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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาผลลัพธ์การบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 2) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 และ 3) น าเสนอตัวแบบการบริหาร
จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 การวิจัยนี้เป็นแบบผสาน
วิธี ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ ด าเนินการโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน       
400 รูป/คน จากเจ้าอาวาสวัดในจังหวัด พิษณุโลก สุโขทัย ตาก และอุตรดิตถ์ กลุ่มตัวอย่างเลือกโดย
การสุ่มแบบชั้นภูมิและการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือส าหรับการรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า 4 ระดับ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติคือค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพด าเนินการโดยใช้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 18 
รูป/คน จากผู้บริหารโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือส าหรับรวบรวม
ข้อมูล คอืแบบสัมภาษณ์เชิงลึกและวิเคราะห์ข้อมูลโดยการอุปมานวิเคราะห์และการตีความ  
 ผลการวิจัย พบว่า 
 1) ผลลัพธ์การบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค 5 พบว่า โดยรวมและรายด้านมีการปฏิบัติในระดับน้อย ( X = 1.95, S.D. = 0.91) โดย
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านการวัดผลประเมินผล ด้านการ
จัดการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านหลักสูตร ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก สรุปว่าการบริหารจัดการยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหลักสูตร วิธีการสอน  
ผู้สอน วิธีการวัดและประเมินผลส าหรับผู้เรียน การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลียังเน้นการท่องจ า 
การแปลความ การเรียนการสอนขาดการคิดวิเคราะห์ การใช้สื่อที่หลากหลายและทันสมัยขาด
แรงจูงใจของครูผู้สอน ผู้เรียนขาดความม่ันใจในทักษะวิชาชีพ ซึ่งเป็นสาเหตุให้มีผู้เข้ามาศึกษาน้อยลง 
 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 ซึ่งจากการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า ประกอบด้วย 3 ปัจจัย เรียงตามล าดับ
สัมประสิทธิ์ถดถอยบางส่วน ดังนี้ (1) ปัจจัยการบริหารจัดการศึกษา (β = 0.142)  (2) ปัจจัยนโยบาย
การจัดการศึกษา (β = 0.126)  และ (3) ปัจจัยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน (β = 0.110)  
และปัจจัยทั้งสามนี้สามารถอธิบายความผันแปรของการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
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บาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 5 ได้ร้อยละ 33.90 (R2 = 0.339) จากการสัมภาษณ์เชิงลึกสรุปได้
ว่า ปัจจัยการบริหารจัดการมีอุปสรรคหลายประการ ประกอบด้วย  (1) การพัฒนาการเรียนการสอน 
จ าเป็นต้องพัฒนาครูผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ มีการปรับปรุงวิธีการวัดผลประเมินผล กระบวนการเรียนรู้
ต้องเน้นการคิดวิเคราะห์ ใช้สื่อการสอนที่หลากหลายและทันสมัย มีสถาบันการพัฒนาครูผู้สอนเป็น
การเฉพาะ ครูผู้สอนจะต้องผ่านการทดสอบความเป็นครู (2) การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพของ
โรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ (3) งบประมาณ รัฐต้องให้ความส าคัญโดยจัดสรรงบประมาณให้มากขึ้น
และต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่เข้ามาบริหารจัดการร่วมในการจัดการเรียนการสอน
ภาคประชาชนและผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมในการบริจาคหรือจัดหางบประมาณสมทบ  
 3) ตัวแบบที่เหมาะสมของการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 ซึ่งผู้วิจัยสังเคราะห์ผลการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแล้วร่างรูปแบบที่
เหมาะสมและน าไปให้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 18 รูป ที่เป็นชุดเดียวกับการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งได้ตรวจสอบ
และยืนยัน โดยได้ข้อสรุปรูปแบบ ดังนี้ (1) ปัจจัยน าเข้า ประกอบด้วย (1.1) ด้านหลักสูตร ควรเน้น
การเพ่ิมเนื้อหาในหลักสูตรสามัญศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ การพัฒนาหลักสูตรส าหรับ
ประชาชนทั่วไป และการพัฒนาหลักสูตรส าหรับพระภิกษุอาวุโส  (1.2) ด้านบุคลากร ควรเน้นการมี
สถาบันพัฒนาครูผู้สอนโดยเฉพาะ ครูผู้สอนจะมีสถานะเป็นบุคลากรของรัฐ มีเงินเดือนประจ าและ
ค่าตอบแทนประจ าที่เหมาะสม (1.3) การเงินและงบประมาณ ต้องจัดตั้งกองทุนเพ่ือการศึกษา โดย
การสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2) กระบวนการ ประกอบด้วย (2.1) การจัดการเรียน
การสอน ต้องเพ่ิมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ิมอุปกรณ์ในการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อการสอน
ให้ทันสมัย การแบ่งการเรียนการสอนเป็น 2 ภาค และปรับปรุงวิธีการวัดผลประเมินผล  (2.2) ด้าน
การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการให้การสนับสนุนงบประมาณและจัดสรรทุนการศึกษามีการ
ประชาสัมพันธ์ และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม (2.3) การพัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  
เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับสามัญศึกษา (ม.1-6) ประชาชนทั่วไป พระภิกษุอาวุโส นักเรียนศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) เข้ามาเรียนเพ่ิมขึ้น และ (3) ผลผลิตหรือผลที่ได้คือคุณภาพของ
นักเรียนและการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5        
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
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ABSTRACT 
 The objectives of this study were to 1) study the results of the management 
of the Phra Pariyattidhamma School, Pali Section in the Sangha Administrative Area 5, 
2) study the factors influencing the management of the Phra Pariyattidhamma School, 
Pali Section in the Sangha Administrative Area 5, and  3) propose a management model 
for Phra Pariyattidhamma School, Pali Section in the Sangha Administrative Area 5.This 
research was conducted  using mixed methods of research, namely quantitative and 
qualitative approaches. The quantitative research was conducted by studying a sample of 
400 respondents who were abbots in Pitsanulok, Sukhothai, Tak and Uttraradit provinces. 
The sample was selected by stratified random sampling and simple random sampling. 
The tool for data collection was a 4-level rating scale questionnaire and the data were 
analyzed by the statistics of mean, standard deviation and multiple regression analysis. 
The qualitative research was conducted by interviewing 18 key informants of the 
sangha school administrators, all of which were selected by purposive sampling. The 
tool for data collection was in-depth interviews and the data were analyzed by analytic 
induction and interpretation.  
 The research findings were as follows: 
 1) The results of the management of the Phra Pariyattidhamma School, Pali 
Section were, overall and for each individual aspect, at a low level ( X = 1.95 , S.D. = 0.91). 
Ranked from high to low were the aspects of learning media, measurement and evaluation, 
learning management, learning activities and curriculum. The qualitative research using in-
depth interviews revealed that the management did not change any of the following: the 
curriculum, instruction methods, the instructors and the methods of measurement and 
evaluation. The educational management emphasized memorizing knowledge and text 
translations. The learning process lacked analytical thinking, the instructional media used 
were not diverse or modern, the instructors were not motivated and when the students 
finished their education, they were not sure how to apply their knowledge in future. These 
reasons were the cause of the decreasing number of students.     
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 2) The quantitative research identified 3 factors influencing the management of the 
Phra Pariyattidhamma School, Pali Section in the Sangha Administrative Area 5. Ranked 
using the partial regression coefficient, they were (1) the educational management 
factor ( β = 0.142 )  (2) the education policy factor ( β = 0.126)  and (3) the people’s 
participation process factor (β = 0.110). These three factors explained 33.90 percent (R2 = 
0.339) of the variation in the management of the school. The in-depth interviews were 
summarized and revealed that the educational management factor had many 
obstacles namely (1) the learning development; there was a need to develop the 
teachers to be more professional to revise the method of measurement and 
evaluation to change the learning process so that emphasized analytical thinking to 
use more diverse and modern instructional media to develop an institute for instructors, 
and to have the teachers pass instructional tests, (2) the physical environment setting; 
utilizing it within the learning process, (3) the budget; the state should prioritize the 
school by allocating more budget and empowering the Local Administrative 
Organizations in management and learning. The people and the guardians must donate 
more or provide additional budget.   
 3) The proposed management model for the Phra Pariyattidhamma School, 
Pali Section was synthesized by the researchers using the quantitative and qualitative 
research. It was then drafted into appropriate model and submitted to the 18 key 
informants who also participated in the in-depth interviews, for examination and 
confirmation. It can be summarized as (1) the inputs; composed of (1.1) the curriculum 
with emphasis on its content in the school of Ministry of Education and developing it 
for laymen and senior monks, (1.2) the personnel should develop an  institute 
specifically for the instructors and appoint a civil servant with proper salary and fringe 
benefits, (1.3) the finance and budget should establish an education fund supported 
by the Local Administrative Organizations, (2 )  the process; composed of (2 .1 )  the learning 
management; increase the use of information technology and materials or equipment 
and modern media, sprit the learning into 2 semesters and improve the way things 
were measured and evaluated (2.2) the community participation; increase the sources 
of budget, provide scholarships, increase public relations and open participation to all 
sectors, (2.3) develop the learning organization by enhancing the opportunities to 
increase the amount of students in mathayomsuksa 1-6, laymen, senior monks and 
students in non-formal education and (3) the outputs and outcomes; which concerned 
the quality of the students and the efficient and effective management of Phra 
Pariyattidhamma School, Pali Section. 
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 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาจากการให้ค าแนะน า
ปรึกษาอย่างดียิ่งจาก ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์            
และอาจารย์ ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณ พระธรรมเสนานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหาร และรองเจ้าคณะภาค 5 เป็นอย่างสูง ที่ได้โปรดเมตตาอนุเคราะห์ให้การสนับสนุน
ทุนการศึกษาจนส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
 เจริญพรขอบคุณ คณาจารย์ผู้สอนทุกท่านของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ที่ได้ให้
ความรู้แก่ผู้วิจัยท าให้ผู้วิจัยสามารถใช้ความรู้มาใช้ในการด าเนินงานวิจัยจนส าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี 
 ขอบพระคุณ พระสังฆาธิการทุกระดับชั้น ครู อาจารย์ นักเรียนแผนกธรรมบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค 5 ที่เป็นพื้นที่วิจัยที่กรุณาให้ข้อมูลที่มีความส าคัญต่อการวิจัยในครั้งนี้  
 เจริญพรขอบคุณ ผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ ได้ให้ความกรุณาตรวจสอบคุณภาพ           
ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ค าปรึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างเครื่องมือวิจัย      
การวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงานการวิจัย 
 คุณค่าและประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากงานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชากตเวทิตาคุณแด่
บิดา มารดา ครู อาจารย์ ผู้เขียนต าราเอกสารที่ผู้วิจัยได้อาศัยข้อมูลของท่านในการใช้อ้างอิงงานวิจัย ตลอดจนผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุนในการท าวิจัยในครั้งน้ีจนส าเร็จลุล่วงทุกท่าน  
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
  นับตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นต้นมาผู้ที่มีศรัทธาเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนามีกิจวัตรส าคัญ
ที่จะต้องท าอยู่ 2 ประการคือคันถธุระและวิปัสสนาธุระการศึกษาเล่าเรียนค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
ที่เรียกว่านวังคสัตถุศาสน์จนสามารถจ าได้คล่องปากขึ้นใจเรียกว่า  “คันถธุระ” ส่วนการเล่าเรียนวิธี
ปฏิบัติสมาธิและฝึกอบรมจิตใจของตนจนเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวธรรมทั้งปวงและมีจิตหลุด
พ้นจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายเรียกว่า“วิปัสสนาธุระ”การศึกษาเล่าเรียนทั้ง2ประการนี้ถือว่า
มีความส าคัญเท่ากันเพราะเป็นความรู้พ้ืนฐานที่จะน าไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับ
ขันธปรินิพพานแล้วพระสงฆ์สาวกได้ช่วยกันท่องจ าหลักค าสอนในศาสนาทั้งหมดซึ่งในระยะแรกยัง
เรียกรวมกันว่าพระธรรมวินัยต่อมาจึงได้แบ่งออกเป็น 3 ปิฎกคือพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและ
พระอภิธรรมปิฎกพระธรรมวินัยเป็นภาษาบาลีแล้วถ่ายทอดต่อๆ กันมาด้วยมุขปาฐะโดยการท่อง
จ าเป็นคณะเป็นการแบ่งกันทรงจ าคือ 1) ผู้ที่ช านาญทางพระวินัยก็ศึกษาทรงจ าพระวินัยเรียกว่าพระ
วินัยธร2) ผู้ช านาญทางพระสูตรก็ศึกษาทรงจ าพระสูตรเรียกว่าพระสุตตันติกะและ 3) ผู้ที่ช านาญทาง
พระอภิธรรมก็ศึกษาทรงจ าพระอภิธรรมเรียกว่าพระอภิธัมมิกะ (พระเทพเวที (ประยุทธ์ปยุตฺโต), 
2538) 
  การศึกษาในพระพุทธศาสนาแบ่งเป็น 2 ภาษาคือภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตการศึกษา
ภาษาบาลีเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทเพราะทุกประเทศที่นับถือนิกายเถรวาทให้
ความเคารพและศึกษาพระพุทธพจน์จากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีเหมือนกัน (พระมหาวรัญญู
วรญฺญู, 2547)พระภิกษุสามเณรหรือพุทธศาสนิกชนจึงต้องศึกษาภาษาบาลี เพ่ือใช้ศึกษาพระธรรม
ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจากคัมภีร์ต่างๆ (กรมการศาสนา, 2546) 
  ภาษาบาลีคือภาษาที่ชาวมคธใช้พูดกันในแคว้นมคธเรียกว่า “ภาษามาคธี” พระพุทธเจ้า
ทรงใช้ภาษานี้ประกาศพระศาสนาและทรงเผยแผ่พระธรรมด้วยวิธีมุขปาฐะโดยมิได้มีบันทึกหรือเขียน
เป็นลายลักษณ์อักษรภาษาบาลีนี้น ามาใช้บันทึกพุทธวจนะเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อประมาณพุทธ
ศตวรรษที่ 3 ปรากฏเป็นหลักฐานครั้งแรกในจารึกพระเจ้าอโศกมหาราชถือเป็นภาษาประจ าพุทธ
ศาสนานิกายหินยาน (เถรวาท) ส่วนศาสนานิกายมหายานใช้ภาษาสันสกฤตภาษาบาลีใช้จารึกพระ
ธรรมลงในพระไตรปิฎกของพุทธศาสนาเท่านั้นซึ่งเป็นต าราหลักทางพระพุทธศาสนาอย่างไรก็ตาม
ภาษาบาลีใช้เป็นภาษาเขียนในพระไตรปิฎกแต่ไม่ได้ใช้พูดหรือใช้เขียนในชีวิตประจ าวันจึงไม่มีการ
เจริญเติบโตไม่มีวิวัฒนาการเหมือนกับภาษาอ่ืนๆ และกลายเป็นภาษาตายในที่สุด การเรียนรู้
พระพุทธศาสนาจึงเป็นการเรียนรู้ภาษาบาลีไปพร้อมๆ กัน (พระบุญประทานญาณทีโป (ทะปะละ), 
2553) นอกจากนี้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีเป็นหัวใจของการศึกษาของคณะสงฆ์ที่มีผลต่อ
ความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาเพราะคัมภีร์ส าคัญเช่นพระไตรปิฎกของฝ่ายเถรวาทจารึกไว้ด้วย
ภาษาบาลีและการรักษาต้นฉบับเดิมซึ่งเป็นภาษาบาลีเพ่ือป้องกันพระพุทธพจน์มิให้คลาดเคลื่อน
นอกจากนี้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลียังเป็นการเพ่ิมวิทยฐานะให้กับพระภิกษุสามเณรให้
เป็นผู้มีเกียรติมีฐานะที่สูงขึ้นเป็นผู้มีคุณค่าในสังคมได้รับการยกย่องจากบุคคลทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระมหากษัตริย์ซึ่งถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงโดยผู้สอบได้เปรียญธรรม 3
จะได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้ค าว่า “พระมหา” น าหน้าชื่อเดิมได้ส่วนสามเณรจะใช้ค าว่า ป. (เปรียญ) 
ตามหลังชื่อตัวและนามสกุลได้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2541) 
  การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีเป็นการศึกษาดั้งเดิมที่คณะสงฆ์ด าเนินการมาเป็น
ล าดับจนถึงปัจจุบันเป็นการศึกษาที่อยู่ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์มีผลของการศึกษาเป็นที่ยอมรับของ
ประชาชนโดยทั่วไปมีเกียรติประวัติและเกียรติภูมิที่ผู้ศึกษาได้รับอย่างสูงส่งและถือเป็นการศึกษาของ
คณะสงฆ์โดยเฉพาะมีจุดมุ่งหมายเพ่ือผลิตบุคลากรของพระศาสนาเพ่ือรับใช้พระศาสนา  (พระมหาธีร
สุขธมฺมสาโร (อุปไชย), 2554) การจัดการศึกษาภาษาบาลีมีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาครั้นถึงสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2คือทรงโปรดให้
สมเด็จพระสังฆราช (มี) วัดพระเชตุพนฯ ขยายหลักสูตรบาลีจากเปรียญตรี โทเอกเป็นเปรียญ            
9 ประโยค และยังคงสืบเนื่องมาจนถึงบัดนี้ต่อมาสมัยรัชกาลที่6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงมอบหมายพระราชภารกิจส่วนนี้ให้คณะสงฆ์เป็นผู้ด าเนินการจัดการศึกษา โดยมอบหมายให้
สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงด าเนินการก่อนปี  พ.ศ. 2469 การสอบ          
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีผู้ที่เข้าสอบต้องสอบต่อหน้าพระที่นั่งและต่อหน้าคณะกรรมการฝ่ายสงฆ์
ภายในพระบรมมหาราชวังด้วยการสอบปากเปล่าทีละรูปซึ่งเรียกกันจนติดปากเท่าทุกวันนี้ว่า “สมัย
แปลด้วยปากเปล่า” ผู้ที่สอบได้จะได้รับพระราชทานไตรจีวรแพรตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2469 เป็นต้นมา
ทางการคณะสงฆ์ได้ก าหนดวิธีสอบใหม่โดยใช้วิธีสอบแบบข้อเขียนแทนการแปลปากเปล่าและจ าแนก
ออกเป็น 3 วิชา คือ 1) วิชาเขียนไทยเป็นมคธ 2) วิชาแปลไทยเป็นมคธ และ 3) วิชาแปลมคธเป็นไทย
ซึ่งทั้ง 3 วิชานี้ยังคงใช้อยู่ตลอดมาจนถึงทุกวันนี้ (พระมหาบุญชูกิตฺติโชติโก, 2541) ด้วยเหตุนี้
พระมหากษัตริย์ผู้เป็นศาสนูปถัมภกตั้งแต่โบราณมาจึงทรงท านุบ ารุงสนับสนุนการเล่าเรียนพระปริยัติ
ธรรมและทรงยกย่องพระภิกษุสามเณรที่เรียนรู้พระพุทธวจนะให้มีฐานันดรพระราชทานราชูปการ
ต่างๆ มีนิตยภัต เมื่อปรากฏว่าพระภิกษุสามเณรรูปใดมีความรู้ถึงขั้นที่ก าหนดไว้พระมหากษัตริย์ก็ทรง
ยกย่องพระภิกษุสามเณรปั้นให้เป็น “มหาบาเรียน” ครั้นอายุพรรษาถึงชั้นเถรภูมิก็ทรงตั้งให้มีสมณศักดิ์
ในสังฆมณฑลตามควรแก่คุณธรรมและความรู้เป็นครูอาจารย์สั่งสอนพระปริยัติสืบๆ กันมาจนปัจจุบันนี้ 
  ต่อมาพระไตรปิฎกเริ่มได้รับการแปลเป็นภาษาไทยในสมัยรัชกาลที่3รวมทั้งอรรถกถา            
และฎีกาก็ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยเกือบทั้งหมดพุทธศาสนิกชนจึงให้ความนิยมอ่านคัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนาฉบับแปลเป็นภาษาไทยมากขึ้น (ทรงวิทย์ แก้วศรี, 2535) ภาษาบาลีจึงลดความส าคัญ
ลงการศึกษาภาษาบาลีเป็นระบบการศึกษาหลักของคณะสงฆ์ตลอดระยะเวลาของการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลีมีการเปลี่ยนแปลงไม่บ่อยครั้งและการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งก็เปลี่ยนแปลงไป
ไม่มากที่เห็นได้ชัดในปัจจุบันคือการแบ่งชั้นและหลักสูตรประโยคเปรียญธรรม 1-2-3 ออกเป็น 2 ชั้น
คือ ประโยค 1-2 และเปรียญธรรม 3 ใน ปี พ.ศ. 2510 (กองบาลีสนามหลวง, 2539) ปี พ.ศ. 2541 
แม่กองบาลีสนามหลวงได้น าวิธีการเก็บวิชาที่สอบผ่านแล้ว2ปีน าร่องชั้นประโยค1-2มาใช้ ปี พ.ศ. 
2545 เปิดอบรมครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีเพ่ือเสริมศักยภาพของผู้สอนภาษาบาลีและ
รับทราบนโยบายของกองบาลีสนามหลวง ปี พ.ศ. 2547 กองบาลีประกาศยกเลิกวิธีการเก็บวิชาที่
สอบผ่านแล้วชั้นประโยค1-2และใน ปี พ.ศ. 2548 น าวิธีการสอบครั้งที่ 2 (สอบซ่อม) มาใช้ (กองบาลี
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สนามหลวง, 2548) การเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่ผ่านมายังคงเอกลักษณ์และรูปแบบการจัดการเรียน 
การสอนไว้เช่นเดิม 
  การศึกษาของสงฆ์ในปัจจุบันเป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  พ.ศ. 2505 แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2535 และกฎระเบียบค าสั่งและข้อบังคับต่างๆ 
โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมองค์กรสูงสุดของคณะสงฆ์เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และกระจายความ
รับผิดชอบตามล าดับของคณะสงฆ์แต่ละระดับลงไปจนถึง เจ้าอาวาสเป็นผู้รับผิดชอบในปัจจุบัน
การศึกษาที่คณะสงฆ์จัดให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษามีอยู่ 4 ประเภท คือ 1) การศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรม 2) การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 3) การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ4) 
การศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์(กรมการศาสนา, 2539) 
  การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542          
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (รุ่ง แก้วแดง, 2545) ในการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี           
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ในหลักศาสนาจากพระพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกเป็นการศึกษาขั้น
เตรียมปฏิบัติเพ่ือให้แปลภาษาบาลีที่จารึกพระพุทธพจน์ได้ และสามารถใช้ความรู้ทางภาษาบาลีใน
การศึกษาเรื่องราวและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่บันทึกไว้และน าไปเผยแผ่ต่อพุทธศาสนิกชนได้ 
(พระมหานิมิต กลิ่นดอกแก้, 2549) การประชุมระดมความคิดเห็นและจัดวางแนวทางในการศึกษา
พระปริยัติธรรม ชี้ให้เห็นว่าปัญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี มีดังนี้ 
1) จ านวนนักเรียนมีแนวโน้มลดลง 2) การจัดการศึกษาไม่มีระบบ หลักสูตร วิธีการเรียนการสอนและ
วัดผลไม่เหมาะสมกับยุคสมัย มุ่งเน้นเฉพาะพระภิกษุสามเณรเท่านั้น 3) ขาดครูสอนพระปริยัติธรรม
รวมถึงการสร้างความก้าวหน้าในสายงาน ค่าตอบแทน และขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 4) ขาด
อุปกรณ์ในการจัดการศึกษา 5) ขาดแคลนงบประมาณ และ 6) การสอบวัดผล (กรมการศาสนา, 
2539) นอกจากนี้ยังพบว่าการบริหารจัดการส านักเรียนยังไม่มีความพร้อมทั้ง  1) ด้านหลักสูตรที่มี
เนื้อหาสาระเก่าเกินไป ใช้ภาษาที่เข้าใจยาก การจัดการเรียนการสอนที่ไม่เป็นระบบ ใช้วิธีการสอน
เน้นท่องจ า การแปล ขาดการประยุกต์และการคิดวิเคราะห์ 2) ด้านกระบวนการ เรียนการสอน 
ครูผู้สอนไม่เพียงพอ ใช้ระบบพ่ีสอนน้อง ครูขาดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ขาดประสบการณ์ 3) ด้านการวัด
และประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผลมักจะวัดความจ ามากกว่าความเข้าใจไม่มีเกณฑ์
มาตรฐานแน่นอน (นภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม และคนอ่ืนๆ, 2545) ถึงแม้ว่าการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
ในปัจจุบันจะได้รับการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งคณะสงฆ์ด้วยกันเองก็ตามแต่ก็
ไม่สามารถจะพัฒนาและขยายการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีให้เฟ่ือง ฟูขึ้นกว่าเดิมได้เมื่อ
พิจารณาจากสถิติผลการสอบและจ านวนผู้เข้าสอบในแต่ละปีปรากฏว่ามีจ านวนนักเรียนลดลงเรื่อยๆ 
  การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีวัดหรือส านักศาสนศึกษาใช้วิธีบังคับให้
พระภิกษุสามเณรเรียนถ้าไม่เรียนจะไม่รับเข้าสังกัดในวัดหรือส านักเรียนและส านักศาสนศึกษานั้นๆ 
หรือจะไม่มีสิทธิได้เรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาซึ่งจะหมดโอกาสที่จะศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยสงฆ์หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ ได้ท าให้ผู้เรียนเข้าเรียนแบบไม่มีความตั้งใจ ส่งผลให้ผล
การสอบได้ในแต่ละปีมีจ านวนน้อยมาก เมื่อเทียบกับจ านวนผู้เรียนกับจ านวนผู้สอบ ซึ่งเป็นเหตุผล
หนึ่งที่ท าให้การศึกษาบาลีมีปัญหา (บุรทิน ข าภิรัฐ, 2539) แม้ว่าการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
จะเป็นการศึกษาระดับสูงที่คณะสงฆ์ยอมรับ เนื่องจากการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีเป็น
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ระบบที่มีการจัดการเรียนการสอนมาเป็นเวลานานโดยไม่มี การปรับปรุงให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมท าให้ส านักเรียนและส านักศาสนศึกษาที่จัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีโดยเฉพาะในต่างจังหวัด (พระมหาสุขสุวีโร (มีนุช), 2539) แต่ด้วยเหตุที่ภาษาบาลีเป็น
ภาษาที่จารึกค าสอนของพระพุทธเจ้าองค์ศาสดาในพระพุทธศาสนาดังพระบาลีที่ว่าพุทฺธวจน ปาเลตีติ
ปาลี (ภาสา)อันว่าภาษาใดย่อมรักษาไว้ซึ่งพระพุทธวจนะเพราะเหตุนั้นอันว่าภาษานั้นชื่อว่าปาลี ด้วย
เหตุที่ภาษาบาลีเป็นภาษาที่รักษาไว้ซึ่งพระพุทธวจนะท าให้ส านักเรียนและส านักศาสนศึกษาต่างๆ 
พยายามที่จะธ ารงไว้ซึ่งการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีไว้ให้มากที่สุด สาเหตุที่
พระภิกษุสามเณรให้ความสนใจการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีน้อยเพราะเห็นว่าเป็นการ
จัดการเรียนการสอนที่ไม่ทันกับสภาพสังคมไม่ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและเป็นสิ่งที่พระภิกษุ
สามเณรต้องฝืนใจเรียนด้วย รวมทั้งปัจจุบันพระภิกษุสามเณรเปลี่ยนไปศึกษาแผนกสามัญศึกษามาก
ขึ้นเพราะการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ทั้งจากพระสงฆ์และคฤหัสถ์ว่า
เป็นระบบการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับสังคมปัจจุบันและไม่เอ้ือต่อการผลิตพระสงฆ์ที่ทรงคุณภาพได้
(พระมหาสุขสุวีโร (มีนุช), 2539) 
  การศึกษาเป็นกระบวนการที่ท าให้มนุษย์มีการพัฒนาความรู้ความสามารถสติปัญญาเจตคติ
อันมีคุณค่าในสังคมการจัดการศึกษาของสงฆ์เป็นส่วนหนึ่งที่สนองต่อเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 โดยระบุไว้ในมาตรา 80 ได้ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ชัดเจนว่าการจัดการศึกษาอบรมต้องให้เกิดความรู้คู่คุณธรรมในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 มาตร 4 บัญญัติความหมายของการศึกษาว่าการศึกษาคือกระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมนอกจากนั้นมาตรา 6 ซึ่งได้บัญญัติไว้ว่าการศึกษาเป็นไปเพ่ือ
พัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา เพ่ือพัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม 
ตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญการศึกษาที่ต้องการให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกด้าน ส่วน
การศึกษาของคณะสงฆ์เป็นการจัดการศึกษาให้แก่พระภิกษุสามเณร เพ่ือให้พระภิกษุสามเณรได้
ศึกษาตามระบบการศึกษาในรูปแบบการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกต่างๆ เพ่ือให้มีการพัฒนา
คุณภาพของพระภิกษุสามเณรเพิ่มข้ึน (มงคลชัย ศรีสะอาด, 2555) 
  นพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ (2556)ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) 
กล่าวว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ที่ประชุมพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การศึกษาคณะสงฆ์
ปี 2557-2561 ตามที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอ โดยได้มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับการจัด
กลุ่มการศึกษา ซึ่งควรแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มส่งเสริมความเป็นศาสนทายาท เกี่ยวกับพระธรรม
วินัย จัดอยู่ในกลุ่มแผนกบาลี 2) การเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ แผนกธรรม และ 3) การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สามัญ) คือ โรงเรียนพระปริยัติธรรม โดยในกลุ่มของบาลี ที่ประชุมเห็นว่ากลุ่มบาลีต้องมีการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การเรียนการสอนใหม่ โดยการใช้ข้อสอบกลางเหมือนกับการสอบของส านักงาน
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) การเปิดศูนย์การเรียนการสอนในพ้ืนที่ให้ชัดเจน โดยให้ส านักเรียน 4-5 แห่ง            
มารวมกันเป็น 1ศูนย์ มีการบังคับเวลาเรียน และหลักสูตรที่สอดคล้องกัน จะท าให้การจัดสรร
งบประมาณและการประเมินคุณภาพท าได้ง่ายขึ้นส าหรับกลุ่มเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือแผนกธรรม 
ที่ประชุมเห็นว่า ควรมีการท าข้อสอบกลางขึ้นหลายข้อสอบ โดยเปิดสอบได้หลายครั้งไม่ต้องเปิดครั้ง
เดียวหลังออกพรรษาเหมือนแต่ก่อน สนามสอบใดมีความพร้อมก็เปิดสอบได้ทันที รวมทั้งใช้สื่อ
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อิเล็กทรอนิกส์ หรือเว็บไซต์ ให้ผู้เรียนมาศึกษาได้ด้วยตนเอง รวมถึงอาจจะใช้ในการสอบผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตในอนาคตด้วย ส่วนกลุ่มสามัญ คือ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จะเน้นให้
มีการเรียนการสอนวิชาบาลีเข้าไปเป็นวิชาหลัก และให้มีการประเมินมาตรฐานการศึกษาผ่านระบบ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนาหรือบีเน็ต รวมทั้งจะมีการใช้งบประมาณ  
ศาสนสมบัติกลางมาจ้างครูบาลีเข้าไปสอนในโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเพ่ิมขึ้นด้วย              
ซึ่งมหาเถรสมาคม เชื่อว่า หากมีการปรับระบบให้สามารถวัดมาตรฐานและท าตัวชี้วัดคุณภาพได้ 
การศึกษาคณะสงฆ์จะมีศักยภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ “แผนยุทธศาสตร์นี้เราจะใช้ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2557 
เป็นต้นไปโดยจะใช้แนวทางที่ได้หารือกับทางมหาเถรสมาคม เมื่อมีการเริ่มใช้แผนไปแล้ว จะมีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นรายปีไป ซึ่งในส่วนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา          
มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือสมศ.คอยประเมิน
คุณภาพการศึกษา ขณะที่แผนกบาลี มีแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นผู้ประเมินและวัดผลการศึกษาใน
ด้านนี้ หากพบปัญหาด้านไหนเป็นรายปี ก็จะน ามาปรับปรุงในแผนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ระบบบาลี 
ที่ยังคงมีระบบเรียนเองสอบเองก็มี เรียนในส านักเรียนก็มี ซึ่งก็กระจัดกระจาย หากเราจัดระบบได้
ตามยุทธศาสตร์เชื่อว่า ระบบการศึกษาคณะสงฆ์จะมีมาตรฐานและคุณภาพยิ่งขึ้น ที่ส าคัญหากเรา
จัดระบบแล้ว ก็จะสามารถขอสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลเพิ่มข้ึนได้อีกด้วย” 
  ถึงแม้ว่าการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบันจะได้รับการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและ
ภาคเอก ชนรวมทั้งคณะสงฆ์ด้วยกันเองก็ตามแต่ก็ไม่สามารถจะพัฒนาและขยายการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลีให้เฟ่ืองฟูขึ้นกว่าเดิมได้เมื่อพิจารณาจากสถิติผลการสอบและจ านวนผู้เข้าสอบในแต่
ละปีปรากฏว่ามีจ านวนนักเรียนลดลงเรื่อยๆจากการประมวลผลข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษา “รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค 5” เพ่ือจะศึกษาข้อมูล รูปแบบและวิธีการรวมทั้งปัญหาและความต้องการต่างๆ  ในการ
จัดการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ภาค 5 ที่จัดการอยู่ในปัจจุบัน 
กับการจัดการความรู้ตามหลักสากล ตลอดจนยุทธศาสตร์ตามวิถีทางของพระพุทธศาสนาส าหรับ
หน่วยงานและองค์การต่างๆตามส่วนที่จ าเป็นจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพเพ่ือจะน าไปสู่
การพัฒนามนุษย์ให้ตรงจุดและก่อให้เกิดประสิทธิภาพรวมถึงให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุดเพ่ือ
ประโยชน์ในภาพรวมของพระพุทธศาสนาและประชาชนโดยส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้วิจัยต้องการ
ทราบถึงหลักการศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างครอบคลุมทั่วถึงเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ
ด้านศาสนาและองค์กรอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง   
 
