะน า 

๒. การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ (Validity) น าแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ
พัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีในการวิจัยและการ
ใช้สถิติ จ านวน ๕ ท่าน เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือทางด้านเนื้อหา 
(Content Validity) ความเที่ยงตรงทางด้านโครงสร้าง (Construct Validity) ซึ่งตรวจสอบโดยอาศัย
ดุลยพินิจของผู้เชี่ยวชาญ (Face Validity) ความเที่ยงตรงตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (Criterion Related 
Validity) และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์
รายข้อ (Index of Item Objective Congruence : IOC) ซึ่งได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อ
ค าถาม 1.00 ทุกข้อ 
                                                           

๑ ชุติระ ระบอบ และคณะ, ระเบียบวิธีวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิต, ๒๕๕๒), หน้า ๑๐๘. 



๙๖ 

๓. หาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับพระสังฆาธิการ จ านวน ๓๐ รูป น ามาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) 
ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของ 
ครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม๒ เท่ากับ 0.964 

๔.ด าเนินการปรับปรุงเครื่องมือครั้งที่ ๒ โดยปรับปรุงแก้ไขจากผลที่วิเคราะห์ได้จากการ
ทดลองใช้ (Try Out)๓ 

๕.สร้างเครื่องมือฉบับสมบูรณ์และน าเสนอต่ออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ เพ่ือขอความ
เห็นชอบและจัดพิมพ์ใช้เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ในการเก็บข้อมูลการวิจัยกับกลุ่ม
ตัวอย่างจริงต่อไป๔ 

๓.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้ 
๑) ศึกษาหลักการและทฤษฎี ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีจากเอกสาร และ
ผลงานวิจัยที่เคยมีผู้ด าเนินการวิจัยไว้ 

๒) ผู้วิจัยให้สร้างแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ และขอหนังสืออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล
จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือขอความร่วมมือไปยังผู้เกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์ภาค 
๑๕ จากนั้นด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
              ๓) ผู้วิจัยก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยท าการแจกแบบการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม
(Cluster sampling) กับกลุ่มเป้าหมาย คือ พระสงฆ์ที่จ าพรรษาอยู่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์
จังหวัดปทุมธานี จ านวน ๒๔๒ รูป 
              ๔) ผู้วิจัยก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการพัฒนากับการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี 
จ านวน ๒๐ รูป  

๓.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
๑) กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) 

ผู้วิจัยด าเนินการการสงเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาการจั ดการในการตั้ง
ทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี รวมทั้งการเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ด้วยตัวเองตาม
ระเบียบวิธีวิจัยและตามประเด็นโจทย์วิจัยวิธีด าเนินงานวิจัย และการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ
โดยสัมภาษณ์เชิงลึก (ln-depth Interview) น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content  

                                                           
๒ พวงรัตน์ ทวีรัตน์ , รศ.ดร., วิธีกำรวิจัยทำงพฤติกรรมศำสตร์และสังคมศำสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๖ 

(กรุงเทพมาหานคร : ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์โรฒ ประสาน
มิตร, ๒๕๓๘), หน้า ๑๑๕-๑๒๐. 

๓ ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร , รศ.ดร., กำรวิจัยเพ่ือพัฒนำกำรบริหำรกำรศึกษำ , (สกลนคร : สมศักดิ์การ
พิมพ์, ๒๕๔๙), หน้า ๑๕๘-๑๕๙. 

๔ พวงรัตน์ ทวีรัตน์, รศ.ดร., วิธีกำรวิจัยทำงพฤติกรรมศำสตร์และสังคมศำสตร์, หน้า ๑๒๕. 



๙๗ 

Analysis)  การสงเคราะห์เนื้อหา (Synthesis) ข้อมูลที่สอดคล้องกัน เพ่ือแสวงหาความคิดเห็นที่
สอดคล้องกันในบางประการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางในการก าหนดรูปแบบการ
พัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี และน าเสนอเป็น
ความเรียง ตารางหรือแผนภูมิ ซึ้งด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

๑) จัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เป็นแฟ้มข้อมูล 
๒) อ่าน ท าความเข้าใจ บันทึก เขียนข้อสังเกตและตั้งประเด็น 
๓) พรรณนา แยกแยะลดส่วนข้อมูล (Data Reduction) และให้รหัส (Coding) และ

ตีความข้อมูล จัดหมวดหมู่ หาความเหมือน ความต่างและความเชื่อมโยงกับบริบท 
๔) สรุปผลการวิจัย น าเสนอข้อมูลเป็นความเรียง และรายงานผลการวิจัย 

๒) กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ 
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการ

วิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 
การจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ใน ๓ ด้าน คือ ด้านการ
วางแผน ด้านการด าเนินการ และด้านการติดตามผลและการประเมินผล โดยใช้สถิติดังนี้ 
                  ๑.สถานภาพส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยการหา ค่าความถี่ (Frequency) และ ค่าร้อยละ 
(Percentage)  
                  ๒.ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อสภาพในการใช้รูปแบบการพัฒนาการจัดการ
ในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี วิเคราะห์โดยการหา ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
                  ๓.น าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมวิเคราะห์และสังเคราะห์สรุปผล และน าเสนอเขียน
เป็นความเรียง ตารางหรือแผนภูมิ 

 
 



บทท่ี ๔ 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการจัดการศึกษาสงเคราะห์ด้านการตั้งทุนการศึกษาในเขต
การปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี” ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods 
Research) วิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณและวิธีวิจัยทั้งเชิงคุณภาพ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ผลการ วิจั ย เชิ งคุณภาพ  (Qualitative research) ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ กษาจากเอกสาร 
(Documentary research) และสั มภาษณ์บุ คคลแบบเจาะลึก  ( In-depth interview) จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๒๑ รูปหรือคน ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศึกษา
สงเคราะห์ด้านการตั้งทุนการศึกษาในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี เมื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลเสร็จแล้วได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอรรถาธิบายและพรรณนา
ความ ผลการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัย ได้แจกแบบสอบถาม จ านวน 
๒๔๒ ชุด ได้รับตอบกลับคืนทั้งสิ้น ๒๔๒ ฉบับ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้คือค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

  ๔.๑ สภาพปัจจุบันและปัญหาทั่วไปในการจัดการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะ
สงฆ์จังหวัดปทุมธานี 
 ๔.๒ การพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
ปทุมธานี 

 ๔.๓ น าเสนอรูปแบบการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะ
สงฆ์จังหวัดปทุมธานี 

  ๔.๔ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



๙๙ 

๔.๑ สภาพปัจจุบันและปัญหาทั่วไปในการจัดการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะ
สงฆ์จังหวัดปทุมธานี 

๑) การจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีใน
ปัจจุบัน 

การตั้งทุนและการเพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์ฯ ถือเป็นงานหนึ่งของคณะสงฆ์ ซึ่งคณะ
สงฆ์จังหวัดปทุมธานีได้มีการด าเนินการตั้งทุน (แจกทุน) การศึกษาสงเคราะห์ แก่นักเรียน นักศึกษา
ระดับต่างๆ ตามประกาศของมหาเถรสมาคม ในปัจจุบันคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานียังได้มีการตั้งทุน
เพ่ือมอบให้แก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบผ่านบาลีชั้นประโยค ป.ธ.๓, ป.ธ.๖ และ ป.ธ.๙ ในนามคณะ
สงฆ์จังหวัดปทุมธานีในแต่ละปีด้วย มีการจัดการเป็นไปอย่างเรียบร้อย๑  

ซึ่งการศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง การจัดการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล และการ
ช่วยเหลือเพ่ือเกื้อกูลการศึกษา หรือสถาบันการศึกษาอ่ืนนอกจากการศาสนศึกษา หรือบุคคลผู้ก าลัง
ศึกษาการจัดการศึกษาสงเคราะห์โดยการตั้งโรงเรียนวัด โดยหลักทั่วไปนับแต่อดีตจนปัจจุบันวัดเป็น
สถานที่สงเคราะห์ชุมชนด้านต่างๆ รวมทั้งการศึกษาของกุลบุตรกุลธิดา พระสงฆ์ตระหนักในหน้าที่ใน
การให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนด้วยการให้การศึกษาเป็นเรื่องส าคัญ การด าเนินกิจการตั้งทุน เพ่ือ
ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่คนในชุมชนและสังคม โดยการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณะกุศลเพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือแกคนในชุมชน และการพัฒนาสังคม และชุมชน บทบาทของพระสงฆ์ในจังหวัดปทุมธานีใน
ด้านการศึกษาสงเคราะห์ เรายังเห็นได้ชัดเจนว่าพระสงฆ์ที่มีบารมี มีเอกลาภมากๆ ท่านไม่ได้เก็บไว้
เพียงตัวท่านเอง หากแต่ได้ช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาแก่ พระภิกษุ สามเณร และนักเรียน นักศึกษา๒  

คณะสงฆ์มีเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานในการแจกทุนในการศึกษาของพระสังฆาธิการใน
เขตปกครองการศึกษาสงเคราะห์โดยการจัดตั้งทุนโรงเรียนและวัดโดยทั่วไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
วัดเป็นที่สงเคราะห์ด้านต่างๆนอกจากนี้ยังได้น าดอกผลมามอบเป็นการศึกษาแก่นักเรียนทุกระดับ 
กองทุนการศึกษาของเจ้าอาวาสอีกประการหนึ่งเป็นการเพ่ิมทุนของคณะสงฆ์ของจังหวัดปทุมธานี
ไม่ใช่เป็นผู้รับอย่างเดียวยังเป็นผู้ให้ในการควรที่จะท าให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็กเหล่านั้นว่า
พระสงฆ์ท่านไม่ทอดทิ้งประชาชน๓  

ซึ่งเป็นไปในทิศทางที่ดีได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งที่เป็นบรรพชิตก็ดี ฆราวาสก็ดี
อีกทั้งยังมีการจัดเก็บที่เป็นระบบและมีช่วงเวลาที่แน่นอนในการจัดตั้งทุนและเพ่ิมทุนการศึกษา
สงเคราะห์แต่ปัญหาด้านการตรวจติดตามหรือวัดผลกองทุนที่ให้ไปแล้วคือไม่มีผลสะท้อนกลับ๔  

ฉะนั้นการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์และเพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดปทุมธานีในปัจจุบันนี้ เจ้าคณะพระสังฆาธิการในระดับจังหวัดได้มอบนโยบายลงมาสู่ระดับ

                                                           
๑ สัมภาษณ์ พระเทพรัตนสุธี, เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๒ สัมภาษณ์ นายจิรวิชญ์ นิยมธรรม, ผู้อ านวยการส านักงานพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี, ๒๕ สิงหาคม 

๒๕๕๘. 
๓ สัมภาษณ์ พระครูโสภณกิจจารักษ์, เจ้าคณะต าบลบึงบอน อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี, ๒๕ 

สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๔ สัมภาษณ์ พระครูปทุมรัตนาธาร,  เจ้าคณะต าบลลาดหลุมแก้ว อ าเภอลาดหลุมแก้ว, ๒๗ สิงหาคม 

๒๕๕๘. 



๑๐๐ 

อ าเภอระดับต าบลและในระดับวัดโดยให้พระสังฆาธิการทุกระดับได้จัดตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์และ
ได้ก าชับให้พระสังฆาธิการทุกระดับด าเนินการเพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์ในทุกๆ วาระ ทุกๆ ปี 
ฉะนั้น ในภาพรวมของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีและพระสังฆาธิการทุกระดับได้สนองนโยบายการ
จัดตั้งทุน และเพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์ตามก าลังตามความสามารถตามกุศลเจตนาของวัดทั้งหลาย
และสามารถจะจัดท าได้ด้วยดีและมีความเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกระดับเห็น
ความส าคัญเห็นประโยชน์ของการศึกษาสงเคราะห์เพ่ือช่วยเหลือทางการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีมี
ความประพฤติดีมีความประพฤติเรียบร้อยและยังขาดทุนทรัพย์ขาดปัจจัยในการศึกษาซึ่งเป็น
ประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมและในส่วนบุคคลท าให้เห็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกระดับว่ามีความ
เมตตามีความเอ้ือเฟ้ือมีกุศลเจตนาอันดีงามโดยที่ไม่เพียงจะเป็นฝ่ายรับแต่อย่างเดียว แต่ยังสามารถจะ
เป็นผู้ให้ด้วย โดยมิได้เพิกเฉยละเลยหรือทอดทิ้งในเรื่องการอุปถัมภ์ค้ าชู การศึกษาเล่าเรียนของ
กุลบุตร-กุลธิดา เพื่อเป็นประโยชน์แก่พระศาสนาสืบไป๕  

การตั้งทุนนี้คณะสงฆ์มีเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานการแจกทุนการศึกษาของพระสังฆาธิ
การในเขตปกครองการจัดการศึกษาสงเคราะห์ โดยการจัดตั้งทุนโรงเรียนและวัดโดยทั่วไปนับแต่อดีต
จน ปัจจุบันวัดเป็นสถานที่สงเคราะห์ชุมชน ด้านต่างๆ  นอกจากนี้ยังได้น าดอกผลมอบเป็น
ทุนการศึกษาแก่นักเรียนทุกระดับ และกองทุนการศึกษาในนามเจ้าอาวาสอีกประการหนึ่งก็เป็นการ
เพ่ิมพูนเกียรติคุณของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีไม่ใช่เป็นผู้รับอย่างเดียวยังเป็นผู้ให้ในการที่ควรจะให้ 
พร้อมกับเป็นการเพ่ิมพูนเกียรติคุณของวัดนั้นๆ อีกด้วย ท าให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองเด็กเหล่านั้นมี
ความอบอุ่นใจว่าพระสงฆ์ท่านมิได้ทอดทิ้งประชาชน๖  

อาจกล่าวได้ว่าการจัดตั้งทุนและเพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
ปทุมธานี พระสังฆาธิการระดับชั้นให้ความส าคัญมากโดยเฉพาะเจ้าอาวาสในเขตจังหวัดปทุมธานี 
เกือบทุกวัดได้จัดตั้งทุนและแจกทุนการศึกษาเพราะเห็นความจ าเป็นในเรื่องการศึกษาของนักเรียน
และนักศึกษาได้มีโอกาสมายิ่งขึ้นในการเรียนการสอน และจังหวัดปทุมธานีมีนโยบายมากยิ่งขึ้นในการ
เรียนการสอน และจังหวัดปทุมธานีมีนโยบายให้คณะสงฆ์ทุกวัดตั้งทุนและแจกทุนการศึกษามีการให้
รายงานเอกสารการตั้งทุนและแจกทุนตามล าดับชั้นปกครอง๗  

ซึ่งในการตั้งทุนสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ ปทุมนั้นในปัจจุบันก็มีหลายอย่างเช่น การศึกษา
บาลีศึกษา และศึกษาด้านต่างๆ หลายอย่าง นั้นปัจจุบันมีการส่งเสริมให้มากขึ้นควรจัดสนับสนุนมาก
อีกหน่อย๘ เป็นการกระท าที่ดีเพ่ือลบข้อครหานินทาว่าคณะสงฆ์เป็นกาฝากของสังคมมติมหาเถร
สมาคมและมติของเจ้าคณะใหญ่แต่ละหนก็มีข้อเสนอแนะให้พระสังฆาธิการทุกระดับชั้นแต่งตั้งเ จ้า
คณะภาคลงมาจนถึงเจ้าอาวาสทุกวัดให้ด าเนินการตั้งทุนแจะทุนและเพ่ิมทุนและให้พระสังฆาธิการ
ระดับรองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสมีส่วนร่วมแจกทุนและเพ่ิมทุน ๓ ระดับ ๑. จัดตั้งทุน

                                                           
๕ สัมภาษณ์ พระครูโสภณคุณานุกูล, เจ้าคณะอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี, ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๖ สัมภาษณ์ พระครูสุจิตรัตนากร, เจ้าคณะต าบลบึงบา อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี,  

๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๗ สัมภาษณ์ พระครูสุวรรณวรการ, รองเจ้าคณะอ าเภอล าลูกกา อ าเภอล าลูกกา, ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๘ สัมภาษณ์ พระครูพิศาลสิริธรรม, เจ้าคณะต าบลศาลาครุ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี,  

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘. 



๑๐๑ 

ประถมศึกษา แจกทุน และเพ่ิมทุน ๒. จัดตั้งทุนมัธยมศึกษา แจกทุนและเพ่ิมทุน ๓. จัดตั้งทุน
อุดมศึกษา แจกทุนและเพ่ิมทุนแก่นักเรียน นัดศึกษา ที่เรียนดี ประพฤติดี และยากจน นอกจากนี้ยัง
ตั้งทุนแจกทุนและเพ่ิมทุนแก่พระภิกษุ-สามเณรที่เรียนดี ประพฤติดี และสอบได้เป็นประจ าทุกปี ส่วน
หนึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนชาวบ้านที่เล็งเห็นประโยชน์ของการศึกษาทั้งทางธรรมและ
ทางโลก๙ ในแต่ละวัดมีการจัดตั้งทุนและเพ่ิมทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาทั้งระดับประถม มัธยม
และระดับอุดมศึกษา ตามแต่ก าลังของแต่ละวัด บางวัดอาจจะได้รับการสนับสนุนจากพ่อประชาชน 
และผู้มีจิตศรัทธา และน ามาตั้งทุนในตั้งละปี๑๐  

กล่าวคือการจัดการในการตั้งทุนของพระสังฆาธิการตั้งแต่ระดับผู้เจ้าอาวาส รองเจ้า
อาวาส เจ้าอาวาสขึ้นไปนั้นในปัจจุบันพระสังฆาธิการก็มีความเข้าใจเป็นอย่างดีในการตั้งทุนการศึกษา
ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีในการสงเคราะห์การศึกษาและก็มีการส่งงานต่อจังหวัดอีกด้วย๑๑   

จากทั้งหมดสามารถสรุปได้ว่า ๑. ทุกวันปัจจุบันก็พอเป็นไปด้วยดี ๒. มีอุปสรรคบ้าง
บางครั้ง มีปัญหาเกี่ยวกับเงิน ๓. ต้องหาเองถ้าไม่มีทุนจากผู้อุปถัมภ์ช่วย ๔. เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับ
จัดการบริหารทุนต้องเพ่ิมทุกปีเพราะขาดไมได้๑๒ 

สรุปได้ว่าการจัดตั้งทุนและเพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี  
พระสังฆาธิการทุกระดับชั้นให้ความส าคัญมากโดยเฉพาะเจ้าอาวาสในเขตจังหวัดปทุมธานี เกือบทุกวัด
ได้จัดตั้งทุนและแจกทุนการศึกษาเพราะเห็นความจ าเป็นในเรื่องการศึกษาของนักเรียนและนักศึกษาได้
มีโอกาสมายิ่งขึ้นในการเรียนการสอน และจังหวัดปทุมธานีมีนโยบายมากยิ่ งขึ้นในการเรียนการสอน 
และจังหวัดปทุมธานีมีนโยบายให้คณะสงฆ์ทุกวัดตั้งทุนและแจกทุนการศึกษามีการให้รายงานเอกสาร
การตั้งทุนและแจกทุนตามล าดับชั้นปกครอง ฉะนั้นการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์และเพ่ิม
ทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีในปัจจุบันนี้ เจ้าคณะพระสังฆาธิการในระดับ
จังหวัดได้มอบนโยบายลงมาสู่ระดับอ าเภอระดับต าบลและในระดับวัดโดยให้พระสังฆาธิการทุกระดับ
ได้จัดตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์และได้ก าชับให้พระสังฆาธิการทุกระดับด าเนินการเพ่ิมทุนการศึกษา
สงเคราะห์ในทุก ๆ วาระ ทุก ๆ ปี ดังนั้น ในภาพรวมของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีและพระสังฆาธิการ
ทุกระดับได้สนองนโยบายการจัดตั้งทุน และเพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์ตามก าลังตามความสามารถ
ตามกุศลเจตนาของวัดทั้งหลายและสามารถจะจัดท าได้ด้วยดีและมีความเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เจ้าคณะ
พระสังฆาธิการทุกระดับเห็นความส าคัญเห็นประโยชน์ของการศึกษาสงเคราะห์เพ่ือช่วยเหลือทาง
การศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีมีความประพฤติดีมีความประพฤติเรียบร้อยและยังขาดทุนทรัพย์ขาด
ปัจจัยในการศึกษาซึ่งเป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมและในส่วนบุคคลท าให้เห็นเจ้าคณะพระสังฆาธิ

                                                           
๙ สัมภาษณ์ พระครูวรธรรมวาทิ, เจ้าคณะอ าเภอลาดหลุมแก้ว อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี, 

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๐ สัมภาษณ์ พระราชกิตติเมธี, รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๑ สัมภาษณ์ พระครูอาทรธัญญานุรักษ์, เจ้าคณะต าบลบึงคอไห อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี,  

๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๒ สัมภาษณ์ พระครูไพศาลวัฒนคุณ, เจ้าคณะต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี,  

๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘. 



๑๐๒ 

การทุกระดับว่ามีความเมตตามีความเอ้ือเฟ้ือมีกุศลเจตนาอันดีงามโดยที่ไม่เพียงจะเป็นฝ่ายรับแต่อย่าง
เดียว แต่ยังสามารถจะเป็นผู้ให้ด้วย 

ตารางท่ี  ๔.๑  การจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีในปัจจุบัน 
ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ 

๑ คณะสงฆ์มีเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานในการแจกทุนในการศึกษาของพระ
สังฆาธิการในเขตปกครองการศึกษาสงเคราะห์โดยการจัดตั้งทุนโรงเรียนและ
วัดโดยทั่วไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวัดเป็นที่สงเคราะห์ด้านต่างๆ 

๗ 

๒ การตั้งทุนสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ ปทุมนั้นในปัจจุบันก็มีหลายอย่างเช่น 
การศึกษาบาลีศึกษา และศึกษาด้านต่างๆ หลายอย่าง นั้นปัจจุบันมีการ
ส่งเสริมให้มากขึ้น 

๗ 

๓ การตั้งทุนนี้คณะสงฆ์มีเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานการแจกทุนการศึกษาของ
พระสังฆาธิการในเขตปกครองการจัดการศึกษาสงเคราะห์  

๕ 

๔ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีและพระสังฆาธิการทุกระดับได้สนองนโยบายการ
จัดตั้งทุน และเพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์ตามก าลังตามความสามารถตาม
กุศลเจตนาของวัดทั้งหลาย 

๗ 

๕ การตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์และเพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดปทุมธานีในปัจจุบันนี้ เจ้าคณะพระสังฆาธิการในระดับจังหวัดได้มอบ
นโยบายลงมาสู่ระดับอ าเภอระดับต าบลและในระดับวัดโดยให้พระสังฆาธิการ
ทุกระดับได้จัดตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ 

๖ 

 
๒) ปัญหาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี 
ปัญหาการจัดการในการตั้งทุน ก็คือ การขาดกองทุนสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุ

สามเณร นักเรียน นักศึกษาซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้รับทุนในแต่ ละปี จึงต้องเป็น
ภาระธุระของพระสังฆาธิการในแต่ละวัดที่จะต้องท าความเข้าใจ และให้ความส าคัญในเรื่องนี้ แล้ว
ด าเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและข้อบัญญัติ๑๓   

ซ่ึงปัญหาส่วนใหญ่ของวัดในการด าเนินงานด้านการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ คือปัญหา
นโยบายการท างานขาดแผนงาน การจัดการที่ดีเหมาะสมกับงานและการกระจายงาน การอนุเคราะห์
ส่งเสริมในด้านการศึกษาสงเคราะห์ ให้แก่ชุมชนไม่ทั่วถึงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ขาดการจัดกิจกรรมด้าน
ส่งเสริมในงานการศึกษาสงเคราะห์ให้แก่ชุมชน และการด าเนินงานหรือกิจกรรมขาดความต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม และขาดก าลังทุนสนับสนุนจากคณะสงฆ์ และประกอบกับการท างานต่างวัดต่างท า
ขาดความร่วมมือกันท างานท าให้การท างานไปคนละทิศไม่สอดคล้องกันท าให้งานด้านการศึกษา
สงเคราะห์ไม่ก้าวหน้า  

                                                           
๑๓ สัมภาษณ์ พระเทพรัตนสุธ,ี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 



๑๐๓ 

ตลอดจนขาดบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการท างานและรองรับการ
ปฏิบัติงานในอนาคตเป็นจ านวนมาก ดังนั้นวัดและคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงาน
ในด้านการศึกษาสงเคราะห์ทุกระดับ ควรมีการเพ่ิมบุคลากรให้เพียงพอและควรเสริมปรับปรุงและ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้มากยิ่งขึ้น และควรมีการกระจายอ านาจหน้าที่ กระจายการ
ปฏิบัติงานอย่างครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทุกวัดของจังหวัดปทุมธานีอย่างเหมาะสม ประกอบกับควรท างาน
อย่างมีระบบเป็นแนวทางเดียวกันและมีเครือข่ายร่วมมือกันโดยการใช้ความรู้ความสามารถของ
บุคลากรให้เต็มศักยภาพ ตลอดจนมีความประพฤติดีงามด้วยศีลจริยวัตรตามหลักธรรมวินัย มีความ
อดทนเสียสละทุ่มเทอย่างจริงจัง เพ่ิมความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาต่อไป๑๔ เป็นกิจการของคณะ
สงฆ์จัดตั้งกองทุนมอบทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษาท่ัวไป  

การจัดตั้งทุนการศึกษาตามนโยบายของมหาเถรสมาคมพระสงฆ์รวมถึงแนวทางการจัดการ
การศึกษาเชิงบูรณาการจัดการบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบในรูปแบบการคณะกรรมการมีการ
จัดตั้งมูลนิธิและกองทุนได้บริจาคทุนสมทบฟ้ืนฟูการศึกษาพระปริยธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์
จังหวัดปทุมธานีให้เหมาะสมกับจังหวัดควรท าให้เปิดเผยให้ประชาชนภายนอกให้ทราบด้วยว่าคณะสงฆ์
จังหวัดปทุมธานีท าจริงการศึกษาของสงฆ์จึงมีความรู้ประชาชนทั่วไปอนุโมทนาเราท าเปิดเผยแต่ละปี
เราได้มอบทุนมีประชาชนมาร่วมเป็นจ านวนมาก๑๕ ต่อประเด็นปัญหาในด้านการจัดการในการตั้ง
กองทุนคือ ตัวบุคลากรผู้จะเข้ามาด าเนินการในช่วงแรกๆของการก่อตั้งคือเมื่อตั้งไว้แล้วจะรักษาอย่างไร
ในการเพ่ิมการให้ได้มาซึ่งตัวปัจจัยที่ใช้เป็นทุนการศึกษาที่ไม่แน่นอนประมาณการไม่ได้จึงท าให้ขาดการ
วางแผนล่วงหน้าโดยปัญหาคือตัวบุคลากรปัจจัยและการแจกจ่ายทุนที่จะท าให้เกิดสูงสุด๑๖   

ในปัญหาการจัดการในการตั้งทุนและเพ่ิมพูนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
ปทุมธานี ควรให้มีการแก้ไขประกาศเถรสมาคมในข้อที่ ๑๐ ที่ระบุไว้ว่า “ห้ามมิให้มีการใช้จ่ายทุนทุก
ประเภท ไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ใช้จ่ายได้เฉพาะผลประโยชน์ที่เกิดจากทุนเท่านั้น”ในกรณีนี้เห็นว่าวัดต่างๆ
ในเขตปกครองคณะสงฆ์จะต้องตั้งทุนการศึกษาและจะต้องเพ่ิมทุนการศึกษาในทุกๆ ปี และมีเงินเจ้า
ธนาคารปีละหลายๆล้านบาทโดยไม่สามารถที่จะเบิกออกมาได้และใช้ได้แต่ดอกเพียงแค่ ๑-๒ 
เปอร์เซ็นต์ เท่านั้นซึ่งและก็ต้อง ใช้เงินส่วนตัวในการแจกทุนทุกๆ ครั้งไป ซึ่งมองว่าใครได้ประโยชน์ 
และใครเสียประโยชน์ และถ้าสามารถมีการถอนเงินออกมาแจกได้จะท าการสงเคราะห์การศึกษาได้
ทั่วถึงและก็สามารถครอบคลุมเด็กท่ีด้อยโอกาสทางการศึกษาและเกิดประโยชน์สูงสุด๑๗   

ประเภทส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์จัดตั้งกองทุนมอบทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไปการจัดตั้งกองทุนการศึกษา ตามนโยบาย มหาเถร พระสงฆ์ รวมถึงแนวทางการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการวัด บริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบในรูปคณะกรรมการและมีการจัดตั้ง

                                                           
๑๔ สัมภาษณ์ นายจิรวิชญ์ นิยมธรรม, ผู้อ านวยการส านักงานพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี,  

๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๕ สัมภาษณ์ พระครูโสภณกิจจารักษ์, เจ้าคณะต าบลบึงบอน อ าเภอหนองสือ จังหวัดปทุมธานี,  

๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๖ สัมภาษณ์ พระครูปทุมรัตนาธาร, เจ้าคณะต าบลลาดหลุมแก้ว อ าเภอลาดหลุมแก้ว, ๒๗ สิงหาคม 

๒๕๕๘. 
๑๗ สัมภาษณ์ พระครูโสภณคุณานุกูล, เจ้าคณะอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี, ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘. 