1.2 ค ำถำมในกำรวิจัย 
  1.2.1 ผลลัพธ์การบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค 5 เป็นอย่างไร 
  1.2.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 มีอะไรบ้าง และเป็นอย่างไร 
  1.2.3 ตัวแบบการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค 5 ควรเป็นอย่างไร 
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1.3 วัตถุประสงค์ในกำรวิจัย 
  1.3.1 เพ่ือศึกษาผลลัพธ์การบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 
  1.3.2 เพ่ือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 
  1.3.3 เพ่ือน าเสนอตัวแบบการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 
 
1.4 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำในโรงเรียน 
พระปริยัติธรรมแผนกบำลี 

 
 

ปัจจัยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
1. ด้านสภาพแวดล้อม  
2. ด้านบรรยากาศโรงเรียน  
3. ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน  
4. ด้านการเงินและงบประมาณ 
 

ตัวแบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบำลี
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภำค 5 
1. ด้านหลักสูตร                 
2. ด้านผู้จัดการเรียนการสอน     
3. ด้านสื่อการเรียนการสอน               
4. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
5. ด้านการวัดผลประเมินผล 

 กระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน  
1. การค้นหาปัญหา  
2. การวางแผน 
3. การด าเนินการ 
4. การประเมินผล 
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1.5 ขอบเขตกำรวิจัย  
  1.5.1 ขอบเขตของพ้ืนที่ศึกษาจะศึกษาในเขตพ้ืนที่คณะสงฆ์ภาค 5 ประกอบด้วยคณะสงฆ์
จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตาก และอุตรดิตถ์  
  1.5.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
   1) ประชากร ได้แก่ พระนักเรียน ผู้บริหาร ครู - อาจารย์ นักเรียน ในโรงเรียน          
พระปริยัติธรรมในเขตปกครองสงฆ์ภาค 5 จ านวน 4,629 คน/รูป   
   2) กลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  
    กลุ่มท่ี 1 เป็นผู้บริหาร ครู - อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ (Key-Expert Information) 
ที่มีประสบการณ์ตรงและเป็นผู้ผลักดันเพ่ือให้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน           
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 ประกอบด้วย พระมหาเถระ พระนักเผยแผ่ 
คณะผู้บริหาร จ านวน18 รูป/คน  
    กลุ่มที่ 2 กลุ ่มผู ้ปฏิบัต ิ เป็นพระสงฆ์ สามเณรที ่เป็นนักเรียน ในโรงเรียน            
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 จังหวัดละ 100 รูป/คน รวม 400 รูป/คน  
  1.5.3 ขอบเขตของเนื้อหา ประกอบด้วย 1) ด้านหลักสูตร 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน 
3) ด้านสื่อการเรียนการสอน 4) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และ 5) การวัดผลและประเมินผล 
  1.5.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา การวิจัยครั้งนี้ ท าการศึกษาระหว่างเดือนมกราคม 2556   
ถึงเดือนพฤษภาคม 2557 รวมระยะเวลา 16 เดือน 
 
1.6 ข้อจ ำกัดของกำรวิจัย 
  ในการท าวิจัยครั้งนี้ มีการด าเนินครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์การวิจัยเท่านั้นและมี
การด าเนินการตามระบบดังนี้ 
  1.6.1 การบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เป็นการบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบตามแนวคิดการบริหารจัดการศึกษา ประกอบด้วย 1) ด้านหลักสูตร 2) ด้านการจัดการ
เรียนการสอน 3) ด้านสื่อการเรียนการสอน4) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และ 5) การวัดผลและ
ประเมินผล 
  1.6.2 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตากและอุตรดิตถ์
เท่านั้น  
 
1.7 ค ำจ ำกัดควำมท่ีใช้ในกำรวิจัย 
  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในวิทยานิพนธ์เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 ผู้วิจัยก าหนดความหมายต่างๆ ของการใช้
ค าในวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
  1.7.1 การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการในการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประกอบด้วย  1) ด้านหลักสูตร 2) ด้านการ
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จัดการเรียนการสอน 3) ด้านสื่อการเรียนการสอน4) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และ  5) การ
วัดผลและประเมินผล 
  1.7.2 พระปริยัติธรรมแผนกบาลีหมายถึง หลักสูตรที่ทางคณะสงฆ์จัดขึ้นเพ่ือให้พระภิกษุ
สามเณรได้เข้ารับการศึกษาที่เป็นการเรียนการสอนเฉพาะภาษาบาลีเท่านั้น 
  1.7.3 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี หมายถึง โรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนภาษา
บาลี ส าหรับพระภิกษุ สามเณร ตามหลักสูตรของคณะสงฆ์มี 8 ชั้น คือ ประโยค 1-2 และประโยค 3-9  
  1.7.4 การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี หมายถึง การจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนที่อยู่ในความก ากับดูแลของวัดหรือของคณะสงฆ์ ที่เปิดสอนด้วยภาษาบาลี ส าหรับ
พระภิกษุสามเณร การบริหารจัดการนี้ประกอบด้วย  
   1) ด้านหลักสูตรหมายถึงเนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน         
พระปริยัติธรรมแผนกบาลี  
   2) ด้านการจัดการเรียนการสอนหมายถึงวิธีการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ได้แก่ วิธีการสอน ระยะเวลา สถานที่เรียน ผู้สอน และผู้เรียน เป็นต้น 
   3) ด้านสื่อการเรียนการสอนหมายถึงอุปกรณ์ เครื่องมือ ต ารา ที่ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
   4) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง การสร้างกระบวนการเรียนการสอนที่มี
ความหลากหลาย เช่น การศึกษานอกห้องเรียน การใช้ศูนย์การเรียนรู้ การศึกษาวิจัย เป็นต้น  
   5) การวัดผลและประเมินผล หมายถึง การตรวจสอบความส าเร็จของกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน  
  1.7.5 เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 หมายถึง คณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตาก             
และอุตรดิตถ์ 
  1.7.6 รูปแบบ หมายถึง  โครงสร้างที่แสดงความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องของ
องค์ประกอบหรือปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆ เพ่ือช่วยให้เข้าใจข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ 
 
1.8 ประโยชน์ที่คำดจะได้รับ  
  ผลของการวิจัยการเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5จะเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ดังนี้  
  1.8.1 ท าให้ทราบสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 
  1.8.2 ท าให้ได้แนวทางการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 
  1.8.3 ได้รับรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 
  บทที่ศึกษา ผู้วิจัยน าเสนอรายงานการวิจัยเป็น 5 บทดังนี ้
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  บทที่ 1 ความเป็นมาของปัญหา ความส าคัญของปัญหา ค าถามการวิจัย วัตถุประสงค์การ
วิจัยของขอบเขตการวิจัย ข้อจ ากัดของการวิจัย สมมติฐานในการวิจัย นิยามศัพท์เฉพาะประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับ  
  บทที่ 2 ทฤษฏี วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และผลงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นโยบายและกฎหมาย
ของรัฐเกี่ยวกับการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี นโยบายและกฎหมายของคณะสงฆ์
เกี่ยวกับการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลีรูป แบบการสอนของพระพุทธเจ้า
การศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทยในอดีต การจัดการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทย แนวคิดการจัดการศึกษา แนวคิดการมีส่วนร่วม การจัด
สภาพแวดล้อมให้เอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอนตามหลักพุทธศาสนาในประเทศไทย งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และกรอบแนวคิดในการวิจัย   
  บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย วิธีวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรกับการวัดตัวแปร 
นิยามตัวแปรปฏิบัติการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  บทที่ 4 ผลการวิจัยน าเสนอเก่ียวกับการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ในการวิจัย  
  บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ น าเสนอผลให้มีความสอดคล้องของการวิจัยใน
การวิจัยเชิงเอกสาร การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการ
ศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 

 



บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี 
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 ผู้วิจัยได้ศึกษาความเป็นการศึกษา นโยบาย แนวทาง ทฤษฏี ตลอดถึง
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ที่น ามาใช้ในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้ 
  2.1 กฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
  2.2 นโยบายของรัฐและกฎหมายของรัฐเกี่ยวกับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  
และแผนกบาลี 
  2.3 นโยบายและกฎหมายของคณะสงฆ์เกี่ยวกับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  
และแผนกบาลี 
  2.4 แนวคิดรูปแบบ 
  2.5 ทฤษฎีระบบ (System Theory) 
  2.6 รูปแบบการสอนของพระพุทธเจ้า 
  2.7 การจัดการศึกษาของพระสงฆ์ในสมัยปัจจุบัน 
  2.8 ความเป็นมาของการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทย 
  2.9 แนวคิดการจัดการศึกษา 
  2.10 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
  2.11 แนวคิดการมีส่วนร่วม 
  2.12 แนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
  2.13 สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอน 
 2.14 วิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 กฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2535 แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) แผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 9 
(พ.ศ. 2545-2549) ของกรมสามัญศึกษา ตลอดจนพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ได้ระบุแนวโน้มและทิศทางการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้แสดงเจตนารมณ์ไว้สอดคล้อง
กัน ในการกระจายอ านาจการจัดการศึกษาจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่นและสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษา
มีอิสระ และความคล่องตัวในการบริหาร และที่ส าคัญเป็นการเปิดโอกาส และส่งเสริมให้ทุกส่วนของ
สังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องและตอบสนองกับ
ความต้องการของท้องถิ่นโดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
  แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 ได้ก าหนดแนวนโยบาย ในการจัดการศึกษาไว้
ในหมวดที่ 3 ให้ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของครอบครัว ชุมชน สถาบันสังคมอ่ืนๆ ให้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการของการศึกษา การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญา
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ท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรในท้องถิ่นและชุมชน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการจัด
การศึกษาของชุมชน และหมวดที่ 4 มุ่งให้สถานศึกษา มีความคล่องตัวในการจัดเนื้อหาสาระ 
กระบวนการเรียนการสอนให้สัมพันธ์และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ก าหนดแนวทางในการจัด
การศึกษาโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรม
ของรัฐ และในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง สามารถจัดการศึกษาอบรมได้ตามความพร้อม
และความเหมาะสม 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พุทธศักราช 2545 ระบุไว้ว่า การจัดการศึกษาของชาติให้ยึดหลัก 3 ประการ คือ เป็นการศึกษาตลอด
ชีวิตส าหรับประชาชน ให้สังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และให้มีการพัฒนาสาระและ
กระบวนการเรียนรู้อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังได้ระบุถึงการระดมทรัพยากรบุคคลที่มี ความรู้ความช านาญ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ามาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา 
  แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) กล่าวถึง การปฏิรูประบบการ
บริหารและการจัดการศึกษาโดยให้ปรับเปลี่ยนการก าหนดรูปแบบแนวทางและเนื้อหาสาระมาจาก
ส่วนกลาง แต่ให้มีการก าหนดที่สถานศึกษา และท้องถิ่น โดยให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
การจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ 
 แผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ซึ่งมีความต่อเนื่องจากแผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) กล่าวคือการก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กร โดยก าหนดพันธกิจการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายและส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน 
องค์กรเอกชน และสังคมมีส่วนร่วมในการระดมทุนเพ่ือการศึกษา เพื่อพัฒนานักเรียนยากจนและด้อย
โอกาส เปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยายโดยครูฝ่ายเดียว มาเป็นการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อย่าง
เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมถึงการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
เข้มแข็งสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชน การปฏิรูประบบบริหาร
การศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดให้มีการส่งเสริม          
และสนับสนุนครอบครัว ชุมชน และเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา และส่งเสริมให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายด้านการศึกษาในแต่ละระดับ (กรมสามัญศึกษา, 2544) 
 จากการศึกษานโยบายในระดับต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นถึงกรอบแนวคิดในการ
จัดการศึกษาว่ามีความสอดคล้องของนโยบายทุกระดับ ที่ได้มุ่งกระจายอ านาจทางการจัดการศึกษา
ให้แก่ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม โดยเปิดโอกาสให้ทุกส่วนของสังคมเข้ามามีบทบาท และมี
ส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทย และสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา
และการเรียนรู้  มีความสมานฉันท์ เอ้ืออาทรต่อกัน ซึ่งจะน าไปสู่การเป็นสังคมที่มีความเข้มแข็ง             
และพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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2.2 นโยบายของรัฐและกฎหมายของรัฐเกี่ยวกับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม และแผนกบาล ี
  มาตรา 43 วรรคแรก แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กล่าวไว้
ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, 2540)  
  มาตรา 50 วรรคแรกแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กล่าวไว้ว่า 
“บุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็น
ธรรม” 
  มาตรา 10 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กล่าวไว้ว่า “การ
จัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า  
สิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” (พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ, 2542) 
  มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กล่าวไว้ว่า “นอกเหนือจาก
รัฐ เอกชน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชนองค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันการศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง” 
  มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กล่าวไว้ว่า บุคคลครอบครัว 
ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน           
ซึ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ตามสมควรแก่กรณี  ดังต่อไปนี้..         
เงินอุดหนุน จากรัฐ  ส าหรับการจัดการศึกษาการศึกษาขั้น พ้ืนฐานตามที่กฎหมายก าหนด 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2542) 
  มาตรา 47 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กล่าวไว้ว่า “ให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก”  
  มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กล่าวไว้ว่า ให้หน่วยงานต้น
สังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดย
มีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต่อสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อ
สาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก 
  มาตรา 5 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กล่าวไว้
ว่า กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  
ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ส่งเสริมและ
ประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬา เพ่ือการศึกษารวมทั้งการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการศึกษาและราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนด ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่
ของกระทรวงหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวง (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2542) 
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  มาตรา 6 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 กล่าวไว้
ว่า “การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ยึดเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยค านึงถึงปริมาณ
สถานศึกษา จ านวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอื่นด้วย เว้นแต่การจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา” และวรรค สิบเอ็ด กล่าวไว้ว่า “ให้มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต่ ากว่าปริญญา และสถานศึกษา
อาชีวศึกษาของแต่ละสถานศึกษาเพ่ือท าหน้าที่ก ากับ และส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา
ประกอบด้วย ผู้แทน ผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 16 ประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยสถาบัน
พระพุทธศาสนา พ.ศ. 2548 มีข้อความที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้  
  ข้อ 3 (2) การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ที่
ได้จัดให้แก่พระภิกษุและสามเณร ซึ่งมีพ้ืนความรู้ไม่ต่ ากว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
และได้ศึกษาวิชาสามัญเพ่ิมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  
โดยค าแนะน าของมหาเถรสมาคม ซึ่งเป็นการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่แบ่งเป็นระดับ ดังต่อไปนี้ 
  (ก) การศึกษา พระปริยัติธรรมแผนกธรรม เป็นการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  (ข) การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีชั้นเปรียญธรรม 3 ประโยคเป็นการศึกษาในระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ข้อ 4 ให้โรงเรียนส านักศาสนศึกษาและส านักเรียนได้รับการสนับสนุนในด้าน
วิชาการและเงินอุดหนุนจากรัฐส าหรับการจัดการศึกษา ข้อ 5 ให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ                                  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่โรงเรียนส านักศาสน
ศึกษา หรือส านักเรียนตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่โรงเรียน ส านักศาสนศึกษา หรือส านักเรียนตั้งอยู่
ในเขตพ้ืนที่ ส่งเสริม สนับสนุน และให้ข้อเสนอแนะการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษา พระปริยัติธรรมแผนกธรรมและพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ข้อ 6 ให้มีคณะกรรมการโรงเรียน 
คณะกรรมการส านักศาสนศึกษา และคณะกรรมการส านักเรียน แล้วแต่กรณีให้สอดคล้องกับนโยบาย
การจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐานและมหาเถรสมาคม รวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนระบบประกันคุณภาพภายใน  เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
องค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจาก
คณะกรรมการส านักสถานศึกษา และคณะกรรมการส านักเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบที่มหาเถร
สมาคมก าหนด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2548) 
  ข้อ 2 (7) แห่งกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. 2549 
ได้กล่าวถึงอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาไว้ว่า  “ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาศึกษา          
เพ่ือพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม” 
  ข้อ 4 ก.(2) แห่งกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ        
พ.ศ. 2549 กล่าวถึงอ านาจหน้าที่ของกองพุทธศาสนศึกษาไว้ ดังนี้ 
  (ก) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับควบคุมดูแล จัดการศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนา
การจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา และรับผิดชอบงานการศึกษาของคณะสงฆ์ 
การศึกษาสงเคราะห์ และการศึกษาอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการศาสนา (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท า
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สื่อการเรียนการสอนด้านศาสนา วิเคราะห์ทางวิชาการต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เป็นแหล่ง
ความรู้ที่เป็นระบบและอ้างอิงได้ (ค) สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาทุกระดับรวมทั้งการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาทุกประเภท  (ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
  ข้อ 4 ข. แห่งกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ        
พ.ศ. 2549  กล่าวถึงอ านาจหน้าที่ของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดไว้ ดังนี้  (ก) ศึกษา วิเคราะห์ 
และรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนาเพ่ือก าหนดนโยบายในระดับจังหวัดรวมทั้ง
เสนอแนะแนวทางแก้ไข (ข) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการ
ของหน่วยงาน ในความดูแลของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รวมทั้งรายงานผลการด าเนินงาน
ปัญหาและอุปสรรคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ (ค)ส่งเสริม ดูแล รักษา และท านุบ ารุงศาสนสถาน
และศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งดูแล รักษาและจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลางใน
จังหวัด (ง) ส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งภูมิปัญญาของชุมชน 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด (จ) ส่งเสริม สนับสนุน 
และการประสานงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและด้านพุทธศาสนศึกษาในสังกัดภายในจังหวัด
ให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมและพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา (ฉ) รับสนองงาน ประสานงาน 
และสนับสนุนกิจการและการบริหาร การปกครองคณะสงฆ์ ตลอดจนการด าเนินการตามนโยบาย 
และมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา (ช) ส่งเสริมและประสานการด าเนินงานในการ
ปฏิบัติศาสนพิธี และกิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา (ซ) ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความ
รับผิดชอบของส านักงานระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย (ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2548) 
  มาตรา 42 แห่งพระราชกฤษฎีกา แก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจ
หน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 มี
ข้อความว่า ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ให้แก้ไขค าว่า “กระทรวงศึกษาธิการ” และ 
“กรมการศาสนา” เป็ น  “ส านั กงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ ” ค าว่ า  “รัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ” เป็นนายกรัฐมนตรี” และค าว่า “อธิบดีกรมการศาสนา” เป็น “ผู้อ านวยการ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ”  
 
2.3 นโยบายและกฎหมายของคณะสงฆ์เกี่ยวกับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม และแผนก

บาลี 
  มาตรา 15 ตรี (3) แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดอ านาจ
หน้าที่ของมหาเถรสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไว้ว่า  “ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษา 
การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์” 
  ข้อ 7 (2) แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2541) ว่าด้วยระเบียบการปกครอง
คณะสงฆ์กล่าวถึงอ านาจหน้าที่ของเจ้าคณะใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไว้ว่า  “ควบคุมและส่งเสริม
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รักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การ
สาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ให้ด าเนินไปด้วยดี” (มหาเถรสมาคม, 2541)  
  ข้อ 10 (2) แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2541)ว่าด้วยระเบียบการปกครอง
คณะสงฆ์กล่าวถึงอ านาจหน้าที่ของเจ้าคณะภาคที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไว้ว่า  “ควบคุมและส่งเสริม
การรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาการ
สาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ให้ด าเนินไปด้วยดี” (มหาเถรสมาคม, 2541) 
  ข้อ 14 (2) แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 ( พ.ศ. 2541) ว่าด้วยระเบียบการปกครอง
คณะสงฆ์ กล่าวถึงอ านาจหน้าที่ของเจ้าคณะจังหวัดเกี่ยวข้องกับการศึกษาไว้ว่า “ควบคุมและส่งเสริม
การรักษาความเรียบร้อยดีงาม กรมศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาการ
สาธารณูปการ  และการสาธารณสงเคราะห์ ให้ ด าเนินไปด้วยดี ” (มหาเถรสมาคม , 2541) 
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดหน้าที่และอ านาจหน้าที่เจ้าอาวาสไว้
ดังต่อไปนี้ มาตรา 27 เจ้าอาวาสมีหน้าที่ ดังนี้ 
  (1) บ ารุงรักษาวัด จัดกิจกรรมและศาสนาสมบัติให้เป็นไปด้วยดี  
  (2) ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่อยู่หรือพ านักอาศัยอยู่ในวัดนั้นปฏิบัติ
ตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบหรือค าสั่งของมหาเถรสมาคม  
  (3) เป็นธุระในการจัดการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัย แก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ 
  (4) ให้ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล 
  มาตรา 38 เจ้าอาวาสมีอ านาจดังนี้ 
  (1) ห้ามบรรพชิตและคฤหัสถ์ ซึ่งมิได้รับอนุญาตของเจ้าอาวาสเข้าไปอยู่อาศัยในวัด 
  (2) สั่งให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ซึ่งไม่อยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาสออกไปเสียจากวัด 
  (3) สั่งให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีอยู่หรือพ านักอาศัยในวัด  ท างานภายในวัดหรือให้ท า
ทัณฑ์บนหรือให้ขอขมาโทษ ในเมื่อบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ในวัดนั้นประพฤติผิดค าสั่งเจ้าอาวาสซึ่งได้สั่ง
ชอบด้วย พระธรรมวินัย กฎ บรรพชิตหรือคฤหัสถ์ในวัดนั้นประพฤติผิดค าสั่งเจ้าอาวาสซึ่งได้สั่งชอบ
ด้วยพระธรรมวินัย  กฎ มหาเถรสมาคม ข้อบังคับ  ระเบียบหรือค าสั่ งของมหาเถรสมาคม 
(พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที2่), 2535)  
  หมวดที่ 2 แห่งระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 
บาลี พ.ศ. 2537 ได้กล่าวถึงการบริหารไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 13 ให้มีคณะกรรมการกลาง ประกอบด้วย ผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง ผู้แทนแม่
กองบาลีสนามหลวงเป็นที่ปรึกษา อธิการบดีกรมการศาสนาเป็นประธาน ผู้อ านวยการกองศาสน
ศึกษาเป็นรองประธาน ผู้อ านวยการส านักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม ผู้อ านวยการกองพุทธศาสน
สถาน ผู้อ านวยกองแผนงาน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนเป็นกรรมการ หัวหน้า
ฝ่ายบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ข้อ 14 ให้คณะกรรมการกลางมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
 (1) พิจารณาก าหนดนโยบาย 
 (2)  พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุน  
 (3) ดูแลตรวจสอบและให้ค าแนะน าส่งเสริมการจัดการศึกษา  
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 (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการกลางมอบหมาย 
 ข้อ 15 ให้มีคณะกรรมการจังหวัด ประกอบด้วย เจ้าคณะจังหวัดเจ้าสังกัดเป็นประธาน                                                                                                                                            
ศึกษาธิการจังหวัดเป็นรองประธาน เจ้าคณะอ าเภอและศึกษาธิการอ าเภอทุกอ าเภอ หัวหน้าศูนย์ครู         
พระปริยัตินิเทศเป็นกรรมการ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ หัวหน้าฝ่าย
ส่งเสริมการศาสนาและวัฒนธรรมเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ข้อ 16 คณะกรรมการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
 (1) พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน  
 (2) พิจารณาวินิจฉัยค าร้องทุกข์ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามระเบียบนี้  
 (3) ดูแลตรวจสอบและให้ค าแนะน าส่งเสริมการศึกษา (กรมการศาสนา, 2537)  
 ค าสั่งมหาเถรสมาคม เรื่องให้ภิกษุสามเณรเรียนพระธรรมวินัย พ.ศ. 2528 มีข้อส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับนโยบายการจัดการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 4 พระภิกษุมีพรรษายังไม่ถึง 5 และสามเณรรูปใดที่ยังไม่มีวิทยฐานะเป็นนักธรรมชั้นใด
ชั้นหนึ่ง ให้เจ้าอาวาสกวดขันให้เรียนพระธรรมวินัย หรือเข้ารับการอบรมพระธรรมวินัยทุกรูป ถ้าภิกษุ
สามเณรรูปใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ชื่อว่าไม่ตั้งอยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาสหรือประพฤติผิดค าสั่งเจ้า
อาวาสมีความผิดตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 อนึ่ง ถ้าเจ้าอาวาสรูปใดไม่
กวดขันภิกษุสามเณรในวัดของตน ย่อมมีความผิดฐานละเลยต่อหน้าที่ 
 ข้อ 5 ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสและเจ้าคณะสังกัดทุกระดับจนถึงระดับจังหวัดร่วมกัน
จัดการโดยความอ านวยการของเจ้าคณะภาคเจ้าสังกัด จัดให้มีการเล่าเรียนหรือการอบรมพระธรรม
วินัยในเขตต าบลทางปกครองคณะสงฆ์นั้นๆในรูปแบบ ดังนี้ ก.วัดใดในเขตต าบลนั้นพอจะจัดตั้งเป็น
โรงเรียนนักธรรมได้ ก็ให้จัดขึ้นและให้ภิกษุสามเณรในวัดอ่ืนมาร่วมเรียนด้วย ข.ถ้าภิกษุสามเณรในเขต
ต าบลนั้นไม่สามารถจะมาร่วมเรียนได้ เพราะมีเหตุขัดข้องหลายประการก็ดี วัดแต่ละวัดในเขตต าบล
นั้นไม่อาจตั้งโรงเรียนนักธรรมได้ก็ดี ต้องจัดให้มีการอบรมพระธรรมวินัยอนุโลมตามหลักสูตรนักธรรม
ชั้นตรี 
 ข้อ 6 การอบรมพระธรรมวินัยตามที่กล่าวไว้ใน ข้อ 5 ข. ให้ด าเนินการดังนี้ ก. วัดใดอัน
ท่านเจ้าอาวาสให้ความรับรองว่าจะให้มีการอบรมพระธรรมวินัยแก่พระภิกษุสามเณรในเขต
เข้าพรรษา โดยเจ้าอาวาสจะเป็นผู้อบรมเอง หรือจะมอบหมายให้ภิกษุอ่ืนอบรมแทน ให้ถือว่าวัดนั้นมี
การอบรมพระธรรมวินัยแล้ว หากภิกษุสามเณรในวัดอ่ืนจะมาร่วมรับการอบรมด้วยก็ได้โดยความ
เห็นชอบของเจ้าอาวาสวัดนั้น ข.ในเขตต าบลทางปกครองคณะสงฆ์ใดไม่อาจตั้งโรงเรียนนักธรรม หรือ
จัดให้มีการอบรมเฉพาะวัดได้ให้เจ้าอาวาสวัดในเขตต าบลนั้นพร้อมด้วยเจ้าคณะเจ้าสังกัดถึงระดับ
จังหวัด จัดให้มีการอบรมพระธรรมวินัยเฉพาะกิจขึ้นในเขตเข้าพรรษา โดยจัดรวมภิกษุสามเณรในวัด
นั้นๆ ให้เข้ารับการอบรมร่วมกัน ณ วัดใดวัดหนึ่งที่สมควร และต้องมีจ านวนรวมกันแล้วไม่ต่ ากว่า 15 รูป 
ในการอบรมนั้น ให้อบรมในวันโกนวันพระ หรือวันธรรมสวนะเว้นวันปาฏิโมกข์ วันละ 3 ชั่วโมง           
ให้เจ้าอาวาส เจ้าคณะต าบล และเจ้าคณะอ าเภอร่วมกันจัดให้มีผู้ให้การอบรมพระธรรมวินัยอนุโลม 
ตามหลักสูตรนักธรรมชั้นตรี 
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2.4 แนวคิดรูปแบบ  
 2.4.1 ความหมายของรูปแบบ 
   ค าว่า “รูปแบบ หรือ Model” เป็นค าที่ ใช้ เพ่ือสื่อความหมายหลายอย่าง ซึ่ง
โดยทั่วไปแล้ว รูปแบบ จะหมายถึง สิ่งหรือวิธีการด าเนินงานที่เป็นรูปแบบของอย่างใดอย่างหนึ่ง 
   ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์ (2540) ได้ให้ความหมายของค าว่ารูปแบบไว้ว่า รูปแบบ 
หมายถึง ชุดของทฤษฎีที่ผ่านการทดสอบความแม่นตรง (Validity) และความน่าเชื่อถือ (Reliability)  
แล้วสามารถระบุและพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยวิธีทางคณิตศาสตร์หรือทางสถิติได้ด้วย   
   บารดู และฮาร์ดแมน (Bardo & Hardman, 1982) ได้ให้ความหมายไว้ว่า รูปแบบ
ในทางสังคมศาสตร์ว่า เป็นชุดข้อความเชิงนามธรรมเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เราสนใจ  เพ่ือใช้ในการ
นิยามคุณลักษณะและ/หรือบรรยายคุณสมบัตินั้นเพ่ือให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจรูปแบบจึงไม่ใช่การ
บรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์อย่างละเอียดทุกแง่มุม เพราะการท าเช่นนั้นจะท าให้รูปแบบมีความ
ซับซ้อนและยุ่งยากเกินไปในการท าความเข้าใจส่วนรูปแบบหนึ่งๆ จะต้องมีรายละเอียดมากน้อย
เพียงใด หรือควรมีองค์ประกอบใดบ้างไม่ได้มีข้อก าหนดเป็นการตายตัว ทั้งนี้แล้วแต่ปรากฏการณ์แต่
ละอย่าง และวัตถุประสงค์ของผู้สร้างรูปแบบที่ต้องการจะอธิบายปรากฏการณ์นั้นๆ อย่างไร  
   โตสิ และคาร์รอล (Tosi & Carroll, 1982) ได้ให้ความหมายไว้ว่า รูปแบบเป็น
นามธรรม ของจริงหรือภาพจ าลองของ สถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะมีตั้งแต่รูปแบบอย่าง
ง่ายๆ ไปจนถึงรูปแบบที่มีความสลับซับซ้อนมากๆ และมีทั้งรูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) 
ที่เป็นแบบจ าลองของวัตถุ เช่น แบบจ าลองหอสมุดแห่งชาติ แบบจ าลองเครื่องบินขับไล่ เอฟ 16 เป็นต้น 
   สรุปได้ว่า รูปแบบ หมายถึง วิธีการ กระบวนการ กิจกรรมและขั้นตอนการจัดการ
ความรู้ สภาพจ าลองที่ เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมที่มีโครงสร้างอย่างง่ายไปถึงโครงสร้างที่มี
องค์ประกอบที่ซับซ้อน หรือองค์ประกอบที่ส าคัญในเชิงความสัมพันธ์หรือเหตุผลซึ่งกันและกัน 
 2.4.2 ประเภทของรูปแบบ  
   นักวิชาการต่างๆได้แบ่งประเภทของรูปแบบไว้หลายๆลักษณะซึ่งแตกต่างกันไป ดังนี้ 
   Joyce and Weil (1985) ได้ศึกษาและจัดแบ่งประเภทของรูปแบบตามแนวคิด
หลักการหรือทฤษฎีซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบนั้นๆ และได้แบ่งกลุ่มรูปแบบการสอนเอาไว้      
4 รูปแบบ คือ 
   1) Information-Processing Model เป็นรูปแบบการสอนที่ยึดหลักความสามารถ
ในกระบวน การประมวลข้อมูลของผู้เรียน และแนวทางในการปรับปรุงวิธีการจัดการกับข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   2) Personal Model รูปแบบการสอนที่จัดไว้ ในกลุ่มนี้ ให้ความส าคัญกับปัจเจก
บุคคลและการพัฒนาบุคคลเฉพาะราย โดยมุ่งเน้นกระบวนการที่แต่ละบุคคลจัดระบบและปฏิบัติต่อ
สรรพสิ่ง (Reality) ทั้งหลาย 
   3) Social Interaction Model เป็นรูปแบบที่ ให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และบุคคลต่อสังคม  
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   4) Behavior Model เป็นรูปแบบการสอนที่ใช้องค์ความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์
เป็นหลักในการพัฒนารูปแบบ จุดเน้นที่ส าคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สังเกตได้ของผู้เรียน
มากกว่าการพัฒนาโครงสร้างทางจิตวิทยาและพฤติกรรมที่ไม่สามารถสังเกตได้  
   กีเวส (Keeves, 1988) ได้แบ่งประเภทของรูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร์
เอาไว้  4 ประเภท คือ 
   1) Analogue Model เป็นรูปแบบที่ใช้การอุปมาอุปมัยเทียบเคียงปรากฏการณ์ซึ่ง
เป็นรูปธรรม เพ่ือสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เป็นนามธรรม เช่น รูปแบบในการท านายจ านวน
นักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบโรงเรียน ซึ่งอนุมานแนวคิดมาจากการเปิดน้ าเข้า และปล่อยน้ าออกจากถัง 
นักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบเปรียบเทียบได้กับน้ าที่เปิดออกจากถัง ดังนั้น นักเรียนที่คงอยู่ในระบบจึง
เท่ากับ นักเรียนที่เข้าสู่ระบบลบด้วยนักเรียนที่ออกจากระบบ เป็นต้น 
   2) Semantic Model เป็นรูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อในการบรรยายหรืออธิบาย
ปรากฏการณ์ที่ศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพื่อให้เห็นโครงสร้างทางความคิด องค์ประกอบ 
และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์นั้นๆ  
   3) Mathematical Model เป็นรูปแบบที่ใช้สมการทางคณิตศาสตร์เป็นสื่อในการ
แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ รูปแบบประเภทนี้นิยมใช้กันทั้ งในสาขาจิตวิทยาและ
ศึกษาศาสตร์รวมทั้งการบริหารการศึกษาด้วย  
   4) Causal Model เป็นรูปแบบที่พัฒนามาจากเทคนิคที่เรียกว่า Path Analysis 
และหลักการสร้าง Semantic Model โดยการน าเอาตัวแปรต่างๆ มาสัมพันธ์กันเชิงเหตุและผลที่
เกิดข้ึน เช่น The Standard Deprivation Model ซึ่งเป็นรูปแบบที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพ
ทางเศรษฐกิจสังคมของบิดามารดา สภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่บ้าน และระดับสติปัญญาของเด็ก 
เป็นต้น 
   สรุปได้ว่า ประเภทของรูปแบบนั้นสามารถแบ่งได้ตามหลักแนวคิด/ทฤษฎีพ้ืนฐานได้ 
4 รูปแบบ คือ  
   1) Information - Processing Model หมายถึง รูปแบบการสอนที่ ยึ ดหลั ก
ความสามารถ 21 ในกระบวนการประมวลข้อมูลของผู้เรียน 
   2) Personal Model หมายถึง รูปแบบการสอนที่จัดไว้ ในกลุ่มนี้ ให้ความส าคัญกับ
ปัจเจกบุคคลและการพัฒนาบุคคลเฉพาะราย  
   3) Social Interaction Model หมายถึง รูปแบบที่ให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ต่อสังคม  
   4) Behavior Model หมายถึง รูปแบบการสอนที่ใช้องค์ความรู้ด้านพฤติกรรม
ศาสตร์ เป็นหลักในการพัฒนารูปแบบ และหลักทางการศึกษาและสังคมศาสตร์ ได้อีก 4 รูปแบบ คือ 
    4.1) Analogue Model หมายถึง รูปแบบที่ ใช้การอุปมาอุปมัยเทียบเคียง
ปรากฏการณ์ ซึ่งเป็นรูปธรรม เพ่ือสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เป็นนามธรรม 
    4.2) Semantic Model หมายถึง รูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อในการบรรยายหรือ
อธิบายสิ่งที่ ศึกษาด้วยภาษา หรือรูปภาพ  
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    4.3) Mathematical Model หมายถึง รูปแบบที่ใช้สมการทางคณิตศาสตร์เป็น
สื่อในการแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ 
    4.4) Causal Model หมายถึง รูปแบบที่พัฒนามาจากเทคนิค Path Analysis 
และSemantic Model โดยการนาเอาตัวแปรต่างๆ มาสัมพันธ์กันเชิงเหตุผล 
 2.4.3 องค์ประกอบของรูปแบบ  
  จากการศึกษาตัวอย่างของรูปแบบจากเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ พบว่าไม่ปรากฏมี
หลักเกณฑ์ที่เป็นเกณฑ์ตายตัวว่ารูปแบบนั้นต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง อย่างไร ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่
กับลักษณะเฉพาะของปรากฏการณ์ที่ผู้สนใจด าเนินการศึกษา ส่วนการก าหนดองค์ประกอบรูปแบบ
ในการศึกษา และท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดองค์การและการบริหารจัดการ (The Model of 
Organization and Management) ตามแนวคิดของบาวน์ และ โมเบริ์ก (Brown and Moberg) ได้
สังเคราะห์รูปแบบขึ้นมาจากแนวคิดเชิงระบบ (Systems Approach) กับหลักการบริหารตาม
สถานการณ์ (Contingency Approach) และองค์ประกอบตามรูปแบบของ Brown and Moberg 
(อ้างถึงใน สมาน อัศวภูมิ, 2537) ประกอบด้วย  
  1) สภาพแวดล้อม (Environment) 
  2) เทคโนโลยี (Technology) 
  3) โครงสร้าง (Structure)  
  4) กระบวนการจัดการ (Management Process) และการตัดสินใจสั่งการ  
(Decision Making) 
   ส าหรับองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารการศึกษาเท่าที่พบจากการศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่าส่วนใหญ่จะกล่าวถึง การจัดองค์การบริหารหรือโครงสร้างระบบบริหาร และ
แนวทางในการด าเนิน งานในภาระหน้าที่ (Function) ที่ส าคัญๆ ในการบริหารงานขององค์การนั้นๆ 
เช่น การบริหารงานบุคลากร การบริหารงานการเงิน การบริหารงานวิชาการ เป็นต้น 
   โดยสรุปแล้วในการก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบว่าจะประกอบด้วยอะไรบ้าง 
จ านวนเท่าใด มีโครงสร้างและความสัมพันธ์กันอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์ที่เราก าลังศึกษา
หรือออกแบบแนวคิด ทฤษฎี และหลักการพื้นฐานในการก าหนดรูปแบบแต่ละรูปแบบนั้นๆ เป็นหลัก 
   จากการศึกษาวิเคราะห์ในเรื่องนี้พอสรุปได้ว่า การสร้างรูปแบบ (Model) นั้นไม่มี
ข้อก าหนดที่ตายตัวแน่นอนว่าจะต้องท าอะไรบ้าง แต่โดยทั่วไปจะเริ่มต้นจากการศึกษาองค์ความรู้ 
(Intensive Knowledge) เกี่ยวกับเรื่องที่จะสร้างรูปแบบให้ชัดเจน จากนั้นจึงค้นหาสมมติฐานและ
หลักการของรูปแบบที่จะพัฒนาแล้วสร้างรูปแบบตามหลักการที่ก าหนดขึ้น แล้วน ารูปแบบที่สร้างขึ้น
ไปตรวจสอบหาคุณภาพของรูปแบบต่อไป  
 