๑๐๔ 

มูลนิธิและกองทุน ได้รับบริจาคเงินสมทบทุนกับฟ้ืนฟูการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะ
สงฆ์จังหวัดปทุมธานี และชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการร่วมไม่ควรท าเป็นการ
ภายใน ควรท าเป็นการเปิดเผยให้ประชาชนภายนอกได้ทราบด้วย๑๘ ในด้านปัญหาเป็นเฉพาะพ้ืนที่  
ที่จะไมดู่แต่ละพ้ืนที่ก็ไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นบอกองค์รวมยาก แต่ทีเป็นอยู่ก็ดีมากอยู่แล้ว๑๙  

ต่อปัญหาในการจัดตั้งทุนและเพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์อาจจะมีบ้างเป็นบางวัดในเรื่อง
เงิน ตั้งทุน เพ่ิมทุน และแจกทุนบางวัดอาจขัดข้องหาเงินยาก แต่ก็คงมีไม่มากนักที่มีปัญหาเรื่อง เงิน 
ปัญหาในการจัดตั้งทุนและเพ่ิมทุนและแจกทุนบางวัดก็จะมีปัญหาด้านเอกสาร บัญชีสมุดเงิน และ
เรื่องชื่อบัญชี สมุดเงินฝาก บางวัดก็มีเรื่องใส่ชื่อบัญชีไม่ถูก ปัญหาการสืบเนื่องเมื่อเจ้าอาวาสมรณภาพ
ลง รูปที่มาเป็นเจ้าอาวาสใหม่บางทีก็ปฏิบัติไม่ถูกต้อง๒๐  

ปัญหาขึ้นอยู่กับผู้น าระดับวัดที่ไม่ด าเนินการตั้งทุน แจกทุน และเพ่ิมทุน และขาดการ
สนับสนุนจากบุคลากรภายในวัดและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งประชาชนชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธา
ทั้งหลายจึงท าให้ปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพตนเองเป็นเบื้องต้น
สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ลดน้อยถอยลง และในที่สุดปัญหาดังกล่าวสามารถคลี่คลายไปในทางที่ดี
ได้๒๑ ในการตั้งทุนการศึกษา อาจมีบางส่วนที่ยังไม่พร้อมในเรื่องของทุนในการด าเนินการเพราะขาด
ผู้สนับสนุนอยู่บ้าง แต่ส่วนใหญ่สามารถจัดการได้เป็นอย่างดี๒.คือปัญหาในการจัดการในการตั้งทุนนี้ คือ 
ไม่ครบหรือครอบคลุมทั้งสามระดับ คือ ชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา พระบางรูปตั้งเพียง
ระดับประถมศึกษาเท่านั้นเป็นส่วนใหญ่และก็มีการแจกทุนก็ไม่ทุนและการเพิ่มทุนก็เพ่ิมทุนน้อย หรือ
บางปีก็ไม่เพ่ิมทุนและบางรูปเบิกถอนเอาไปใช้อีกด้วย๒๒ สิ่งที่เป็นปัญหาสังคมรอบตัวคือญาติโยมเป็น
ปัจจัยส าคัญ ในการตั้งทุนเพราะญาติโยมยังไม่มีทุนจะมอบ เพราะเหตุการณ์ของบ้านเมืองยังไม่ดีขึ้น ดี
เฉพาะส่วนคนชั้นกลางเท่านั้น ชาวนา-ชาวไร่ ยังเหมือนคนไม่ดีขึ้นเลย นี่คือปัจจัยส าคัญของการตั้งทุน  

สรุปได้ว่า ปัญหาส่วนใหญ่ของวัดในการด าเนินงานด้านการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ คือ 
๑) ปัญหานโยบายการท างานขาดแผนงาน  
๒) การจัดการที่ดีเหมาะสมกับงานและ 
๓) การกระจายงาน  
๔) การอนุเคราะห์ส่งเสริมในด้านการศึกษาสงเคราะห์ให้แก่ชุมชนไม่ทั่วถึงครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
๕) ขาดการจัดกิจกรรมด้านส่งเสริมในงานการศึกษาสงเคราะห์ ให้แก่ชุมชน และการ

ด าเนินงานหรือกิจกรรม 

                                                           
๑๘ สัมภาษณ์ พระครูสุจิตรัตนากร, เจ้าคณะต าบลบึงบา อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี,  

๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๙ สัมภาษณ์ พระครูสุวรรณวรการ, รองเจ้าคณะอ าเภอล าลูกกา อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี,  

๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๒๐ สัมภาษณ์ พระครูพิศาลสิริธรรม, เจ้าคณะต าบลศาลาครุ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี,  

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๒๑ สัมภาษณ์ พระครูวรธรรมวาทิ, เจ้าคณะอ าเภอลาดหลุมแก้ว อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี, 

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๒๒ สัมภาษณ์ พระราชกิตติเมธี, รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 



๑๐๕ 

๖) ขาดความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม และ 
๗) ขาดก าลังทุนสนับสนุนจากคณะสงฆ์  
๘) การท างานต่างวัดต่างท าขาดความร่วมมือกันท างานท าให้การท างานไปคนละทิศไม่

สอดคล้องกันท าให้งานด้านการศึกษาสงเคราะห์ไม่ก้าวหน้า  
๙) ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการท างานและรองรับการปฏิบัติงานใน

อนาคตเป็นจ านวนมาก ดังนั้นวัดและคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานในด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ทุกระดับ ควรมีการเพ่ิมบุคลากรให้เพียงพอและควรเสริมปรับปรุงและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้มากยิ่ งขึ้น และควรมีการกระจายอ านาจหน้าที่ กระจายการ
ปฏิบัติงานอย่างครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทุกวัดของจังหวัดปทุมธานีอย่างเหมาะสม  

๑๐) มีระบบเป็นแนวทางเดียวกันและมีเครือข่ายร่วมมือกันโดยการใช้ความรู้
ความสามารถของบุคลากรให้เต็มศักยภาพ ตลอดจนมีความประพฤติดีงามด้วยศีลจริยวั ตรตาม
หลักธรรมวินัย มีความอดทนเสียสละทุ่มเทอย่างจริงจัง เพ่ิมความม่ันคงแห่งพระพุทธศาสนาต่อไป 

ตารางท่ี  ๔.๒  ปัญหาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี 
ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ 

๑ การขาดกองทุนสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุสามเณร นักเรียน นักศึกษาซึ่ง
ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้รับทุนในแต่ละปี 

๗ 

๒ ปัญหาส่วนใหญ่ของวัดในการด าเนินงานด้านการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ คือ
ปัญหานโยบายการท างานขาดแผนงาน การจัดการที่ดีเหมาะสมกับงานและการ
กระจายงาน 

๕ 

๓ ขาดการจัดกิจกรรมด้านส่งเสริมในงานการศึกษาสงเคราะห์ให้แก่ชุมชน และการ
ด าเนินงานหรือกิจกรรมขาดความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

๘ 

๔ ปัญหาในด้านการจัดการในการตั้งกองทุนคือ ตัวบุคลากรผู้จะเข้ามาด าเนินการใน
ช่วงแรกๆของการก่อตั้งคือเมื่อตั้งไว้แล้วจะรักษาอย่างไรในการเพ่ิมการให้ได้มาซึ่งตัว
ปัจจัยที่ใช้เป็นทุนการศึกษาที่ไม่แน่นอนประมาณการไม่ได้จึงท าให้ขาดการวางแผน
ล่วงหน้าโดยปัญหาคือตัวบุคลากรปัจจัยและการแจกจ่ายทุนที่จะท าให้เกิดสูงสุด 

๖ 

๕ ปัญหาในการจัดตั้งทุนและเพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์อาจจะมีบ้างเป็นบางวัด
ในเรื่องเงิน ตั้งทุน เพ่ิมทุน และแจกทุนบางวัดอาจขัดข้องหาเงินยาก  

๕ 

๖ ปัญหาขึ้นอยู่กับผู้น าระดับวัดที่ไม่ด าเนินการตั้งทุน แจกทุน และเพ่ิมทุน และ
ขาดการสนับสนุนจากบุคลากรภายในวัดและหน่วยงานต่างๆรวมทั้งประชาชน
ชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายจึงท าให้ปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไข
ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพตนเองเป็นเบื้องต้นสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้
ลดน้อยถอยลง และในที่สุดปัญหาดังกล่าวสามารถคลี่คลายไปในทางที่ดีได้ 

๗ 

 
 



๑๐๖ 

๓) แนวทางพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะของสงฆ์
จังหวัดปทุมธานี ด้านการวางแผน  

การจัดตั้งทุนและเพ่ิมทุน การศึกษาสงเคราะห์ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
อุดมศึกษา จัดเป็นการสงเคราะห์การศึกษา ซึ่งเป็นผลดีแก่ประเทศชาติโดยส่วนรวม และเป็นการจัด
การศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์โดยแท้ ทั้งยังเป็นการวางรากฐานการศึกษาด้วย ดังนั้นในการ
ด าเนินการเรื่องนี้ เจ้าอาวาส เจ้าคณะทุกส่วนทุกชั้นต้องมีส่วนควบคุมและส่งเสริมการศึกษา
สงเคราะห์ตามสมควร ถ้าเพิกเฉยเสีย ย่อมเป็นการละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่๒๓ ๑. พัฒนาการบริหาร
จัดการศึกษาสงเคราะห์ตามแนววิถีพุทธ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ
เยาวชน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข ๒. พัฒนาบุคลากร เช่น 
พระภิกษุ สามเณร ครู ให้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของวัดในการอบรมสั่งสอนประชาชน และเป็น
แหล่งเผยแผ่ความดี  ตลอดจนปฏิบัติ เป็นตัวอย่างในทางที่ชอบ ๓. พัฒนาศูนย์การศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และกิจกรรมสงเคราะห์ประชาชนให้ด าเนินการตามแนว วิธีพุทธ
ข้อเสนอแนะ   ควรมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาชุมชนให้มากกว่านี้ รู้จักที่จะเป็นผู้ให้ ควรมีแผน
งบประมาณประจ าปีด้านการศึกษาสงเคราะห์สร้างคนสร้างวัดรักษาศาสนา โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง๒๔ 

ในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะสงฆ์ของคณะสงฆ์
จังหวัดปทุมธานี ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการด้านการตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลให้มีผู้ดูแล
รับผิดชอบที่เป็นรูปธรรมเอาใจใส่จริงๆ มีความสามารถแก้ไขปัญหาได้สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในการตั้งทุนของคณะ
สงฆ์จังหวัดปทุมธานี๒๕ ด้านการวางแผนคือในตัวกองทุนนั้นเมื่อมีการมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์ขึ้น
มาแล้วควรมีการต่อยอดกองทุนในระดับที่สูงขึ้นไปเพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดของการศึกษาในภาควิชา
นั้นๆ ข้อเสนอแนะ ควรมีกองทุนต่อยอด เช่น จากมัธยมต้นไปมัธยมปลายจากปริญญาตรีไปปริญญา
โทเป็นต้น คือเมื่อให้โอกาสทางการศึกษาแล้วควรให้อย่างถึงที่สุดเท่าที่จ าท าได้ (บรรลุเป้าหมายใน
การตั้งกองทุน)๒๖  

การวางแผนการจัดตั้งกองทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีแนว
ทางการพัฒนาที่สามารถรวมกลุ่มในระดับต าบลหรือในระดับอ าเภอแม้กระทั่งในระดับจังหวัด เพราะ
เมื่อวัดได้รวมตัวกันย่อมดีกว่าวัดเดียวแน่นอนซึ่งสามารถด าเนินการจัดตั้งทุนการศึกษาในระดับต าบล
หรืออ าเภอ หรือในระดับจังหวัดโดยให้วัดทุกวัดเป็นกรรมการทุนการศึกษาและสามารถขยาย
ทุนการศึกษาใหม่ขึ้น หรืออาจสามารถตั้งเป็นกองทุนโดยคณะสงฆ์ระดับต าบลก็ดี ระดับอ าเภอก็ดี 

                                                           
๒๓ สัมภาษณ์ พระเทพรัตนสุธี, เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๒๔ สัมภาษณ์ นายจิรวิชญ์ นิยมธรรม, ผู้อ านวยการส านักงานพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี,  

๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๒๕ สัมภาษณ์ พระครูโสภณกิจจารักษ์, เจ้าคณะต าบลบึงบอน อ าเภอหนองสือ จังหวัดปทุมธานี, ๒๕ 

สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๒๖ สัมภาษณ์ พระครูปทุมรัตนาธาร, เจ้าคณะต าบลลาดหลุมแก้ว อ าเภอลาดหลุมแก้ว, ๒๗ สิงหาคม 

๒๕๕๘. 



๑๐๗ 

ระดับจังหวัดก็ดี รวมตัวกันมีการวางแผนร่วมกันในการบริหารกองทุนการศึกษาสงเคราะห์ และเมื่อมี
กองทุนที่ดีแล้ว สามารถให้ความอนุเคราะห์สงเคราะห์แก่เยาชนที่ยังขาดทุนทรัพย์ได้ดีกว่าเดิม๒๗ 

ในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ มีการวางแผนจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายของ
คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการด้านตั้งคณะกรรมการการควบคุมดูแลให้มี
ผู้รับผิดชอบที่เป็นรูปธรรมและเอาใจใส่จริงๆ มีความสามารถแก้ปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชามีความสามารถ
ในการปกครองคณะสงฆ์ การตั้งทุนสงเคราะห์การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนทุกๆ ระดับ ของจังหวัด
ปทุมธานี๒๘  

ด้านการวางแผนงานที่จะพัฒนานั้น โดยปกติปัจจุบัน ปัญหาก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไร ที่เป็นอยู่
เขาก็แก้อยู่ปรับปรุงอยู่ตลอดจึงไม่มีข้อเสนอแนะ๒๙ ด้านการวางแผนนั้นทางคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี
จะมีการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสทุกปี และได้เน้นเรื่องการตั้งทุน เพ่ิมทุน และแจก
ทุนการศึกษาสังเคราะห์และระดับเจ้าคณะอ าเภอก็จะประชุมกันทุกเดือนพร้อมท่านเจ้าคณะอ าเภอ
ทุกอ าเภอ ก็จัดประชุมเจ้าอาวาสระดับอ าเภอชี้แจงในเรื่องนี้เป็นประจ า จะเป็นจุดแข็งในการตั้งทุน 
เพ่ิมทุน และแจกทุนของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี๓๐  

ผู้น าวัด คือ เจ้าอาวาสจะต้องมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาทั้งด้านวัตถุปัจจัย 
บุคลากร ก็จะท าให้การขับเคลื่อนและด าเนินการตั้งทุนสงเคราะห์ดังกล่าว เกิดปัญหาต่างๆ ก็จะค่อย
คลี่คลายไปในทางท่ีดีโดยอาศัยองค์กรต่างๆ ให้การส่งเสริมสนับสนุน คือ ๑. เจ้าอาวาสต้องมีวิสัยทัศน์ 
๒. ต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ ๓. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ๔. ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจาก
หน่วยงานภาครัฐ ๕. ประชาชนเล็งเห็นผลประโยชน์ของการศึกษาและการขยายความอุปถัมภ์เรื่อง
ทุนดังกล่าว ส่วนของปัญหานั้นเกิดจากผู้น าไม่มีศักยภาพที่จะด าเนินงานดังกล่าวนี้ได้ขับเคลื่อนไปสู่
เป้าหมายได้ ส่วนข้อเสนอแนะดังกล่าวนี้ควรจะต้องมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ แบบครบวงจร
โดยการท างานเป็นทีมและยอมรับข้อเสนอแนะที่มีเหตุผล๓๑  

ในการตั้งทุนการศึกษามีนโยบายให้ทุกวัดจัดตั้งทุนการศึกษาและจัดหาทุนการศึกษาเพ่ิม 
เพ่ืออนุเคราะห์แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจน และนักเรียนที่ขยันเรียนมีความประพฤติ
เรียบร้อย เพ่ือพัฒนา ศักยภาพในการศึกษาเพ่ือให้นักเรียนเหล่านั้นได้ต่อยอดในการศึกษา๓๒ คือควรมี
การวางแผนให้ชัดเจนรัดกุมว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้มีกติกาให้ชัดเจนในการตั้งและเพ่ิมทุนควรตั้งทุนให้
มากหน่อยไม่ใช่ตั้งเพ่ือขอไปทีเท่านั้น ควรวางมาตรการให้ชัดเจนเป็นระดับๆ ไป ว่ามีผลอย่างไร ส่วนดี
                                                           

๒๗ สัมภาษณ์ พระครูโสภณคุณานุกูล, เจ้าคณะอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี, ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๒๘ สัมภาษณ์ พระครูสุจิตรัตนากร, เจ้าคณะต าบลบึงบา อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี,  

๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๒๙ สัมภาษณ์ พระครูสุวรรณวรการ, รองเจ้าคณะอ าเภอล าลูกกา อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี,  

๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๓๐ สัมภาษณ์ พระครูพิศาลสิริธรรม, เจ้าคณะต าบลศาลาครุ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี,  

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๓๑ สัมภาษณ์ พระครูวรธรรมวาทิ, เจ้าคณะอ าเภอลาดหลุมแก้ว อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี, 

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๓๒ สัมภาษณ์ พระราชกิตติเมธี, รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี, ๒๓ สงิหาคม ๒๕๕๘. 



๑๐๘ 

อย่างไรบ้าง๓๓ ๑. มีการวางแผนไว้ดีกว่าเดิม ๒. เพ่ิมทุนขึ้นทุกๆ ปี ท าเจ้าอาวาสเพ่ิมขยันมากขึ้น คือ
ตื่นตัวมากๆ ๓. การที่เจ้าภาพเพ่ิมทุนอาศัยญาติโยมตลอดเพราะบางวัดท่านก็ล าบากพอสมควร ท านุ
บ ารุงน้ าไฟวัดยังยาก ทุรกันดารมีอยู่เป็นอุปสรรคในการเพ่ิมทุน ตั้งของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี๓๔ 

สรุปได้ว่าด้านการวางแผนนั้นทางคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีจะมีการประชุมพระสังฆาธิ
การระดับเจ้าอาวาสทุกปี และได้เน้นเรื่องการตั้งทุน เพ่ิมทุน และแจกทุนการศึกษาสังเคราะห์และ
ระดับเจ้าคณะอ าเภอก็จะประชุมกันทุกเดือนพร้อมท่านเจ้าคณะอ าเภอทุกอ าเภอ ก็จัดประชุมเจ้า
อาวาสระดับอ าเภอชี้แจงในเรื่องนี้เป็นประจ า จะเป็นจุดแข็งในการตั้งทุน เพ่ิมทุน และแจกทุนของ
คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ผู้น าวัด คือ เจ้าอาวาสจะต้องมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาทั้ง
ด้านวัตถุปัจจัย บุคลากร ก็จะท าให้การขับเคลื่อนและด าเนินการตั้งทุนสงเคราะห์ดังกล่าว เกิดปัญหา
ต่างๆ ก็จะค่อยคลี่คลายไปในทางที่ดีโดยอาศัยองค์กรต่างๆ ให้การส่งเสริมสนับสนุน คือ ๑. เจ้า
อาวาสต้องมีวิสัยทัศน์ ๒. ต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ ๓. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ๔. ได้รับการ
สนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ ๕. ประชาชนเล็งเห็นผลประโยชน์ของการศึกษาและการขยาย
ความอุปถัมภ์เรื่องทุนดังกล่าว ดังนั้น ควรมีการวางแผนให้ชัดเจนรัดกุมว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้มี
กติกาให้ชัดเจนในการตั้งและเพ่ิมทุนควรตั้งทุนและควรมีการวางแผนจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
นโยบายของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี 

ตารางท่ี  ๔.๓  แนวทางพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะของสงฆ์จังหวัด
ปทุมธานี ด้านการวางแผน 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ 

๑ ด้านการวางแผนคือในตัวกองทุนนั้นเมื่อมีการมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์ขึ้น
มาแล้วควรมีการต่อยอดกองทุนในระดับที่สูงขึ้นไปเพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดของ
การศึกษา 

๘ 

๒ การวางแผนการจัดตั้งกองทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
ปทุมธานีมีแนวทางการพัฒนาที่สามารถรวมกลุ่มในระดับต าบลหรือในระดับ
อ าเภอแม้กระท่ังในระดับจังหวัด  

๗ 

๓ การตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ มีการวางแผนจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของคณะสงฆ์จั งหวัดปทุมธานี  ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการด้านตั้ ง
คณะกรรมการการควบคุมดูแลให้มีผู้รับผิดชอบที่เป็นรูปธรรมและเอาใจใส่จริงๆ 

๖ 

๔ การวางแผนงานที่จะพัฒนานั้น โดยปกติปัจจุบัน ปัญหาก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไร ที่
เป็นอยู่เขาก็แก้อยู่ปรับปรุงอยู่ตลอดจึงไม่มีข้อเสนอแนะ 

๗ 

                                                           
๓๓ สัมภาษณ์ พระครูอาทรธัญญานุรักษ์, เจ้าคณะต าบลบึงคอไห อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี,  

๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๓๔ สัมภาษณ์ พระครูไพศาลวัฒนคุณ, เจ้าคณะต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี,  

๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘. 