2.5 ทฤษฎีระบบ (System Theory) 
 2.5.1 ความหมายของระบบ 
   บานาติ (Banathy, 1968) ได้ให้ความหมายของระบบ หมายถึง การรวบรวมสิ่ง
ต่างๆ ทั้งหลายที่มนุษย์ได้ลอกแบบและสร้างสรรค์ขึ้นมาเพ่ือสามารถน าสิ่งเหล่านั้นมาจัดด าเนินงานให้
บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้  
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   รอบบินส์  (Robbins, 1983) ได้ ให้ ความหมายของระบบ  หมายถึง ผลรวมของ
องค์ประกอบย่อยๆ ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองและมาประกอบรวมกันเป็นระบบเพ่ือท าหน้าที่
บางอย่าง อาทิเช่น ร่างกายมนุษย์ สังคมมนุษย์ พืช รถยนต์ ฯลฯ  
   กาเยและบริกส์ (Gagne & Briggs, 1979) ได้ให้ความหมายของระบบ หมายถึง 
วิธีการใดๆที่ได้รับการจัดไว้อย่างเป็นระเบียบเพ่ือเป็นหลักให้สามารถท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้บรรลุ
เป้าหมาย ซึ่งอาจจะเป็นเป้าหมายในวงกว้างหรือในวงแคบๆ ก็ได้  
   ชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2523) ได้ให้ความหมายของระบบ หมายถึง ผลรวมของหน่วย
ย่อยซึ่งท างานเป็นอิสระจากกันแต่มีปฏิสัมพันธ์กันเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
   กิดานันท์ มลิทอง (2543) ได้ให้ความหมายของระบบ หมายถึง ส่วนรวมทั้งหมด    
ซึ่งประกอบด้วยส่วนย่อยหรือส่วนต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กันอาจจะเกิดโดยธรรมชาติ เช่น ร่างกาย
มนุษย์ซึ่งประกอบด้วยระบบการหายใจ การย่อยอาหาร ฯลฯ โดยแต่ละระบบต่างท างานของคนแล้ว
มามีปฏิสัมพันธ์กัน  เพ่ือให้ ร่างกายสามารถด ารงชีวิตอยู่ ได้  หรือเป็นสิ่ งที่ มนุษย์ออกแบบ                     
และสร้างสรรค์ขึ้นอย่างมีระเบียบแล้วน าสิ่งเหล่านั้นมารวมกันเพ่ือให้การด าเนินการสามารถบรรลุไป
ได้ด้วยจุดหมายที่วางไว้  
   สรุปได้ว่า ระบบ หมายถึง การรวบรวมส่วนประกอบทั้งหมดที่มีอยู่และมีความสัมพันธ์
กันทั้งภายในและภายนอกโดยส่วนประกอบนั้นจะร่วมท างานอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้การ
ด าเนินงานนั้นบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้และหากส่วนประกอบทั้งหมดมีกระบวนการที่ไม่สัมพันธ์กัน
ทั้งภายในและภายนอกจะก่อให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้  
 2.5.2 วิธีระบบ  
   แคมฟัน (Kaumfan, 1974) ได้ให้ความหมายของวิธีระบบ หมายถึง กระบวนการที่
ท าให้บรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผลลัพธ์ที่ก าหนดซึ่งอยู่บนพ้ืนฐาน
หลักการความต้องการเป็นรูปแบบหนึ่งของการแก้ปัญหาเชิงตรรกวิทยา  เช่นเดียวกับวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ เป็นกระบวนการที่ระบุความต้องการ หรือมีการเลือกปัญหา ค าตอบ หรือข้อแก้ไข
ปัญหาต่างๆ และได้รับการเลือกจากตัวเลือกและวิธีการต่างๆ และใช้มรรควิธีต่างๆ ซึ่งได้รับการปรับ
ใช้แล้วผลลัพธ์ที่ได้จะต้องมีการประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไขตามที่ก าหนดต่อส่วนต่างๆ ของ
ระบบ ได้รับการด าเนินการจากสามารถบ าบัดความต้องการ หรือความจ าเป็นได้สิ้นเชิง  
   ฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ์ (2544) ได้ให้ความหมายของวิธีระบบ หมายถึง เป็นระบบ
วิธีการแก้ไขด้วยตนเอง เชิงตรรกวิทยาส าหรับการตัดสินใจที่ใช้ในการออกแบบและพัฒนาสรรพสิ่งที่
มนุษย์ท าขึ้นยุทธวิธีของระเบียบวิธีนี้ประกอบด้วยหลักการวัตถุประสงค์การประกอบกิจ  การจ าแนก
หน้าที่และองค์ประกอบต่างๆ การจัดเวลาการฝึกระบบและการทดสอบระบบ การติดตั้งและการ
ควบคุมเชิงคุณภาพ 
   กิดานันท์  มลิทอง (2543) ได้ให้ความหมายของวิธีระบบ หมายถึง วิธีระบบเป็น
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีการก าหนดปัญหาสมมติฐานการวิเคราะห์ข้อมูลและการด าเนินการ
ทดลองชั้นน าไปสู่การสรุปผลที่เหมาะสม เพ่ือการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ถ้าผลสรุปหรือผลลัพธ์ที่ได้มา
เป็นสิ่งที่คาดว่าจะได้ผลดีก็จะถูกน ามาทดลองใช้ แต่ถ้ายังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ก็จะต้องมีการทดลอง
มาสังเกตใหม่จนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง  
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   สรุปได้ว่า วิธีระบบ หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการแก้ไขเชิงวิทยาศาสตร์โดยมี
กระบวนการเป็นขั้นตอน  เพ่ือน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
ตรวจสอบหาผลลัพธ์ที่เกิดจากวิธีระบบได้  
 2.5.3 องค์ประกอบของระบบ 
   จากความหมายของระบบตามที่กล่าวมานั้น จะเห็นได้ว่าการที่จะมีระบบใดระบบ
หนึ่งขึ้นมาได้จะต้องมีส่วนประกอบหรือสิ่งต่างๆ เป็นตัวป้อนโดยเรียกว่า “ข้อมูล” เพ่ือด าเนินงาน
สัมพันธ์กันเป็น “กระบวนการ. เพ่ือให้ได้ “ผลลัพธ์” ออกมาตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนั้น ภายใน
ระบบหนึ่งจะสามารถแบ่งองค์ประกอบและหน้าที่ได้ดังนี้  
   รูปภาพที่ 1 องค์ประกอบของระบบ 
   1) ข้อมูล เป็นการตั้งปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา การตั้งวัตถุประสงค์ หรือเป็นการ
ป้อนวัตถุดิบตลอดจนข้อมูลต่างๆ เพ่ือการแก้ปัญหานั้น  

   2) กระบวนการ เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ป้อนเข้ามาเพ่ือด าเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
   3) ผลลัพธ์  เป็นผลผลิตที่ ได้ออกมาภายหลังจากการด าเนินงานในขั้นของ
กระบวนการสิ้นสุดลง รวมถึงการประเมินด้วย 
   นอกจากนี้ยังมีข้อมูลป้อนกลับซึ่งเป็นการน าเอาผลลัพธ์ที่ประเมินนั้นมาพิจารณาว่า
มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง เพ่ือจะได้ท าการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในส่วนต่างๆ นั้นให้สามารถใช้ใน
การท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   สรุปได้ว่า องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย 
   1) ข้อมูลน าเข้า (Input) เป็นกระบวนการในการน าข้อมูลหรือวัตถุประสงค์ที่
ต้องการเพื่อเข้าสู่กระบวนการประมวลผล เช่น คะแนนของผู้สอบเลื่อนระดับ เป็นต้น 
   2) กระบวนการ (Process) เป็นกระบวนการที่น าข้อมูลเข้ามาเพ่ือประมวลผลเพ่ือ
ก่อให้เกิดผลลัพธ์หรือข้อมูลน าออก เช่น การเรียงล าดับของผู้สอบเลื่อนระดับ เป็นต้น 
   3) ข้อมูลน าออก (Output) เป็นกระบวนการที่ได้มาซึ่งผลของการน าข้อมูลเข้า เช่น 
ผลการเรียงล าดับของผู้สอบเลื่อนระดับ เป็นต้น 
 2.5.4 การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)  
   ไฮนิกส์ (Heinich, 2002) ให้ความหมายการวิเคราะห์ระบบ หมายถึง การพิสูจน์
องค์ประกอบ และความสัมพันธ์ภายในของระบบการพิสูจน์เพ่ือหาปัญหาในการออกแบบระบบ           
และการก าหนดหน้าที่ของระบบ การวิเคราะห์ระบบเป็นวิธีการวิเคราะห์ระบบใดระบบหนึ่ง โดยมี
การคาดหมายและจุดมุ่งหมายที่เป็นการปรับปรุงแก้ไขระบบนั้น โดยการวิเคราะห์นั้นจะแยกแยะ
ปัญหาออกมาให้ได้แล้วก าหนดปัญหาเป็นหัวข้อเพ่ือทาการศึกษาและหาวิธีการแก้ไข 
   ฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ์ (2545) ให้ความหมายการวิเคราะห์ระบบ หมายถึง การ
วิเคราะห์ระบบนั้นเป็นการศึกษาแนวทางในการด าเนินงานโดยการวิเคราะห์ทุกองค์ประกอบทุกๆ ส่วน  
   ประจักษ์ เฉิดโฉม และคนอ่ืนๆ (2537) ให้ความหมายการวิเคราะห์ระบบ หมายถึง
ระบบที่กล่าวมานั้นเป็นระบบและองค์ประกอบในความหมายของระบบใหญ่โดยทั่วไปที่มองอย่าง
ง่ายๆ แต่แท้ท่ีจริงแล้วระบบมีความหมายที่กว้างขวางและมีองค์ประกอบย่อยมากไปกว่านั้น เนื่องจาก
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ระบบจะเกิดมีขึ้นได้จากผลรวมของส่วนต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องและท างานร่วมกัน โดยที่ส่วน
ต่างๆ หรือองค์ประกอบย่อยของระบบนี้อาจจะเป็นระบบย่อยอีกมากมายหลายระบบที่รวมอยู่ใน
ระบบใหญ่นั้น และจะต้องมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงซึ่งกันและกันไม่ทางตรงก็โดยทางอ้อม การ
เปลี่ยนแปลงของส่วนใดส่วนหนึ่งอาจจะมีผลกระทบไปยังการท างานของระบบใหญ่ในส่วนรวมโดย
อาจเป็นการให้ผลที่ดีขึ้นหรือเป็นผลในทางตรงข้ามก็ได้  
   สรุปได้ว่า การวิเคราะห์ระบบ เป็นแนวทางที่ใช้ในการพิสูจน์ความสัมพันธ์ของระบบ
ว่าเป็นไปตามความประสงค์หรือไม่ สามารถตรวจสอบตามข้ันตอนในแต่ละขั้นของระบบได้ทุกส่วน  
 
2.6 รูปแบบการสอนของพระพุทธเจ้า 
 สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงเผยแผ่ พระธรรมค าสั่งสอนที่พระองค์ได้ตรัสรู้แจ้งด้วย                                                          
พระองค์เองแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าวิธีการเผยแผ่ธรรมของพระองค์นั้นสามารถเอาชนะความขัดแย้ง
ของสังคมและความเชื่อในอินเดียโบราณซึ่งมีการแบ่งชั้นวรรณะได้  พระองค์ทรงมีความกล้าในการ
เสนอสัจธรรมที่พระองค์ได้ทรงค้นพบ ทรงสามารถเลือกใช้วิธีสอนให้เหมาะกับบุคคลและชุมชน ทรงมี
พระลักษณะที่น่าเลื่อมใสศรัทธา และการสอนของพระองค์นั้นเน้นการคิดใคร่ครวญไตร่ตรองด้วย
เหตุผล แล้วฝึกปฏิบัติให้เห็นจริงด้วยตนเอง ดังที่พระธรรมวราลังการ (วัดโสมนัสวิหาร) ได้กล่าวถึงวิธี
สอนของพระพุทธเจ้าในแง่ของการฝึกว่า พระพุทธเจ้าทรงมีวิธีการที่ควรฝึกโดยใช้พระญาณ คือ เจโต
ปริยญาณ (รู้จักก าหนดใจผู้อ่ืน) นานาวิมุตฺติกญาณ (ก าหนดรู้อัธยาศัยของคนและสัตว์ทั้งหลายอัน
ต่างกัน) เมื่อรู้จักแล้วจึงแสดงธรรมแก่ผู้นั้น การฝึกของพระองค์จึงไม่มีการฝึกของผู้อ่ืนใดจะยิ่งไปกว่า 
เนื่องด้วยมีความถูกต้องเหมาะสมกับอุปนิสัย จิตใจ และความสามารถของคนทุกชั้นวัย 
 สุมน อมรวิวัฒน์ อธิบายไว้ว่าพระพุทธเจ้าทรงมีวิธีสอนอันชาญฉลาด เมื่อพระองค์แสดง
พระธรรมเทศนาจบลงผู้ฟังจะสรรเสริญเสมอว่า “แจ่มแจ้งจริง พระองค์ผู้เจริญ แจ่มแจ้งจริงพระธรรม
เทศนาของพระองค์เสมือน หงายของที่คว่ า เปิดของที่ปิด บอกทางแก่คนหลงทาง ส่องประทีปในที่มืด 
ให้คนมีจักษุได้เห็นรูป” 26 พระพุทธเจ้าทรงมีจุดมุ่งหมายในการสอน 3 อย่าง คือ (1) ทรงสอนให้ผู้ฟัง
รู้จริง เห็นแจ้งในสิ่งที่ควรรู้ ควรเห็น (2) เพ่ือให้ผู้ฟังจริงตามแล้วเห็นจริงได้ทรงแสดงธรรมอย่างมี
เหตุผลให้ผู้ฟังไตร่ตรองและเห็นได้ด้วยตนเอง (3) เพ่ือให้ผู้ฟังได้รับผลแห่งการปฏิบัติ ทรงแสดงธรรมมี
คุณเป็นอัศจรรย์สามารถท าให้ผู้ปฏิบัติตามได้รับผลตามสมควรแก่ก าลังแห่งการปฏิบัติ  เพ่ือการสอน
ให้การจัดการเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ พระพุทธองค์ต้องท าตนเป็นกัลยาณมิตร คือเป็นเพ่ือนที่ดี 
เป็นพ่ีเลี้ยงที่ดี และท าพระองค์เป็นแบบอย่างให้เห็นโดยให้ความเมตตาแก่ผู้เรียนทุกคน ให้การอบรม
สั่งสอนศิษย์ด้วยความตั้งใจ มีจิตใจหนักแน่น อดทนต่อค าต าหนิ ฝึกฝนอบรมตนเองให้ช านาญทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบัติเพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องให้แก่ศิษย์เปิดโอกาสให้ศิษย์ซักถามโต้เถียงได้ สอนสิ่งที่
ยากให้ง่ายต่อการเข้าใจ สอนจากง่ายไปหายาก ด้วยกระบวนการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับศิษย์
เป็นรายบุคคล หรือเหมาะสมทั้งหมู่คณะตามพ้ืนฐานเดิมของศิษย์ที่สอน ก่อนที่จะด าเนินการสอน     
พระพุทธองค์ทรงวิเคราะห์ผู้เรียนโดยทรงพิจารณาจนรู้จริตภูมิปัญญาและภูมิหลังของผู้เรียนกล่าวว่า
พระพุทธเจ้าทรงศึกษาบุคคลที่จะสอนให้ดีก่อน และเลือกธรรมที่จะสอนให้เหมาะสมกับบุคคล ทรง
ค านึงถึงความแตกต่างแห่งอุปนิสัยสมบัติ (Back Ground) โดยทรงใช้หลักจิตวิทยา (Psychology) 
ตรวจดูอุปนิสัยของผู้ที่จะรับการสอนโดยทรงพิจารณาจาก (1) ไอคิว (I.Q) คือสติปัญญาของคนนั้นๆ
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ว่าอยู่ในระดับใด (2) ทัศนคติ (Attitude) คือคนนั้นมีความรู้สึกนึกคิดต่อสิ่งต่างๆ อย่างไร (3) ความ
ถนัด (Aptitude) คือรู้ว่าคนนั้นมีความถนัดด้านใด  อาชีพอะไร (4) ความสนใจของแต่ละคน 
(Interest) นอกจากนี้ทรงค านึงถึงองค์ประกอบอ่ืนๆ เช่น จริต 6 (ความโน้มเอียงของความคิด)คือ 
ราคจริตความรักสวยรักงามโทสจริตความขี้โกรธ โมโหแรง โมหจริต ความงมงาย วิตกจริต คิดมาก 
พุทธิจริตความมีเหตุผลศรัทธาจริตความเชื่อง่าย ทรงสอนให้เหมาะสมกับจริตนั้นๆและที่ส าคัญพระ
พุทธองค์จ าแนกบุคคลตามระดับสติปัญญาเป็น 4 พวก คือ (1) อุคฺฆติตญฺญู ระดับอัจฉริยะ เทียบกับ
การวัดปัญญาแบบตะวันตกในปัจจุบันซึ่งมีไอคิว 130 ขึ้นไป (2) วิปจิตญฺญู ระดับพรสวรรค เทียบได้
กับกลุ่มไอคิว 120-130 (3) เนยฺโย (พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2538) ระดับคนธรรมดา เทียบ
ได้กลับกลุ่มไอคิว 90-110 (4) ปทปรโม ระดับปัญญาไม่ค่อยสมบูรณ์เทียบได้กับกลุ่มไอคิวต่ ากว่า 90 
หลังจากพระองค์ได้วิเคราะห์ผู้เรียนแล้วว่าภูมิหลังเป็นอย่างไร มีสติปัญญาระดับใด มีความพร้อมทาง
อารมณ์หรือไม่ พระพุทธองค์ก็จะใช้วิธีการสอนที่แตกต่างกันไปและวิธีสอนที่พระพุทธองค์ใช้มีอีก
มากมายพอสรุปได ้ดังนี้ 
 1) ทรงสอนโดยวิธีอุปมา (Illustrative Aapproaches) คือการสอนโดยใช้นิทานจากชีวิต
จริงพร้อมกันนั้นก็ปรับภาษาให้สละสลวย น่าสนใจ นิทานชาดกต่างๆไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเพียงอุปกรณ์
การสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้น วิธีการเช่นนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบุคลาธิษฐาน (Personification) 
แต่ด้วยวิธีการ สอนนี้ คนฉลาดเท่านั้นที่จะใช้ได้ผล เพราะคนที่เก่งจริงๆ เท่านั้นที่จะผูกแต่งนิทาน
ขึ้นมาให้เข้ากับเหตุในขณะนั้นๆ ได้โดยไม่ต้องคิดไว้ล่วงหน้า  
 2) สอนโดยวิธีวิเคราะห์ (Analytical Approaches) เรียกตามศัพท์ว่า วิภัชชวาทีนั่นเอง 
ในการตอบค าถามใดพระองค์ทรงจ าแนกแยกแยะก่อน  ไม่ทรงตอบอย่างรวบรัด โดยที่ยังไม่ได้
วิเคราะห์ปัญหาเช่นถามว่า พระกับชาวบ้านผู้ใดสามารถบรรลุธรรมชั้นสูงได้ ก็ทรงตอบแยกแยะ
รายละเอียดเป็นส่วนพระ และส่วนชาวบ้าน ซึ่งขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายประการจะตัดสินว่าใครสูง
กว่าใครยังไม่ได้ ต้องแล้วแต่อุปนิสัยภูมิธรรมของแต่ละฝ่าย  โดยพิจารณาองค์ประกอบส าคัญ             
4 ประการ ที่เป็นปัจจัยในการวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ให้ถูกต้อง คือ  
 3) อัตถะ (พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2538) รู้ความหมายของสิ่งที่ก าลังพูดว่า
หมายถึงอะไร (2) ธัมมะ มีเหตุผลอ้างอิงมีหลักฐาน (3) นิรุตติ 29 มีความเชี่ยวชาญทางภาษา (4) ปฎิภาณ 
มีความคล่องตัวทางสติปัญญา (3) สอนโดยวิธีทดลอง (Experimental Approaches) หลักการนี้คือ
การสอนให้ลงมือทดลองอย่างที่ตรัสว่า เอหิปสฺสิโก 30 คือให้เข้ามาดูให้เข้ามาทดลองดู แล้วจะรู้ว่าสิ่ง
นั้นๆ เป็นอย่างไร ประการที่สอง คือหลัก กาลามสูตร 31 คือให้พิจารณาโดยการประพฤติปฏิบัติก่อน
แล้วค่อยเชื่อถือ ประการที่สามคือ หลักพระสัทธรรม 3 คือ ปริยัติหมายถึงเรียนภาคทฤษฎีปฏิบัติ
หมายถึง การทดลองและปฏิเวธหมายถึงผลท่ีเกิดจาการปฏิบัติทดลอง (พระเทพเวที(ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 
2538) ในเมื่อพระพุทธองค์ได้เลือกวิธีสอนให้เหมาะสมกับบุคคลแล้ว ก็จะด าเนินการสอนล าดับของ
การสอนคือ 1) เสนอหลักการ 2) ซักไซ้ไล่เลียงให้เห็นประจักษ์ 3) สรุปใจความส าคัญ 4) ทรงท า
นามธรรมให้เป็นรูปธรรมด้วยวิธีการต่อไปคือ  4.1 อุปมาอุปไมย 4.2 ใช้นิทานประกอบ 4.3 ใช้
เหตุการณ์ปัจจุบัน 4.4 ใช้อุปกรณ์ของจริงประกอบการสอนเมื่อได้รับฟังธรรมแล้วต้องน ามาคิด
พิจารณาไตร่ตรอง ควบคู่กับการศึกษาค้นคว้า และการปฏิบัติเรียกว่า โยนิโสมนสิการ แปลว่า การท า
ใจโดยอุบายอันแยบคาย (1) อุปายมนสิการ แปลว่า คิดหรือพิจารณาโดยอุบายคือคิดอย่างมีวิธีหรือ
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คิดถูกวิธี หมายถึงคิดวิธีที่จะให้เข้าถึงความจริง (2) ปถมนสิการ แปลว่าคิดถูกทาง คือคิดได้ต่อเนื่อง
เป็นล าดับ (3) การณมนสิการ แปลว่าคิดตามเหตุคิดค้นเหตุคิดตามเหตุผล พระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีสอน
ให้เกิดผลส าเร็จอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งเรียกว่า “ปาฏิหาริย์” 3 แบบ คือ 
 1) อิทธิปาฏิหาริย์ การสอนด้วยการใช้ความสามารถพิเศษทรงใช้เมื่อจ าเป็นต้องปราบ
บุคคลที่สอนยากให้สิ้นพยศ 
 2) อาเทสนาปาฏิหาริย์ การสอนด้วยวิธีดักใจ วิธีนี้ทรงใช้กับบุคคลประเภท อุคฆฎิตัญญู 
(ผู้รู้เข้าใจได้โดยฉับพลัน) และประเภทวิปจิตัญญู (ผู้รู้ได้เมื่อฟังอธิบายขยายความ) (พระเทพเวที 
(ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2538) 
 3) อนุสาสนีปาฏิหาริย์ การสอนด้วยวิธีบรรยาย สนทนาซึ่งพระองค์ทรงใช้วิธีนี้กับบุคคล
ประเภทเนยยะ (สุมน อมรวิวัฒน์, 2530) พระราชวรมุนี กล่าวถึงวิธีคิดไว้ 10 วิธี เพ่ือฝึกฝนตนให้รู้จักคิด 
พิจารณาไตร่ตรอง ดังนี้ 
 1) คิดแบบสาวเหตุปัจจัย 
 2) คิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ 
 3) คิดแบบรู้เท่าทันธรรมดา 
 4)  คิดแบบแก้ปัญหา 
 5)  คิดแบบสัมพันธ์หลักการกับความมุ่งหมาย 
 6)  คิดมองคุณโทษและทางออก 
 7)  คิดแบบคุณค่าแท้และคุณค่าเทียม 
 8)  คิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม 
 9)  คิดตามสภาพเป็นอยู่ปัจจุบัน 
 10) คิดจ าแนกแยกแยะออกให้ครบทุกแง่ทุกมุม 
 ในด้านการสอนพระองค์ทรงใช้ท่าทีในการสอน 3 ประการคือ 
 1) ทรงสอนอย่างละมุนละม่อม เช่น ที่ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย จะ
เป็นความงามหาน้อยไม่ ถ้าพวกเธอผู้บวชในธรรมวินัยที่เรากล่าวไว้ดีแล้วนี้จะพึงเป็นผู้มีความอดทน มี
ความสุภาพ” 
 2) ทรงสอนอย่างเข้มงวด รุนแรง เพ่ือให้เหมาะสมกับอุปนิสัย หรืออินทรีย์ของเวไนยชน
 3) ทรงสอนอย่างขอร้องวิงวอน ดังตัวอย่างจากมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสก์ 12/29/27 ว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จงเป็นธรรมทายาท 36 คือ เป็นผู้รับมรดกธรรมของเราอย่าเป็นอามิส
ทายาทคือผู้รับมรดกอามิสของเราเลย เรามีความห่วงใยในเธอทั้งหลายว่าท าอย่างไรสาวกของเราจะ
เป็นธรรมทายาท ไม่เป็นอามิสทายาท” (พระราชวรมุนี, 2518) 
 