๑๐๙ 

ตารางท่ี  ๔.๓  แนวทางพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะของสงฆ์จังหวัด
ปทุมธานี ด้านการวางแผน (ต่อ) 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ 

๕ มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ ๓. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ๔. ได้รับการสนับสนุน
ส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ ๕. ประชาชนเล็งเห็นผลประโยชน์ของการศึกษา
และการขยายความอุปถัมภ์เรื่องทุนดังกล่าว  

๘ 

๖ การวางแผนให้ชัดเจนรัดกุมว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้มีกติกาให้ชัดเจนในการตั้ง
และเพ่ิมทุนควรตั้งทุนให้มากหน่อยไม่ใช่ตั้งเ พ่ือขอไปทีเท่านั้น ควรวาง
มาตรการให้ชัดเจนเป็นระดับๆไป ว่ามีผลอย่างไร ส่วนดีอย่างไรบ้าง 

๗ 

 
๔) แนวทางพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะของสงฆ์

จังหวัดปทุมธานี ด้านการด าเนินงาน  
ควรให้มีการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุสามเณรให้ได้เรียนในระดับที่

สูงขึ้น และมีการให้ทุนการศึกษาช่วยเหลือเด็กเรียนดีแต่ยากจน โดยการติดต่อประสานความร่วมมือ
กันระหว่างวัดกับสถานศึกษา , ควรจะส่งเสริมให้มีการตั้งทุนศึกษาสงเคราะห์อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือ
ความต่อเนื่องในการมอบทุนโดยก าหนดให้พระสังฆาธิการทุกรูปต้องตั้งทุนศึกษาสงเคราะห์๓๕    ๑. ที่
ผ่านมาการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์เป็นไปแบบตามมีตามเกิด งบประมาณไม่เพียงพอต้องช่วยเหลือ
ตัวเองมาก ผลจึงออกมาไม่ได้มาก พระต้องเสียสละหาทุนสนับสนุน ๒. ที่ผ่านมาโรงเรียนสอนศาสนา 
สอนเฉพาะทฤษฎี ไม่ได้เน้นสอนการปฏิบัติให้มากเพราะบางครั้งเด็กก็ไม่เข้าใจค าสอนบางค า และ
สอนวิปัสสนาในภาคปฏิบัติน้อย แต่พระสงฆ์เองก็มีข้อจ ากัดในการไปสอนในโรงเรีย 

โดยเฉพาะการสอนกรรมฐาน คือพระสงฆ์มีไม่พอที่จะเข้าไปสอนในโรงเรียนทุกแห่งได้ 
ดังนั้น ถ้าพระภิกษุ มีจริยาวัตรที่น่าศรัทธา จะสามารถเรียกศรัทธาจากญาติโยมได้  สิ่งที่ควร
ด าเนินการ ๒ อย่างคือ ให้มีการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในสถาบันการศึกษาระดับสูง เพ่ือ
ผลิตบัณฑิตทางพระพุทธศาสนาให้มากขึ้น มหาวิทยาลัยสงฆ์และส านักเรียนต่างๆ ที่ผลิตพระในระดับ
นี้ยังไม่สามารถผลิตได้มากตามที่ต้องการ จ าต้องอาศัยสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่รัฐจัด  ขอให้รับครูที่
เรียนจบวิชาพระพุทธศาสนาไปสอนในโรงเรียนทุกระดับ คือผู้ที่จะสอนวิชาศีลธรรมหรือวิชา
พระพุทธศาสนานั้นขอให้เป็นครูที่เรียนจบ ตามข้อ ๑. เท่านั้น คล้ายกับให้เป็นอนุศาสนาจารย์ประจ า
โรงเรียนเหมือนอนุศาสนาจารย์ของทหาร๓๖ ในการตั้งทุนสงเคราะห์ของนักเรียนเป็นหน้าที่ของเจ้า
อาวาสทุกวัดที่ต้องขวนขวายจัดตั้งทุนสงเคราะห์ทุนการศึกษาแก่นักเด็กนักเรียนอีกประการหนึ่งเป็น
การเพ่ิมพูลเกียรติคุณของคณะสงฆ์ไทยว่า คณะสงฆ์ไม่ใช่เป็นผู้รับอย่างเดียวยังเป็นผู้ให้ในโอกาสที่
ควรให้ พระสงฆ์ไม่ทอดทิ้งประชาชน ในการมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์ แก่เด็กนักเรียนแก่นักเรียน
ชั้นประถม มัธยมศึกษาก็ดี อุดมศึกษาก็ดี ท าการเปิดเผยให้คนภายนอก ภายในทราบทั่วกัน โดยจัด

                                                           
๓๕ สัมภาษณ์ พระเทพรัตนสุธี, เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๓๖ สัมภาษณ์ นายจิรวิชญ์ นิยมธรรม, ผู้อ านวยการส านักงานพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี,  

๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘. 



๑๑๐ 

รวมกับอ าเภอละหนึ่งแห่ง ณ วัดใดวัดหนึ่งก็ได้และให้เจ้าอาวาสน านักเรียนที่อยู่ในวัดของตนไปรับทุน
พร้อมกับเชิญชวนราชการ พ่อค้า ประชาชน ให้มารับทราบด้วย๓๗  

การพัฒนาแนวทางด้านการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนการศึกษาสงเคราะห์ควร
ก าหนดทิศทางเกี่ยวกับตัวปัจจัยด้านต่างๆ ที่องค์กรจะได้เข้ามาในองค์กรไม่ว่าจะเป็นด้านบุคคลที่จะ
เข้ามาท างานหรือรับผิดชอบหน้าที่ในองค์กรและตัวปัจจัยที่องค์กรจะได้ควรมีช่องทางที่หลากหลาย
หากต้องการให้กองทุนที่ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ข้อเสนอแนะ ด้านการด าเนินงานควรมีการ
วางโครงสร้างควรก าหนดเป้าหมายของผู้รับการศึกษาว่าจะเป็นเพศไหนบรรพชิตหรือฆราวาสและเมื่อ
กลุ่มการตรวจติดตามวัดผลกองทุนด้วยและเพ่ิม๓๘  

การด าเนินงานการจัดตั้งทุนและเพ่ิมทนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
ปทุมธานี นั้นอาจมีแนวทางพัฒนาที่จะสามารถขยายการมอบทุนการศึกษาโดยอาจสามารถพัฒนา
เป็นระดับต าบล ระดับอ าเภอ หรือระดับจังหวัด หรือแม้การด าเนินการแจกทุนการศึกษา ซึ่งอาจ
พัฒนาการสงเคราะห์ทุนการศึกษาตลอดชีพ และสามารถขยายวงให้กว้างขึ้นได้ในอนาคต ๓๙ การ
จัดตั้งทุนสงเคราะห์นักเรียน เป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสทุดวัดที่จะต้องขวนขวายจัดตั้งทุนสงเคราะห์โดย
มุ่งเป็นทุนการเรียนแก่นักเรียน อีกประเภทหนึ่งก็เป็นการเพิ่มพูนเกียรติคุณของคณะสงฆ์ไทยว่า  

คณะสงฆ์ไม่ใช่เป็นผู้รับอย่างเดียว ยังเป็นผู้ให้ในโอกาสที่ควรจะได้ พร้อมกับเป็นการ
เพ่ิมพูนเกียรติคุณของวัดนั้นๆ อีกด้วย ท าให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็กเหล่านั้นมีความอุ่นใจว่า 
“พระสงฆ์มิได้ทอดทิ้งประชาชน” ในการมอบทุนการศึกษา (ทุนสงเคราะห์) แก่นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาก็ดี ชั้นมัธยมศึกษาก็ดี ชั้นอุดมศึกษาก็ดี ไม่ควรท าเป็นการควรในควรท าเป็นการเปิดเผย
ให้ประชาชนคนภายนอกได้ทราบด้วยโดยจัดรวมกับอ าเภอละ ๑ แห่ง ณ วัดใดวัดหนึ่งก็ได้และให้เจ้า
อาวาสน านักเรียนที่อยู่ในวัดของตนที่ได้รับทุน ไปรับทุนในพิธีนี้พร้อมกับเชิญชวนข้าราชการ พ่อค้า 
และประชาชนให้มาร่วมรับทราบด้วย๔๐ การด าเนินงานการจัดตั้งกองทุนและเพ่ิมทุนแนวทางพัฒนา
นั้นก็พัฒนาทั้งจังหวัดก็ท าด้านการพัฒนาอยู่แล้วและก็ดีอยู่แล้ว๔๑  

ด้านการด าเนินการทางคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีท างานตามขั้นตอน คือ ระดับวัด เจ้า
อาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสจัดตั้งระดับต าบลควบคุมดูแลรวบรวมเอกสารข้อมุลการจัดตั้งทุนการศึกษา
แล้วส่ง เจ้าอาวาสอ าเภอรวบรวมส่งจังหวัด ส่วนการตั้งทุนนั้นวัดจะตั้งในระดับไหน จะระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา ก็ข้ึนอยู่กับศักยภาพของแต่ละวัด๔๒  
                                                           

๓๗ สัมภาษณ์ พระครูโสภณกิจจารักษ์, เจ้าคณะต าบลบึงบอน อ าเภอหนองสือ จังหวัดปทุมธานี,  
๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘. 

๓๘ สัมภาษณ์ พระครูปทุมรัตนาธาร, เจ้าคณะต าบลลาดหลุมแก้ว อ าเภอลาดหลุมแก้ว, ๒๗ สิงหาคม 
๒๕๕๘. 

๓๙ สัมภาษณ์ พระครูโสภณคุณานุกูล, เจ้าคณะอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี, ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๔๐ สัมภาษณ์ พระครูสุจิตรัตนากร, เจ้าคณะต าบลบึงบา อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี,  

๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๔๑ สัมภาษณ์ พระครูสุวรรณวรการ, รองเจ้าคณะอ าเภอล าลูกกา อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี,  

๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๔๒ สัมภาษณ์ พระครูพิศาลสิริธรรม, เจ้าคณะต าบลศาลาครุ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี,  

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘. 



๑๑๑ 

การด าเนินงานของแต่ละวัดโดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้ขับเคลื่อนที่มีบทบาทและความส าคัญใน
การตั้งทุนโดยอาศัยศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนให้การสนับสนุนเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาทุน
สงเคราะห์นักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ-สามเณร ส่วนปัญหาก็คือขาดการสนับสนุนและส่งเสริมจาก
หน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนที่ไม่เห็นความส าคัญในเบื้องต้นนี้จากผู้น าวัดคือ เจ้าอาวาสต้อง
มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเล็งเห็นประโยชน์ของการศึกษาเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ส่วนรวม มีความรอบรู้ในงานที่จะท ามีความอดทนและมีความยุติธรรมประสิทธิภาพและ
ก็จะบังเกิดข้ึน๔๓ 

ในการตั้งทุนการศึกษา มีระเบียบแบบแผน โดยให้ทุกวัดจัดตั้งทุนการศึกษา เพ่ิม
ทุนการศึกษา โดยเปิดบัญชีทุนการศึกษาสงเคราะห์โดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้ดูแล และมีการเพ่ิมทุนในแต่
ละปีบางส่วนอาจขัดข้องในเรื่องทุนทรัพย์อยู่บ้าง แต่ส่วนใหญ่ด าเนินไปด้วยดี๔๔ คือคิดว่าการจัดการ
ในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ด้านการด าเนินงาน ควรให้เป็นระบบเดียวกันในการด าเนินงานว่า  
มีการวางแผนให้ชัดเจนรัดกุมในการด าเนินงานควรตั้งทุนและเพ่ิมทุนให้มากพอสมควรและก็ไม่น้อย
ไปให้ข้อมูลต่างๆ ให้ควรเข้าใจในการสงเคราะห์ด้านการศึกษาว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้าง ก็จะไม่เกิด
ปัญหาเกิดขึ้น ช่วยกันพัฒนาปรับปรุงพัฒนารูปแบบต่างๆ เข้าใจยิ่งขึ้นให้ทันสมัย๔๕  เพ่ือมองเห็น
ความส าคัญของพุทธศาสนา ของคือมีโทษ เมื่อเขาได้ดีจะมองเห็นความส าคัญของพระสงฆ์ว่ามีการ
สนับสนุนด้านการศึกษา๔๖ ๑. จัดการของสงฆ์จังหวัดปทุมธานี มีแนวร่วมไปในทางที่ดีขึ้น ๒. เป็นการ
ชี้แนะให้เห็นความส าคัญ การศึกษาสงเคราะห์ของเยาวชนผู้ขาดทุนทรัพย์ว่ามีการดี  ๓. เป็นส่งเสริม
ให้เด็กด้อยโอกาสได้เรียนหนังสือ๔๗ 

สรุปได้ว่า การจัดตั้งทุนสงเคราะห์นักเรียน เป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสทุดวัดที่จะต้อง
ขวนขวายจัดตั้งทุนสงเคราะห์โดยมุ่งเป็นทุนการเรียนแก่นักเรียน อีกประเภทหนึ่งก็เป็นการเพ่ิมพูน
เกียรติคุณของคณะสงฆ์ไทยว่า คณะสงฆ์ไม่ใช่เป็นผู้รับอย่างเดียว ยังเป็นผู้ให้ในโอกาสที่ควรจะได้ 
พร้อมกับเป็นการเพิ่มพูนเกียรติคุณของวัดนั้นๆ อีกด้วย ท าให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็กเหล่านั้นมี
ความอุ่นใจว่า “พระสงฆ์มิได้ทอดทิ้งประชาชน” การด าเนินงานการจัดตั้งกองทุนและเพ่ิมทุนแนวทาง
พัฒนานั้นก็พัฒนาทั้งจังหวัดก็ท าด้านการพัฒนาอยู่แล้วและก็ดีอยู่แล้ว   ด้านการด าเนินการทางคณะ
สงฆ์จังหวัดปทุมธานีท างานตามขั้นตอน คือ ระดับวัด เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้ าอาวาสจัดตั้งระดับต าบล
ควบคุมดูแลรวบรวมเอกสารข้อมุลการจัดตั้งทุนการศึกษาแล้วส่ง เจ้าอาวาสอ าเภอรวบรวมส่งจังหวัด 
ส่วนการตั้งทุนนั้นวัดจะตั้งในระดับไหน จะระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา  

                                                           
๔๓ สัมภาษณ์ พระครูวรธรรมวาทิ, เจ้าคณะอ าเภอลาดหลุมแก้ว อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี, 

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๔๔ สัมภาษณ์ พระราชกิตติเมธี, รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๔๕ สัมภาษณ์ พระครูอาทรธัญญานุรักษ์, เจ้าคณะต าบลบึงคอไห อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี,  

๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๔๖ สัมภาษณ์ พระครูไพศาลวัฒนคุณ, เจ้าคณะต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี,  

๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๔๗ สัมภาษณ์ พระครูสุวรรณวรการ, รองเจ้าคณะอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี, ๒๖ สิงหาคม 

๒๕๕๘. 



๑๑๒ 

ก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละวัด การด าเนินงานของแต่ละวัดโดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้ขับเคลื่อนที่มี
บทบาทและความส าคัญในการตั้งทุนโดยอาศัยศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนให้การสนับสนุนเพ่ือเป็น
แนวทางการพัฒนาทุนสงเคราะห์นักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ-สามเณร  

ตารางท่ี  ๔.๔  แนวทางพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะของสงฆ์จังหวัด
ปทุมธานี ด้านการด าเนินงาน 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ 
๑ ควรจะส่งเสริมให้มีการตั้งทุนศึกษาสงเคราะห์อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือความ

ต่อเนื่องในการมอบทุนโดยก าหนดให้พระสังฆาธิการทุกรูปต้องตั้งทุนศึกษา
สงเคราะห ์

๖ 

๒ การพัฒนาแนวทางด้านการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนการศึกษา
สงเคราะห์ควรก าหนดทิศทางเก่ียวกับตัวปัจจัยด้านต่างๆ ที่องค์กรจะได้เข้ามา
ในองค์กรไม่ว่าจะเป็นด้านบุคคลที่จะเข้ามาท างานหรือรับผิดชอบหน้าที่ใน
องค์กรและตัวปัจจัยที่องค์กรจะได้ควรมีช่องทางที่หลากหลาย 

๘ 

๓ การด าเนินงานการจัดตั้งทุนและเพ่ิมทนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดปทุมธานี นั้นอาจมีแนวทางพัฒนาที่จะสามารถขยายการมอบ
ทุนการศึกษาโดยอาจสามารถพัฒนาเป็นระดับต าบล ระดับอ าเภอ หรือระดับ
จังหวัด 

๗ 

๔ ด้านการด าเนินการทางคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีท างานตามขั้นตอน คือ 
ระดับวัด เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสจัดตั้งระดับต าบลควบคุมดูแลรวบรวม
เอกสารข้อมุลการจัดตั้งทุนการศึกษาแล้วส่ง เจ้าอาวาสอ าเภอรวบรวมส่ง
จังหวัด  

๕ 

๕ การด าเนินงานของแต่ละวัดโดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้ขับเคลื่อนที่มีบทบาทและ
ความส าคัญในการตั้งทุนโดยอาศัยศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนให้การสนับสนุน
เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาทุนสงเคราะห์นักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ -
สามเณร  

๙ 

๖ ในการตั้งทุนการศึกษา มีระเบียบแบบแผน โดยให้ทุกวัดจัดตั้งทุนการศึกษา 
เพ่ิมทุนการศึกษา โดยเปิดบัญชีทุนการศึกษาสงเคราะห์โดยมีเจ้าอาวาสเป็น
ผู้ดูแล และมีการเพ่ิมทุนในแต่ละปีบางส่วนอาจขัดข้องในเรื่องทุนทรัพย์อยู่
บ้าง แต่ส่วนใหญ่ด าเนินไปด้วยดี 

๖ 

 
๕) แนวทางพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะของสงฆ์

จังหวัดปทุมธานีด้านการติดตามผล  
ในแต่ละปีพระสังฆาธิการทุกวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี จะต้องส่งบัญชี

ธนาคารจัดตั้ง/เพ่ิมทุน และรายชื่อผู้รับทุนภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม (ต าบล-อ าเภอ-จังหวัด) และใน
การประชุมใหญ่ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี (เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วย) จะมีการอธิบายให้



๑๑๓ 

พระสังฆาธิการ ได้ทราบถึงความส าคัญในเรื่องนี้ เพ่ือเป็นหลักยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทางเดียวกัน เป็น
ประจ าทุกปี๔๘ ๑. การติดตามประเมินผลโดยดูจากจ านวนผู้ที่ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับทุนการศึกษา
สงเคราะห์ของจังหวัดปทุมธานีแต่ละปีการศึกษา ที่สนับสนุนให้พระภิกษุ สามเณร นักเรียนนักศึกษา
๒. ก าหนดตัวชี้วัดในการเพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์ในแต่ละปีร้อยละเท่าไร ปัญหาคือขาดการ
ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องของผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดสรรทุนการศึกษาสงเคราะห์
ข้อเสนอแนะ-จัดตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการให้ทุนการศึกษาสงเคราะห์-ให้ผู้ได้รับทุน
จัดท ารายงานผลการศึกษาต่อเจ้าของทุนอย่างต่อเนื่อง๔๙  

ด้านการศึกษาติดตามประเมินผลมีแนวทางพัฒนาการระบบการศึกษาและข้อเสนอแนะ
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา การตั้งทุนสงเคราะห์การศึกษาของเด็กตามที่
คณะสงฆ์มีนโยบายให้วัดต่างๆ ด าเนินการตั้งทุนและแจกทุนการศึกษาทุกระดับซึ่งในปีนี้ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
ในการตั้งทุนแจกทุนได้เวียนมาถึงเจ้าคณะต าบลรวบรวมส่งเจ้าคณะอ าเภอให้ เจ้าคณะอ าเภอ
ด าเนินการสรุปการตั้งทุนแจกทุนเพ่ิมทุนแต่ละอ าเภอรายงานเจ้าคณะจังหวัดทราบ ท่านเจ้าคณะ
จังหวัดรวบรวมส่งเจ้าคณะภาคทราบต่อไปเป็นประจ าทุกปีจึงไม่มีปัญหาประการใดของจังหวัด
ปทุมธานี๕๐ ตัวนี้ค่อนข้างส าคัญเพราะสามารถวัดคุณภาพทั้งของการจัดตั้งกองทุนได้ทั้งเชิ งปริมาณ
และเชิงคุณภาพ เพราะการให้ทุนการศึกษาองค์ประกอบของการให้ทุนต้องดูตัวผู้รับทุนเพราะการให้
ทุนจ านวนกองทุนที่มากไม่ได้หมายถึงผลลัพธ์ของการศึกษาว่ามีตามจ านวนกองทุนคืออาจได้ผลลัพธ์ดี
หรือไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนั้นการติดตามประเมินผลจึงมีส่วนเป็นส่วนส าคัญมากในการพัฒนา
กองทุนให้บรรลุถึงเป้าประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนข้อเสนอแนะ เมื่อรู้ทิศทางในการแจกจ่ายกองทุน
ควรมีการจัดตั้งกองทุนต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นอีก เพราการตั้งทุนการศึกษาคือการให้โอกาสด้านการ
เรียนรู้ของผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ดังนี้๕๑  

การติดตามและการประเมินผล การจัดตั้งทุนและเพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดปทุมธานีนั้นโดยปกติระเบียบปฏิบัติก็ไม่ค่อยได้เห็นทางด้านนี้เท่าไหร่และควรให้มีการจัดอบรม 
ถวายความรู้พระสังฆาธิการอย่างไร ในเรื่องการติดตามและการประเมิลผล ตลอดถึงมีแนวทางการพัฒนา
อย่างไร ของการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ เพื่อให้พระสังฆาธิการมีความรู้ความเข้าใจ และมีแนวทาง
เดียวกันและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือความสอดคล้องทั้งในด้านการวางแผน การด าเนินการและ
ติดตามประเมินผล ของคณะสงฆ์ที่ยั่งยืน๕๒ ด้านการติดตาม และประเมินผลมีแนวทางพัฒนาการพัฒนา
ระบบการศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย
ความการตั้งทุนสงเคราะห์การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนทุกวัด ตามที่คณะสงฆ์มีนโยบายให้วัดต่างๆ 

                                                           
๔๘ สัมภาษณ์ พระเทพรัตนสุธี, เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๔๙ สัมภาษณ์ นายจิรวิชญ์ นิยมธรรม, ผู้อ านวยการส านักงานพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี,  

๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๕๐ สัมภาษณ์ พระครูโสภณกิจจารักษ์, เจ้าคณะต าบลบึงบอน อ าเภอหนองสือ จังหวัดปทุมธานี,  

๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๕๑ สัมภาษณ์ พระครูปทุมรัตนาธาร, เจ้าคณะต าบลลาดหลุมแก้ว อ าเภอลาดหลุมแก้ว, ๒๗ สิงหาคม 

๒๕๕๘. 
๕๒ สัมภาษณ์ พระครูโสภณคุณานุกูล, เจ้าคณะอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี, ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘. 