2.7 การจัดการศึกษาของพระสงฆ์ในสมัยปัจจุบัน 
 2.7.1 ความหมายของการจัดการการศึกษาของพระสงฆ์ 
   การจัดการศึกษาคณะสงฆ์ หมายถึง ระบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม 
แผนกธรรม แผนกบาลี แผนกสามัญศึกษา และการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

http://channarongs22.wordpress.com/2013/10/03/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%87/
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   1) การจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม “แผนกธรรม” หมายถึงการจัดการเรียน
การสอนประโยคนักธรรม ชั้นตรี-โท-เอก 
   2) การจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม “แผนกบาลี” หมายถึง การจัดการเรียน
การสอนประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9 
   3) การจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม “แผนกสามัญศึกษา” หมายถึง การจัดการ
เรียนการสอนโดยเสริมวิชาทางโลก เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ ฯลฯ เป็นต้น 
   4) การจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายถึง เป็นการศึกษาที่มุ่งพัฒนาวิชาชีพ
เฉพาะด้านเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมในอาชีพนั้นๆ 
 2.7.2 การศึกษาของพระสงฆ์ในสมัยพุทธกาล 
   เมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น พระองค์ได้ทรงประกาศค าสอนใหม่ ซึ่งเป็นการปฏิวัติต่อ
ค าสอนของพราหมณ์ ก าจัดความเชื่อถือเรื่องวรรณะ ไม่ให้ถือเอาชาติก าเนิดเป็นเครื่องแบ่งแยกความสูง 
ต่ าและสิทธิของมนุษย์ ให้ถือว่าทุกคน ทุกวรรณะเกิดมามีความเสมอภาคกัน จะดี จะชั่ว จะประเสริฐ 
หรือต่ าทราม เพราะการกระท า และการประพฤติดีของตนเอง จะเป็นกษัตริย์ พราหมณ์ แพทย์ ศูทร 
จัณฑาลหรือปุกุสะก็ตาม ท าดีก็ได้ผลดีเหมือนกัน ท าชั่วก็ได้ผลชั่วเหมือนกัน คนใดปฏิบัติ ธรรมก็ได้
ความสงบทางจิต มีความก้าวหน้า ถึงจุดหมายของศาสนาได้เหมือนกัน ชาติก าเนิด ไม่ส าคัญ ส าคัญที่
การฝึกอบรม 
   นอกจากทรงประกาศค าสอน เพ่ือให้เกิดผลทางการปฏิบัติทางความเชื่อถืออย่าง
ใหม่ของประชาชนแล้ว พระพุทธเจ้าทรงน าหลักการนี้มาปฏิบัติให้เกิดผลในรูปสถาบันด้วย ทรงตั้ง
คณะสงฆ์ขึ้น คณะสงฆ์นี้เปิดรับบุคคลทุกวรรณะและนอกวรรณะ ทุกคนที่เข้ามาเป็นสมาชิกของ
สถาบันสงฆ์นั้นแล้วมีสิทธิเสมอกันในทางด้านการปกครองและชีวิตทางสังคม มีข้อก าหนดเพียงให้
แสดงความเคารพกันตามล าดับอายุสมาชิกภาพ และมีโอกาสเท่าเทียมกันในการที่จะได้รับการศึกษา
อบรมตลอดจนปฏิบัติเพ่ือเข้าถึงจุดหมายสูงสุดในชีวิตที่สงฆ์จะเข้าถึงได้ สถาบันวัดกลายเป็นสถาบัน
ทางการศึกษา เพราะเป็นที่ฝึกหัดอบรม บรรยากาศภายในวัดรวมถึงวิถีชีวิตของพระสงฆ์ภายในวัด
เป็นบรรยากาศส าหรับฝึกหัดพัฒนาคนและพัฒนาตนให้เดินไปในวิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงาม ตามระบบ
พัฒนาคน 3 ด้าน ที่เรียกว่า ไตรสิกขา ได้แก่ (สมศักดิ์ บุญปู่, 2557) 
   1) ฝึกฝนพัฒนาในการแสดงออกทางกายและวาจา (อธิศีล) 
   2) ฝึกฝนพัฒนาด้านคุณภาพ สมรรถภาพ และสุขภาพจิต (อธิจิต) 
   3) ฝึกฝนพัฒนาสมองหรือปัญญา (อธิปัญญา)  
   พิจารณาจากประวัติการประดิษฐานพระพุทธศาสนา จะเห็นได้ว่าคณะสงฆ์ใน 
ความหมายที่แท้นั้น พระพุทธเจ้าทรงตั้งขึ้นเป็น “สังคมตัวอย่าง” ที่มีการจัดระบบต่างๆ ทั้งในการ
ปกครอง การเลี้ยงชีพ ชีวิตทางสังคม ตลอดจนการศึกษาอบรมทุกอย่าง โดยให้สมาชิก ทุกคนมีสิทธิ์
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมและผลประโยชน์ต่างๆ ของสถาบันโดยทั่วถึงและเท่าเทียมกัน มีความรู้สึกที่
ดีต่อกัน เคารพในคุณค่าของกันและกัน อยู่ด้วยความกลมกลืนประสานกัน เป็นระเบียบเรียบร้อย มี
ความปลอดโปร่ง เป็นอิสระทั้งทางกาย ทางวาจา และความคิด มีโอกาสพร้อม บริบูรณ์ที่จะให้
ความสามารถ และคุณ สมบัติต่างๆ ของตนๆ ได้รับการฝึกอบรมเจริญก้าวหน้า โดยเต็มที่ถึงขีดสุด
เท่าที่ตนจะท าได้ในมรรคาแห่งการปฏิบัติ เพ่ือเข้าถึงจุดหมายของพระศาสนา คือให้ทุกคนมีสิทธิใน
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การปกครองสถาบันของตน มีปัจจัย 4 พอเหมาะพอดีแก่การที่จะให้ชีวิตด ารงอยู่ด้วยความสะดวกสบาย
พอสมควร และช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ได้ผลดี สมาชิกทุกคนอยู่ร่วมกัน โดยให้ความเคารพนับถือกัน
ฉันพ่ีน้อง ช่วยเหลือกันและให้โอกาสแก่กันในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้จบการศึกษาอบรมแล้ว หรือศึกษา
ต่ ากว่า ผู้รับการศึกษาจะต้องฝึกฝนอบรมตนเอง ด้วยตั้งใจจริงเต็มหน้าที่และความสามารถของตน 
   หลักทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมให้มีการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านหลักธรรม เช่น           
เรื่องพระนิพพาน การก าจัดอวิชชา ไตรสิกขา การเน้นปัญญา ความส าคัญของกัลยาณมิตร ความเป็น
พหูสูต เป็นต้น หรือทางพระวินัย เช่น การถือนิสัยของพระนวกะ การร่วมประชุมในอุโบสถ เดียวกัน 
การนั่งประชุมแสดงธรรม สนทนาสากัจฉา อภิปราย ตอบปัญหาธรรมกันเป็นต้น ทั้งนี้ โดยมีวัดเป็ น
สถาบันการศึกษา ชีวิตความเป็นอยู่ของพระภิกษุ เป็นชีวิตที่มุ่งต่อการฝึกฝนอบรมและ การให้
การศึกษาอบรม ดังนั้น ชีวิตของสังคมภิกษุจึงมากไปด้วยกิจกรรมการศึกษา พัฒนาการทาง 
การศึกษาของอารยันที่ได้จากพระพุทธศาสนา 
   การศึกษาคณะสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ด าเนินตามแนวไตรสิกขา โดยยึดถือพุทธ
พจน์ คือ ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลัก มีความมุ่งหมายส าคัญ เพ่ือให้ประพฤติปฏิบัติตน ด ารง 
รักษาและเผยแผ่พรหมจรรย์อันเป็นระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ ด าเนินชีวิตตามหลักการแห่ง             
พระธรรมวินัย ต่อมาได้แยกออกเป็นฝ่ายคันถธุระและวิปัสสนาธุระ  คือคันถธุระ ได้ศึกษาพระธรรม
วินัย ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และวิปัสสนาธุระ ได้แก่ การเรียนวิธีฝึกหัดจิตใจของ ตนเองให้
ปราศจากกิเลส เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วพระสงฆ์พุทธสาวกจึงประชุมกันท า
สังคายนารวบรวมพระธรรมวินัยอันเป็นค าสั่งสอนของพระพุทธองค์ที่ ได้ตรัสสอนไว้มีจ านวน 84,000 
พระธรรมขันธ์ จัดไว้เป็น  3 หมวด คือ พระสูตร พระวินัย และพระอภิธรรม เรียกรวมกันว่า 
พระไตรปิฎก ซึ่งเป็นคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาสืบมา 
   พระพุทธศาสนา มีองค์ประกอบในการจัดการศึกษาที่ส าคัญอยู่  3 ประการ 
ได้แก่ “ปริยัติ” คือ การเล่าเรียน “ปฏิบัติ” คือ ลงมือกระท า และ “ปฏิเวธ” คือ ประจักษ์แจ้งผล
การศึกษาปริยัติ (ธีรวัส บ าเพ็ญบุญบารมี , 2557) เป็นองค์ประกอบส าคัญ อันเป็นพ้ืนฐานของการ
ปฏิบัติ ความเจริญทางการศึกษาหรือปริยัติของคณะสงฆ์ เป็นปัจจัยส าคัญ เกี่ยวกับความเจริญของ
พระพุทธศาสนา ลักษณะของการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
   1) ระบบการรับเข้าศึกษาพระพุทธศาสนา ตามพุทธบัญญัติพระวินัย กุลบุตรที่จะเข้า
มาสู่สถาบันแห่งนี้ต้องบรรพชาอุปสมบท สามเณรมีอายุ 7 ปีขึ้นไป พระภิกษุอายุ 20 ปีขึ้นไป 
   2) ระบบการศึกษาของพระพุทธศาสนา เป็นแบบโรงเรียนกินนอน 
   3) สถานศึกษา คือ วัด 
   4) ชีวิตนักศึกษา ทุกคนเสมอภาคเท่าเทียมกันตามพระวินัย ไม่แบ่งชนชั้นวรรณะ 
   5) ด้านปัจจัย 4 ได้รับการดูแลและอุปถัมภ์โดยพระราชา อ ามาตย์ พ่อค้า คหบดี 
และประชาชนทั่วไป 
   6) เครื่องแบบการแต่งกาย ใช้ผ้าบังสุกุลตามพุทธบัญญัติ เรียบง่าย สะอาด มีเพียง 3 ผืน 
   7) วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพ่ือก าจัดตัณหา อันเป็นวัฏจักรแห่งการเวียนว่าย
ตาย เกิดของมนุษย์ และด าเนินตามมรรคมีองค์ 8 คือ ทางสายกลางมุ่งเข้าสู่นิพพาน อันเป็นจุดหมาย 
สูงสุดของพระพุทธศาสนา 
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   8) หลักสูตร พระสุตตันตปิฎก พระวินัยปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก หลักสูตรนี้ใช้ 
หลักการท่องจ า เรียกว่ามุขปาฐะ โดยการแต่งเป็นร้อยแก้ว ร้อยกรอง เพ่ือสะดวกในการท่องจ า 
ผู้เรียนจะเลือกเรียนตามความสมัครใจ 
   9) วิธีสอน สอนด้วยการใช้มุขปาฐะ (ปากเปล่า) สนทนา การบรรยาย การถามตอบ 
แบบวางกฎข้อบังคับ 
   10) บทบาทของครู ครูผู้สอนมักเรียกว่า อุปัชฌาย์ อาจารย์ เป็นผู้มีบทบาทในการ
สอน ให้การอบรม ให้ค าปรึกษา และสอบวัดผลด้วยตนเอง (สมศักดิ์ บุญปู่, 2557) 
 2.7.3 การจัดการการศึกษาของพระพุทธศาสนาหลังพุทธปรินิพพาน 
   1) ระบบการศึกษาแบบเถรวาท (พ.ศ. 1-500) รูปแบบการศึกษามี 2 ลักษณะ 
คือ คันถธุระและวิปัสสนาธุระ โดยมีส านักต่างๆ ที่มีการด าเนินการศึกษาอย่างอิสระต่อกัน บางส านัก
เน้นพระสุตตันตะ บางส านักเน้นพระวินัย เป็นต้น แต่เมื่อใดแต่ละส านักมีความ เข้าใจพุทธธรรม             
และปฏิบัติแตกต่างกันมาก คณะสงฆ์ก็จะขอพ่ึงอ านาจรัฐให้เข้ามาจัดท าสังคายนา เป็นครั้งคราวไป 
เพ่ือสร้างความเป็นเอกภาพของพระพุทธศาสนา 
   2) ระบบการศึกษาแบบมหายาน  (พ.ศ. 600-1400) สถาบันที่ รับผิดชอบจัด
การศึกษา 3 สถาบัน คือ 
    (1) ส านักปรัชญาพุทธ (พ.ศ. 600-900) การเกิดขึ้นของมหายานท าให้การศึกษา
ในพระพุทธศาสนาเปลี่ยนไปจากรูปแบบของศาสนาสู่ระบบปรัชญา เกิดส านักทางปรัชญาเด่นๆ ขึ้น 2 
ส านัก คือ ก. ส านักมาธยมิกะ ผู้ก่อตั้ง คือ นาคารชุน (พ.ศ. 709-739) ผลงานที่ส าคัญ คือ “มาธยมิก
ศาสตร์” หรือ “มาธยมิกการิกา” ให้ตรรกศาสตร์ ความคิดที่ว่องไว กล้าหาญ แนวคิดที่ ส าคัญเน้น 
“ศูนยตา” มีอิทธิพลทั่วชมพูทวีปและขยายออกนอกเขตประเทศ , ข. ส านักโยคาจารย์ ผู้ก่อตั้ง 
ค ือ  ท่านอสังคะ และ ท่านวสุ พันธุ์  (พุทธศตวรรษที่  9) ผลงานที่ส าคัญ  คือ อภิธรรมโกศะ , 
มหายานสัมปริครหะ และประกรณะอารยวาจา แนวค าสอนเป็นจิตนิยม 
    (2) มหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนา (พ.ศ. 1000-1700) ในช่วงนี้ วัด ซึ่งเดิม
เป็นศูนย์รวมของผู้ฝึกฝนอบรมตนเองอยู่แล้วได้พัฒนามาเป็นสถาบันทางการศึกษา  โดยสืบทอด 
คุณลักษณะกลุ่มของสาวกของพระพุทธเจ้าที่ว่า “สังฆะ” คือชุมชนแห่งการเรียนรู้ ราว พ.ศ. 900 
วัด หลายวัดได้ร่วมกันด าเนินการทางการศึกษา จนกลายเป็นระบบมหาวิทยาลัยทางพระพุทธ ศาสนา
ขึ้นและขยายรูปแบบการให้การศึกษากว้างขวางขึ้น มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงได้แก่ นาลันทา วัลภี โอ
ทานตะปุระ  วิกรมศิลา โสมปุระ มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีผู้เข้า ศึกษาหลายหมื่นคน มี
หลักสูตร มีการวัดผลประเมินผล 
    (3) ระบบการศึกษาแบบตันตระ (พ.ศ. 1200-1700) ซึ่งมีพัฒนาการมาตามล าดับ คือ 
     (3.1) มันตรยาน/รหัสยาน ลักษณะส าคัญคือพร่ าสอน บ่นมนตร์และลงเลข
ยันตร์ ให้ เกิดความศักดิ์สิทธิ์เป็นทางรอดพ้นจากทุกข์  
     (3.2) วัชรยาน นับถือฌานิพุทธและพระโพธิสัตว์ น าศักติ ของฮินดูตันตระ
มานับถืออ้อนวอน ผู้เข้าอยู่ในองค์นิรตมเทวีเป็นผู้เข้าสู่นิพพาน  
     (3.3) กาลจักร นับถือ เหมือนสองอย่างแรก เพ่ิมการเซ่นผีเข้าด้วย ถือว่า
การอ้อนวอนบูชาจะส าเร็จประสบสุขได้ (สมศักดิ์ บุญปู่, 2557) 
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   พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2548) มีความเห็นเกี่ยวกับระบบการศึกษาของ
พระพุทธ ศาสนาหลังพุทธปรินิพพานว่า การศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้นแบ่งได้เป็น 2 ระยะ คือ 
ระยะแรกราว พ.ศ. 1000 ถึง 1400 เป็นระยะที่มีการศึกษาวิชาการต่างๆ กว้างขวาง ทั้งทางวิชา
ศาสนาและ วิชาสามัญ แต่ครั้นถึงระยะหลัง พ.ศ. 1400 เป็นต้นมา การที่พระสงฆ์หันมานิยมศึกษา
และใช้ ภาษาสันสกฤตเป็นภาษาวิชาการ ได้กลายเป็นการจ ากัดวงการศึกษาให้แคบเข้ากว่าเดิมอีก ที่
นาลันทาและมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ที่เหลือ ก็ปรากฏว่าพระพุทธศาสนามหายาน ได้รับอิทธิพลจาก
ศาสนาพราหมณ์ น ามาผสมผสานกันมา จนกลายเป็นนิกายตันตระ หรือวัชรยานขึ้นระยะนี้ ก็นิยมชื่น
ชมกับผลงานเก่าๆ ที่สร้างสมกันมา ยุคนี้เป็นระยะของการเขียนอรรถกถาและอรรถาธิบาย ต่างๆ 
พร้อมกับมีความรู้สึกหยิ่งล าพองในความรู้ ใจแคบ และล าเอียง นอกจากนี้ ความนับถือ เรื่องวรรณะ 
ก็เหมือนจะรุนแรงขึ้น วิธีการเรียนการสอนก็เป็นแบบประเพณีตายตัว โดยนัยนี้ การศึกษาในชมพูทวีป  
ก็เสื่อมถอย และยังไม่ทันรู้ตัวที่จะรื้อฟ้ืนแก้ไข ก็ประสบเหตุให้พินาศเสียก่อน สาเหตุที่ท าให้พินาศนั้น 
ก็คือ การเข้ายึดครองของต่างชาติ เริ่มด้วยชาวเติร์กยกทัพเข้ามา และท าลายมหาวิทยาลัยพุทธ
ศาสนาหมดสิ้น ท าลายวัดส่วนมาก พระสงฆ์ที่ไม่ถูกฆ่าหนีไปต่างประเทศ อันเป็นเหตุการณ์ในราว 
พ.ศ. 1700 ตามปกติการใช้อ านาจเข้ากดขี่บีบคั้นถ้าไม่ถึงกับท าลายให้สูญสิ้นเสียทีเดียว หรือให้เปลี้ย
หมดก าลังจริงๆ แล้ว ย่อมเป็นทางให้เกิดการดิ้นรน ต่อสู้ให้เกิดความเข้มแข็งและการกลับฟ้ืนตัวได้ 
แต่เหตุการณ์ครั้งนี้ เป็นแบบท าลายโดยสิ้นเชิง พระพุทธศาสนาจึงไม่มีโอกาสคืนชีวิตได้อีก เป็นอันสิ้น
ยุคความเจริญในอดีต 
 2.7.4 พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย 
   ก่อนที่พระเจ้าอโศกมหาราชจะทรงส่งพระสงฆ์เป็นสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ในประเทศต่างๆ นั้น ได้มีการแตกแยกนิกายสงฆ์ขึ้นในประเทศอินเดีย ในการสังคายนาครั้ง ที่ 2 เมื่อ 
พ.ศ.100 เนื่องจากมีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องวินัยบางประการ จึงเกิดเป็นนิกาย ใหญ่ๆ 2 นิกาย คือ 
   1) เถรวาท 
   2) อาจริยวาท หรือ มหายาน 
   ทั้ง 2 มีข้อแตกต่างกันคือ เถรวาท เป็นนิกายที่ภิกษุชาวอินเดียภาคกลางและ ภาคใต้    
ผู้ปฏิบัติตามค าสอนของพระเถระ หมายถึง พระเถระที่ท าสังคายนาครั้งแรกบางทีก็ เรียกว่า นิกาย
สถวีรวาท แปลว่า ลัทธิของพระเถระ ปัจจุบันประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท คือ
ประเทศไทย ศรีลังกา พม่า เขมร และลาว พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทใช้ภาษา มคธ (ภาษาบาลี) 
จารึกพระไตรปิฎกมหายาน เป็นนิกายของภิกษุชาวอินเดียฝ่ายเหนือ ที่ถือตามพุทธานุญาตที่ประทาน
ไว้ในเวลาใกล้ดับขันธปรินิพพานว่า ถ้าภิกษุทั้งปวงเห็นพร้อมกันว่า สิกขาบทเล็กๆ น้อยๆ บทใด ที่
ทรงบัญญัติไว้จะประพฤติไม่ได้สะดวก ก็ให้แก้ไขได้ ภิกษุในนิกายมหายาน อนุโลมดัดแปลง พระธรรม
วินัยตามกาลเทศะ และประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายาน คือ จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม 
ทิเบต เกาหลี มองโกเลีย และไต้หวัน ใช้ภาษาสันสกฤตจารึกพระธรรมวินัย 
   ต่อมาในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ที่อยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 3 ได้ทรงจัดให้การ 
สังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่ 3 เมื่อท าส าเร็จแล้วได้ส่งพระสงฆ์ที่ เป็นพระธรรมทูตไปเผยแผ่ 
พระพุทธศาสนาในแว่นแคว้นต่างๆ รวม 9 สาย คณะของพระโสณะและพระอุตตระได้มายัง 
สุวรรณภูมิ ได้แก่ พ้ืนที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีประเทศไทยปัจจุบันเป็นศูนย์กลาง โดยมี
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นครปฐมเป็นราชธานี เมื่อประมาณปี พ.ศ. 303 ดังต านานที่สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรง
พระนิพนธ์ไว้ในหนังสือต านานพระพุทธเจดีย์ว่า พระพุทธศาสนาได้มาถึงประเทศไทย เป็น 4 ยุค คือ 
(สมศักดิ ์บุญปู่, 2557) 
   ยุคที ่1 เมื่อปี พ.ศ. 303 เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท 
   ยุคท่ี 2 เมื่อปี พ.ศ. 760 พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานจากแคว้นกัสมิระ ได้เผยแผ่มา 
ทางดินแดนทางตอนใต้ของสุวรรณภูมิคือเกาะสุมาตรา ชวา และกัมพูชา ล่วงมาถึงประมาณ ปี พ.ศ. 1300 
ก็ได้แพร่ขยายขึ้นมาถึงปัตตานี สุราษฎร์ธานี ที่ไชยา 
   ยุคที่ 3 เมื่อประมาณปี พ.ศ. 1600 พระพุทธศาสนาแบบพุกาม ได้แพร่เข้ามาถึง
อาณาจักร ล้านนา และอาณาจักรทวารวดี 
   ยุคที่ 4 เมื่อประมาณปี พ.ศ. 1900 พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทได้แผ่จากลังกาเข้า
มา ทางภาคใต้ของไทย คือ นครศรีธรรมราช เรียกว่า ลัทธิลังกาวงศ์  
 2.7.5 การจัดการการศึกษาของสงฆ์สมัยสุโขทัย  
   วัดเป็นสถาบันสังคมที่ให้การศึกษาแก่คนไทยมาช้านานตั้งแต่โบราณ  โดยพระเป็น 
ครูสอน มีทั้งการอบรมสั่งสอนพระด้วยกันเอง ถวายพระธรรมเทศนาแด่พระมหากษัตริย์ และเทศนา 
สั่งสอนอบรมประชาชนทั่วไป หรือเด็กวัด ก่อนสถาปนากรุงสุโขทัยได้มีชุมชนต่างๆ รวมกันอยู่ และมี
พระเป็นผู้ให้การศึกษาแก่คนในชุมชนนั้น ภายหลังก่อตั้งสุโขทัยเป็นราชธานีของคนไทย การปกครอง
คณะสงฆ์สมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราช แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายคามวาสี และ อรัญญวาสี พ่อ
ขุนรามค าแหงมหาราชทรงส่งเสริมให้มีการศึกษาคัมภีร์พระพุทธศาสนาจาก พระไตรปิฎก  แม้
พระองค์เองก็ทรงสั่งสอนประชาชนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา การศึกษา จากพระไตรปิฎกนี้
เรียกว่า “การศึกษาพระปริยัติธรรม” แบ่งการศึกษาเป็น 3 ตอน โดยเริ่มต้นให้  ศึกษาพระ
สุตตันตปิฎก (หมวดพระสูตรที่ประมวลพระธรรมเทศนาและเรื่องเล่าต่างๆ) เมื่อศึกษา จบแล้วให้
ศึกษาพระวินัยปิฎก (หมวดพระวินัยประมวลข้อบัญญัติส าหรับพระสงฆ์) เมื่อศึกษา พระวินัยจบแล้ว
ให้ศึกษาพระอภิธรรมปิฎก (หมวดพระอภิธรรม ประมวลหลักธรรมที่เป็นวิชาการ ไม่เกี่ยวกับ
เหตุการณ์และตัวบุคคล) 
   การที่พ่อขุนรามค าแหงมหาราช แบ่งคณะสงฆ์เป็น 2 ฝ่าย ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ท า
ให้ การจัดการศึกษาส าหรับสงฆ์แตกต่างออกไปคือฝ่ายคามวาสีซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่อยู่ในเมืองมีหน้ าที่ 
ศึกษาเล่าเรียนคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา และอบรมพระภิกษุสามเณรตลอดจนประชาชนให้ ปฏิบัติดี 
ประพฤติชอบอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เรียกว่า คันถธุระ (ฝ่ายที่ศึกษาคัมภีร์) และ ฝ่ายอรัญญ
วาสี ซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่อยู่ตามป่า มีหน้าที่อบรมสั่งสอนศิษยานุศิษย์ในทางปฏิบัติสมถกัมมัฏฐาน และ
วิปัสสนากัมมัฏฐาน เรียกว่า “วิปัสสนาธุระ” (ฝ่ายบ าเพ็ญภาวนา) พระสงฆ์ ทั้ง 2 ฝ่าย แบ่งกันท าหน้าที่ 
ท าให้เกิดผลดีต่อการปกครองคณะสงฆ์ และช่วยให้การพระศาสนา ในกรุงสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองมาก 
   ครั้นถึงสมัยพระยาลิไทครองราชสมบัติ การพระศาสนาฝ่ายเถรวาทเจริญรุ่งเรืองมาก 
พระองค์มีพระราชศรัทธาแรงกล้า ถึงกับทรงอุทิศถวายพระมหาปราสาทเป็นที่เล่าเรียนของระภิกษุ 
สามเณร และวิชาที่ศึกษายังมีทั้งสองฝ่าย คือทั้งฝ่ายวิชาการทางธรรมและทางโลก มิใช่ศึกษาวิชาทาง
พระพุทธศาสนาอย่างเดียว (สมศักดิ ์บุญปู่, 2557) 
 2.7.6 การจัดการการศึกษาของสงฆ์สมัยอยุธยา 
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   การศึกษาพระปริยัติธรรมของพระภิกษุสงฆ์ในสมัยนี้ แรกๆ ถูกปล่อยปละละเลย ต่อ
มาถึงสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงเห็นพระพุทธศาสนาถูกลัทธิภายนอกย่ ายี ประชาชน มัว
เมาหลงใหลเห็นผิดเป็นชอบ จึงทรงรับบ ารุงพระพุทธศาสนา ทรงโปรดจัดการศึกษาเล่าเรียน พระ
ปริยัติธรรมขึ้นเหมือนในครั้งกรุงสุโขทัย ให้มีการสอบไล่พระปริยัติธรรม นับว่าเป็นการ สอบไล่ที่
เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย ต่อมาจนถึงสมัยธนบุรี พระเจ้าตากสินมหาราช ทรงใส่พระทัย
พัฒนาการพระพุทธศาสนา ทรงอาราธนาพระภิกษุสงฆ์ให้มาอยู่รวมกันอีกครั้งหนึ่ง ทรงแต่งตั้งสมณ
ศักดิ์และสถาปนาพระอารามหลายแห่งให้พระภิกษุสงฆ์ศึกษาเล่าเรียนคันถธุระและ วิปัสสนาธุระ 
พระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นอีกวาระหนึ่ง 
 2.7.7 หลักสูตรการศึกษา  
   ในสมัยอยุธยา สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้ทรงโปรดให้คณะสงฆ์เอาภารธุระใน
การ เรียนการสอนอย่างจริงจัง โดยก าหนดหลักสูตร เวลาเรียน การประเมินผล และฐานะของผู้สอบ 
ไล่ได้เป็นการแน่นอน ใช้พระไตรปิฎกภาษาบาลีเป็นหลักสูตร โดยแบ่งเป็น 3 ชั้นเรียน คือ 
   1) บาเรียนตรี ต้องแปลภาษาบาลีจบพระสูตร 
   2) บาเรียนโท ต้องแปลภาษาบาลีจบพระสูตร และพระวินัย 
   3) บาเรียนเอก ต้องแปลภาษาบาลีจบพระสูตร พระวินัย และพระอภิธรรม ผู้เรียน
จบบาเรียนตรี-โท-เอก เรียกว่า “มหาบาเรียนบาลี” โดยใช้อักษรย่อว่า“บ.บ.” 
 2.7.8 สถานศึกษา 
   ในสมัยอยุธยา การเรียนการสอนพระปริยัติธรรมใช้บริเวณพระบรมมหาราชวังเป็นที่               
เล่าเรียนส่วนวัดวาอารามต่างๆ เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนส่วนย่อยเท่านั้น ครูผู้สอน ได้แก่                  
พระมหากษัตริย์บ้าง ราชบัณฑิตบ้าง พระเถระผู้มีความเชี่ยวชาญในพระไตรปิฎกบ้าง 
 2.7.9 การวัดผลการศึกษา 
   เริ่มแรกเรียนคัมภีร์มูลกัจจายน์ (หลักภาษา) ใช้เวลาประมาณ 2-3 ปี จึงเรียนแปล 
พระไตรปิฎกท่ีจารึกในใบลานเป็นหนังสือแบบเรียน เมื่อมีความรู้ความสามารถในการแปลได้ดีแล้ว ครู
บาอาจารย์และเจ้าส านักเรียนก็จะทูลถวายรายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงทราบ และ
ทรงโปรดให้ประกาศการสอบไล่ความรู้ของพระภิกษุสามเณรขึ้น เรียกว่า “สอบสนามหลวง” 
หมายถึง การสอบในพระบรมราชูปถัมภ์ ทรงยกย่องผู้สอบได้ให้มีสมณศักดิ์เป็น “มหา” น าหน้า ชื่อ 
แล้วพระราชทานสมณศักดิ์ให้เป็นพระราชาคณะ เป็นเกียรติแก่พระพุทธศาสนาสืบไป สถาน ที่สอบใช้
พระบรมหาราชวังเป็นที่สอบ และใช้ระยะเวลาเรียน 3 ปี จึงมีการสอบ 1 ครั้ง 
  