๑๑๔ 

ด าเนินการตั้งทุน/แจกทุนการศึกษา แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ซึ่งในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ การตั้งทุนแจกทุนศึกษาสงเคราะห์ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งจังหวัดขอให้เจ้าคณะ
ต าบลรวบรวมจัดท าบัญชีส่งให้อ าเภอ และให้เจ้าคณะอ าเภอ ด าเนินการให้พระเลขานุการฯ  

สรุปการตั้งทุน เพ่ิมทุน และการแจกทุน ตามแบบฟอร์มที่จังหวัดส่งมาให้พระเลขานุการ
เป็นตัวอย่าง เมื่อสรุปในอ าเภอของตนเรียบร้อยแล้วให้น าส่งจังหวัด พร้อมทั้งไฟล์ การตั้งทุน แจกทุน
ด้วยเพ่ือจังหวัดจักได้รวบรวมน าส่งเจ้าคณะภาคต่อไป๕๓ การติดตามประเมินผลงาน ก็ดีดูเรื่อง
การศึกษา นักศึกษา มากน้อยประการใด ทั้งบาลี ธรรมะ และธรรมศึกษานักเรียนมีผลงานดีตลอดทุก
ปี เป็นตัวประเมินได้ดี ด้านการติดตามและประเมินผลทางคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีจะมีเอกสาร
น ามาชี้แจงให้คระสงฆ์ได้ทราบว่า วัดไหนบ้างที่ยังไม่ตั้งทุน วัดไหนบ้างที่ตั้งทุนแล้วได้เพ่ิมทุนและได้
แจกทุนหรือไม่อย่างไร ในกรณีนี้เจ้าคณะจังหวัดท่านได้สอบถามทุกวัดในเขตปกครองอย่างทั่วถึง และ 
ได้แจ้งบัญชียอดเงินของแต่ละวัดที่ตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ ได้แจกเอกสารในการเพ่ิมทุนการศึกษา
สงเคราะห์ ได้แจกเอกสารในการแจกทุนการศึกษาสงเคราะห์๕๔ ผู้น าที่มีอ านาจและหน้าที่ในการ
ด าเนินงานส่วนนี้จะต้องติดตามการตั้งกองทุน และเพ่ิมทุนเป็นประจ าทุกปีและให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เช่น บุคลากรภายในวัด พระภิกษุ ไวยาวัจกรกรรมการวัดได้ร่วมกันท างานติดตามการประเมินผลแต่
ละที่ว่าได้ตั้งทุนเพ่ิมทุนมีงบประมาณเท่าไหร่และเงินที่จะได้มาเพ่ิมนั้นมาจากไหน ในส่วนปัญหานั้น
อาจจะมาจากปัจจัยภายในองค์กร เช่น ผู้น าไม่มีศักยภาพในด้านการด าเนินงานและไม่มีการ
มอบหมายงานดังกล่าว ส่วนข้อเสนอแนะ ผู้น าต้องมีวิสัยทัศน์รอบรู้งานในหน้าที่ เป็นผู้น าที่ดี เลือก
งานให้เหมาะกับคนมีความอดทนสร้างแรงจูงใจมีความยุติธรรมก็สามารถที่จะด าเนินงานขับเคลื่อน
การตั้งทุนแจกทุนและเพ่ิมทุนให้เกิดแก่ส่วนรวม๕๕ มีการติดตามและประเมินผลการตั้งทุน เพ่ือให้
เป็นไปในทิศทางท่ีดีเละเกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดตั้งทุนและเพ่ิมทุนแก่นักเรียนนักศึกษา๕๖ คิดว่า 

การจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ด้านการติดตามและประเมินผลมีปัญหาคือ
แต่ละระดับชั้นไม่ค่อยติดตามผลเท่าควรปล่อยปะละเลยชักช้า เพราะบางวัดก็ไม่มีการตั้งทุนเลยไม่ให้
ความร่วมมือคณะสงฆ์เลย จะต้องมีมาตรการบังคับให้ยอมรับได้ ให้เห็นความส าคัญในด้านการศึกษา
สงเคราะห์ จะต้องเรียกมาอบรมบ่อยๆ หรือเรียกมาตักเตือนเสียบ้าง และติดตามผลประเมินผลต่าง
แต่ละรูปด้วย ขับเคลื่อนไปถึงไหนแล้ว๕๗ ๑. ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นความส าคัญของ
การศึกษาของเด็กมากขึ้น๒. เพ่ือเพ่ิมความส าคัญการตั้งทุนขึ้น ๓. เพ่ือป้องกันทางโลก มองพระสงฆ์
อีกมุมหนึ่ง ๔. ต้องช่วยกันส่งเสริมในการตั้งทุนมากขึ้นไป มักจะมีอุปสรรคอยู่บ้างก็ต้องช่วยกันต่อไป 

                                                           
๕๓ สัมภาษณ์ พระครูสุจิตรัตนากร, เจ้าคณะต าบลบึงบา อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี,  

๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๕๔ สัมภาษณ์ พระครูสุวรรณวรการ, รองเจ้าคณะอ าเภอล าลูกกา อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี,  

๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๕๕ สัมภาษณ์ พระครูพิศาลสิริธรรม, เจ้าคณะต าบลศาลาครุ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี,  

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๕๖ สัมภาษณ์ พระครูวรธรรมวาทิ, เจ้าคณะอ าเภอลาดหลุมแก้ว อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี, 

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๕๗ สัมภาษณ์ พระราชกิตติเมธี, รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 



๑๑๕ 

สรุปได้ว่า ด้านการศึกษาติดตามประเมินผลมีแนวทางพัฒนาการระบบการศึกษาและ
ข้อเสนอแนะในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา การตั้งทุนสงเคราะห์การศึกษาของ
เด็กตามที่คณะสงฆ์มีนโยบายให้วัดต่างๆ ด าเนินการตั้งทุนและแจกทุนการศึกษาทุกระดับซึ่งในปีนี้ พ.ศ. 
๒๕๒๘ ในการตั้งทุนแจกทุนได้เวียนมาถึงเจ้าคณะต าบลรวบรวมส่งเจ้าคณะอ าเภอให้เจ้าคณะอ าเภอ
ด าเนินการสรุปการตั้งทุนแจกทุนเพ่ิมทุนแต่ละอ าเภอรายงานเจ้าคณะจังหวัดทราบ ท่านเจ้าคณะจังหวัด
รวบรวมส่งเจ้าคณะภาคทราบต่อไปเป็นประจ าทุกปีจึงไม่มีปัญหาประการใดของจังหวัดปทุมธานี การ
ติดตามประเมินผลงาน ก็ดีดูเรื่องการศึกษา นักศึกษา มากน้อยประการใด ทั้งบาลี ธรรมะ และธรรม
ศึกษานักเรียนมีผลงานดีตลอดทุกปี เป็นตัวประเมินได้ดี ด้านการติดตามและประเมินผลทางคณะสงฆ์
จังหวัดปทุมธานีจะมีเอกสารน ามาชี้แจงให้คระสงฆ์ได้ทราบว่า  

วัดไหนบ้างที่ยังไม่ตั้งทุน วัดไหนบ้างที่ตั้งทุนแล้วได้เพ่ิมทุนและได้แจกทุนหรือไม่อย่างไร 
ผู้น าที่มีอ านาจและหน้าที่ในการด าเนินงานส่วนนี้จะต้องติดตามการตั้งกองทุน และเพ่ิมทุนเป็นประจ า
ทุกปีและให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น บุคลากรภายในวัด พระภิกษุ ไวยาวัจกรกรรมการวัดได้ร่วมกัน
ท างานติดตามการประเมินผลแต่ละที่ว่าได้ตั้งทุนเพ่ิมทุนมีงบประมาณเท่าไหร่และเงินที่จะได้มาเพ่ิมนั้น
มาจากไหน 

ตารางท่ี  ๔.๕  แนวทางพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะของสงฆ์จังหวัด
ปทุมธานี ด้านการติดตามผล 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ 
๑ การติดตามประเมินผลโดยดูจากจ านวนผู้ที่ ได้รับการส่ งเสริมให้ได้รับ

ทุนการศึกษาสงเคราะห์ของจังหวัดปทุมธานีแต่ละปีการศึกษา ที่สนับสนุนให้
พระภิกษุ สามเณร นักเรียนนักศึกษา 

๕ 

๒ ก าหนดตัวชี้วัดในการเพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์ในแต่ละปีร้อยละเท่าไร 
ปัญหาคือขาดการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องของผลลัพธ์ที่ได้จากการ
จัดสรรทุนการศึกษาสงเคราะห์ข้อเสนอแนะ-จัดตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการให้ทุนการศึกษาสงเคราะห์ -ให้ผู้ได้รับทุนจัดท ารายงานผล
การศึกษาต่อเจ้าของทุนอย่างต่อเนื่อง 

๗ 

๓ การวัดผลประเมินผลค่อนข้างที่จะส าคัญเพราะสามารถวัดคุณภาพทั้งของการ
จัดตั้งกองทุนได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพราะการให้ทุนการศึกษา
องค์ประกอบของการให้ทุนต้องดูตัวผู้รับทุนเพราะการให้ทุนจ านวนกองทุนที่
มากไม่ได้หมายถึงผลลัพธ์ของการศึกษาว่ามีตามจ านวนกองทุนคืออาจได้
ผลลัพธ์ดีหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

๕ 

 

 

 



๑๑๖ 

ตารางท่ี  ๔.๕  แนวทางพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะของสงฆ์จังหวัด
ปทุมธานี ด้านการติดตามผล (ต่อ) 

ข้อที่ ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ 
๔ การติดตามและการประเมินผล การจัดตั้งทุนและเพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์

ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีนั้นโดยปกติระเบียบปฏิบัติก็ไม่ค่อยได้เห็นทางด้าน
นี้เท่าไหร่และควรให้มีการจัดอบรม ถวายความรู้พระสังฆาธิการอย่างไร  

๔ 

๕ ด้านการติดตาม และประเมินผลมีแนวทางพัฒนาการพัฒนาระบบการศึกษา
ความคิด เห็นและข้อ เสนอแนะในการประเมินผลการปฏิบัติ งานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความการตั้งทุนสงเคราะห์การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนทุก
วัด ตามที่คณะสงฆ์มีนโยบายให้วัดต่างๆ ด าเนินการตั้งทุน/แจกทุนการศึกษา แก่
นักเรียนระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา  

๘ 

๖ การจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ด้านการติดตามและประเมินผลมี
ปัญหาคือแต่ละระดับชั้นไม่ค่อยติดตามผลเท่าควรปล่อยปะละเลยชักช้า เพราะ
บางวัดก็ไม่มีการตั้งทุนเลยไม่ให้ความร่วมมือคณะสงฆ์เลย จะต้องมีมาตรการ
บังคับให้ยอมรับได้  

๖ 

 
จากผลการวิจัยโดยวิธีสัมภาษณ์นั้นในห้าประเด็นกล่าวคือ ๑) การจัดการในการตั้ง

ทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีในปัจจุบัน ๒) ปัญหาการจัดการในการตั้ง
ทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ๓) แนวทางพัฒนาการจัดการในการตั้ง
ทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะของสงฆ์จังหวัดปทุมธานี  ด้านการวางแผน ๔) แนวทางพัฒนาการ
จัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะของสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ด้านการด าเนินงาน และ๕)  

แนวทางพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะของสงฆ์จังหวัด
ปทุมธานีด้านการติดตามและประเมินผลนั้นจะเห็นว่าในเรื่องของสภาพปัญหาในการจัดตั้งทุนและ
เพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์นั้นมีปัญหาพอสมควรแต่อย่างไรก็ตามพระสังฆาธิการที่มีหน้าที่
รับผิดชอบและมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงก็ได้ให้แนวทางและวิธีการเพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์ดังกล่าว
ไว้ เพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยได้น าข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากการสัมภาษณ์มาจัดท า
เป็นแบบสอบถามเพ่ือที่จะสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งทุนว่ามีแนวความคิดเป็นเช่นไรเหมือนกัน
หรือต่างกันกับผู้ที่ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยวิธีสัมภาษณ์มาซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
๔.๒  การพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
ปทุมธาน ี
 ๔.๒.๑ สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของพระภิกษุผู้บริหารวัดหรือคณะกรรมการวัด พระภิกษุ
และบุคลากรภายในวัด และประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ 
จ าแนกตามสถานภาพปัจจุบัน อายุ และการศึกษาเปรียญธรรม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 



๑๑๗ 

ตารางท่ี ๔.๖ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม                                       (n=๒๔๒) 
ที่ สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
๑ อายุ   
 ๒๐-๒๕ ปี ๓๖ ๑๔.๙๐ 
 ๒๖-๓๐ ปี ๙๑ ๓๗.๖๐ 
 ๓๑-๓๕ ปี ๖๔ ๒๖.๔๐ 
 ๓๖-๔๐ ปี ๓๑ ๑๒.๘๐ 
 มากว่า ๔๐ ป ี ๒๐ ๘.๓๐ 
 ผลรวม ๒๔๒ ๑๐๐.๐๐ 
๒ พรรษา   
 ๕-๑๐ พรรษา ๓๘ ๑๕.๗๐ 
 ๑๑-๑๕ พรรษา ๒๗ ๑๑.๒๐ 
 ๑๖-๒๐ พรรษา ๗๑ ๒๙.๓๐ 
 มากว่า ๒๐ พรรษา ๑๐๖ ๔๓.๘๐ 
 ผลรวม ๒๔๒ ๑๐๐.๐๐ 
๓ วุฒิการศึกษาสามัญ   
 ต่ ากว่าปริญญาตร ี ๑๓๙ ๕๗.๔๐ 
 ปริญญาตร ี ๖๔ ๒๖.๔๐ 
 สูงกว่าปริญญาตร ี ๓๙ ๑๖.๑๐ 
 ผลรวม ๒๔๒ ๑๐๐.๐๐ 
๔ วุฒิการศึกษาทางธรรม   
 นักธรรมชั้นตร ี ๘๓ ๓๔.๓๐ 
 นักธรรมชั้นโท ๖๙ ๒๘.๕๐ 
 นักธรรมชั้นเอก ๙๐ ๓๗.๒๐ 
 ผลรวม ๒๔๒ ๑๐๐.๐๐ 
๕ วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม   
 ประโยค ๑-๒, ถึง ป.ธ.๓ ๗๙ ๓๒.๖๐ 
 ป.ธ.๔-๖ ๖๒ ๒๕.๖๐ 
 ป.ธ.๗-๙ ๑๐๑ ๔๑.๗๐ 
 ผลรวม ๒๔๒ ๑๐๐.๐๐ 
๖ สถานภาพของผู้ตอบสอบถาม   
 พระภิกษุผู้บริหารกองทุน ๕๐ ๒๐.๗๐ 
 คณะกรรมการกองทุน ๖๐ ๒๔.๘๐ 
 พระภิกษุทั่วไป ๙๘ ๔๐.๕๐ 
 ประชาชนทั่วไป ๓๔ ๑๔.๐๐ 
 ผลรวม ๒๔๒ ๑๐๐.๐๐ 

   
 



๑๑๘ 

 
จากตารางที่ ๔.๖ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นมีอายุระหว่าง ๒๖-๓๐ ปี 

จ านวน ๙๑ คน คิดเป็น ๓๗.๖๐ เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคืออายุระหว่าง ๓๑-๓๕ ปี จ านวน ๖๔ คน คิด
เป็น ๒๖.๔๐ เปอร์เซ็นต์ น้อยที่สุดคือ มากกว่า ๔๐ ปีขึ้นไป จ านวน ๒๐ คน คิดเป็น ๘.๓๐ 
เปอร์เซ็นต ์
 ส่วนพรรษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุพรรษามากกว่า ๒๐ พรรษา จ านวน 
๑๐๖ รูป คิดเป็น ๔๓.๘๐ เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ ๑๖-๒๐ พรรษา จ านวน ๗๑ รูป คิดเป็น ๒๙.๓๐ 
เปอร์เซ็นต์ น้อยที่สุดคือ ๒๗ พรรษา จ านวน ๒๗ รูป คิดเป็น ๑๑.๒๐ เปอร์เซ็นต์ ส่วนพรรษาน้อย
กว่า ๕ นั้นไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีพรรษาน้อยกว่า ๕ พรรษาเลย 
 วุฒิการศึกษาสามัญของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 
๑๓๙ รูป คิดเป็น ๕๗.๔๐ เปอร์เซ็นต์ น้อยที่สุดคือ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน ๓๙ รูป คิดเป็น 
๑๖.๑๐ เปอร์เซ็นต ์
 วุฒิการศึกษาทางธรรมของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือนักธรรมชั้นเอก จ านวน ๙๐ 
รูป คิดเป็น ๓๗.๒๐ เปอร์เซ็นต์ น้อยที่สุดคือนักธรรมชั้นโท จ านวน ๖๙ รูป คิดเป็น ๒๘.๕๐ 
เปอร์เซ็นต์ ส่วนไม่มีวุฒิทางธรรมนั้นปรากฏว่าทุกรูปสอบได้วุฒิทางธรรมตั้งแต่ชั้นตรีขึ้นไปหมดทุกรูป 
 วุฒิการศึกษาเปรียญธรรมของผู้ตอบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเปรียญธรรม ๗-๙ จ านวน 
๑๐๑ รูป คิดเป็น ๔๑.๗๐ เปอร์เซ็นต์ น้อยที่สุดคือประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๓ จ านวน ๗๙ รูป คิดเป็น 
๓๒.๖๐ เปอร์เซ็นต ์
 ๔.๒.๒  การพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
ปทุมธานีที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
  การพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์การพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์
ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ๑) การวิเคราะห์ระดับการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของ
คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี 
  ผลการวิเคราะห์การพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดปทุมธานีตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน 
ด้านการด าเนินงานและด้านการติดตามและประเมินผล มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๒ ถึง
ตารางที่ ๔.๕ ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 

 
ตารางที่ ๔.๗ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาการจัดการใน

การตั้ งทุนการศึกษาสง เคราะห์ของคณะสงฆ์จั งหวัดปทุมธานี  โดยภาพรวม  
                                                                                        (n=๒๔๒)       

ที ่ การพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์
ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี 

โดยภาพรวม 

ระดับ 
  S.D. แปลผล 

๑ ด้านการวางแผน ๓.๘๔ ๐.๘๓๘ มาก 
๒ ด้านการด าเนินการ ๓.๙๒ ๐.๔๓๗ มาก 
๓ ด้านการวัดผลและประเมินผล ๓.๘๘ ๐.๕๓๗ มาก 

ภาพรวม ๓.๘๘ ๐.๓๘๔ มาก 
  
 จากตารางที่ ๔.๗ พบว่า ระดับในการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์
ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =๓.๘๘)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน  
 
ตารางที่ ๔.๘ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาการจัดการใน

การตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ด้านการวางแผน        
                                                                                                       (n=๒๔๒) 

ที ่ การพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของ
คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี 

ด้านการวางแผน 

ระดับ 
  S.D. แปล

ผล 
๑ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการจัดท าแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน

ด้านศึกษาสงเคราะห์อย่างชัดเจน 
๓.๙๗ ๐.๗๐๘ มาก 

๒ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการจัดตารางเวลาในการท างานใน
เรื่องของงานด้านศึกษาสงเคราะห์ 

๓.๙๐ ๐.๖๘๓ มาก 

๓ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ในการ
จังกิจกรรมการจัดการในการตั้งทุนและทุนการศึกษา 

๓.๙๑ ๐.๖๙๗ มาก 

๔ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการวางแผนด้านงบประมาณประจ าปี
ในเรื่องของการศึกษาสงเคราะห์ 

๓.๙๕ ๐.๗๑๒ มาก 

๕ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบใน
เรื่องของการจังตั้งทุนเพ่ิมทุนเป็นการเฉพาะ 

๓.๖๕ ๐.๖๗๓ มาก 

๖ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการจัดประชุมเพ่ือวางแผนในเรื่อง
ของการจังตั้งทุนและเพ่ิมทุนเป็นระยะ ๆ 

๓.๖๙ ๐.๕๔๔ มาก 

  
 



๑๒๐ 

ตารางที่ ๔.๘ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาการจัดการใน
การตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ด้านการวางแผน (ต่อ)      

                                                                                                       (n=๒๔๒) 
ที ่ การพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของ

คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี 
ด้านการวางแผน 

ระดับ 
  S.D. แปล

ผล 
๗ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีส่วนร่วมกันในการวางแผนงานการ

ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาสงเคราะห์ 
๓.๘๒ ๐.๗๓๘ มาก 

๘ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีนโยบายในการจัดการเรื่องการจังตั้ง
ทุนและเพ่ิมทุนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

๓.๗๙ ๐.๘๐๔ มาก 

๙ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา
ช่วยกันวางแผนเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณในการให้
ทุนการศึกษา 

๓.๘๒ ๐.๗๓๐ มาก 

๑๐ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีเปิดโอกาสให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องมี
ส่วนรวมในการวางกรอบการเพ่ิมทุนและตั้งทุนร่วมกัน 

๓.๘๙ ๐.๗๒๑ มาก 

ภาพรวม ๓.๘๔ ๐.๓๘๓ มาก 
  

จากตารางที่ ๔.๘ พบว่า ระดับในการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์
ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ด้านการวางแผน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =๓.๘๔)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อโดยข้อที่มีระดับมากที่สุดคือข้อที่ว่าด้วยคณะสงฆ์
จังหวัดปทุมธานีมีการจัดท าแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านศึกษาสงเคราะห์อย่างชัดเจน ( =๓.๙๗) 
รองลงมาคือข้อที่ว่าด้วยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการวางแผนด้านงบประมาณประจ าปีในเรื่องของ
การศึกษาสงเคราะห์ ( =๓.๙๕) และน้อยที่สุดคือข้อที่ว่าด้วยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของการจังตั้งทุนเพิ่มทุนเป็นการเฉพาะ ( =๓.๖๕) 

ตารางที่ ๔.๙ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาการจัดการใน
การตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ด้านการด าเนินงาน 

                                                                                                       (n=๒๔๒) 
ที ่ การพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของ

คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี 
ด้านการด าเนนิงาน 

ระดับ 
  S.D. แปล

ผล 
๑ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการประชาสัมพันธ์การแจกทุนทุกครั้ง ๔.๐๓ ๐.๗๔๒ มาก 
๒ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการก าหนดเกณฑ์ผู้ที่จะเข้ารับทุนได้

อย่างเหมาะสม 
๓.๙๔ ๐.๖๓๑ มาก 

๓ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการจัดสรรทุนให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการให้ทุน 

๓.๙๑ ๐.๖๘๘ มาก 



๑๒๑ 

ตารางที่ ๔.๙ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาการจัดการใน
การตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ด้านการด าเนินงาน(ต่อ) 

                                                                                                       (n=๒๔๒) 
ที ่ การพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของ

คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี 
ด้านการด าเนนิงาน 

ระดับ 
  S.D. แปล

ผล 
๔ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการคัดสรรผู้รับทุนอย่างเป็นธรรม

และมีระบบการคัดสรรที่โปร่งใส 
๓.๙๕ ๐.๗๓๐ มาก 

๕ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการด าเนินงานที่เป็นขั้นตอนและ
สามารถตรวจสอบได้ 

๓.๗๙ ๐.๗๕๗ มาก 

๖ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีได้มีการมอบหมายงานให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องท างานอย่างเป็นระบบ 

๓.๙๙ ๐.๗๔๓ มาก 

๗ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีได้วางกรอบการท างานให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมในการท างาน 

๓.๙๔ ๐.๖๗๙ มาก 

๘ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีได้มีการติดต่อประสานงานในการตั้ง
ทุนตลอดในแต่ละปี 

๓.๙๔ ๐.๗๒๙ มาก 

๙ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีได้ด าเนินการในการจัดตั้งทุนและเพ่ิม
ทุนอย่างเป็นล าดับขั้นตอน 

๓.๘๗ ๐.๗๔๕ มาก 

๑๐ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การศึกษาสงเคราะห์โดยเฉพาะเรื่องการตั้งทุนร่วมกันด าเนินการ
ในเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นระบบ 

๓.๘๖ ๐.๗๒๑ มาก 

ภาพรวม ๓.๙๒ ๐.๔๓๗ มาก 
 
 จากตารางที่ ๔.๙ พบว่า ระดับในการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์
ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ด้านการด าเนินงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =๓.๙๒) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อโดยข้อที่มีระดับมากที่สุดคือข้อที่ว่าด้วยคณะสงฆ์
จังหวัดปทุมธานีมีการประชาสัมพันธ์การแจกทุนทุกครั้ง( =๔.๐๓) รองลงมาคือข้อที่ว่าด้วยคณะ
สงฆ์จังหวัดปทุมธานีได้มีการมอบหมายงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท างานอย่างเป็นระบบ ( =๓.๙๙) 
และน้อยที่สุดคือข้อที่ว่าด้วยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษา
สงเคราะห์โดยเฉพาะเรื่องการตั้งทุนร่วมกันด าเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ( =๓.๘๖) 
 
 
 
 
 
 



๑๒๒ 

ตารางที่ ๔.๑๐ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อการพัฒนาการจัดการใน
การตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ด้านการวัดผลและ
ประเมินผล 

                                                                                                        (n=๒๔๒)                                                                  
ที ่ การพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ 

ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีด้านการวัดผลและ
ประเมินผล 

ระดับ 
  S.D. แปลผล 

๑ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการติดตามแผลการ
เรียนของนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษา 

๔.๐๔ ๐.๖๙๙ มาก 

๒ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการประเมินผลการให้ทุนแก่
นักเรียนและนักศึกษา 

๓.๙๘ ๐.๗๒๘ มาก 

๓ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการตรวจสอบนักเรียนที่ได้รับ
ทุนไม่ซ้ าซ้อนกับการรับทุนจากท่ีอ่ืน 

๓.๗๙ ๐.๖๘๗ มาก 

๔ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการประเมินผลการจัดสรรทุน
ให้แก่นักเรียนนักศึกษา 

๓.๗๗ ๐.๗๑๓ มาก 

๕ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีหลังจากการมอบทุนการศึกษา
แล้วมีการสรุปงบประมาณรายจ่ายทุกครั้ง 

๓.๙๒ ๐.๗๓๕ มาก 

๖ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการส่งเสริมและควบคุมการ
จังตั้งทุนและเพ่ิมทุนเป็นระยะๆ 

๓.๙๒ ๐.๗๕๐ มาก 

๗ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการก าหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนใน
การตรวจสอบติดตามการมอบทุนการศึกษา 

๓.๘๓ ๐.๗๑๐ มาก 

๘ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการจังตั้งคณะกรรมการ 
ติดตามผลและประเมินการตั้งทุนอย่างชัดเจน 

๓.๘๓ ๐.๗๑๗ มาก 

๙ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการจัดท าบัญชีเพ่ือติดตามผล
ประเมินผลของผู้ที่รับทุนเพ่ือติดตามการท างาน 

๓.๙๑ ๐.๗๒๓ มาก 

๑๐ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการตั้งทุนสงเคราะห์การศึกษา
แก่เด็กและเยาวชนทุกวัด 

๓.๘๓ ๐.๗๓๘ มาก 

ภาพรวม ๓.๘๘ ๐.๕๓๗ มาก 
 

 จากตารางที่ ๔.๑๐ พบว่า ระดับการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของ
คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ด้านการวัดผลและประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =๓.๘๘) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อโดยข้อที่มีระดับมากที่สุดคือคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี
มีการติดตามแผนการเรียนของนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษา( =๔.๐๔) รองลงมาคือคณะสงฆ์จังหวัด
ปทุมธานีมีการประเมินผลการให้ทุนแก่นักเรียนและนักศึกษา ( =๓.๙๘) และน้อยที่สุดคือคณะสงฆ์
จังหวัดปทุมธานีมีการประเมินผลการจัดสรรทุนให้แก่นักเรียนนักศึกษา ( =๓.๗๗) 



๑๒๓ 

๔.๓ น าเสนอรูปแบบการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะ
สงฆ์จังหวัดปทุมธานี 

๑) รูปแบบการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
ปทุมธานี ด้านการวางแผน 

รูปแบบการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
ปทุมธานี ด้านการวางแผนนั้นทางคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีจะมีการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้า
อาวาสทุกปี และได้เน้นเรื่องการตั้งทุน เพ่ิมทุน และแจกทุนการศึกษาสังเคราะห์และระดับเจ้าคณะ
อ าเภอก็จะประชุมกันทุกเดือนพร้อมท่านเจ้าคณะอ าเภอทุกอ าเภอ ก็จัดประชุมเจ้าอาวาสระดับ
อ าเภอชี้แจงในเรื่องนี้เป็นประจ า จะเป็นจุดแข็งในการตั้งทุน เพ่ิมทุน และแจกทุนของคณะสงฆ์
จังหวัดปทุมธานี ผู้น าวัด คือ เจ้าอาวาสจะต้องมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาทั้งด้านวัตถุ
ปัจจัย บุคลากร ก็จะท าให้การขับเคลื่อนและด าเนินการตั้งทุนสงเคราะห์ดังกล่าว เกิดปัญหาต่างๆก็จะ
ค่อยคลี่คลายไปในทางที่ดีโดยอาศัยองค์กรต่างๆให้การส่งเสริมสนับสนุน คือ  

๑. เจ้าอาวาสต้องมีวิสัยทัศน์  
๒. ต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ  
๓. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
๔. ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ  
๕. ประชาชนเล็งเห็นผลประโยชน์ของการศึกษาและการขยายความอุปถัมภ์เรื่องทุน

ดังกล่าว  
 ดังนั้น ควรมีการวางแผนให้ชัดเจนรัดกุมว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้มีกติกาให้ชัดเจนในการ
ตั้งและเพ่ิมทุนควรตั้งทุนและควรมีการวางแผนจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะสงฆ์
จังหวัดปทุมธานี 

จากผลการวิจัยพอสรุปได้ว่ารูปแบบการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษา
สงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีด้านการวางแผนได้ดังนี้คือ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการ
จัดท าแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านศึกษาสงเคราะห์อย่างชัดเจน มีการจัดตารางเวลาในการท างาน
ในเรื่องของงานด้านศึกษาสงเคราะห์ มีการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมการจัดการใน
การตัง้ทุนและทุนการศึกษา มีการวางแผนด้านงบประมาณประจ าปีในเรื่องของการศึกษาสงเคราะห์ มี
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของการจังตั้งทุนเพ่ิมทุนเป็นการเฉพาะ มีการจัดประชุมเพ่ือ
วางแผนในเรื่องของการจังตั้งทุนและเพ่ิมทุนเป็นระยะ ๆ มีส่วนร่วมกันในการวางแผนงานการ
ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาสงเคราะห์ มีนโยบายในการจัดการเรื่องการจังตั้งทุนและเพ่ิมทุนเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันวางแผนเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ
ในการให้ทุนการศึกษา และที่ส าคัญมีการเปิดโอกาสให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนรวมในการวางกรอบ
การเพ่ิมทุนและตั้งทุนร่วมกัน 

๒) รูปแบบการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
ปทุมธานี ด้านการด าเนินการ 

รูปแบบการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
ปทุมธานี ด้านการด าเนินการนั้น มีรูปแบบการพัฒนาในลักษณะการจัดตั้งทุนสงเคราะห์นักเรียน  



๑๒๔ 

ซ่ึงเป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสทุกวัดที่จะต้องขวนขวายจัดตั้งทุนสงเคราะห์โดยมุ่งเป็นทุนการเรียนแก่
นักเรียน อีกประเภทหนึ่งก็เป็นการเพ่ิมพูนเกียรติคุณของคณะสงฆ์ไทยว่า คณะสงฆ์ไม่ใช่เป็นผู้รับ
อย่างเดียว ยังเป็นผู้ให้ในโอกาสที่ควรจะได้ พร้อมกับเป็นการเพ่ิมพูนเกียรติคุณของวัดนั้นๆ อีกด้วย 
ท าให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็กเหล่านั้นมีความอุ่นใจว่า “พระสงฆ์มิได้ทอดทิ้งประชาชน” การ
ด าเนินงานการจัดตั้งกองทุนและเพ่ิมทุนแนวทางพัฒนานั้นก็พัฒนาทั้งจังหวัดก็ท าด้านการพัฒนาอยู่
แล้วและก็ดีอยู่แล้ว  ด้านการด าเนินการทางคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีท างานตามขั้นตอน คือ ระดับ
วัด เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสจัดตั้งระดับต าบลควบคุมดูแลรวบรวมเอกสารข้อมุลการจัดตั้ง
ทุนการศึกษาแล้วส่ง เจ้าอาวาสอ าเภอรวบรวมส่งจังหวัด ส่วนการตั้งทุนนั้นวัดจะตั้งในระดับไหน จะ
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา ก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละวัด  การ
ด าเนินงานของแต่ละวัดโดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้ขับเคลื่อนที่มีบทบาทและความส าคัญในการตั้งทุนโดย
อาศัยศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนให้การสนับสนุนเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาทุนสงเคราะห์นักเรียน 
นักศึกษา พระภิกษุ-สามเณร 

ดังนั้นพอสรุปได้ว่ารูปแบบการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของ
คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ด้านการด าเนินการนั้นคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการประชาสัมพันธ์การ
แจกทุนทุกครั้ง มีการก าหนดเกณฑ์ผู้ที่จะเข้ารับทุนได้อย่างเหมาะสม มีการจัดสรรทุนให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการให้ทุน มีการคัดสรรผู้รับทุนอย่างเป็นธรรมและมีระบบการคัดสรรที่โปร่งใส มี
การด าเนินงานที่เป็นขั้นตอนและสามารถตรวจสอบได้ มีการมอบหมายงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท างาน
อย่างเป็นระบบ วางกรอบการท างานให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการท างาน มีการติดต่อประสานงานในการ
ตั้งทุนตลอดในแต่ละปี ด าเนินการในการจัดตั้งทุนและเพ่ิมทุนอย่างเป็นล าดับขั้นตอน ประการส าคัญมี
การเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาสงเคราะห์โดยเฉพาะเรื่องการตั้งทุนร่วมกันด าเนินการในเรื่อง
ดังกล่าวอย่างเป็นระบบ 

๓) รูปแบบการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
ปทุมธานี ด้านการวัดผลและประเมินผล 

สรุปได้ว่ารูปแบบการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดปทุมธานี ด้านการวัดผลและประเมินผล มีแนวทางพัฒนาการระบบการศึกษาและ
ข้อเสนอแนะในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา การตั้งทุนสงเคราะห์การศึกษา
ของเด็กตามที่คณะสงฆ์มีนโยบายให้วัดต่างๆ ด าเนินการตั้งทุนและแจกทุนการศึกษาทุกระดับซึ่งในปี
นี้ พ.ศ. ๒๕๒๘ ในการตั้งทุนแจกทุนได้เวียนมาถึงเจ้าคณะต าบลรวบรวมส่งเจ้าคณะอ าเภอให้เจ้าคณะ
อ าเภอด าเนินการสรุปการตั้งทุนแจกทุนเพ่ิมทุนแต่ละอ าเภอรายงานเจ้าคณะจังหวัดทราบ ท่านเจ้า
คณะจังหวัดรวบรวมส่งเจ้าคณะภาคทราบต่อไปเป็นประจ าทุกปีจึงไม่มีปัญหาประการใดของจังหวัด
ปทุมธานี การติดตามประเมินผลงาน ก็ดีดูเรื่องการศึกษา นักศึกษา มากน้อยประการใด ทั้งบาลี 
ธรรมะ และธรรมศึกษานักเรียนมีผลงานดีตลอดทุกปี เป็นตัวประเมินได้ดี ด้านการติดตามและ
ประเมินผลทางคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีจะมีเอกสารน ามาชี้แจงให้คระสงฆ์ได้ทราบว่า วัดไหนบ้างที่
ยังไม่ตั้งทุน วัดไหนบ้างที่ตั้งทุนแล้วได้เพ่ิมทุนและได้แจกทุนหรือไม่อย่างไร ผู้น าที่มีอ านาจและหน้าที่
ในการด าเนินงานส่วนนี้จะต้องติดตามการตั้งกองทุน และเพ่ิมทุนเป็นประจ าทุกปีและให้ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง จากผลการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้พอสรุปได้ว่ารูปแบบการพัฒนาการจัดการในการตั้ง



๑๒๕ 

ทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ด้านการวัดผลและประเมินผลนั้นคณะสงฆ์
จังหวัดปทุมธานีมีการติดตามแผลการเรียนของนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษา มีการประเมินผลการให้
ทุนแก่นักเรียนและนักศึกษา มีการตรวจสอบนักเรียนที่ได้รับทุนไม่ซ้ าซ้อนกับการรับทุนจากที่อ่ืน มี
การประเมินผลการจัดสรรทุนให้แก่นักเรียนนักศึกษา มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความการตั้งทุนสงเคราะห์การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนทุกวัด หลังจากการมอบ
ทุนการศึกษาแล้วมีการสรุปงบประมาณรายจ่ายทุกครั้ง มีการส่งเสริมและควบคุมการจังตั้งทุนและ
เพ่ิมทุนเป็นระยะ ๆ มีการก าหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนในการตรวจสอบติดตามการมอบทุนการศึกษา มี
การจังตั้งคณะกรรมการติดตามผลและประเมินการตั้งทุนอย่างชัดเจน และมีการจัดท าบัญชีเพ่ือ
ติดตามผลประเมินผลของผู้ที่รับทุนเพื่อติดตามการท างาน 
 
๔.๔ ผลวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ 

จากการศึกษาข้อมูลทางเอกสาร (Documentary Research) ที่เป็นแนวคิด ทฤษฎี
เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้น าไปสู่การสร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถามเพ่ือประมวลผลทางสถิติเพ่ือความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) จากความคิดเห็นของการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะ
สงฆ์จังหวัดปทุมธานีในด้านต่างๆ คือ ๑) ด้านการวางแผน ๒) ด้านการด าเนินงาน ๓) ด้านการติดตาม
และประเมินผล รวมถึงผลวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) ผู้ทรงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีที่น ามา
สู่กระบวนการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussin) จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๙ รูป/คน จน
ได้แนวทางการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี
ส าหรับรายนามผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussin) เพ่ือเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นในการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี
ประกอบด้วย 

๑. พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ,ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
๒. พระครูสุนทรธัญญารักษ์,ดร.   เจ้าคณะต าบลลาดสะหวาย 
๓. พระครูศรีนนทวัฒน์,ดร.    เจ้าคณะต าบลใหญ่ตลาดขวัญ 
๔. พระครูอุทุมพรกิตติคุณ,ดร.   เจ้าคณะต าบลบางรักใหญ่ เขต ๒ 
๕. พระครูอรรถธรรมภาณี,ดร.   นักวิชาด้านการจัดการ 
๖. พระครูวินัยธรเอก ชินว โส,ดร.   อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
๗. พระครูพิพัฒน์ศาสนกจิจาทร   นักวิชาด้านการจัดการ 
๘. พระปลัดประดิสิษฐ์ ฐิตาโภ,ดร.  นักวิชาด้านการจัดการ 
๙. อาจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี   อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 



๑๒๖ 

๔.๔.๑ รูปแบบการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดปทุมธานีด้านการวางแผน  

รูปแบบการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
ปทุมธานี ด้านการวางแผนนั้นทางคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีจะมีการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้า
อาวาสทุกปี๕๘ และได้เน้นเรื่องการตั้งทุน เพิ่มทุน และแจกทุนการศึกษาสังเคราะห์และระดับเจ้าคณะ
อ าเภอก็จะประชุมกันทุกเดือนพร้อมท่านเจ้าคณะอ าเภอทุกอ าเภอ๕๙ ก็จัดประชุมเจ้าอาวาสระดับ
อ าเภอชี้แจงในเรื่องนี้เป็นประจ า๖๐ จะเป็นจุดแข็งในการตั้งทุน เพ่ิมทุน และแจกทุนของคณะสงฆ์
จังหวัดปทุมธานี ผู้น าวัด คือ เจ้าอาวาสจะต้องมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาทั้งด้านวัตถุ
ปัจจัย บุคลากร๖๑ ก็จะท าให้การขับเคลื่อนและด าเนินการตั้งทุนสงเคราะห์ดังกล่าว เกิดปัญหาต่างๆ 
ก็จะค่อยคลี่คลายไปในทางที่ดีโดยอาศัยองค์กรต่างๆ ให้การส่งเสริมสนับสนุน คือ๖๒  

๑. เจ้าอาวาสต้องมีวิสัยทัศน์  
๒. ต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ  
๓. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
๔. ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ  
๕. ประชาชนเล็งเห็นผลประโยชน์ของการศึกษาและการขยายความอุปถัมภ์เรื่องทุน

ดังกล่าว  
การพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีด้าน

การวางแผน เป็นการด าเนินกิจการต่างๆ๖๓  เพ่ือให้เป็นประโยชน์ทางการศึกษาแก่หน่วยงานหรือของ
บุคคลหรือคณะบุคคลที่มีความต้องการทางการศึกษาโดยเฉพาะผู้ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา๖๔ ด้าน
การวางแผนนั้นทางคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีจะมีการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสทุกปี 
และได้เน้นเรื่องการตั้งทุน เพ่ิมทุน และแจกทุนการศึกษาสังเคราะห์และระดับเจ้าคณะอ าเภอก็จะ
ประชุมกันทุกเดือนพร้อมท่านเจ้าคณะอ าเภอทุกอ าเภอ ก็จัดประชุมเจ้าอาวาสระดับอ าเภอชี้แจงใน
เรื่องนี้เป็นประจ า จะเป็นจุดแข็งในการตั้งทุน เพิ่มทุน และแจกทุนของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ผู้น า
วัด คือ๖๕ เจ้าอาวาสจะต้องมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาทั้งด้านวัตถุปัจจัย บุคลากร ก็จะท า
ให้การขับเคลื่อนและด าเนินการตั้งทุนสงเคราะห์ดังกล่าว เกิดปัญหาต่างๆ ก็จะค่อยคลี่คลายไปในทาง
                                                           

๕๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร., อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์, 
๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 

๕๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสุนทรธัญญารักษ์, ดร., เจ้าคณะต าบลลาดสะหวาย, ๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๖๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูศรีนนทวัฒน์, ดร., เจ้าคณะต าบลใหญ่ตลาดขวัญ, ๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๖๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูอุทุมพรกิตติคุณ, ดร., เจ้าคณะต าบลบางรักใหญ่ เขต ๒, ๓ มีนาคม 

๒๕๖๐. 
๖๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูอรรถธรรมภาณี, ดร., นักวิชาด้านการจัดการ, ๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๖๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูวินัยธรเอก ชินว โส, ดร., อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์, ๓ มีนาคม 

๒๕๖๐. 
๖๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระพิพัฒน์ศาสนกิจจาทร, นักวิชาด้านการจัดการ, ๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๖๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดประดิสิษฐ์ ฐิตาโภ, นักวิชาด้านการจัดการ, ๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 



๑๒๗ 

ที่ดีโดยอาศัยองค์กรต่างๆ ให้การส่งเสริมสนับสนุน คือ๖๖ ๑. เจ้าอาวาสต้องมีวิสัยทัศน์ ๒. ต้องมีการ
วางแผนอย่างเป็นระบบ ๓. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ๔. ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ 
๕. ประชาชนเล็งเห็นผลประโยชน์ของการศึกษาและการขยายความอุปถัมภ์เรื่องทุนดังกล่าว๖๗ ดังนั้น 
ควรมีการวางแผนให้ชัดเจนรัดกุมว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้มีกติกาให้ชัดเจนในการตั้งและเพ่ิมทุนควรตั้ง
ทุนและควรมีการวางแผนจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี๖๘ 

๔.๔.๒ การพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
ปทุมธานี ด้านการด าเนินงาน  

รูปแบบการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
ปทุมธานี๖๙ ด้านการด าเนินการนั้นคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการประชาสัมพันธ์การแจกทุนทุกครั้ง 
มีการก าหนดเกณฑ์ผู้ที่จะเข้ารับทุนได้อย่างเหมาะสม๗๐ มีการจัดสรรทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการให้ทุน มีการคัดสรรผู้รับทุนอย่างเป็นธรรมและมีระบบการคัดสรรที่โปร่งใส ๗๑ มีการ
ด าเนินงานที่เป็นขั้นตอนและสามารถตรวจสอบได้ มีการมอบหมายงานให้ผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องท างาน
อย่างเป็นระบบ๗๒ วางกรอบการท างานให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการท างาน มีการติดต่อประสานงานใน
การตั้งทุนตลอดในแต่ละปี๗๓ ด าเนินการในการจัดตั้งทุนและเพ่ิมทุนอย่างเป็นล าดับขั้นตอน ประการ
ส าคัญมีการเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาสงเคราะห์โดยเฉพาะเรื่ องการตั้งทุนร่วมกัน
ด าเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นระบบ๗๔ 

การจัดตั้งทุนสงเคราะห์นักเรียน เป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสทุดวัดที่จะต้องขวนขวายจัดตั้ง
ทุนสงเคราะห์โดยมุ่งเป็นทุนการเรียนแก่นักเรียน๗๕ อีกประเภทหนึ่งก็เป็นการเพ่ิมพูนเกียรติคุณของ
คณะสงฆ์ไทยว่า คณะสงฆ์ไม่ใช่เป็นผู้รับอย่างเดียว ยังเป็นผู้ให้ในโอกาสที่ควรจะได้ พร้อมกับเป็นการ
เพ่ิมพูนเกียรติคุณของวัดนั้นๆ อีกด้วย๗๖ ท าให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็กเหล่านั้นมีความอุ่นใจว่า 
“พระสงฆ์มิได้ทอดทิ้งประชาชน” การด าเนินงานการจัดตั้งกองทุนและเพ่ิมทุนแนวทางพัฒนานั้นก็
                                                           

๖๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี, อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์, ๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๖๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูวินัยธรเอก ชินว โส, ดร., อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์, ๓ มีนาคม 

๒๕๖๐. 
๖๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูอรรถธรรมภาณี, ดร., นักวิชาด้านการจัดการ, ๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๖๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี, อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์, ๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๗๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดประดิสิษฐ์ ฐิตาโภ, นักวิชาด้านการจัดการ, ๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๗๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูวินัยธรเอก ชินว โส,ดร., อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์, ๓ มีนาคม 

๒๕๖๐. 
๗๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูอรรถธรรมภาณี, ดร., นักวิชาด้านการจัดการ, ๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๗๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูอุทุมพรกิตติคุณ, ดร., เจ้าคณะต าบลบางรักใหญ่ เขต ๒, ๓ มีนาคม 

๒๕๖๐. 
๗๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสุนทรธัญญารักษ์, ดร., เจ้าคณะต าบลลาดสะหวาย, ๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๗๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสุนทรธัญญารักษ์, ดร. เจ้าคณะต าบลลาดสะหวาย, ๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
๗๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูอุทุมพรกิตติคุณ, ดร. เจ้าคณะต าบลบางรกัใหญ่ เขต ๒, ๓ มีนาคม พ.ศ.

๒๕๖๐. 



๑๒๘ 

พัฒนาทั้งจังหวัดก็ท าด้านการพัฒนาอยู่แล้วและก็ดีอยู่แล้ว๗๗  ด้านการด าเนินการทางคณะสงฆ์
จังหวัดปทุมธานีท างานตามขั้นตอน คือ๗๘ ระดับวัด เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสจัดตั้งระดับต าบล
ควบคุมดูแลรวบรวมเอกสารข้อมุลการจัดตั้งทุนการศึกษาแล้วส่ง๗๙ เจ้าอาวาสอ าเภอรวบรวมส่ง
จังหวัด ส่วนการตั้ งทุนนั้นวัดจะตั้งในระดับไหน จะระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา๘๐ ก็ข้ึนอยู่กับศักยภาพของแต่ละวัด การด าเนินงานของแต่ละวัดโดยมีเจ้าอาวาสเป็น
ผู้ขับเคลื่อนที่มีบทบาทและความส าคัญในการตั้งทุนโดยอาศัยศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนให้การ
สนับสนุนเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาทุนสงเคราะห์นักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ-สามเณร๘๑  

๔.๔ การพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
ปทุมธานีด้านการติดตามผล 
 รูปแบบการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
ปทุมธานี ด้านการวัดผลและประเมินผล๘๒ มีแนวทางพัฒนาการระบบการศึกษาและข้อเสนอแนะใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา๘๓ การตั้งทุนสงเคราะห์การศึกษาของเด็กตามที่
คณะสงฆ์มีนโยบายให้วัดต่างๆ ด าเนินการตั้งทุนและแจกทุนการศึกษาทุกระดับซึ่งในปีนี้ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
ในการตั้งทุนแจกทุนได้เวียนมาถึงเจ้าคณะต าบลรวบรวมส่งเจ้าคณะอ าเภอให้เจ้าคณะอ าเภอ
ด าเนินการสรุปการตั้งทุนแจกทุนเพ่ิมทุนแต่ละอ าเภอรายงานเจ้าคณะจังหวัดทราบ๘๔ ท่านเจ้าคณะ
จังหวัดรวบรวมส่งเจ้าคณะภาคทราบต่อไปเป็นประจ าทุกปีจึงไม่มีปัญหาประการใดของจังหวัด
ปทุมธานี การติดตามประเมินผลงาน ก็ดีดูเรื่องการศึกษา๘๕ นักศึกษา มากน้อยประการใด ทั้งบาลี 
ธรรมะ และธรรมศึกษานักเรียนมีผลงานดีตลอดทุกปี๘๖ เป็นตัวประเมินได้ดี ด้านการติดตามและ
ประเมินผลทางคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีจะมีเอกสารน ามาชี้แจงให้คระสงฆ์ได้ทราบว่า วัดไหนบ้างที่
ยังไม่ตั้งทุน วัดไหนบ้างที่ตั้งทุนแล้วได้เพ่ิมทุนและได้แจกทุนหรือไม่อย่างไร ผู้น าที่มีอ านาจและหน้าที่
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๑๒๙ 

ในการด าเนินงานส่วนนี้จะต้องติดตามการตั้งกองทุน และเพ่ิมทุนเป็นประจ าทุกปีและให้ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง๘๗ 

ด้านการศึกษาติดตามประเมินผลมีแนวทางพัฒนาการระบบการศึกษาและข้อเสนอแนะ
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา๘๘ การตั้งทุนสงเคราะห์การศึกษาของเด็กตามที่
คณะสงฆ์มีนโยบายให้วัดต่างๆ๘๙ ด าเนินการตั้งทุนและแจกทุนการศึกษาทุกระดับซึ่งในปีนี้ พ.ศ. 
๒๕๒๘ ในการตั้งทุนแจกทุนได้เวียนมาถึงเจ้าคณะต าบลรวบรวมส่งเจ้าคณะอ าเภอให้เจ้าคณะอ าเภอ
ด าเนินการสรุปการตั้งทุนแจกทุนเพ่ิมทุนแต่ละอ าเภอรายงานเจ้าคณะจังหวัดทราบ๙๐ ท่านเจ้าคณะ
จังหวัดรวบรวมส่งเจ้าคณะภาคทราบต่อไปเป็นประจ าทุกปีจึงไม่มีปัญหาประการใดของจังหวัด
ปทุมธานี การติดตามประเมินผลงาน๙๑ ก็ดีดูเรื่องการศึกษา นักศึกษา มากน้อยประการใด ทั้งบาลี 
ธรรมะ และธรรมศึกษานักเรียนมีผลงานดีตลอดทุกปี เป็นตัวประเมินได้ดี ด้านการติดตามและ
ประเมินผลทางคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีจะมีเอกสารน ามาชี้แจงให้คระสงฆ์ได้ทราบว่า๙๒ วัดไหนบ้าง
ที่ยังไม่ตั้งทุน วัดไหนบ้างที่ตั้งทุนแล้วได้เพ่ิมทุนและได้แจกทุนหรือไม่อย่างไร ผู้น าที่มีอ านาจและ
หน้าที่ในการด าเนินงานส่วนนี้จะต้องติดตามการตั้งกองทุน๙๓ และเพ่ิมทุนเป็นประจ าทุกปีและให้ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง๙๔ เช่น บุคลากรภายในวัด พระภิกษุ ไวยาวัจกรกรรมการวัดได้ร่วมกันท างานติดตาม
การประเมินผลแต่ละท่ีว่าได้ตั้งทุนเพ่ิมทุนมีงบประมาณเท่าไหร่และเงินที่จะได้มาเพ่ิมนั้นมาจากไหน๙๕
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๑๓๐ 

๔.๕ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 

 
 
 
     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ด้านการวางแผน 
 

รูปแบบการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
ปทุมธานีให้มี ด้านการวางแผน 

มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านศึกษาสงเคราะห์อย่างชัดเจน ในการจัดท า
แผนการจัดท าแผน และการวิเคราะห์โอกาสผลส าเร็จที่เกิดจากแผนที่มีต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ดังนั้น ในปี ต่อไปทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในสายงานต่างๆ ควรมีการปรึกษาหารือถึงแนวทางใน
การจัดท าแผนปฏิบัติการควรจะเป็นอย่างไร จะได้ออกมาในแนวทางเดียวกัน รวมถึงทั้งสองฝ่ายต้อง

รูปแบบการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
ปทุมธานีให้มี 

ด้านการวางแผน 
 

-มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
งานด้านศึกษาสงเคราะห์อย่างชัดเจน 
 

-มี ก า ร ว า ง แ ผน ด้ า น งบ ปร ะม า ณ
ป ร ะ จ า ปี ใ น เ รื่ อ ง ข อ ง ก า ร ศึ ก ษ า
สงเคราะห ์
 

-มีการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ในการ
จดักิจกรรมในการตั้งทุนการศึกษา 
 

-มีการจัดตารางเวลาในการท างานใน
เรื่องของงานด้านศึกษาสงเคราะห์ 
 

-เปิดโอกาสให้ทุกคนที่ เกี่ ยวข้องมี
ส่วนรวมในการวางกรอบการเพ่ิมทุน
และตั้งทุนร่วมกัน 
 



๑๓๑ 

มาหาข้อสรุปร่วมกันว่า สิ่งที่คาดหวังจากการน าเสนอแผนปฏิบัติการนั้นคืออะไร ไม่ใช่แค่เพียงมีแผน 
ไม่ใช่แค่แผนดูดี น าเสนอเก่ง แต่จะต้องมีส่วนที่วิเคราะห์ผลกระทบของแผนที่มีต่อเป้าหมายที่
เกี่ยวข้องอีกด้วย ถ้าสามารถท าได้ครบถ้วนตามที่น าเสนอมานี้ รับรองได้ว่าโอกาสที่แผนปฏิบัติการจะ
เป็นเพียงกระดาษส าหรับการน าเสนอก็จะมีน้อยลง แผนปฏิบัติการก็จะกลายเป็นเครื่องมืออันทรง
ประสิทธิภาพให้ทั้งกับผู้บริหารและคนท างานในทุกสายงานอย่างแท้จริง 