 2.7.10 วิธีสอบ 
    เมื่อพระเจ้าแผ่นดินทรงประกาศให้มีการสอบพระปริยัติธรรมขึ้นแล้ว พระมหา
เถระและราชบัณฑิตทั้งหลาย ก็แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น โดยมีพระเจ้าแผ่นดินเป็นประธาน การสอบ
แปล ผู้สอบต้องจับสลาก ตามที่คณะกรรมการก าหนดให้ ถ้าจับได้คัมภีร์ผูกใดก็แปลผูกนั้น โดยเริ่ม
จาก พระสูตรก่อน ต้องแปลปากเปล่าต่อหน้าคณะกรรมการ ผิดศัพท์หรือประโยคได้เพียง 3 ครั้ง ถ้า 
กรรมการทักท้วงเกิน 3 ครั้ง ถือว่า ตก ถ้าแปลได้คล้องเป็นที่พอใจ ไม่มีการทักท้วงถือว่าสอบได้ ใน
ประโยคนั้นๆ เมื่อผ่านพระสูตร ก็ให้เกียรติคุณเป็น “บาเรียนตรี” เรียนพระวินัยปิฎกต่อไปอีก 3 ปี 
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สอบผ่านก็เป็น “บาเรียนโท” จากนั้นศึกษาพระอภิธรรมปิฎกอีก 3 ปี สอบผ่านก็ได้รับ ยกย่องเป็น 
“บาเรียนเอก” (สมศักดิ ์บุญปู่, 2557) 
 2.7.11 การจัดการการศึกษาสมัยธนบุรี 
    ศูนย์การศึกษาในสมัยธนบุรีก็ยังคงอยู่ที่วัดเหมือนสมัยอยุธยา โดยมีแต่เด็กผู้ชาย
เท่านั้น ที่มีโอกาสศึกษา เพราะต้องอยู่กับพระที่วัดเพ่ือเรียนหนังสือ พระสงฆ์ก็คือครูที่จะสอนหนังสือ
ให้ แก่กุลบุตร เพ่ือให้ได้รับการอบรมความประพฤติ เรียนพระธรรม ภาษาบาลี สันสกฤต และศัพท์
เขมร เพ่ือประโยชน์ในการอ่านคัมภีร์พระพุทธศาสนา นอกจากนี้ ยังมีการเรียนวิชาเลขเน้นมาตรา ชั่ง
ตวง วัด มาตรเงินไทย และการคิดหน้าไม้ ซึ่งจะต้องน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีวิชาช่างฝีมือ ส าหรับ
เด็กโต ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการช่างก่อสร้าง เพ่ือประโยชน์ในการบูรณะซ่อมแซมเสนาสนะ และ
สิ่งก่อสร้างภายในวัด ส าหรับการเรียนวิชาชีพโดยตรงนั้นเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ ใครมีอาชีพ อะไรก็
ถ่ายทอดวิชานั้นๆ ให้แก่ ลูกหลานของตน ตามสายตระกูล เช่นวิชาแพทย์แผนโบราณ วิชาช่างปั้น 
ช่างถม ช่างแกะสลัก ช่างปูนปั้น ช่างเหล็ก ช่างเงิน ช่างทอง ส่วนการศึกษาส าหรับ เด็กผู้หญิงก็ถือ
ตามประเพณีโบราณ คือเรียนการเย็บปักถักร้อย ท ากับข้าว การจัดบ้านเรือน การฝึกอบรมมารยาท
ของกุลสตรี สังคมสมัยนั้นไม่นิยมให้ผู้หญิงเรียนหนังสือ จึงมีผู้หญิงจ านวนน้อย ที่อ่านออกเขียนได้ 
    การศึกษาของพระสงฆ์สมัยนี้ ช่วงแรกขาดการศึกษาในระยะหนึ่ง เพราะพระสงฆ์
มีเหลืออยู่น้อย กระจายกันไปตามชนบทเพ่ือหนีภัยข้าศึก เมื่อพระเจ้าตากสินมหาราชทรงว่างจาก ศึก
สงครามแล้วทรงเลือกสรรพระสงฆ์ผู้ตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมวินัยแต่งตั้งเป็นพระราชา คณะปกครอง
คณะสงฆ์ รวมถึงการจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ และทรงโปรดให้มีการเรียน พระปริยัติธรรม 
เหมือนสมัยอยุธยาทุกประการ (สมศักดิ ์บุญปู่, 2557) 
 2.7.12 การจัดการการศึกษาของพระสงฆ์ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  
    พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาไป
พร้อมกับการพัฒนาบ้านเมือง ทรงอาราธนาพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์และราชบัณฑิตเป็นกรรมการช าระ 
พระไตรปิฎก จารึกเป็นอักษรขอมขึ้นใช้เวลา 5 เดือน จึงเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งถือว่าเป็นการท าสังคายนา 
ครั้งแรกในกรุงรัตนโกสินทร์ 
 2.7.13 หลักสูตรการศึกษา 
    ในสมัยรัตนโกสินทร์ยุคต้น หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมยังใช้พระไตรปิฎก 
เรียน 3 ปี จึงมีการสอบ 1 ครั้ง เหมือนครั้งกรุงศรีอยุธยา ต่อมาในรัชกาลที่ 2 ได้มีการปรับปรุง 
หลักสูตรการเรียนการสอนขึ้นใหม่ โดยจัดหลักสูตรเป็น 9 ชั้น เรียกว่า ประโยค ประโยค 1-2-3 เป็น
เปรียญตรี ประโยค 4-5-6 เป็นเปรียญโท ประโยค 7-8-9 เป็นเปรียญเอก และผู้ที่สอบไล่ได้ 3 
ประโยคแล้วจึงจัดว่าเป็นเปรียญ ถ้าเป็นภิกษุใช้ค าน าหน้าว่า พระมหา และถ้าเป็นสามเณร ก็ใช้อักษร
ย่อและตัวเลขต่อท้าย เช่น สามเณรพุ่ม ป.ธ.3 เป็นต้น 
 2.7.14 สถานศึกษา  
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 1 และที่ 2 โปรดเกล้าฯ ให้ใช้พระที่นั่ง
มณเฑียร ธรรมในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์
และ เจ้านาย ส่วนข้าราชการชั้นผู้น้อยให้ไปศึกษาตามวัดต่างๆ พอถึงยุครัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้ใช้
พระอารามบ้าง ทรงสร้างเก๋งบริเวณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังบ้าง เป็น
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สถานที่ศึกษาเล่าเรียน โปรดเกล้าฯ  ให้เลี้ยงเพลพระภิกษุและพระราชทานรางวัลด้วย ภายหลัง
สถานที่ไม่เพียงพอจึงโปรดเกล้าฯ ให้ใช่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นที่เล่าเรียน ต่อมา ในรัชกาลที่ 4 
พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเก๋งขึ้น 4 หลัง ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพ่ือให้เป็น
สถานที่ศึกษาเล่าเรียนเพิ่มเติม (สมศักดิ ์บุญปู่, 2557) 
 2.7.15 การจัดการการศึกษาของพระสงฆ์สมัยรัตนโกสินทร์ตอนปลาย: ยุคปฏิรูปประเทศ 
(ร.4–ร.6) 
    การศึกษาของสงฆ์สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) คง
ด าเนิน ไปเหมือนเช่นในรัชกาลก่อน และโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเก๋งอีก 4 หลัง ที่วัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม ส าหรับราชบัณฑิตบอกหนังสือพระ ในสมัยนี้ มีปราชญ์ด้านการสงฆ์ คือ สมเด็จพระ มหาสมณ
เจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส มีต าแหน่งเป็นสมเด็จพระสังฆราช ได้ปรับปรุงการเรียน การสอนของ
สงฆ์ให้พัฒนาขึ้น การวัดผลการสอนพระปริยัติธรรมนับเป็นราชการแผ่นดินอย่างหนึ่ง ด้วยอยู่ในพระ
ราชกิจของพระมหากษัตริย์ผู้เป็นพุทธศาสนูปถัมภก เพราะฉะนั้น การสอบแต่ละ ครั้งได้มีเจ้า
พนักงานฝ่ายราชอาณาจักรช่วยปฏิบัติดูแล อ านวยความสะดวกด้วย เพราะการสอบ พระปริยัติธรรม
แต่ก้อนสอบกันเป็นคราวๆ หลายๆ ปีสอบครั้ง ที่ต้องใช้เวลานานเพราะ นักเรียนต้องนั่งแปลด้วยปาก
เปล่าต่อหน้าคณะกรรมการทีละองค์เรียงกันไปตามล าดับ 
    สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถือว่าเป็นยุคใหม่แห่งการศึกษา
ของสงฆ์ ทรงเห็นว่าการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญ จึงทรงสนับสนุนการศึกษาทั้งทางโลกและการศึกษาสงฆ์
ด้วย เพราะพระองค์ทรงประสงค์ให้พระภิกษุสงฆ์ได้ศึกษาเล่าเรียนทั้งด้านพระปริยัติธรรม และ
วิชาการสมัยใหม่ควบคู่กันไป เพ่ือจะให้พระสงฆ์ในฐานะผู้มีความรอบรู้ทั้งวิชาการทางโลก และทาง
ธรรม ทางพระพุทธศาสนา เพ่ือจะน าไปเผยแผ่แก่ประชาชนของไทย และในรัชกาลนี้ได้เริ่มเกิดส านัก 
การศึกษาของสงฆ์ที่เข้าสู่ระบบการศึกษาสากล จึงได้ทรงสถาปนาการศึกษาชั้นสูงทางคณะสงฆ์ขึ้น 2 
แห่ง คือ ทรงสถาปนามหาธาตุวิทยาลัยขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2432 ที่วัดมหาธาตุ ถึงปี พ.ศ. 2439 โปรด
พระราชทานนามใหม่ว่า “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เพ่ือเป็นที่ศึกษา พระปริยัติธรรมและ
วิชาการชั้นสูง ต่อมาปี พ.ศ. 2436 โปรดให้สถาปนา “มหามกุฏราชวิทยาลัย” ขึ้นที่วัดบวรนิเวศวิหาร 
อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่งนี้ ก็ยังไม่พร้อมจะด าเนินการใน รัชกาลนี้ 
    มาถึงรัชกาลที่ 6 สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงเป็น
ผู้อ านวยการศึกษาของคณะสงฆ์ได้ร่วมมือกับพระเถระในสมัยนั้น (พ.ศ. 2454) จัดให้มีการศึกษา 
พระธรรมวินัยในแบบภาษาไทย โดยคัดเลือกหัวข้อธรรมวินัยในพระไตรปิฎก จัดเป็นหมวดหมู่เป็น
ชั้นๆ ตามความยากง่าย ทั ้งนี ้เพื่อให้ผู ้บวชเข้ามาใหม่เรียนได้ง่ายขึ ้น โดยแบ่งเป็น  3 ชั้นเรียน 
คือ  ชั ้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ผู้ที่ เรียนจึงได้ชื่อว่านักธรรม  พระเณรที่สอบได้ ก็เรียกกันว่า “พระ 
นักธรรม” หลักสูตรนี้ต่อมาอนุญาตให้ชาวบ้านเข้าสอบด้วย เรียก “ธรรมศึกษา” ส าหรับผู้ที่สอบ บาลี
ได้เป็นเปรียญ และสอบนักธรรมได้อีก เรียกว่า “เปรียญธรรม” ใช้อักษรย่อว่า “ป.ธ.” อนึ่ง ผู้ที่จะ
สอบบาลีนั้นจะต้องสอบนักธรรมให้ได้ก่อน ถ้าสอบนักธรรมตก บาลีก็โมฆะ คือนักธรรมตรี มีสิทธิ์สอบ
ได้แค่ ประโยค 1-2-3 นักธรรมโท มีสิทธิ์สอบประโยค 4-5-6 ส่วนนักธรรมเอก มี สิทธิ์สอบประโยค 7-8-9 
 2.7.16 การวัดผลการศึกษา  
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    ยุคแรกการสอบพระปริยัติธรรมใช้เวลาศึกษา 3 ปี สอบ 1 ครั้ง ต่อมาในปี พ.ศ. 2436 
จึงได้ก าหนดให้สอบปีละ 1 ครั้ง ตลอดมา วิธีสอบพระปริยัติธรรมในสมัยรัชกาลที่ 5 ยังคงใช้ สอบแบบเดิม 
คือ สอบด้วยปากเปล่า ต่อมาปี พ.ศ. 2455 ได้เปลี่ยนแปลงมาสอบด้วยวิธีเขียน เฉพาะประโยค 1 
และประโยค 2 ส่วนตั้งแต่ประโยค 3 ขึ้นไป สอบแปลด้วยปากตามแบบเดิม (สมศักดิ ์บุญปู่, 2557) 
 2.7.17 การจัดการการศึกษาของสงฆ์สมัย ตอนปลายถึง ปัจจุบัน 
    นับตั้งแต่รัชกาลที่ 6 เป็นต้นมา นโยบายการศึกษาได้เปลี่ยนไป โดยแยกการศึกษา
ของ ภิกษุสามเณร และเด็กนักเรียนออกจากกัน ตลอดจนถึงส่วนราชการที่รับผิดชอบด้วย โดยให้ 
กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเฉพาะการศึกษา ส าหรับเด็กนักเรียนเท่านั้น ส่วนการศึกษาส าหรับ 
ภิกษุสามเณรให้สังกัดกระทรวงธรรมการ คณะสงฆ์ก็ได้เป็นภาระรับผิดชอบด าเนินการต่างหากออก 
ไปจนเป็นเอกเทศจากการศึกษาของรัฐ โครงการและแผนการศึกษาของชาติในสมัยต่อมา ก็ไม่ได้ 
กล่าวถึงสงฆ์และการศึกษาของสงฆ์อีกเลย 
    การศึกษาของฝ่ายบ้านเมืองก็ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เจริญรุดหน้ามา
ตามล าดับ มีมหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน เกิดขึ้นมากมายทั่วทุกส่วนของประเทศและมีการพัฒนา
ทาง ด้านการเรียนการสอนไปตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ตลอดเวลา ขณะที่สภาพการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม มิได้มีการแก้ไขปรับปรุง ท าให้ค่านิยมในหมู่เยาวชนและภิกษุสามเณรที่มีต่อการศึกษาปริยัติ
ธรรม ลดลงไป พระภิกษุสามเณรมีความไม่มั่นใจต่อระบบการศึกษาสายพระปริยัติธรรมเดิมของคณะ
สงฆ์ จึงได้ขวนขวายเรียนวิชาต่างๆ  ทางโลกมากกว่าวิชาพระปริยัติธรรม แต่ปัจจุบันนี้  พระเถระ 
ผู้บริหารการพระศาสนาเริ่มเปิดกว้างมากขึ้น เพ่ือให้ได้เรียนวิชาการสมัยใหม่มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะ 
มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 แห่ง ได้แสดงบทบาทเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนขยาย 
วิทยาเขตในทั่วประเทศมากข้ึน (สมศักดิ ์บุญปู่, 2557) 
 2.7.18 การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม 
    ในปี พ.ศ. 2454 ได้มีการเริ่มศึกษาแบบนักธรรมขึ้นควบคู่กับฝ่ายเปรียญ แต่ยัง
เป็น การศึกษาของสงฆ์เท่านั้น จนถึงรัชกาลที่ 7 จึงเปิดโอกาสให้ฆราวาสชายหญิงเข้าเรียนด้วย โดย 
แยกเป็นแผนกธรรม ส าหรับภิกษุสามเณรและแผนกธรรมศึกษาส าหรับฆราวาสชายหญิงแบ่งเป็น 3 
ชั้น นักธรรมศึกษาตรี ชั้นโท และชั้นเอก 
    มูลเหตุที่เริ่มให้มีการศึกษาแผนกธรรมข้ึน ในสมัยรัชกาลที่ 6 นั้น เนื่องมาจากทาง
ราชการได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติเกณฑ์ทหาร ร.ศ. 124 (พ.ศ. 2448) ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้ 
ยกเว้นพระภิกษุสามเณรไม่ต้องถูกเกณฑ์ทหาร ส าหรับผู้รู้ธรรม ต่อมาสมเด็จพระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้ทรงตั้งหลักสูตรการศึกษาของพระภิกษุสามเณรแบบใหม่นี้  เรียกว่า 
“นักธรรม” มี 3 ชั้น คือ นักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโท และนักธรรมชั้นเอก เริ่มสอบไล่สนาม หลวง
เป็นครั้งแรกเม่ือ พ.ศ.2457 เป็นต้นมา 
    ปี พ.ศ. 2472 ทางคณะสงฆ์อนุญาตให้ครูที่เป็นคฤหัสถ์เข้าสอบไล่วิชานักธรรมตรี
ใน สนามหลวงคณะสงฆ์ได้ และต่อมาทางคณะสงฆ์ได้อนุญาตให้คฤหัสถ์ชายหญิงเข้าสอบความรู้ 
นักธรรมในสนามหลวงได้ด้วย โดยก าหนดให้สอบพร้อมกับภิกษุสามเณรทั่วราชอาณาจักร ส าหรับ 
หลักสูตรวินัยบัญญัตินั้น  ไม่เหมาะกับคฤหัสถ์ จึงเปลี่ยนเป็นเบญจศีล เบญจธรรมและอุโบสถศีล เป็น



34 
 

หลักสูตรแทน ส าหรับผู้เรียนธรรมศึกษาตรี เรียน 4 วิชา ส่วนธรรมศึกษาโทและเอก เรียน เพียง 3 วิชา 
ยกเว้นวิชาวินัย (สมศักดิ ์บุญปู่, 2557) 
 2.7.19 การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  
    ตั้งแต่โบราณมาไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก ส่วนใหญ่ยังคงรูปเดิมอยู่ 
ทั้งทางด้านหลักสูตร การวัดผลและวิธีสอบ ยังยากต่อการเล่าเรียน ต้องใช้เวลามาก และเดิมที การ
สอบบาลีต้องสอบด้วยปากเปล่า จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2459 จึงให้ยกเลิกการสอบความรู้บาลี ด้วยวิธี
แปลปากเปล่า มาใช้เป็นการสอบด้วยวิธีเขียนแทนทุกประโยค ในปัจจุบัน  การสอบบาลีสนามหลวง 
ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ. 5 เมื่อสอบได้วิชาหนึ่งและ ตกวิชาหนึ่งแล้ว แม่กองบาลีสนามหลวงเปิดโอกาส
ให้สอบแก้ตัวอีกครั้ง 
    อนึ่งการสอบบาลี เมื่อก่อนไม่ก าหนดวันสอบแน่นอน กรรมการจะประกาศเป็น
คราวๆ ไปจนถึงปี พ.ศ. 2436 จึงก าหนดให้สอบปีละครั้งตลอดมา เพ่ิงมาเปลี่ยนเป็นสอบ 2 ครั้ง ใน
รัชกาลปัจจุบันเมื่อ พ.ศ. 2491 นี้เอง 
 การวัดผลและประเมินผล ในการสอบบาลีสนามหลวง จะมีก าหนดการสอบในแต่ละปีไว้
ดังต่อไปนี้ 
 ครั้งที่ 1 ส าหรับเปรียญธรรม 6,7,8,9 ในสนามสอบเขตกรุงเทพมหานคร สอบในวันขึ้น 2-
3-4-6 ค่ า เดือน 3 ของทุกปี 
 ครั้งที่ 2 ส าหรับบาลีประโยค 1-2 และเปรียญธรรม 3-4-5 ประโยค สอบในวันแรม 10-11-
12 ค่ า เดือน 3 ของทุกปี 
 การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี แม่กองบาลีเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการออกปัญหา 
การด าเนินการสอบ การด าเนินการสอบในต่างจังหวัดนั้น แม่กองบาลีได้มอบหมายให้เจ้าคณะภาค
ต่างๆ แต่งตั้งคณะกรรมการน าข้อสอบจากส่วนกลางไปยังสนามสอบทุกแห่ง โดยเปิดสอบในชั้น
ประโยค 1-2 และ ป.ธ. 3-4 แล้วน าใบตอบมาส่งแม่กองบาลีสนามหลวงเพ่ือด าเนินการตรวจ โดย
นิมนต์พระเถรานุเถระมาประชุมพร้อมกันในสถานที่ที่แม่กองบาลีก าหนด ส่วนประโยค ป.ธ. 5,6,7,8 
และ 9 ด าเนินการสอบในส่วนกลางตามท่ีแม่กองบาลีก าหนดให้เป็นสถานที่สอบ 
 การตรวจและประกาศผล เมื่อการด าเนินการสอบเสร็จสิ้นแล้ว ทางแม่กองบาลีสนามหลวง
จะมีหนังสืออาราธนากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และมีคุณสมบัติถูกต้องตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประชุมตรวจข้อสอบพร้อมกัน ณ ศาลาประชุมสงฆ์ วัดสามพระยา เขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร ก าหนดให้วันแรม 2 ค่ า เดือน 4 ของทุกปี รวมเวลาตรวจ 6 วัน หลังจาก
การตรวจเสร็จ ทางส านักงานแม่กองบาลีสนามหลวงจะทยอยประกาศผลการสอบให้ทราบอย่างเป็น
ทางการในวันสุดท้ายของการตรวจและวัดถัดมา (สมศักดิ ์บุญปู่, 2557) 
 ในสมัยของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟ้ืน ชุตินฺธรมหาเถร ป.ธ.9) วัดสามพระยา ครั้ง
ด ารงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมปัญญาบดี แม่กองบาลีสนามหลวง (พ.ศ. 2503-2531) ได้หยิบยกเรื่องการ
สอบประโยค 1-2 ที่ได้ยกเลิกไป โดยจัดให้มีการสอบขึ้นมาใหม่อีกครั้งเมื่อปี พ.ศ. 2510 และยังถือ
ปฏิบัติมาจนทุกวันนี้ ในสมัยของสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ สุวณฺณโชตมหาเถร ป.ธ.7) แม่กอง
บาลีสนามหลวง (พ.ศ. 2532-2537) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ได้มีนโยบายทางด้านการจัด
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เพ่ิมเติม ดังนี้ 
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 1) การออกข้อสอบบาลีสนามหลวง ในชั้นประโยค 1-2 จะไม่มีการออกคาถาและแก้อรรถ
คาถา ทั้งนี้ เพ่ือให้นักเรียนในระดับนี้ จะได้ไม่ต้องเรียนหนักจนเกินไป อีกทั้งสามารถเรียนได้สะดวก
ขึ้น และมีโอกาสสอบผ่านมากข้ึน 
 2) การออกข้อสอบสนามหลวง ในวิชาแปลไทยเป็นมคธ ของนักเรียนชั้นประโยค ป.ธ. 4 
เป็นต้นไป จะมีการออกคาถาด้วย ทั้งนี้ เพ่ือให้นักเรียนจดจ าพระพุทธพจน์ได้ขึ้นใจ และต้องท่องจ า
คาถาให้ได้ โดยเฉพาะคาถาที่เป็นพระพุทธพจน์โดยตรงนั้น นักเรียนต้องท่องจ าคาถาตามแบบอย่าง
เดียว ไม่อนุญาตให้แต่งแก้ 
 ในสมัยของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญโญมหาเถร ป.ธ.9) แม่กองบาลี
สนามหลวง (พ.ศ. 2538-ปัจจุบัน) วัดปากน้ า ภาษีเจริญ ได้มีนโยบายทางด้านการจัดการศึกษาพระ
ปริยัติธรรม แผนกบาลีเพิ่มเติม ดังนี้ (สารานุกรม, 2557) 
 1) การเรียนการสอนวิชาแปลมคธเป็นไทย ของประโยค 1-2 ที่ข้อสอบจะไม่ออกคาถาและ
แก้อรรถมาก่อนหน้านี้ ให้ครูในแต่ละส านักเรียนสอนการแปลคาถาและแก้อรรถให้นักเรียนด้วย ซึ่ง
อาจจะออกข้อสอบหรือไม่ก็ได้ แต่ทั้งนี้ อย่างน้อยก็เป็นอุปการะแก่การเรียนการสอบชั้นประโยคสูงๆ 
ในอนาคต 
 2) การออกข้อสอบบาลีสนามหลวงนอกจากจะมีการออกคาถา ส่วนประโยคแก้อรรถ ที่รูป
ประโยคไม่ซับซ้อน ธรรมดา ก็มีสิทธิ์จะออกสอบด้วยเช่นกัน (จะพบได้โดยเฉพาะตั้งแต่ชั้นประโยค 
ป.ธ. 6 เป็นต้นไป) 
 3) การจัดปฐมนิเทศ กรรมการตรวจข้อสอบประโยคบาลีสนามหลวง โดยเฉพาะกรรมการ
ที่จะได้รับการแต่งตั้งใหม่ อีกท้ัง ได้จัดพิมพ์คู่มือตรวจถวายกรรมการด้วย 
 4) เปิดโอกาสให้ครูสอนซึ่งสอนอยู่ในชั้นและวิชานั้น เป็นกรรมการตรวจเพ่ิมมากขึ้น 
โดยเฉพาะกรรมการในส่วนภูมิภาค 
 5) การมีนโยบายจัดตั้งส านักเรียนประจ าจังหวัด 
 6) การเก็บวิชาที่สอบผ่านแล้วเป็นเวลา 2 ปี น าร่องในชั้นประโยค 1-2 และด าเนินการมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 
 การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในปัจจุบัน ได้ให้ใช้
เกณฑ์ให้คะแนนเป็นตัวเลข โดยใช้วิธีการหักคะแนนเมื่อพบความผิดในการท าข้อสอบ ถ้าคะแนนที่ถูก
หักออกไปเกินก าหนด ก็จะถือว่าสอบตกในวิชานั้นๆ โดยในทุกวิชา ถ้าตอบสับข้อ จะถูกหัก 2 คะแนน
ต่อ 1 วิชา 
 หลักเกณฑ์ในการหักคะแนนในวิชาต่างๆ ในปัจจุบันมี ดังนี้ 
 วิชาบุรพภาค (ส าหรับประโยค ป.ธ. 3) 
 1) วางรูปจดหมายผิด ให้ตก 
 2) วางย่อหน้าผิด หัก 2 คะแนน 
 3) ผิดวรรคตอนถึงเสียรูปหรือเสียความ หักแห่งละ 1 คะแนน 
 4) ใช้ตัวอักษรผิด หัก 1 คะแนน 
 เมื่อรวมแล้ว ถูกหักเกิน 12 คะแนน ถือว่าสอบตก (และจะถือว่าตกในวิชาอ่ืนๆ ที่เหลือด้วย) 
 วิชาแปลไทยเป็น มคธ แปล มคธ เป็นไทย และวิชาสัมพันธ์ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://channarongs22.wordpress.com/@%20%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%E0%B8%A1.%E0%B8%88%E0%B8%A3.%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%203-56%20%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A1%201/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%20(%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%20%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%94)/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%E0%B8%94.%E0%B8%A3.%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99.docx#_ftn15
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 1) ผิดศัพท์ เรียกชื่อสัมพันธ์ผิดในวิภัตติเดียวกัน หักศัพท์ละ 1 คะแนน 
 2) ผิดสัมพันธ์ (เรียกชื่อสัมพันธ์ผิดต่างวิภัตติหรือเข้าสัมพันธ์ผิด) หักแห่งละ 2 คะแนน 
 3) ผิดประโยค (เช่น ใช้ประโยคและกริยาผิดบุรุษ) หักประโยคละ 6 คะแนน 
 การ “ให้” คะแนน 
 ถ้าถูกหัก 1-6 คะแนน ให้ “3 ให้” 
 ถ้าถูกหักตั้งแต่ 7-12 คะแนน ถือว่าให้ “2 ให้” 
 ถ้าถูกหักไป 13-18 คะแนน ให้ “1 ให้” 
 ถ้าถูกหักไปเกิน 18 คะแนน ให้ “0 ให้” ถือว่าสอบตก (สารานุกรม, 2557) 
 การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
 กระทรวงศึกษาธิการให้ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม           
แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2514 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 และปรับปรุงใหม่ เมื่อวันที่ 29 
กันยายน พ.ศ. 2535 การศึกษาแบบนี้เป็นการศึกษาแบบประยุกต์หรือเป็นการศึกษารูปแบบหนึ่งของ
การศึกษาคณะสงฆ์ เป็นการศึกษาที่รัฐก าหนดให้มีขึ้นตามความประสงค์ของคณะสงฆ์ โดย มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ฝ่ายศาสนจักรได้ศาสนทายาทที่ดีมี ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง และสืบต่อพระพุทธศาสนาให้เจริญสถาพรต่อไป และฝ่ายบ้านเมือง เมื่อ
พระภิกษุสามเณรได้ลาสิกขาแล้ว ก็สามารถเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาของรัฐได้ หรือเข้ารับ ราชการ
สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ตนเองและบ้านเมืองสืบต่อไป ปัจจุบันนี้การศึกษาประเภทนี้ได้กระจายอยู่ใน
จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ 
 โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในความดูแล
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่ อาคารสังฆิกเสนาสน์ราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ
ยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ถนนหน้ าพระธาตุแขวพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 
 โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาฯ เปิดท าการเรียนการสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2492 และได้
จัดตั้งเป็นโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในปี พ.ศ. 2515 ซึ่งเป็นปีแรกที่มีการจัดตั้งโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาขึ้นในประเทศไทย ปัจจุบัน โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาฯ อยู่ใน
สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดท าการสอนเฉพาะช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - 6) จ านวน 7 
ห้องเรียน แผนการเรียน ภาษาและสังคมศาสตร์ โดยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ท าการเรียนการสอนที่
อาคารมหาธาตุวิทยาลัย  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 
ท าการเรียนการสอนที่อาคารสังฆิกเสนาสน์ราชวิทยาลัย (ตึกถาวรวัตถุ) (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, 2557) 
 โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา ให้การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรส าหรับเป็นพ้ืนฐานเพ่ือ
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี
หลักสูตร 3 ปี ระดับวิชาสามัญเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4-5-6) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยมีวิชาบาลี ธรรม และพระพุทธศาสนาเพ่ิมเติม เริ่มเปิดการศึกษาตั้งแต่ พ.ศ. 2492 เป็นต้นมา เดิม
มีฐานะเป็นแผนกในสังกัดมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับการยกฐานะเป็นโรงเรียนเมื่อวั นที่ 25 