การจัดท าแผนปฏิบัติการหรือที่เรียกกันว่า Action Plan เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่คนท างานมักจะละเลยไม่ยอมท า หรือท าแบบขอไปที ปัญหาเกิดจากหลายคนรู้จัก Action Plan 
และเข้าใจไม่เท่ากัน ไม่รู้ว่าแผนปฏิบัติการที่ดีเขาจัดท ากันอย่างไร มีแบบฟอร์มหรือไม่ มีหัวข้อ
อะไรบ้าง จะตรวจสอบได้อย่างไรว่าเราท าถูกต้องและถูกใจผู้บริหาร เสนอไปก็ไม่เคยถูกใจ แต่
ผู้บริหารก็ไม่เคยบอกเราว่าจะท าอย่างไร บอกแค่เพียงว่าแผนที่เราเสนอไปนั้นเป็นแผนการท างาน
ธรรมดาไม่ใช่ Action Plan และที่ส าคัญกว่านั้นก็คือ มักพูดถึง Plan แล้วนิ่ง หรือน าไปใช้เหมือนกัน
แต่เป็นเพียงการท าตามแผนที่เขียนไว้ว่าจะท าอะไรบ้าง (เพ่ือสรุปว่าได้ท าตามแผนแล้ว) ส่วนผลของ
แผนจะเป็นอย่างไรก็ค่อยได้รับความสนใจจากคนท างานมากนัก แผนปฏิบัติการของบางหน่วยงานถ้า
ดูย้อนหลังไปสักสองสามปีจะพบว่าแผนปฏิบัติการจะคล้ายๆกัน เปลี่ยนแค่ชื่อแผนเท่านั้น (เพราะ
แผนเก่ายังไม่ได้ท าเลยน ามาปัดฝุ่นเสียใหม่) มีบางหน่วยงานแทนจะท าแผน แล้วด าเนินการ (Plan 
แล้ว Action) กลับท าสลับกันคือด าเนินการก่อนแล้วค่อยกลับมาเขียนแผนทีหลัง (Action แล้ว Plan) 
เพ่ือน าเสนอผลงานตอนสิ้นปี เนื่องจากสิ่งที่ Plan ไว้เดิมไม่ได้ท า แต่สิ่งที่ท าในระหว่างปีนั้นไม่ได้ 
Plan ไว้ล่วงหน้า 

การจัดท าแผนปฏิบัติการส่วนใหญ่มักจะใช้เวลากันเพียงสัปดาห์เดียว  บางหน่วยงานใช้
เวลาเพียงชั่วข้ามคืนเดียวท าแผนปฏิบัติการ ดังนั้น ปัญหาการจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
ยังมีปัญหาอุปสรรคหลายอย่างท่ีท าให้การวางแผนขาดประสิทธิภาพและไม่เกิดในทางปฏิบัติที่แท้จริง 
เพ่ือให้คนท างาน(ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน) ในองค์กรต่างๆ มีแนวทางในการจัดท าแผนที่เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน และร่วมกันท า 

มีการวางแผนด้านงบประมาณประจ าปีในเรื่องของการศึกษาสงเคราะห์ เพ่ือรักษาวินัย
ทางการคลังในการควบคุมการเพ่ิมขึ้นของรายจ่าย  เนื่องจากรัฐบาลจะทราบภาระของงบประมาณ
รายจ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ภายใต้การด าเนินงานตามนโยบาย / ยุทธศาสตร์ที่ด าเนินการใน
ปัจจุบัน ซึ่งท าให้รัฐบาลเห็นความเป็นไปได้ของการด าเนินงานตามนโยบายต่างๆ (Bottom-
upMTEF) ภายใต้งบประมาณที่ถูกจ ากัดตามกรอบการคลังมหภาคของประเทศ (Top-down MTEF) 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากส่วนราชการได้มีการวางแผนของตนเอง
ภายใต้เป้าหมายยุทธศาสตร์ของประเทศ  และการจัดล าดับความส าคัญ ซึ่งจะช่วยลดการขอเพ่ิม
งบประมาณท่ีเกินความจ าเป็นในแต่ละปีได้ เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน    
ซึ่งจะต้องมีการก าหนดผลผลิต  และผลลัพธ์ที่ต้องการให้บรรลุผล แต่เนื่องจากผลผลิต และผลลัพธ์
หลายๆ ประเภทไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุผลได้ภายในระยะเวลา ๑ ปี ดังนั้น การจัดท าประมาณ
การรายจ่ายล่วงหน้า  จะท าให้เห็นความสอดคล้องของงบประมาณที่หน่วยงานจ าเป็นต้องใช้เพ่ือ
ด าเนินการให้เกิดผลผลิต  และผลลัพธ์ตามเป้าหมายภายใต้ระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งจะมีผลต่อการ
ก าหนดเป้าหมายการให้บริการ(สาธารณะ) และท าให้รัฐบาลสามารถน ามาใช้ ในการพิจารณาตัดสินใจ



๑๓๒ 

และจัดล าดับความส าคัญ เพ่ือจัดสรรงบประมาณให้แก่ผลผลิตต่างๆ ที่จะท าให้เกิดผลลัพธ์ที่รัฐบาล
ต้องการต่อไป เพ่ือเป็นพ้ืนฐานของการจัดท างบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี โดยน าแผนที่ก าหนดไว้
เดิมมาพิจารณาต่อเนื่อง กล่าวคือ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าของปีที่ ๑ จะน ามาใช้เป็นฐานในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีต่อไป  ซึ่งจะช่วยลดภาระการพิจารณาค าของบประมาณใน
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับหน่วยงาน รัฐมนตรีที่ก ากับดูแล และระดับหน่วยงานกลางในการพิจารณา
ภาพรวม โดยจะใช้เวลาในการมุ่งพิจารณารายละเอียดเฉพาะค าของบประมาณที่ เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบาย การทบทวนแผน/ผลการด าเนินงาน   และค าของบประมาณตามนโยบายใหม่
เพ่ือให้รัฐบาลมีกรอบในการวางแผนและตัดสินใจในการก าหนดทางเลือกของจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายให้สอดคล้องกับล าดับความส าคัญของเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  นโยบายการคลังระยะปาน
กลาง และเป้าหมายทางเศรษฐกิจเช่น รัฐบาลสามารถตัดสินใจเพ่ิมหรือลดวงเงินงบประมาณในแต่ละ
ปีให้สอดคล้องกับเป้าหมายนโยบายการคลังระยะปานกลาง 

การจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ในการจัดกิจกรรมในการตั้งทุนการศึกษามีการจัดตารางเวลา
ในการท างานในเรื่องของงานด้านศึกษาสงเคราะห์เปิดโอกาสให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนรวมในการวาง
กรอบการเพ่ิมทุนและตั้งทุนร่วมกัน 
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แผนภาพที่ ๔.๒ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ด้านการด าเนินงาน 
 
รูปแบบการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด

ปทุมธานีให้มี ด้านการด าเนินงาน กล่าวคือ มีการประชาสัมพันธ์การแจกทุนทุกครั้ง มีการมอบหมาย
งานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท างานอย่างเป็นระบบ มีการคัดสรรผู้รับทุนอย่างเป็นธรรมและมีระบบการคัด
สรรที่โปร่งใส มีการก าหนดเกณฑ์ผู้ที่จะเข้ารับทุนได้อย่างเหมาะสม มีการติดต่อประสานงานในการตั้ง
ทุนตลอดในแต่ละปี 

 

 

 

 

ด้านการด าเนนิงาน 
 

-มีการประชาสัมพันธ์การแจกทุนทุกครั้ง 
 

-มีการมอบหมายงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ท างานอย่างเป็นระบบ 
 

-มีการคัดสรรผู้รับทุนอย่างเป็นธรรมและ
มีระบบการคัดสรรที่โปร่งใส 
 

-มีการก าหนดเกณฑ์ผู้ที่จะเข้ารับทุนได้
อย่างเหมาะสม 
 

-มีการติดต่อประสานงานในการตั้งทุน
ตลอดในแต่ละปี 
 

รูปแบบการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
ปทุมธานีให้มี 
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แผนภาพที่ ๔.๓ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ด้านการติดตามผล 
 

รูปแบบการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
ปทุมธานีให้มีด้านการวัดผลประเมินผล อาจกล่าวได้ว่ารูปแบบดังกล่าวนั้นจะต้องมีการติดตามแผล
การเรียนของนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษา มีการประเมินผลการให้ทุนแก่นักเรียนและนักศึกษา มีการ
ส่งเสริมและควบคุมการจังตั้งทุนและเพ่ิมทุนเป็นระยะ ๆ หลังจากการมอบทุนการศึกษาแล้วมีการ
สรุปงบประมาณรายจ่ายทุกครั้ง มีการจัดท าบัญชีเพ่ือติดตามผลประเมินผลของผู้ที่รับทุนเพ่ือติดตาม
การท างาน 

 
 

 

รูปแบบการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
ปทุมธานีให้มี 

ด้านการติดตามผล 
 

-มีการติดตามแผลการเรียนของนักเรียน
ผู้ได้รับทุนการศึกษา 
 

-มีการประเมินผลการให้ทุนแก่นักเรียน
และนักศึกษา 
 

-มีการส่งเสริมและควบคุมการจังตั้งทุน
และเพ่ิมทุนเป็นระยะ ๆ 
 

-หลังจากการมอบทุนการศึกษาแล้วมี
การสรุปงบประมาณรายจ่ายทุกครั้ง 
 

-มี ก า ร จั ด ท า บั ญ ชี เ พ่ื อ ติ ด ต า ม ผ ล
ประเมินผลของผู้ที่รับทุนเพ่ือติดตามการ
ท างาน 
 



 
 

                                     บทที่ ๕ 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาการจัดการศึกษาสงเคราะห์ด้านการตั้งทุนเพ่ิมทุนการศึกษาใน
เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการจัดการตั้ง
ทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี เพ่ือศึกษาการพัฒนาการจัดการในการตั้ง
ทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี และเพ่ือน าเสนอรูปแบบการพัฒนาการ
จัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีวิธีด าเนินการวิจัยแบบ
ผสานวิธี (Mixed Methods Research) คือการวิจัยเชิงปริมาณนั้นได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ พระภิกษุผู้บริหารวัดหรือคณะกรรมการวัด พระภิกษุและบุคลากรภายในวัด 
และประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ โดยผู้วิจัยท าการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (Random Sampling) จากพระภิกษุผู้บริหารวัดหรือคณะกรรมการวัด พระภิกษุ
และบุคลากรภายในวัด และประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ 
จ านวน ๒๔๒ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพในด้านการวางแผน 
ด้านการด าเนินการ และด้านการติดตามและประเมินผล ให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับส ารวจสภาพ
ความพร้อมส าหรับประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการใช้รูปแบบการพัฒนาการจัดการในการตั้ง
ทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปทางด้านสังคมศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการทางสถิติที่ใช้คือ การแจกแจงความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิจัยเชิงคุณภาพได้แก่การจัดข้อมูลจากการศึกษา
เอกสาร โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเนื้อหา (Content Analysis) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญใช้วิธีเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากพระภิกษุผู้บริหารวัดหรือ
คณะกรรมการวัดที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการวัดศูนย์กลางชุมชน จ านวน ๒๑ รูปหรือคน ใช้
วิธีการวิเคราะห์อุปนัย (Analytic Induction) ผลจากการศึกษาสรุปได้ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาการจัดการศึกษาสงเคราะห์ด้านการตั้งทุนเพ่ิมทุนการศึกษาใน
เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี จะมีการสรุปตามประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้ 

๕.๑.๑  สภาพทั่วไปในการจัดการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
ปทุมธานี 

๑) การจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีใน
ปัจจุบัน 

การจัดตั้ งทุนและเ พ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จั งหวัดปทุมธานี  
พระสังฆาธิการทุกระดับชั้นให้ความส าคัญมากโดยเฉพาะเจ้าอาวาสในเขตจังหวัดปทุมธานี เกือบทุก



๑๓๖ 
 
วัดได้จัดตั้งทุนและแจกทุนการศึกษาเพราะเห็นความจ าเป็นในเรื่องการศึกษาของนักเรียนและ
นักศึกษาได้มีโอกาสมายิ่งขึ้นในการเรียนการสอน และจังหวัดปทุมธานีมีนโยบายมากยิ่งขึ้นในการ
เรียนการสอน และจังหวัดปทุมธานีมีนโยบายให้คณะสงฆ์ทุกวัดตั้งทุนและแจกทุนการศึกษามีการให้
รายงานเอกสารการตั้งทุนและแจกทุนตามล าดับชั้นปกครอง ฉะนั้นการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์
และเพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีในปัจจุบันนี้ เจ้าคณะพระสังฆาธิการใน
ระดับจังหวัดได้มอบนโยบายลงมาสู่ระดับอ าเภอระดับต าบลและในระดับวัดโดยให้พระสังฆาธิการทุก
ระดับได้จัดตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์และได้ก าชับให้พระสังฆาธิการทุกระดับด าเนินการเพ่ิม
ทุนการศึกษาสงเคราะห์ในทุกๆ วาระ ทุกๆ ปี ดังนั้น ในภาพรวมของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีและ
พระสังฆาธิการทุกระดับได้สนองนโยบายการจัดตั้งทุน และเพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์ตามก าลังตาม
ความสามารถตามกุศลเจตนาของวัดทั้งหลายและสามารถจะจัดท าได้ด้วยดีและมีความเห็นว่าเป็น
เรื่องท่ีดีที่เจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกระดับเห็นความส าคัญเห็นประโยชน์ของการศึกษาสงเคราะห์เพ่ือ
ช่วยเหลือทางการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีมีความประพฤติดีมีความประพฤติเรียบร้อยและยัง
ขาดทุนทรัพย์ขาดปัจจัยในการศึกษาซึ่งเป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมและในส่วนบุคคลท าให้เห็นเจ้า
คณะพระสังฆาธิการทุกระดับว่ามีความเมตตามีความเอ้ือเฟ้ือมีกุศลเจตนาอันดีงามโดยที่ไม่เพียงจะ
เป็นฝ่ายรับแต่อย่างเดียว แต่ยังสามารถจะเป็นผู้ให้ด้วย 

๒) ปัญหาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี 
ปัญหาส่วนใหญ่ของวัดในการด าเนินงานด้านการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ คือปัญหา

นโยบายการท างานขาดแผนงาน การจัดการที่ดีเหมาะสมกับงานและการกระจายงาน การอนุเคราะห์
ส่งเสริมในด้านการศึกษาสงเคราะห์ ให้แก่ชุมชนไม่ทั่วถึงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ขาดการจัดกิจกรรมด้าน
ส่งเสริมในงานการศึกษาสงเคราะห์ให้แก่ชุมชน และการด าเนินงานหรือกิจกรรมขาดความต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม และขาดก าลังทุนสนับสนุนจากคณะสงฆ์ และประกอบกับการท างานต่างวัดต่างท า
ขาดความร่วมมือกันท างานท าให้การท างานไปคนละทิศไม่สอดคล้องกันท าให้งานด้านการศึกษา
สงเคราะห์ไม่ก้าวหน้า ตลอดจนขาดบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการท างานและรองรับ
การปฏิบัติงานในอนาคตเป็นจ านวนมาก ดังนั้นวัดและคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
งานในด้านการศึกษาสงเคราะห์ทุกระดับ ควรมีการเพ่ิมบุคลากรให้เพียงพอและควรเสริมปรับปรุง
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้มากยิ่งขึ้น และควรมีการกระจายอ านาจหน้าที่ กระจาย
การปฏิบัติงานอย่างครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทุกวัดของจังหวัดปทุมธานีอย่างเหมาะสม ประกอบกับควร
ท างานอย่างมีระบบเป็นแนวทางเดียวกันและมีเครือข่ายร่วมมือกันโดยการใช้ความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรให้เต็มศักยภาพ ตลอดจนมีความประพฤติดีงามด้วยศีลจริยวัตรตามหลักธรรมวินัย มี
ความอดทนเสียสละทุ่มเทอย่างจริงจัง เพ่ิมความม่ันคงแห่งพระพุทธศาสนาต่อไป 

๓) แนวทางพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะของสงฆ์
จังหวัดปทุมธานี ด้านการวางแผน  

ด้านการวางแผนนั้นทางคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีจะมีการประชุมพระสังฆาธิการระดับ
เจ้าอาวาสทุกปี และได้เน้นเรื่องการตั้งทุน เพ่ิมทุน และแจกทุนการศึกษาสังเคราะห์และระดับเจ้า
คณะอ าเภอก็จะประชุมกันทุกเดือนพร้อมท่านเจ้าคณะอ าเภอทุกอ าเภอ ก็จัดประชุมเจ้าอาวาสระดับ
อ าเภอชี้แจงในเรื่องนี้เป็นประจ า จะเป็นจุดแข็งในการตั้งทุน เพ่ิมทุน และแจกทุนของคณะสงฆ์



๑๓๗ 
 
จังหวัดปทุมธานี ผู้น าวัด คือ เจ้าอาวาสจะต้องมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาทั้งด้านวัตถุ
ปัจจัย บุคลากร ก็จะท าให้การขับเคลื่อนและด าเนินการตั้งทุนสงเคราะห์ดังกล่าว เกิดปัญหาต่างๆก็จะ
ค่อยคลี่คลายไปในทางที่ดีโดยอาศัยองค์กรต่างๆให้การส่งเสริมสนับสนุน คือ ๑. เจ้าอาวาสต้องมี
วิสัยทัศน์ ๒. ต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ ๓. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ๔. ได้รับการสนับสนุน
ส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ ๕. ประชาชนเล็งเห็นผลประโยชน์ของการศึกษาและการขยายความ
อุปถัมภ์เรื่องทุนดังกล่าว ดังนั้น ควรมีการวางแผนให้ชัดเจนรัดกุมว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้มีกติกาให้
ชัดเจนในการตั้งและเพ่ิมทุนควรตั้งทุนและควรมีการวางแผนจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายของ
คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี 

๔) แนวทางพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะของสงฆ์
จังหวัดปทุมธานี ด้านการด าเนินงาน  

การจัดตั้งทุนสงเคราะห์นักเรียน เป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสทุดวัดที่จะต้องขวนขวายจัดตั้ง
ทุนสงเคราะห์โดยมุ่งเป็นทุนการเรียนแก่นักเรียน อีกประเภทหนึ่งก็เป็นการเพ่ิมพูนเกียรติคุณของ
คณะสงฆ์ไทยว่า คณะสงฆ์ไม่ใช่เป็นผู้รับอย่างเดียว ยังเป็นผู้ให้ในโอกาสที่ควรจะได้ พร้อมกับเป็นการ
เพ่ิมพูนเกียรติคุณของวัดนั้นๆ อีกด้วย ท าให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็กเหล่านั้นมีความอุ่นใจว่า 
“พระสงฆ์มิได้ทอดทิ้งประชาชน” การด าเนินงานการจัดตั้งกองทุนและเพ่ิมทุนแนวทางพัฒนานั้นก็
พัฒนาทั้งจังหวัดก็ท าด้านการพัฒนาอยู่แล้วและก็ดีอยู่แล้ว  ด้านการด าเนินการทางคณะสงฆ์จังหวัด
ปทุมธานีท างานตามขั้นตอน คือ ระดับวัด เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสจัดตั้งระดับต าบลควบคุมดูแล
รวบรวมเอกสารข้อมุลการจัดตั้งทุนการศึกษาแล้วส่ง เจ้าอาวาสอ าเภอรวบรวมส่งจังหวัด ส่วนการตั้ง
ทุนนั้นวัดจะตั้งในระดับไหน จะระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา ก็ขึ้นอยู่กับ
ศักยภาพของแต่ละวัด การด าเนินงานของแต่ละวัดโดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้ขับเคลื่อนที่มีบทบาทและ
ความส าคัญในการตั้งทุนโดยอาศัยศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนให้การสนับสนุนเพ่ือเป็นแนวทางการ
พัฒนาทุนสงเคราะห์นักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ-สามเณร  

๕) แนวทางพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะของสงฆ์
จังหวัดปทุมธานีด้านการติดตามและประเมินผล  

ด้านการศึกษาติดตามประเมินผลมีแนวทางพัฒนาการระบบการศึกษาและข้อเสนอแนะ
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา การตั้งทุนสงเคราะห์การศึกษาของเด็กตามที่
คณะสงฆ์มีนโยบายให้วัดต่างๆด าเนินการตั้งทุนและแจกทุนการศึกษาทุกระดับซึ่งในปีนี้ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
ในการตั้งทุนแจกทุนได้เวียนมาถึงเจ้าคณะต าบลรวบรวมส่งเจ้าคณะอ าเภอให้เจ้าคณะอ าเภอ
ด าเนินการสรุปการตั้งทุนแจกทุนเพ่ิมทุนแต่ละอ าเภอรายงานเจ้าคณะจังหวัดทราบ ท่านเจ้าคณะ
จังหวัดรวบรวมส่งเจ้าคณะภาคทราบต่อไปเป็นประจ าทุกปีจึงไม่มีปัญหาประการใดของจังหวัด
ปทุมธานี การติดตามประเมินผลงาน ก็ดีดูเรื่องการศึกษา นักศึกษา มากน้อยประการใด ทั้งบาลี 
ธรรมะ และธรรมศึกษานักเรียนมีผลงานดีตลอดทุกปี เป็นตัวประเมินได้ดี ด้านการติดตามและ
ประเมินผลทางคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีจะมีเอกสารน ามาชี้แจงให้คระสงฆ์ได้ทราบว่า วัดไหนบ้างที่
ยังไม่ตั้งทุน วัดไหนบ้างที่ตั้งทุนแล้วได้เพ่ิมทุนและได้แจกทุนหรือไม่อย่างไร ผู้น าที่มีอ านาจและหน้าที่
ในการด าเนินงานส่วนนี้จะต้องติดตามการตั้งกองทุน และเพ่ิมทุนเป็นประจ าทุกปีและให้ผู้ที่มีส่วน



๑๓๘ 
 
เกี่ยวข้อง เช่น บุคลากรภายในวัด พระภิกษุ ไวยาวัจกรกรรมการวัดได้ร่วมกันท างานติดตามการ
ประเมินผลแต่ละที่ว่าได้ตั้งทุนเพิ่มทุนมีงบประมาณเท่าไหร่และเงินที่จะได้มาเพ่ิมนั้นมาจากไหน 

 
๕.๑.๒  การพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด

ปทุมธานี 
   ๑) สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากผลการวิจัยสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นมีอายุระหว่าง ๒๖-๓๐ ปี จ านวน ๙๑ คน คิดเป็น ๓๗.๖๐ เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคืออายุ
ระหว่าง ๓๑-๓๕ ปี จ านวน ๖๔ คน คิดเป็น ๒๖.๔๐ เปอร์เซ็นต์ น้อยที่สุดคือ มากกว่า ๔๐ ปีขึ้นไป 
จ านวน ๒๐ คน คิดเป็น ๘.๓๐ เปอร์เซ็นต ์

ส่วนพรรษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุพรรษามากกว่า ๒๐ พรรษา จ านวน ๑๐๖ 
รูป คิดเป็น ๔๓.๘๐ เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ ๑๖-๒๐ พรรษา จ านวน ๗๑ รูป คิดเป็น ๒๙.๓๐ 
เปอร์เซ็นต์ น้อยที่สุดคือ ๒๗ พรรษา จ านวน ๒๗ รูป คิดเป็น ๑๑.๒๐ เปอร์เซ็นต์ ส่วนพรรษาน้อย
กว่า ๕ นั้นไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีพรรษาน้อยกว่า ๕ พรรษาเลย 

วุฒิการศึกษาสามัญของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 
๑๓๙ รูป คิดเป็น ๕๗.๔๐ เปอร์เซ็นต์ น้อยที่สุดคือ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน ๓๙ รูป คิดเป็น 
๑๖.๑๐ เปอร์เซ็นต ์

วุฒิการศึกษาทางธรรมของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือนักธรรมชั้นเอก จ านวน ๙๐ 
รูป คิดเป็น ๓๗.๒๐ เปอร์เซ็นต์ น้อยที่สุดคือนักธรรมชั้นโท จ านวน ๖๙ รูป คิดเป็น ๒๘.๕๐ 
เปอร์เซ็นต์ ส่วนไม่มีวุฒิทางธรรมนั้นปรากฏว่าทุกรูปสอบได้วุฒิทางธรรมตั้งแต่ชั้นตรีขึ้นไปหมดทุกรูป 
 วุฒิการศึกษาเปรียญธรรมของผู้ตอบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเปรียญธรรม ๗-๙ จ านวน 
๑๐๑ รูป คิดเป็น ๔๑.๗๐ เปอร์เซ็นต์ น้อยที่สุดคือประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๓ จ านวน ๗๙ รูป คิดเป็น 
๓๒.๖๐ เปอร์เซ็นต ์
 ๕.๑.๓  การพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
ปทุมธานีที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

 ๑) การวิเคราะห์ระดับการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของ
คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี 
 ระดับในการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
ปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =๓.๘๘)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน  

 ระดับในการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
ปทุมธานี ด้านการวางแผน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =๓.๘๔)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกข้อโดยข้อที่มีระดับมากที่สุดคือข้อที่ว่าด้วยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการจัดท า
แผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านศึกษาสงเคราะห์อย่างชัดเจน ( =๓.๙๗) รองลงมาคือข้อที่ว่าด้วย
คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการวางแผนด้านงบประมาณประจ าปีในเรื่องของการศึกษาสงเคราะห์ 



๑๓๙ 
 
( =๓.๙๕) และน้อยที่สุดคือข้อที่ว่าด้วยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ในเรื่องของการจังตั้งทุนเพิ่มทุนเป็นการเฉพาะ ( =๓.๖๕) 
 ระดับในการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
ปทุมธานี ด้านการด าเนินงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =๓.๙๒) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อโดยข้อที่มีระดับมากที่สุดคือข้อที่ว่าด้วยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการ
ประชาสัมพันธ์การแจกทุนทุกครั้ง( =๔.๐๓) รองลงมาคือข้อที่ว่าด้วยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีได้มี
การมอบหมายงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท างานอย่างเป็นระบบ( =๓.๙๙) และน้อยที่สุดคือข้อที่ว่า
ด้วยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาสงเคราะห์โดยเฉพาะเรื่องการ
ตั้งทุนร่วมกันด าเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ( =๓.๘๖) 
 ระดับในการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
ปทุมธานี ด้านการวัดผลและประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =๓.๘๘) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อโดยข้อที่มีระดับมากที่สุดคือข้อที่ว่าด้วยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการ
ติดตามแผลการเรียนของนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษา( =๔.๐๔) รองลงมาคือข้อที่ว่าด้วยคณะสงฆ์
จังหวัดปทุมธานีมีการประเมินผลการให้ทุนแก่นักเรียนและนักศึกษา ( =๓.๙๘) และน้อยที่สุดคือข้อ
ที่ว่าด้วยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการประเมินผลการจัดสรรทุนให้แก่นักเรียนนักศึกษา ( =๓.๗๗) 

๕.๑.๔ น าเสนอรูปแบบการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของ
คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี 

๑) รูปแบบการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
ปทุมธานี ด้านการวางแผน 

รูปแบบการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
ปทุมธานี ด้านการวางแผนนั้นทางคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีจะมีการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้า
อาวาสทุกปี และได้เน้นเรื่องการตั้งทุน เพ่ิมทุน และแจกทุนการศึกษาสังเคราะห์และระดับเจ้าคณะ
อ าเภอก็จะประชุมกันทุกเดือนพร้อมท่านเจ้าคณะอ าเภอทุกอ าเภอ ก็จัดประชุมเจ้าอาวาสระดับ
อ าเภอชี้แจงในเรื่องนี้เป็นประจ า จะเป็นจุดแข็งในการตั้งทุน เพ่ิมทุน และแจกทุนของคณะสงฆ์
จังหวัดปทุมธานี ผู้น าวัด คือ เจ้าอาวาสจะต้องมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาทั้งด้านวัตถุ
ปัจจัย บุคลากร ก็จะท าให้การขับเคลื่อนและด าเนินการตั้งทุนสงเคราะห์ดังกล่าว เกิดปัญหาต่างๆก็จะ
ค่อยคลี่คลายไปในทางที่ดีโดยอาศัยองค์กรต่างๆให้การส่งเสริมสนับสนุน คือ  

 ๑. เจ้าอาวาสต้องมีวิสัยทัศน์  
 ๒. ต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ  
 ๓. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 ๔. ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ  

 ๕. ประชาชนเล็งเห็นผลประโยชน์ของการศึกษาและการขยายความอุปถัมภ์เรื่องทุน
ดังกล่าว  

๒) รูปแบบการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
ปทุมธานี ด้านการด าเนินการ 



๑๔๐ 
 

รูปแบบการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
ปทุมธานี ด้านการด าเนินการนั้นคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการประชาสัมพันธ์การแจกทุนทุกครั้ง มี
การก าหนดเกณฑ์ผู้ที่จะเข้ารับทุนได้อย่างเหมาะสม มีการจัดสรรทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การให้ทุน มีการคัดสรรผู้รับทุนอย่างเป็นธรรมและมีระบบการคัดสรรที่โปร่งใส มีการด าเนินงานที่เป็น
ขั้นตอนและสามารถตรวจสอบได้ มีการมอบหมายงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท างานอย่างเป็นระบบ วาง
กรอบการท างานให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการท างาน มีการติดต่อประสานงานในการตั้งทุนตลอดในแต่
ละปี ด าเนินการในการจัดตั้งทุนและเพ่ิมทุนอย่างเป็นล าดับขั้นตอน ประการส าคัญมีการเชิญผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการศึกษาสงเคราะห์โดยเฉพาะเรื่องการตั้งทุนร่วมกันด าเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างเป็น
ระบบ 

๓) รูปแบบการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
ปทุมธานี ด้านการวัดผลและประเมินผล 

รูปแบบการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
ปทุมธานี ด้านการวัดผลและประเมินผล มีแนวทางพัฒนาการระบบการศึกษาและข้อเสนอแนะในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา การตั้งทุนสงเคราะห์การศึกษาของเด็กตามที่คณะสงฆ์
มีนโยบายให้วัดต่างๆด าเนินการตั้งทุนและแจกทุนการศึกษาทุกระดับซึ่งในปีนี้ พ.ศ. ๒๕๒๘ ในการตั้ง
ทุนแจกทุนได้เวียนมาถึงเจ้าคณะต าบลรวบรวมส่งเจ้าคณะอ าเภอให้เจ้าคณะอ าเภอด าเนินการสรุป
การตั้งทุนแจกทุนเพ่ิมทุนแต่ละอ าเภอรายงานเจ้าคณะจังหวัดทราบ ท่านเจ้าคณะจังหวัดรวบรวมส่ง
เจ้าคณะภาคทราบต่อไปเป็นประจ าทุกปีจึงไม่มีปัญหาประการใดของจังหวัดปทุมธานี การติดตาม
ประเมินผลงาน ก็ดีดูเรื่องการศึกษา นักศึกษา มากน้อยประการใด ทั้งบาลี ธรรมะ และธรรมศึกษา
นักเรียนมีผลงานดีตลอดทุกปี เป็นตัวประเมินได้ดี ด้านการติดตามและประเมินผลทางคณะสงฆ์
จังหวัดปทุมธานีจะมีเอกสารน ามาชี้แจงให้คระสงฆ์ได้ทราบว่า วัดไหนบ้างที่ยังไม่ตั้งทุน วัดไหนบ้าง
ที่ตั้งทุนแล้วได้เพ่ิมทุนและได้แจกทุนหรือไม่อย่างไร ผู้น าที่มีอ านาจและหน้าที่ในการด าเนินงานส่วนนี้
จะต้องติดตามการตั้งกองทุน และเพ่ิมทุนเป็นประจ าทุกปีและให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนแบะเพ่ิมทุนการศึกษา
สงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี” ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

๕.๒.๑ อภิปรายผลการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะ
สงฆ์จังหวัดปทุมธานี 

การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าประเด็นที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาการ
จัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีจากสรุปผลการวิจัยมีประเด็นที่
น่าสนใจที่น ามาอภิปรายผล ได้ดังนี ้

๑) ด้านการวางแผน 
การพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี 

ด้านการวางแผนนั้นจะเห็นว่า คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการจัดท าแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้าน
ศึกษาสงเคราะห์อย่างชัดเจน มีการจัดตารางเวลาในการท างานในเรื่องของงานด้านศึกษาสงเคราะห์ 



๑๔๑ 
 
มีการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ในการจังกิจกรรมการจัดการในการตั้งทุนและทุนการศึกษา  มีการ
วางแผนด้านงบประมาณประจ าปีในเรื่องของการศึกษาสงเคราะห์  มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ในเรื่องของการจังตั้งทุนเพ่ิมทุนเป็นการเฉพาะ มีการจัดประชุมเพ่ือวางแผนในเรื่องของการจังตั้งทุน
และเพ่ิมทุนเป็นระยะ ๆ มีส่วนร่วมกันในการวางแผนงานการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา
สงเคราะห์ มีนโยบายในการจัดการเรื่องการจังตั้งทุนและเพ่ิมทุนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  มีการเชิญ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันวางแผนเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณในการให้ทุนการศึกษา  เปิด
โอกาสให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนรวมในการวางกรอบการเพ่ิมทุนและตั้งทุนร่วมกัน เมื่อพิจารณา
ระดับแล้วก็พบว่า ระดับในการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดปทุมธานี ด้านการวางแผน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อโดยข้อที่มีระดับมากที่สุดคือข้อที่ว่าด้วยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการจัดท า
แผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านศึกษาสงเคราะห์อย่างชัดเจน รองลงมาคือข้อที่ว่าด้วยคณะสงฆ์
จังหวัดปทุมธานีมีการวางแผนด้านงบประมาณประจ าปีในเรื่องของการศึกษาสงเคราะห์   และน้อย
ที่สุดคือข้อที่ว่าด้วยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของการจังตั้ง
ทุนเพ่ิมทุนเป็นการเฉพาะ  

๒) ด้านการด าเนินงาน 
การพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี 

ด้านการด าเนินงานจากผลการวิจัยจะเห็นว่า คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการประชาสัมพันธ์การแจก
ทุนทุกครั้ง มีการก าหนดเกณฑ์ผู้ที่จะเข้ารับทุนได้อย่างเหมาะสม มีการจัดสรรทุนให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการให้ทุน มีการคัดสรรผู้รับทุนอย่างเป็นธรรมและมีระบบการคัดสรรที่โปร่งใส มี
การด าเนินงานที่เป็นขั้นตอนและสามารถตรวจสอบได้ มีการมอบหมายงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท างาน
อย่างเป็นระบบ และคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีได้วางกรอบการท างานให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ท างาน มีการติดต่อประสานงานในการตั้งทุนตลอดในแต่ละปี ได้ด าเนินการในการจัดตั้งทุนและเพ่ิม
ทุนอย่างเป็นล าดับขั้นตอน มีการเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาสงเคราะห์โดยเฉพาะเรื่องการตั้ง
ทุนร่วมกันด าเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นระบบ  เมื่อพิจารณาระดับแล้วก็พบว่า ระดับในการ
พัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ด้านการด าเนินงาน 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อโดยข้อที่มีระดับ
มากที่สุดคือข้อที่ว่าด้วยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการประชาสัมพันธ์การแจกทุนทุกครั้งรองลงมาคือ
ข้อที่ว่าด้วยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีได้มีการมอบหมายงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท างานอย่างเป็น
ระบบและน้อยที่สุดคือข้อที่ว่าด้วยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษา
สงเคราะห์โดยเฉพาะเรื่องการตั้งทุนร่วมกันด าเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นระบบ  

๓) ด้านการวัดผลและประเมินผล 
การพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี 

ด้านการวัดผลและประเมินผลจากผลการวิจัยจะเห็นว่าคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการติดตามแผล
การเรียนของนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษา มีการประเมินผลการให้ทุนแก่นักเรียนและนักศึกษา มีการ
ตรวจสอบนักเรียนที่ได้รับทุนไม่ซ้ าซ้อนกับการรับทุนจากที่อ่ืน มีการประเมินผลการจัดสรรทุนให้แก่
นักเรียนนักศึกษา หลังจากการมอบทุนการศึกษาแล้วมีการสรุปงบประมาณรายจ่ายทุกครั้ง มีการ
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ส่งเสริมและควบคุมการจังตั้งทุนและเพ่ิมทุนเป็นระยะ ๆ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการก าหนด
ตัวชี้วัดที่ชัดเจนในการตรวจสอบติดตามการมอบทุนการศึกษา คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการจังตั้ง
คณะกรรมการติดตามผลและประเมินการตั้งทุนอย่างชัดเจน มีการจัดท าบัญชีเพ่ือติดตามผล
ประเมินผลของผู้ที่รับทุนเพ่ือติดตามการท างาน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
ด้วยความการตั้งทุนสงเคราะห์การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนทุกวัด  เมื่อพิจารณาระดับแล้วก็พบว่า 
ระดับในการพัฒนาการจัดการในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ด้าน
การวัดผลและประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกข้อโดยข้อที่มีระดับมากที่สุดคือข้อที่ว่าด้วยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการติดตามแผลการ
เรียนของนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษารองลงมาคือข้อที่ว่าด้วยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมีการ
ประเมินผลการให้ทุนแก่นักเรียนและนักศึกษา และน้อยที่สุดคือข้อที่ว่าด้วยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี
มีการประเมินผลการจัดสรรทุนให้แก่นักเรียนนักศึกษา  
 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ในการการพัฒนาการจัดการศึกษาสงเคราะห์ด้านการตั้งทุน
เพ่ิมทุนการศึกษาในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการจัดการตั้ง
ทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี เพ่ือศึกษาการพัฒนาการจัดการในการตั้ง
ทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี และเพ่ือน าเสนอรูปแบบการพัฒนาการจัดการ
ในการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นควรเสนอแนะโดยแบ่งออกเป็น ๓ ด้านได้แก่ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติและข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยต่อไป 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ซึ่งผู้วิจัยขอเสนอแนะแนวทางเชิงนโยบายดังนี้ 
๑) คณะสงฆ์จัดการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการในเรื่องการตั้งทุนของหน่วยงาน

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือที่จะให้ผลการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวมีความชัดเจนและบรรลุ 
๒) คณะสงฆ์วางระบบการพัฒนาประสิทธิภาพและในการตั้งทุนของการจัดท าเรื่องของ

การ 
๓) คณะสงฆ์ติดตามวัดผลและประเมินผลในการจัดตั้งทุนและเพ่ิมทุนเป็นระยะและมีการ

รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและ 
๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
การจัดตั้งทุนและเพ่ิมทุนของคณะสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นคณะสงฆ์จังหวัดใดก็ตามควรที่จะมีการ

ประชุมและวางแผนในการจัดการในเรื่องดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกันซึ่งสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งในเรื่อง
ดังกล่าวควรมีประเด็นที่น าไปสู่การปฏิบัติได้ดังนี้ 

๑) ควรก าหนดให้มีการสร้างกิจกรรมต่างๆ ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีเพ่ือท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเพ่ือที่จะท าให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

๒) ผู้บริหารควรท าความเข้าใจและวางแผนยุทธศาสตร์ในการจัดท าแผนพัฒนาในเรื่อง
การจัดตั้งทุนและเพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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๓) ควรก าหนดแผนปฏิบัติงานทั้งของฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการรวมไปถึง
คณะกรรมการในแต่ละชุดที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือท าให้การบริหารงานในเรื่องดังกล่าวเกิดสูงสุด 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
เพ่ือประโยชน์ในเชิงวิชาการ ในประเด็นด้านการจัดการตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์ของ

คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีจากการศึกษาการวิจัยทั้งการรวบรวมเอกสาร ต ารา ทฤษฎี และการเก็บ
รวบรวมข้อมูลภาคสนามอย่างใกล้ชิดผู้วิจัยขอเสนอแนะให้ผู้ที่จะท าการศึกษาวิจัยในประเด็นนี้ ดังนี้ 

๑) ควรศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดตั้งทุนและเพ่ิมทุนการศึกษาสงเคราะห์
เพ่ือที่จะได้วิเคราะห์ถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนและปัจจัยที่ส าคัญในการจัดตั้งทุนและเพ่ิมทุน 

๒) ควรศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารของผู้บริหารกองทุนต่างๆ ว่ามีการบริหาร
จัดการอย่างไร เพ่ือท าให้เห็นภาพรวม รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือจะได้หาทางออกและแนวทางการ
แก้ไขต่อปัญหาที่เกิดข้ึน 

๓) ควรศึกษาในประเด็นที่เก่ียวกับแนวทางหรือกระบวนการจัดตั้งทุนและเพ่ิมทุนว่าควรมี
แนวทางการบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าวนี้อย่างไร 
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พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์  คงฺคปญฺโ ). การคณะสงฆ์และการพระศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 
___________. อ้างใน กรมการศาสนา. คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยเรื่องการคณะสงฆ์และการพระ

ศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐. 
___________.  เอกสารประกอบการบรรยายเรื่ องการคณะสงฆ์และการพระศาสนา . 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 
พระเทพโสภณ  (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต). ค ากล่าวปาฐกถาบรรยาย. ในการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับ

อ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล ในเขตปกครองสงฆ์ภาค ๒ ณ วัดพระพุทธ
บาทราชวรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรี, ๒๕๔๖. 

พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช). บทบาทของสถาบันพระพุทธศาสนากับการจัดการศึกษา . 
กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิมพ์ดี จ ากัด, ๒๕๔๖. 

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

___________. พุทธวิธีบริหาร. กรุงเทพมหานคร : ธรรมมะอินเทรน, ๒๕๕๔. 
พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์ คง .คปญ.โญ). วิทยาพระศังฆาธิการ เล่ม ๑. กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๕๓. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). การพัฒนาที่ยั่งยืน. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, 

๒๕๔๓. 
พระมหาไพทูรย์ ปนฺตนนฺโท. การบริหารคณะสงฆ์ไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 

๒๕๕๐. 
พระมหาสมทรง  ส ิร ิน ฺธ โ ร  และคณะ .  บทบาทของว ัดและพระสงฆ ์ไทยในอนาคต . 

กรุงเทพมหานคร : บริษัทเกล็ดไทย จ ากัด, ๒๕๒๕. 
พระเมธีธรรมาภรณ์  (ประยูร  ธมฺมจิตฺ โต ) .  การปกครองคณะสงฆ์ ไทย .  พิมพ์ครั้ งที่  ๙ . 

กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๑. 
พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล). การบริหารวัด. นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, ๒๕๔๘. 
พระวิสุทธิภัทรธาดา (ประสิทธิ์ พฺรหฺมร สี). พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และกฎมหาเถรสมาคม. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 



๑๔๖ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

พวงรัตน์ ทวีรัตน์, รศ.ดร. วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ . พิมพ์ครั้งที่ ๖. 
กรุงเทพมาหานคร : ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์โรฒ ประสานมิตร, ๒๕๓๘. 

พะยอม วงศ์สารศรี. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : พรานนกการพิมพ์, ๒๕๔๒. 
พิชัย เสงี่ยมจิต. การบริหารงานเฉพาะด้านในสถาบันอุดมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สถานบันราช

ภัฏอุบลราชธานี, ๒๕๔๒. 
พิทยา บวรวัฒนา. การบริหารเชิงบูรณาการ. นนทบุรี : ส านักงานข้าราชการพลเรือน, ๒๕๔๖. 
ไพบูลย์ ช่างเรียน. วัฒนธรรมการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๓๒. 
ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ. การบริหารโรงเรียนประถมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 

๒๕๓๗. 
มัลลิกา ต้นสอน. การจัดการยุคใหม่. กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอร์เน็ท จากัด, ๒๕๔๔. 
มาซารุ อิบุกะ. รอให้ถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว . แปลโดย ธีระสุมิตร และพรอนงค์ นิยมค้า. 

กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์หมอชาวบ้าน. 
มาณพ  พลไพรินทร์. คู่มือการบริหารกิจการคณะสงฆ.์ กรุงเทพมหานคร : หจก. ชุติมาการพิมพ์, ๒๕๓๑. 
ราชนีติ – ธรรมนีติ. ราชบัณฑิตยสถานจัดท าเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเนื่องในพระราชพิธีมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ 
สิงหาคม ๒๕๓๕. กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๓๗. 

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร : บริษัท 
นานมีบุ๊คส์พลับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๒. 

วัชรี บูรณสิงห์. การบริหารหลักสูตร. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
๒๕๔๓. 

วิ วัฒน์  เ อ่ี ยม ไพรวั น .  การบริหารและการพัฒนาองค์ กร .  พิม พ์ครั้ งที่  ๓ .  นนทบุ รี  : 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๕. 

ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, รศ.ดร. การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา, สกลนคร : สมศักดิ์การพิมพ์, 
๒๕๔๙. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธรรมสาร จ ากัด, 
๒๕๔๕. 

สมใจ ลักษณะ. การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เพ่ิมทรัพย์การ
พิมพ์, ๒๕๕๒. 

สมชาย ดุรงค์เดช. การประเมินโครงการ : แนวคิดและวิธีการ . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๒. 

สมบูรณ์  สุขส าราญ. การพัฒนาชนบทตามแนววิธีพุทธ. กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิมพ์สวย จ ากัด, 
๒๕๓๐. 

สมพงษ์ เกษมสิน. การบริหาร. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๓. 



๑๔๗ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

สมยศ นาวีการ. การพัฒนาองค์การ. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : กรุงสยามการพิมพ์, ๒๕๒๑.  
สัมพันธ์ ภู่ไพบูลย์. องค์การและการจัดการ. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : พิทักษ์อักษร, ๒๕๔๒. 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕. 
ส าเนาว์ ขจรศิลป์. มิติใหม่ของกิจการนักศึกษา ๑ : พื้นฐานและบริการนักศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ ๓.

กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๓๙. 
ส ุจ ิต รา  อ ่อนค ้อม .  ร ูปแบบการจ ัดการศ ึกษาและการ เผยแผ ่ศาสนธรรมของว ัด ใน

พระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาวัดสามชุก. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
ส านักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๔๖. 

สุพจน์ ทรายแก้ว. การวัดผลการปฏิบัติงาน. เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท าแผน
กลยุทธ์และการบริหารงานมุ่งผลงาน. เชียงราย: ส านักพิมพ์สถาบันราชภัฎเชียงราย, 
๒๕๔๕. 

สุรชาติ กิ่งมณี. กระบวนทัศน์การพัฒนาห้องสมุดสู่ความส าเร็จ (Paradigm of Library 
Development for Success). กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๓. 

สุรพล  สุยะพรหม, ผศ.ดร. และ สุทธิรัก  ศรีจันทร์เพ็ญ. ระเบียบวิธี วิจัยทางการจัดการ , 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

สุวพิชชา ประสิทธิธัญกิจ. การศึกษาสงเคราะห์. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, ๒๕๔๒. 

เสถียร เชยประทัน. ศักยภาพของสื่อมวลชนในการพัฒนาประเทศ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๐. 

เสนาะ ติเยาว์. หลักการบริหาร . พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 
๒๕๔๙. 

องค์การยูนิเซฟ. รายงานสภาวะเด็กโลก พ.ศ. ๒๕๔๙. กรุงเทพมหานคร : องค์การยูนิเซฟแห่ง
ประเทศไทย, พ.ศ. ๒๕๔๙. 

อรุณ รักธรรม. การพัฒนาและการฝึกอบรมบุคคล : ศึกษาเชิงพฤติธรรม . กรุงเทพมหานคร :  
อักษรทิพย์, ๒๕๓๕. 

 

(๒) บทความ:  
บรรณาธิการ. “พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการสร้างคน”, มติชนราย

สัปดาห.์ ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๑๓๔๗. (๙ มิถุนายน ๒๕๔๙) : ๓.  
สุมน อมรวิวัฒน์, ศ. “มหาราชในประวัติศาสตร์ไทย”,  สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน, ๒ (๒๕๓๓) : 

๑๘๖. 
 
 
 



๑๔๘ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

(๓)  วิทยานิพนธ์/รายงานวิจัย: 
กรภัค จ๋ายประยูร. “การน าเสนอแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อเสริมพลังอ านาจภาคประชาชนด้าน

ความเป็นประชาธิปไตย”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต . คณะครุศาสตร์ : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

กาญจนา บุญยัง. “การบริหารงานขององค์กรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีศึกษา คณะพยาบาล
ศาสตร์”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๗. 

เกยูร วงศ์ก้อม. “กลยุทธ์การน านโยบายการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ”. วิทยานิพนธ์การจัดการดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, ๒๕๔๙. 

จักรินทร์ ผุดผ่อง และคณะ. “ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อการพัฒนาบุคคลโดยวิธีการสอนแนะ 
กรณีศึกษาหน่วยงานภาครัฐบาลเอกชนในจังหวัดสุราษฏร์ธานี”. วิทยานิพนธ์รัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์, ๒๕๓๕. 

จักรินทร์ ผุดผ่อง และคณะ. “ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อการพัฒนาบุคคลโดยวิธีการสอนแนะ 
กรณีศึกษาหน่วยงานภาครัฐบาลเอกชนในจังหวัดสุราษฏร์ธานี”. วิทยานิพนธ์รัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์, ๒๕๓๕. 

ณันศภรณ์ นิลอรุณ. “การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา”. ปริญญา
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 

ณันศภรน์ นิลอรุณ.  “การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ”. 
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต . สาขาวิชาบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 

นวพร แสงหนุ่ม.  “ในการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดเชียงใหม่”. วิทยานิพนธ์รัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๔. 

นันทรัตน์ ปริวัติธรรม. “การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมจิตอาสาของเด็กและเยาวชนที่รับ
ทุนการศึกษาส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์”. วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์
ศาสตร์มหาบัณฑิต. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๓. 

พระครูธรรมศาสน์อุโฆษ (ธงไชยวัฒน์ อิสฺสรธมฺโม) . “บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ในอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม”. รายงานการวิจัย . 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

 
 



๑๔๙ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

พระครูสุวรรณวรการ (พิมพ์ทรัพย์ พุทฺธ โณ). “การพัฒนาการจัดการการศาสนศึกษาแผนกธรรม
ของคณะสงฆ์ภาค ๑”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ (วิรัช วสสิริ). “ตัวแบบการบริหารคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔”. 
วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต . สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๘. 

พระราชปริยัติ (สฤษดิ์ ประธาตุ). “การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”.  วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต .  สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 

พีพล เพ็งหาพันธ์. “การพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการระดม
ทรัพยากรและจัดตั้งกองทุนการศึกษา โรงเรียนภูกระดึงอ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย”.
วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต . สาขาการบริการศึกษา : มหาวิทยาลัยสารคาม, 
๒๕๕๓. 

ภาวนา ศศิฤกษ์. “การจัดการทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนอาชีวศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ ”. 
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาการบริหารการศึกษา : สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์, 
๒๕๔๗. 

สมจิตร พ่ึงหรรษา. “การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงระบบในการบริหารที่ส่งผลต่อของสถานศึกษาเครือข่าย
คาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี”. วิทยานิพนธ์บริหารการศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต . 
บัณฑิตวิทยาลัย :  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 

สุรางค์รัตน์ พันแสง. “การจัดการความรู้เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์”. รายงานการวิจัย. คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, ๒๕๕๐. 

เสาวนีย์ ไชยกุล และ จงจิตร แสงทอง. “บทบาทพระสังฆาธิการที่มีต่อการพัฒนาศาสนศึกษาและ
การศึกษาสงเคราะห์จังหวัดพะเยา”. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา, ๒๕๕๔. 

อภินันท์ จันตะนี และดร.ปรีชา วรารัตน์ไชย, รศ.ดร. “การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจักการ
หลักสูตรระดับปริญญาเอกชองสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและของเอกชน”, รายงานการ
วิจัย. คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๕๑. 

อรอนงค์ โรจน์วัฒนบูลย์.“การพัฒนาตัวแบบผู้น าเชิงนวัตกรรม ”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๓. 

 

(๓) สื่ออิเล็กทรอนิกส์:  

การศึกษาสงเคราะห์. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.google.co.th/url? Sampaouom.org/ 
Doc/บทที่%20%20๗.doc. [๑๗ กันยายน ๒๕๕๖]. 

 



๑๕๐ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กรมการศาสนา. ความส าคัญของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http www.dra.go.th dra_learn/main.php  
[๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑]. 

 
(๔) สัมภาษณ์ : 

สัมภาษณ์ นายจิรวิชญ์  นิยมธรรม , ผู้อ านวยการส านักงานพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี ,  
๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘. 

สัมภาษณ์ พระเทพรัตนสุธี, เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ พระครูโสภณกิจจารักษ์, เจ้าคณะต าบลบึงบอน อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี, ๒๕ 

สิงหาคม ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ พระครูโสภณคุณานุกูล, เจ้าคณะอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี, ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ พระครูไพศาลวัฒนคุณ , เจ้าคณะต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ,  

๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ พระครูปทุมรัตนาธาร,  เจ้าคณะต าบลลาดหลุมแก้ว อ าเภอลาดหลุมแก้ว, ๒๗ สิงหาคม 

๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ พระครูพิศาลสิริธรรม, เจ้าคณะต าบลศาลาครุ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี,  

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ พระครูวรธรรมวาทิ, เจ้าคณะอ าเภอลาดหลุมแก้ว อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี, 

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ พระครูสุจิตรัตนากร, เจ้าคณะต าบลบึงบา อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ,  

๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ พระครูสุวรรณวรการ, รองเจ้าคณะอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี, ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ พระครูอาทรธัญญานุรักษ์ , เจ้าคณะต าบลบึงคอไห อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี,  

๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ พระราชกิตติเมธี, รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
 

(๕) สนทนากลุ่มเฉพาะ:  

สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี, อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์, ๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูวินัยธรเอก ชินว โส, ดร., อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์, ๓ มีนาคม 

๒๕๖๐. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูศรีนนทวัฒน์, ดร., เจ้าคณะต าบลใหญ่ตลาดขวัญ, ๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร., อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์, ๓ 

มีนาคม ๒๕๖๐. 



๑๕๑ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสุนทรธัญญารักษ์, ดร. เจ้าคณะต าบลลาดสะหวาย, ๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูอรรถธรรมภาณี, ดร., นักวิชาด้านการจัดการ, ๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูอุทุมพรกิตติคุณ, ดร. เจ้าคณะต าบลบางรักใหญ่ เขต ๒, ๓ มีนาคม พ.ศ.

๒๕๖๐. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดประดิสิษฐ์ ฐิตาโภ, นักวิชาด้านการจัดการ, ๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระพิพัฒน์ศาสนกิจจาทร, นักวิชาด้านการจัดการ, ๓ มีนาคม ๒๕๖๐. 
 

๒. ภาษาอังกฤษ : 
Arnold, H. J., & Feldman, D. c. Organizational behavior. New York: McGraw-Hill, 

1968. 
Eddy, W. B. Public organization behavior and development. Cambridge, MA: 

Winthrop,1981. 
Edgar H. Chien. Organization Psychology. 2nd ed. Englewood Cliffs, New Jersey : 

Prentice-Hall, lnc., 1970. 
Helen M. Tobin and others. The Process of Staff Development : Component for 

Chang. Saint Louis : The C.V. Mosby Co., 1974. 
Katz, D and R. Kahn. The Social Psychology of Organization. New York : Jogn Wiley 

& Sons., 1966. 
Robbins, I. P. Organization theory: Structure. design and applications 2nd ed. 

Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1987. 
Simon Herbert, A. public Administration. New York: Alfrcod A Kuopf, 1966. 
Stephen R. Covey. Organizational theory and design: A strategic approach for 

management. New York: McGraw-Hill, 1985. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก. 

รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

รายนามผู้ให้สัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๔ 
 

 

รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

๑. อาจารย์ ดร.อนุวัต กระสังข์  อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
๒. อาจารย์ ดร.นพดล ดีไธสงค์  อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
๓. อาจารย์ ดร.รัฐพล เย็นใจมา  อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
๔. อาจารย์ ดร.บุษกร วัฒนบุตร  อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
๕. อาจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี  อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๕ 
 

 

รายนามผู้ให้สัมภาษณ์ 

๑. พระเทพรัตนสุธี (สมศักดิ์ ป.ธ.๕)  เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี 
๒. พระราชกิตตเิมธี (ชะลอ ป.ธ.๕)   รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี 
๓. พระครูโสภณพิทักษ์ (วิโรจน์)    เจ้าคณะอ าเภอเมือง 
๔. พระครูปทุมรัตนพิทักษ์ (สุวรรณ)  รองเจ้าคณะอ าเภอเมือง 
๕. พระครูโกศลธรรมสุนทร (บุญผูก)  เจ้าคณะอ าเภอสามโคก 
๖. พระครูวรธรรมวาที (นิพนธ์ ป.ธ.๕)   เจ้าคณะอ าเภอลาดหลุมแก้ว 
๗. พระครูมงคลกิจจรักษ์ (สันติชัย)   เจ้าคณะอ าเภอคลองหลวง 
๘. พระครูวิบูลวรคุณ (ฉวี)    เจ้าคณะอ าเภอล าลูกกา 
๙. พระครูสุวรรณวรการ (พิมพ์ทรัพย์)  รองเจ้าคณะอ าเภอล าลูกกา 
๑๐. พระครูโสภณคุณานุกูล (วิชิต ป.ธ. ๓)  เจ้าคณะอ าเภอธัญบุรี 
๑๑. พระครูปทุมธรรมวาที (สุชิน)   เจ้าคณะอ าเภอหนองเสือ 
๑๒. พระครูสุจิตรัตนากร (สังวาลย์)  เจ้าคณะต าบลบึงบา 
๑๓. พระครูโสภณกิจจารักษ์ (บานเย็น)  เจ้าคณะต าบลบึงบอน 
๑๔. พระครูพิศาลสิริธรรม (ประสาน)  เจ้าคณะต าบลศาลาครุ  
๑๕. พระครูธัญรัตนการ (สุชาติ)    เจ้าคณะต าบลล าผักกูด 
๑๖. พระครูอาทรธัญญานุรักษ์ (มนตรี)  เจ้าคณะต าบลล าไทร 
๑๗. พระครูอุดมธัญคุณ (ขีด)   เจ้าคณะต าบลบึงทองหลาง 
๑๘. พระครูปทุมศีลาภรณ์ (สมทรง)  เจ้าคณะต าบลล าลูกกา 
๑๙. พระครูไพศาลวัฒนคุณ (สมพร)  เจ้าคณะต าบลคูคต 
๒๐. พระครูปทุมรัตนาธาร (สมพร)   เจ้าคณะต าบลลาดหลุมแก้ว 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข. 

ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๗ 
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ภาคผนวก ค. 

ผลการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



๑๖๑ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง. 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เพื่อเก็บข้อมูลการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



๑๖๓ 
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ภาคผนวก จ. 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๘ 
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ภาคผนวก ช. 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิสนทนากลุ่มเฉพาะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๖ 
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๑๙๒ 

 

 

 



๑๙๓ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ. 

ประกาศมหาเถรสมาคม เรื่อง การจัดตั้งทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้นประถมศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๕ 

 

ประกาศมหาเถรสมาคม 

เร่ือง  การจัดตั้งทุนสงเคระห์นักเรียนชั้นประถมศกึษา 

---------------------------- 

  นับแต่สมัยโบรานมา วัดวาอารามเป็นแหล่งเล่าเรียนศึกษาวิชา หนังสือศิลปศาสตร์อย่างอ่ืน
ของกุลบุตรในแถวถิ่นนั้น ๆ และถิ่นอ่ืน ดังนั้นวัดวาอารามโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพระภิกษุสงฆ์  จึงควร
แก่การยกย่องเชิดชูว่าเป็นผู้เสริมสร้างพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษาตลอดลงไปถึงพลศึกษาบาง
ประการแกกุ่ลบุตร ตามควรแก่ก าลังความสามารถของแต่ละท่าน  ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ครั้น
ถึงยุคพัฒนาการศึกษาเล่าเรียนให้เหมาะสมแก่กาลสมัย การเล่าเรียนศึกษาของกุลบุตรจึงค่อย ๆ 
เคลื่อนย้ายจากวัดออกไปสู่วงการภายนอก กล่าวคือเคลื่อนจากการอยู่ในความรับผิดชอบของ
พระภิกษุสงฆ์ ไปอยู่ในความรับผิดชอบของครูบาอาจารย์ ซึ่งเป็นบุคคลของรัฐแผ่วงกว้างออกไปตาม
กาลเวลา ทั้งนี้นับว่าเป็นการสมควรและสมควรยิงนัก เพราะรัฐจะต้องเข้ามามีส่วนรับผิดชอบโดยตรง 
ในการให้การศึกษาแก่กุลบุตรกุลธิดา ตลอดถึงประชาชน เพ่ือผลคือความเจริญรุ่งเรืองและความ
มั่นคงของประเทศชาติราชอาณาจักรเป็นส่วนรวม 

แม้กระนั้นก็ดี วัดวาอารามโดยพระภิกษุสงฆ์ซึ่งมีเจ้าอาวาสแห่งวัดนั้น ๆ เป็นประธาน หาได้
ปล่อยปละละเลยหรือตัดญาติขาดไมตรีไม่ ยังมีเมตตากรุณาในมโนธรรม ติดตามสงเคราะห์การเล่า
เรียนศึกษาของกุลบุตรกุลธิดาในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยกุศลจิต กล่าวคือ อนุญาตให้ใช้อาคารสถาสที่ใน
วัดเป็นโรงเรียนบ้าง ช่วยสร้างหรือมีการช่วยสร้างโรงเรียนบ้าง ช่วยหาอุปกรณ์การศึกษาต่าง ๆ 
ส าหรับโรงเรียนบ้าง ช่วยสงเคาระห์นักเรียนเป็นส่วนเฉพาะบุคคลก็มี เป็นส่วนคณะบุคคลก็มี เป็น
ส่วนทั้งหมดก็มี ได้ทราบมาว่าท่านเจ้าอาวาสได้ขวนขวายจัดตั้งทุนเพ่ือสงเคราะห์กุลบุตรกุลธิดาที่
ก าลังเล่าเรียนศึกษาก็มี กรณียกิจต่าง ๆ อันสืบเนื่องมาจากเมตตากรุณาดังกล่าวโดยย่อนี้ เป็นสักขี
พยานให้เห็นว่าวัดวาอารามมิได้ทอดทิ้งในส่วนที่เกี่ยวด้วยการเล่าเรียนศึกษากุลบุตรกุลธิดาในท้องถิ่น
นั้นๆ จึงควรแก่การอนุโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่ง 

จากข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น จึงพิจารณาเห็นว่า หากวัดทั้งหลายในราชอาณาจักร
จะขยายวงกุศลฉันทะในส่วนที่เกี่ยวด้วยการศึกษาให้กว้างขวางและมั่นคงยิ่งขึ้นไปอีกประการหนึ่ง 
กล่าวคือ การสงเคราะห์นักเรียนชั้นประถมศีกษาในรูปแบบการจัดตั้ งทุนไว้เพ่ือน าผลประโยชน์มา
สงเคราะห์นักเรียน ก็จะเป็นมหากุศลอันยั่งยืนถาวรและเป็นการเหมาะสมยิ่งนัก ทั้งเป็นการแสดงออก
ให้เห็นว่า วัดวาอารามโดยพระภิกษุสงฆ์ซึ่งมีเจ้าอาวาสเป็นประธาน มิได้เมินเฉยเลยละหรือทอดทิ้ง
เรื่องเก่ียวด้วยการเล่าเรียนศึกษาของกุลบุตรกุลธิดา เป็นอันได้ชื่อว่าช่วยกันรักาซึ่งจารีตดั่งเดิมของวัด
วาอารามไว้ แม้จะมิใช่รักษาไว้โดยตรง ก็ยังได้ชื่อว่าช่วยกันรักษาไว้โดยอ้อม นับเป็นความดีอย่างยิ่ง
ส าหรับในส่วนการตั้งทุนสงเคราะห์นักเรียนนั้น ตามโครงการเต็มรูปก าหนดไว้เป็น ๓ ภาค คือ 

  ๑. ภาคสามัญ ส าหรับสงเคราะห์นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
๒. ภาควิสามัญ ส าหรับสงเคราะห์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
๓. ภาควิสามัญพิเศษ ส าหรับสงเคราะห์นักเรียนชั้นอุดมศึกษา 



๑๙๖ 

 

 และในแต่ละภาคแบ่งออกเป็น ๕ ประเภท ตามจ านวนทุนที่ก าหนดไว้แต่ละประเภทแต่ตาม
ประกาศมหาเถรสมาคมฉบับนี้ มุ่งเฉพาะการตั้งทุนภาคสามัญก่อน การตั้งทุนภาคสามัญนี้ การ
ด าเนินงานอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารทุนคณะหนึ่ง ซึ่งมีเจ้าอาวาสวัดนั้น ๆ เป็น
ประธานโดยต าแหน่ง มีหน้าที่ในการแสวงหาการรักษา และการใช้จ่ายในเรื่องเกี่ยวกับทุน ส่วนวิธี
ด าเนินงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อสัญญัติที่มหาเถรสมาคมก าหนดขึ้นไว้ท้ายประกาศมหาเถรสามคม
ฉบับนี้ 

อนึ่ง เพื่อให้วัดทั้งหลายอุ่นใจในการด าเนินงานเกี่ยวกับการตั้งทุนมหาเถรสมาคมจะได้แต่งตั้ง
กรรมการกลางขึ้นคณะหนึ่ง ให้มีหน้าที่คอยให้ค าชั้แจงแนะน าและแก้ไขข้อขัดข้องซึ่งอางพึงมีเกี่ยวกับ
การตัง้ทุน และวิธีด าเนินงาน 

เพราะฉะนั้น จึงขออาราธนาเชิญชวนวัดทั้งหลายปลูกกุศลฉันทะหรือเพ่ิมพูนกุศลฉันทะใน
การจัดตั้งทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้นประถมศึกษาตามก าลังศรัทธาปสาทะและความสามารถโดยทั่วกัน 
เป็นการยืนยันให้ประจักษ์อีกครั้งหนึ่งว่า ทางวัดวาอารามมอได้เพิกเฉยเลยละ หรือทอดทิ้งในเรื่อง
เกี่ยวกับการกับอุปถัมภ์ค้ าชูการเล่าเรียนศึกษาของกุลบุตรกุลธิดา เพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติและ
พระศาสนาร่วมกัน. 

  

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ 

  

  

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 

สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก 

ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๗ 

 

ข้อสัญญัติ 

ในการตั้งทุนสงเคราะห์แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา 

--------------------------- 

  

        อาศัยข้อความตามประกาศมหาเถรสมาคม เรื่องการตั้งทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ที่ได้ประกาศไว้ ณ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ ตอนที่แจ้งไว้ว่าการด าเนินงานเรื่องการตั้งทุน
นั้น ให้เป็นไปตามข้อสัญญัติท้ายประกาศ จึงให้ข้อสัญญัติในเรื่องการตั้งทุนไว้ดังต่อไปนี้ 

        ข้อ ๑ การตั้งทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้นประถมศึกษา ให้เป็นไปตามกุศลเจตนาของวัดทั้งหลาย
ที่มีก าลังและสามารถจะจัดจะท าได้ มิให้มีการบังคับด้วยประการใด ๆ 

         ข้อ ๒ ห้ามมิให้น าเงินการกุศล หรือเงินผลประโยชน์ หรือเงินอ่ืนใดของวัดมาจัดตั้งทุนเพ่ือการ
นี้ 

        ข้อ ๓ ห้ามมิให้วัดกู้ยืมเงินมาจัดตั้งเป็นทุน ไม่ว่าจะเป็นการตั้งทุนชั่วคราวหรือการตั้งทุนถาวร 

        ข้อ ๔ การจัดตั้งทุนภาคสามัญส าหรับสงเคราะห์นักเรียนชั้นประถมศึกษา แบ่งออกเป็น ๕ 
ประเภท แต่ละประเภทมีจ านวนเงินตั้งทุนสูงต่ ากว่ากันตามล าดับ คือ 

         ประเภท  ก      เงินทุนไม่ต่ ากว่า จ านวน           ๑๕,๐๐๐  บาท 

ประเภท  ข           ”          ”                ๑๒,๐๐๐  บาท 

ประเภท  ค           ”          ”                  ๙,๐๐๐  บาท 

ประเภท  ง           ”          ”                   ๖,๐๐๐  บาท 

ประเภท  จ           ”          ”                   ๓,๐๐๐  บาท 

จ านวนเงินทุนแต่ละประเภท ให้เลื่อนจากประเภทต่ าข้ึนเป็นทุนประเภทสูงได้ตาม 

จ านวนเงินที่ก าหนดไว้แต่ละประเภท 

        ข้อ ๕  วัดใดมีกุศสจิตจะตั้งทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง   ในจ านวน  ๕  ประเภท  ห้ามมิให้ท า
การเรี่ยไรจากบุคคลภายนอก  เว้นแต่การบอกบุญแก่ทายก  ทายิกาแห่งวัดนั้น  หรือแก่บุคลที่ตนรู้จัก
มักคุ้นและมีศรัทธา 

        ข้อ ๖ การรับเงินบริจาคเพ่ือต้นทุนทุกประเภท  ต้องมีหลักฐานการรับหากมีการบริจาคเฉพาะ
ราย  หรือเฉพาะบุคคล  ต้องมีใบอนุโมทนามอบให้แก่ผู้บริจาคด้วย 



๑๙๘ 

 

        ข้อ  ๗  เงินทุนที่ผู้บริจาค  ทางวัดจะเก็บรักษาไว้ใด้ไม่เกิน ๕๐๐.-บาท  หากเกิน ๕๐๐.-
  บาท  มิให้วัดเก็บรักษาไว้ 

        ข้อ  ๘   เงินทุนทุกประเภท  เมื่อเกินจ านวนที่ก าหนดไว้ในข้อ ๗ แล้วให้ทางวัดน าฝากธนาคาร
ออมสิน  หรือธนาคารพาณิชย์  ในนามของทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้นประถมศึกษา 

วัด..................................และให้ฝากเป็นประเภทรายปี  ในเมื่อมีเงินทุนครบจ านวนแต่ละประเภทแล้ว
เพ่ือน าผลประโยชน์มาสงเคราะห์นักเรียนตามวัดถุประสงค์ต่อไป 

        ข้อ  ๙   ในการน าเงินทุนฝากธนาคาร  หากต้องการน าฝากเป็นคราว ๆ  จะฝากในรูปแบบใดก็
ตามซึ่งมิใช่ประเภทรายปี  เมื่อมีจ านวนเงินครบตามประเภททุนที่ก าหนดไว้แล้ว  ให้ถอนเงินที่ฝากไว้
แต่ละคราวมารวมตั้งต้นฝากใหม่  เป็นวันเดียวกัน  ประเภทรายปี  เพ่ือน าผลประโยชน์มาใช้เป็นกลุ่ม
ก้อนได้พร้อมกัน 

        ข้อ  ๑๐  ห้ามมิให้ใช้จ่ายทุนทุกประเภท  ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ  ให้ใช้จ่ายได้เฉพาะผลประโยชน์
ที่เกิดจากทุนตามวัตถุประสงค์เท่านั้น  เว้นแต่วัดใดที่เริ่มจัดตั้งทุนภายในก าหนดแล้ว  แต่ไม่สามารถ
หาทุนเพ่ิมเติมให้ครบจ านวนได้ตามประเภทที่เริ่มตั้งไว้  ภายในปี พ.ศ.๒๕๒๘  ให้จ่ายทุนนั้น
สงเคราะห์นักเรียนชั้นประถมศึกษาทั้งหมด  จะเป็นจ านวนคนละเท่าใดสุดแต่คณะกรรมการบริหาร
ทุน ฯ  ของวัดนั้นจะพิจารณาตามที่เห็นสมควรโดยแจ้งให้ทายก  ทายิกาแห่งวัดนั้นทราบก่อน  

        ข้อ  ๑๑   การน าจ่ายเงินผลประโยชน์แต่ละประเภทเพ่ือสงเคราะห์นักเรียนให้มอบแก่นักเรียน
ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในวัดนั้น  เว้นแต่ในวัดนั้นไม่มีโรงเรียนตั้งอยู่  ให้มอบให้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่
ตั้งอยู่ในที่ใกล้วัด  หากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในที่ใกล้วัดไม่มี ให้มอบแก่นักเรียนในโรงเรียนอ่ืน  ตามที่วัดอ่ืน
หรือตามท่ีโรงเรียนอ่ืนขอทุนสงเคราะห์มา  ทั้งนี้ สุดแต่คณะกรรมการ 

บริหารทุน ฯ  จะพิจารณาเห็นสมควรว่าจะจ่ายให้แก่นักเรียนในโรงเรียนใด 

        ข้อ   ๑๒   การมอบเงินผลประโยชน์ให้แก่นักเรียน  ก าหนดปีละครั้งให้มอบแก่นักเรียนคนละ
ไม่ต่ ากว่า  ๓๐๐ บาท  และไม่เกิน ๕๐๐ บาท และนักเรียนที่จะได้รับมอบจะต้องเป็นนักเรียนที่มี
คุณสมบัติ  คือ เรียนดีมีความประพฤติดีเป็นอย่างน้อย  และขาดทุนทรัพย์  โดยขอให้ทางโรงเรียน
พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับสงเคราะห์   เสนอมายังคณะกรรมการบริหาร
ทุน  ฯ  เพ่ือพิจารณา 

        นักเรียนที่ได้รับทุนปีหนึ่งแล้ว  มีสิทธิที่จะได้รับทุนในปีต่อไปได้อีก  หากยังไม่ขาดคุณสมบัติ
ดังกล่าวในวรรคต้น 

        ข้อ  ๑๓   ให้มีกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกชื่อว่า  คณะกรรมการทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา  วัด.......................เรียกชื่อย่อว่า  คณธกรรมการบริหารทุน ฯ  วัด...........................มี
หน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อสัญญัตินี้ 



๑๙๙ 

 

        ข้อ   ๑๔   คณะกรรมการดังกล่าวในข้อ  ๑๓  มีจ านวนไม่ต่ ากว่า  ๕  ท่านและไม่
เกิน  ๗  ท่าน  มีเจ้าอาวาสแห่งวัดนั้นเป็นประธานโดยต าแหน่ง  ส่วนกรรมการนอกนั้นให้เจ้าอาวาส
พิจารณาคัดเลือกพระภิกษุในวัดนั้น  และทายกทายิกาแห่งวัดนั้นนเข้าร่วมเป็นกรรมการ  กรรมการที่
ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วม  มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ ๒  ปี  เมื่อพ้นวาระแล้วอาจได้รับ
พิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมเป็นกรรมการอีกได้    

        อนึ่ง ให้มีกรรมการผู้หนึ่งในจ านวนกรรมการทั้งหมดเป็นเลขานุการ ของคณะกรรมการตาม
ข้อเสนอของประธานกรรมการและเลขานุการเป็นผู้นั้นมีหน้าที่นัดประชุมกรรมการ   ท ารายงานการ
ประชุม  และติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกตามค าสั่งของประธานหรือของคณะกรรมการ 

        ข้อ  ๑๕   การประชุมคณะกรรมการทุกคราว  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่ต่ ากว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการ  จึงเป็นองค์ประชุมได้ 

        ข้อ  ๑๖   มติของที่ประชุมคณธกรรมการ  ให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณ  ถ้ามีเสียง
จ านวนเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประขุมเป็นผู้ชี้ขาด  หรื่อจะให้ระงับเรื่องนั้นไว้ก่อนก็ได้. 

                                           

                  ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๒๗ 

  

(สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ) 

สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก 

ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม 
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ภาคผนวก ฌ. 

ภาพประกอบ 
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๒๐๕ 

 

ประวัติผู้วิจัย 
ชื่อ  : พระครสูังฆกิจจาภิรักษ์ (สุเมโธ ศรีอันยู้) 
เกิด  : วันศุกร์ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๓ 
สถานที่เกิด : ๕๐/๑ ม.๓ ต าบลบึงสนั่น อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทมุธาน ี

การศึกษา : ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ โรงเรียนวักขุมแก้ว 
  : ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ โรงเรียนธญัรัตน ์

  : ปวส. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวัทยาเขตปทุมาน ี

  : นักธรรมชั้นเอก 

  : เปรียญธรรมประโยค ๑-๒ 

  : พุธศาสตรบณัฑติ (พธ.บ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) 
  : พุทธศาสตรมหาบณัฑิต (พธ.ม สาขาการจัดการชิงพุทธ) 
อุปสมบท  : วันอาทิตย์ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ 

สังกัด  : วัดใหม่กลางคลองสิบ อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธาน ี
หน้าท่ี   : เจ้าอาวาสวัดใหม่กลางคลองสิบ 

  : พระธรรมทูต 

  : พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

ที่อยู่ปัจจุบัน : วัดใหม่กลางคลองสิบ ต าบลบึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกา  
  จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐ 

  

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 