http://channarongs22.wordpress.com/@%20%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%E0%B8%A1.%E0%B8%88%E0%B8%A3.%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%203-56%20%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A1%201/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%20(%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%20%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%94)/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%E0%B8%94.%E0%B8%A3.%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99.docx#_ftn15
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2492
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2515
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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กันยายน พ.ศ. 2512 ทางโรงเรียนได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้ตั้งเป็นโรงเรียนปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา  เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2515 
 โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาฯ เปิดท าการเรียนการสอนจ านวน 7 ห้องเรียน โดยมีอาคาร
เรียนหลักสองอาคารคือ อาคารมหาธาตุวิทยาลัย ภายในวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร 
ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และอาคารสังฆิกเสนาสน์ราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์             
ราชวรมหาวิหาร (ตึกถาวรวัตถุ หรือ ตึกแดงวัดมหาธาตุ ด้านติดสนามหลวง) ส าหรับชั้นมัธยมศึกษา   
ปีที่ 5-6 และเป็นที่ตั้งส่วนอ านวยการโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาฯ ด้วย 
 มหาวิทยาลัยสงฆ์ในปัจจุบัน 
 ในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงเห็นว่าการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญจึงได้ปฏิรูปการศึกษา จัดการเรียน 
การสอนให้เป็นระบบเหมือนนานาอารยประเทศ ให้ราษฎรทุกคนได้ศึกษาอย่างมีระบบ และส าหรับ 
พระภิกษุสามเณร พระองค์ก็ทรงสนับสนุนให้คณะสงฆ์ได้ศึกษาเล่าเรียน ทั้งด้านพระปริยัติธรรม          
และวิชาการชั้นสูงสมัยใหม่ควบคู่กันไป ได้ทรงสถาปนามหาธาตุวิทยาลัยขึ้น เมื่อ พ.ศ.  2432 ต่อมา
เมื่อ พ.ศ. 2439 ได้พระราชทานนามใหม่ว่า “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” และในปี พ.ศ. 2436           
ก็โปรดให้เปิดขึ้นที่วัดบวรนิเวศวิหารและได้ทรงพระราชทานนามว่า “มหามกุฏราช วิทยาลัย” อย่างไรก็
ตามมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ ง  2 แห่งนี้ ได้ด าเนินการมาโดยล าดับแต่ก็ยังไม่  ก้าวหน้าถึงขึ้นเป็น
มหาวิทยาลัย เพ่ิงจะมายกระดับการศึกษาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยในรัชกาลปัจจุบัน นี้เอง  โดยเฉพาะ
เมื่อ พ.ศ. 2512 มหาเถรสมาคมได้ออกค าสั่งมหาเถรสมาคมเรื่องการศึกษา ของมหาวิทยาลัยสงฆ์อัน
เป็นการรับรองว่าการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง  2 แห่งนั้นเป็นการ ศึกษาของสงฆ์อย่างเป็น
ทางการ 
 ต่อมา รัฐบาลโดยการยินยอมของรัฐสภา ก็ได้ตราพระราชบัญญัติก าหนดวิทยฐานะ 
ผู้ส าเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2527 ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2527 และได้ตรา พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เมื่อพ.ศ. 2540 
ลงวันที่  21 กันยายน พ.ศ. 2540 โดยให้มีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และเป็น
มหาวิทยาลัยของรัฐที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลไทย จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับ
ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก เปิดสอนทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์และจัดหลักสูตรทั้งภาค ภาษาไทย         
และภาคภาษาอังกฤษ เพ่ือผลิตบัณฑิตเป็นสะพานเชื่อมเครือข่ายทั่วโลก แนวโน้มการพัฒนา
การศึกษาของคณะสงฆ์ในอนาคต 
 ปัจจุบันนี้ การศึกษาในวงการคณะสงฆ์ได้พลิกโฉมหน้าไปอย่างมาก โดยได้มีการจัดการ 
ศึกษาสมัยใหม่เพ่ิมขึ้นอีก ไม่เหมือนสมัยดั้งเดิมที่เน้นอยู่เฉพาะการศึกษาแผนกนักธรรมและภาษาบาลี
เท่านั้น แต่ได้เปลี่ยนมาเป็นระบบการศึกษาในรูปแบบของการศึกษาปริยัติธรรมสายสามัญ          
และมหาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษาขึ้นไป เพื่อเน้นให้พระสงฆ์มีความสมบูรณ์ทางความรู้ในหลายๆ ด้าน 
โดยเน้นในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชาวต่างประเทศด้วย 
 ยิ่งขณะนี้พระสังฆาธิการระดับต่างๆ ได้ตื่นตัวในการศึกษาเพ่ือให้มีความรู้ด้านต่างๆ ให้ทัน
กับเหตุการณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ (ปบ.ส.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา พระสังฆาธิการ ทั่วประเทศได้ศึกษา
หลักสูตร ปบ.ส. 1 ปี และสามารถเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรี และขณะนี้มี พระสังฆาธิการได้เรียน
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จบปริญญาตรี และก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท นับว่าเป็นหลักสูตรที่ ท าให้พระสังฆาธิการสนใจ
และศึกษาเป็นจ านวนมาก (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557) 
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 เป็นสถาบันการศึกษาของสงฆ์แห่งแรกของประเทศไทย ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่เริ่มประยุกต์หลักพระพุทธศาสนาให้
เข้ากับสังคมสมัยใหม่ โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ หนึ่งในสองแห่ง
ของประเทศไทย(ฝ่ายธรรมยุตินิกาย) สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ซึ่งเป็น
พระน้องยาเธอในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระด าริจัดตั้ง “มหามกุฏราช
วิทยาลัย” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นภายใน วัดบวรนิเวศ
วิหาร โดยวิธีจัดการศึกษาแบบสมัยใหม่ มีลักษณะแตกต่างจากการเล่าเรียนภาษาบาลีตามประเพณี
แบบเดิม ในขณะเดียวกัน ก็น าเอาวิธีวัดผลแบบข้อเขียนมาใช้เป็นแห่งแรกของประเทศไทยด้วย 
 หลั งจากที่ สม เด็จพระมหาสมณ เจ้ า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้ทรงก่อตั้ ง
สถาบันการศึกษานี้ขึ้นแล้ว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็มีพระราชด ารัสให้พระองค์
ทรงช่วยปรับปรุงโรงเรียนสอนภาษาบาลี ชื่อ “มหาธาตุวิทยาลัย” ภายในวัดมหาธาตุ ขึ้นเป็น “มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เพ่ือจัดการให้คณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายได้มีสถาบันการศึกษาชั้นสูงใน
ลักษณะเดียวกัน ควบคู่ไปกับมหา มกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งสมัยนั้นเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูง              
และส่วนมากยังจ ากัดอยู่แต่คณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต ต่อมา ทั้ง มหามกุฏราชวิทยาลัยและมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยได้ปิดตายลงเพราะประสบปัญหาหลายประการด้วยกัน นับเป็นเวลาหลายสิบปี 
 จนกระทั่ง ท่านอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพได้พยายามรื้อฟ้ืนขึ้นมาใหม่ จนประสบ
ผลส าเร็จ เมื่อสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์และคณะสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหาร        
ได้ให้การอุปถัมภ์  โดยได้ท าการประกาศรื้อฟ้ืนขึ้นมาใหม่เมื่อ พ.ศ. 2488 ตามมาด้วย มหาจุฬา         
ลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งประกาศรื้อฟ้ืนกิจการในปี พ.ศ. 2490 อาจารย์สุชีพ ได้แถลงว่า สาเหตุที่ต้อง
มีมหาวิทยาลัยสงฆ์ก็เพราะคณะสงฆ์จ าเป็นต้องผลิตบุคลากรที่รู้ทันวิชาการสมัยใหม่ มิฉะนั้น       
คณะสงฆ์จะไม่สามารถสั่งสอนแนะน าชาวบ้านได้ และการสื่อสารกันก็จะเกิดความไม่เข้าใจ เพราะ
ชาวบ้านศึกษาด้านคดีโลก  ส่วนพระสงฆ์ศึกษาด้านคดีธรรม ท่านจึงต่อสู้เพ่ือให้ได้มหาวิทยาลัยสงฆ์มา
อย่างต่อเนื่อง จนในที่สุด  มหามกุฏราชวิทยาลัย และ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้รับการรื้อฟ้ืน
มาอีกครั้งหนึ่ง อันเป็นผลพวงมาจากการทุ่มเทและความมุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยั้งของท่านฯ อย่างแท้จริง 
เหตุผลนี้ ท าให้คนรุ่นหลังกล่าวยกย่อง “อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ” ว่าเป็น บิดาแห่งมหาวิทยาลัย
สงฆ์ไทย (มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย , 2557) เพ่ือร าลึกถึงคุณูปการของท่านและสืบสาน
เจตนารมณ์ของท่าน คณะศิษยานุศิษย์ได้ร่วมกันก่อตั้งมูลนิธิปุญญานุภาพ ขึ้นโดยความเห็นชอบของ
ท่านเพ่ือให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาหรือครูอาจารย์ผู้ค้นคว้าวิจัยทางพระพุทธศาสนา ณ มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย และด าเนินกิจการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มี
โครงการย้ายที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไปยังต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์หนึ่งในสองแห่งของประเทศไทย                   
ฝ่ายมหานิกายและเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐบาลตั้งอยู่ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราช
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http://channarongs22.wordpress.com/@%20%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%E0%B8%A1.%E0%B8%88%E0%B8%A3.%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%203-56%20%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A1%201/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%20(%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%20%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%94)/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%E0%B8%94.%E0%B8%A3.%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99.docx#_ftn19
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C
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วรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานครและเลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55 ต าบลล าไทร    
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถือก าเนิดจาก “มหาธาตุวิทยาลัย” ที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้งขึ้นภายในวัดมหาธาตุฯ 
เมื่อปี พ.ศ. 2432 ก่อนที่จะพระราชทานนามใหม่ว่า “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เมื่อคราวทรง
สถาปนาอาคารสังฆิกเสนาสน์ราชวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ ในปี พ.ศ. 2439 โดยทรงตั้ง
พระทัยจะให้เป็นวิทยาลัยการศึกษาชั้นสูงของพระสงฆ์ แต่การด าเนินงานของวิทยาลัยได้เริ่มต้นอย่าง
จริงจังเมื่อ พ.ศ. 2490 โดยพระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทตฺตเถร) และมีการด าเนินงานมาตามล าดับจน
ได้รับการยกฐานะให้เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐในปี พ.ศ. 2540 ตามความในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 อธิการบดีคนปัจจุบัน คือ พระพรหมบัณฑิต 
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยที่ เน้นการศึกษาด้าน
พระพุทธศาสนาที่ส าคัญแห่งหนึ่งของโลก และเป็นมหาวิทยาลัยศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสตร์ที่
ส าคัญของคณะสงฆ์ไทย มีการตั้งวิทยาเขต, วิทยาลัยสงฆ์, ศูนย์วิทยบริการและห้องเรียน กระจายไป
ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ปัจจุบัน เปิดการเรียนการสอนใน 4 คณะ ครอบคลุมทั้งระดับปริญญา
พุทธศาสตรบัณฑิต จนถึงปริญญาพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติและภาษาอังกฤษ รวม
ทั้งสิ้น 33 สาขาวิชา นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งสถาบันวิจัยขึ้นภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการวิจัยใน
ด้านพุทธศาสตร์ประยุกต์ด้วย (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557) 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์          
ซึ่งสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวได้ทรงปรับปรุงโรงเรียนสอนภาษาบาลี ภายในวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
ซึ่งทรงตั้งเมื่อ พ.ศ. 2432 ในชื่อว่า “มหาธาตุวิทยาลัย” มาใช้นามใหม่ว่า “มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย” เพ่ือปรับปรุงการศึกษาให้เป็นระดับวิทยาลัยเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2439 โดยมีพระ
ราชประสงค์จะให้เป็นอนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติยศของพระองค์สืบไป  หลังจากก่อตั้งมาแล้ว ก็เลิก
กิจการไปเป็นระยะเวลาช้านาน ต่อมาเมื่อ สุชีพ ปุญญานุภาพ พยายามรื้อฟ้ืนกิจการ มหามกุฏราช
วิทยาลัย จนประสบความส าเร็จ กลายเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ขึ้นมาเมื่อปี  พ.ศ. 2488 ทางฝ่ายคณะ
สงฆ์มหานิกายก็รื้อฟ้ืนกิจการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในอดีตให้เป็นระดับมหาวิทยาลัย
เช่นเดียวกัน เมื่อปี พ.ศ. 2490 
 การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ 
 ในการจัดการศึกษาให้พระภิกษุสามเณร มหาเถรสมาคมมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษา
ระบบการศึกษาแบบเดิม คือการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี แผนกธรรมจัดเป็น 
3 ชั้น แผนกบาลีจัดเป็น 9 ชั้น แผนกธรรมซึ่งสอนธรรมเป็นภาษาไทยมุ่งจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ส าหรับพระภิกษุสามเณร 
 ส่วนนักเรียนบาลีจะต้องศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกและอรรถกถา วิชาแปลมคธเป็นไทย
และวิชาไทยเป็นมคธ สามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคจะได้รับการอุปสมบทซึ่งอยู่ใน           
พระบรมราชานุเคราะห์ภาษาบาลีเป็นภาษาที่ยากต่อการเล่าเรียนเพราะส่วนใหญ่เน้นการท่องจ า 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2432
http://th.wikipedia.org/wiki/13_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2439
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E_%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8F%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8F%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2488
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2490
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อย่างไรก็ตามรัฐได้รับรองเปรียญธรรม 9 ประโยค ซึ่งเป็นเปรียญธรรมชั้นสูงสุด ให้มีค่าเทียบเท่า          
ชั้นปริญญาตรีเท่านั้น ด้วยเหตุนี้พระภิกษุสามเณรจึงขาดความสนในในการศึกษาภาษาบาลี          
คณะสงฆ์ประสงค์จะให้รัฐรับรองเปรียญธรรม 9 ประโยคให้มีค่าเทียมเท่าชั้นปริญญาเอกโดยพร้อมที่
จะปรับปรุงหลักสูตรให้มีการเขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาบาลี 
 เราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะเรียนภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาที่ตายแล้วให้ง่ายขึ้น เหมือน
สมัยก่อนโน้นที่ เราสามารถใช้ภาษาบาลีพูดจาสื่ อสารกันเองได้ในกลุ่มประเทศต่างๆ ที่นับถือ
พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท ภาษาบาลีน่าจะถูกก าหนด ให้เป็นภาษานานาชาติของกลุ่มประเทศนับ
ถือพระพุทธศาสนา เหมือนภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาที่คนทั่วโลกใช้สื่อสารกัน เช่น ในการประชุม
เช่นนี้ เอกสารสิ่งตีพิมพ์น่าจะก าหนดเป็นภาบาลีได้ 
 การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาแบบสมัยใหม่ในประเทศไทยนั้น ด าเนิ นการโดย
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลไทย จัดการ
เรียนการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก เปิดสอนทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยามีวิทยาเขต 10 แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศมี
วิทยาลัยสงฆ์ 12 แห่ง โครงการขยายห้องเรียน 5 แห่ง และสถาบันสมทบ 7 แห่ง ซึ่งรวมที่เกาหลีได้
และไต้หวัน สาขาของมหาวิทยาลัยทั้งหมดเชื่อมโยงกันด้วยเครือข่ายเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเปิดสอน 
4 คณะ คือ คณะพุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ 
 ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีการก่อตั้งโครงการหลักสูตรนานาชาติ
ระดับบัณฑิตศึกษา สอนเป็นภาษาอังกฤษโครงการหลักสูตรนานาชาตินี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษา
และครูอาจารย์จากต่างประเทศ เพ่ือศึกษาพระพุทธศาสนาและปรัชญาระดับสูงยิ่งขึ้นไป ถือว่าเป็น
การรักษางานวิชาการที่เป็นเนื้อหาทางพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ เครือข่ายวิทยาเขตทั่ว
ประเทศของมหาวิทยาลัยพยายามที่จะยกระดับการศึกษาและปฏิบัติธรรมในคณะสงฆ์ ตลอดทั้งผลิต
พระสงฆ์ที่มีความสามารถสอนพุทธธรรมได้ อย่างถูกต้องและบรรยายธรรมอย่างมีเหตุผลสอดคล้อง
กับเหตุการณ์ร่วมสมัยและเรื่องราวปัจจุบัน อีกนัยหนึ่งเราออกแบบหลักสูตรเพ่ือผลิตพระสงฆ์ให้
สามารถจัดการปัญหาของชุมชนได้ในโครงการหลักสูตรนานาชาติเราต้องการครูอาจารย์ที่เชี่ยวชาญ
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งช่วยประเมินผลและตรวจวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษเราอยากให้มี
การแลกเปลี่ยนครูอาจารย์นักวิจัย และนักศึกษาต่างประเทศกับสถาบันอ่ืนๆ และเพ่ือเป็นสะพาน
เชื่อมเครือข่ายทั่วโลก 
 เกี่ยวกับการจัดให้มีการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาตามโรงเรียนนั้น  คณะสงฆ์ไทยได้
เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการให้ออกค าสั่งให้มีการสอนวิชาพระพุทธศาสนาแก่นักเรียนทุกระดับ 
นับตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อย่างไรก็ดี โรงเรียนถูกปล่อยให้ก าหนด
รายละเอียดของหลักสูตรเอง แม้ว่าระดับความเข้าใจในวิชาพระพุทธศาสนาในเขตการศึกษาจะไม่
ค่อยตรงกันและเพ้ียนไปบ้างในบางกรณีก็ตาม ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องให้มีหลักสูตร
แกนกลางเป็นเครื่องชี้ทางให้นักการศึกษาแต่ละท้องถิ่นท าหลักสูตรพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง
ตรงกัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับภาระร่างหลักสูตรแกนกลางวิชา
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พระพุทธศาสนา ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจที่ขอรายงานให้ท่านทั้งหลายทราบว่าหลักสูตรแกนกลางนี้เสร็จ
สมบูรณ์แล้ว และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ทุกโรงเรียนน าไปใช้แล้ว 
 หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาตั้งแต่ชั้นระดับประถมศึกษาตอนต้นถึงชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  ได้บรรจุพุทธประวัติ ชาดกพุทธธรรมพ้ืนฐานและแนะน าพระไตรปิฎกรวมทั้งศัพท์ส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาอีกด้วยหลักสูตรได้รับการออกแบบให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับพระสงฆ์ หน้าที่
และบทบาทของพระภิกษุด้วย นอกจากจะมีคุณค่าทางด้านการศึกษาแล้ว เราเชื่อแน่ว่าหลักสูตรนี้จะ
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยให้เด็กได้รับค าสอนที่มีค่า และจะปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา             
โดยประกันว่าเด็กจะได้รับการสอนพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง 
 การส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
 ในการสั่งสอนพระพุทธศาสนาแก่คฤหัสถ์ มีหลายประเด็นที่จะขอกล่าวถึง 
 ประการแรก ธรรมเนียมนิยมในการเทศนา คือ พระสงฆ์นั่งบนธรรมาสน์และชาวบ้านนั่ง
บนพ้ืนพนมมือฟังธรรม ซึ่งเป็นลักษณะที่คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยชอบนัก และผลที่เกิดขึ้นคือมีเฉพาะคนแก่
เท่านั้นที่เข้าวัดในวันพระสถานการณ์ยิ่งหนักซ้ าเข้าไปอีก เพราะวันพระตรงกับวันท างานแลคนหนุ่ม
สาวมาวัดไม่ได้ มีพระธรรมเทศนาบ้างในวันอาทิตย์ แต่การไปวัดวันอาทิตย์ไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนัก 
คนมักพูดว่าไม่มีเวลาไปวัดและฟังธรรม 
 ในการแก้ปัญหาวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวได้น าหลัก
เศรษฐศาสตร์มาจากหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา ที่สอนเรื่องการพ่ึงตนเองทางสายกลาง ซึ่ง
พระองค์ทรงเรียกว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่ไม่เพียงแต่จะเป็นแผนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยัง
เป็นแผนพัฒนาแบบยั่งยืนที่ขยายออกไปในการที่เศรษฐกิจจะหมุนต่อไปด้วยกัน จนพบกับความ
ต้องการในระดับที่พอเพียง มากกว่าจะให้ระดับความมั่นคั่งที่มีความโลภเป็นตัวขับเคลื่อนเพ่ิมมากขึ้น 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจที่ประชาชนและประเทศต่าง ๆ พอใจกับระดับความมั่งคั่งที่มีเหตุผล 
และความมั่งคั่งนั้นจะต้องไม่เกิดขึ้นจากความเสียหายของผู้อ่ืน ทุกคนมีพอที่จะยังชีพและพอที่จะ
ด ารงชีวิตอยู่ ด้วยเหตุนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนับสนุนชาวพุทธทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
ส่วนตัว ชุมชนและระดับชาติ ที่จะให้คืนกลับมาหาคุณค่าทางพระพุทธศาสนา และให้มีกิจกรรมและ
นโยบายทางเศรษฐกิจตั้งอยู่บนค าสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งในการที่ทรงปฏิบัติเช่นนั้น พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงแสดงว่า ค าสอนของพระพุทธเจ้าสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ในโลกสมัยปัจจุบัน 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแปลมหาชนกชาดกเป็นพากย์ภาษาไทยและอังกฤษ            
โดยมีการปรับให้เข้ากับสังคมปัจจุบันตามท้องเรื่อง พระมหาชนกทรงบ าเพ็ญวิริยะบารมีอย่างยิ่งยวด          
ไม่ทรงประสงค์ผลตอบแทนอะไร ได้ทรงขึ้นครองราชย์และน าความรุ่งเรืองมาสู่พระราชอาณาจักร
มหาชนกชาดกซึ่งจัดพิมพ์เมื่อปี 2539 เป็นหนังสือขายดีที่สุดและเหมาะกับเวลาในการย้ าเตือนให้คน
ไทยอดทนต่อวิกฤตทางเศรษฐกิจและเพียรพยายามในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจโดยอาศัยความเพียร ปัญญา 
และสุขภาพแข็งแรงคณะสงฆ์ไทยได้ร่วมจัดท ากิจกรรมหลายอย่างที่ เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เช่น ก่อตั้งวัดและจัดให้มีพระธรรมทูตอยู่ประจ าในประเทศตะวันตกหลายแห่งใน
ประเทศไทยเองก็มีทั้งวัดและศูนย์ปฏิบัติธรรม ซึ่งคฤหัสถ์ทุกชาติสามารถเข้ามาเรียนรู้และปฏิบัติธรรม
ได้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ มีค าแนะน าทั้งภาค
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ภาษาไทยและอังกฤษ มีหลายวัดด้วยกัน ซึ่งจัดขึ้นเฉพาะพระภิกษุชาวตะวัดตก ถ้าการ เผยแผ่
พระพุทธศาสนาเป็นการเพาะปลูกสิ่งที่จะก่อให้เกิดความสุขและเป็นการก าจัดสิ่งที่จะน าทุกข์มาให้ไซร้ 
 
2.8 ความเป็นมาของการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทย 
 การศึกษาพระภิกษุสามเณรในยุคปัจจุบันมีหลายประเภท แต่การศึกษาที่เป็นระบบของ
คณะสงฆ์โดยเฉพาะเป็นอิสระจากรัฐ คณะสงฆ์เป็นผู้ด าเนินการเองได้แก่การศึกษาพระปริยัติธรรม 
แผนกบาลี การศึกษาพระปริยัติธรรมได้วิวัฒนาการมาโดยล าดับตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี
การศึกษาของกุลบุตรชาวไทยแต่เดิมอยู่วัด โดยการบวชเป็นสามเณรศึกษาพระปริยัติธรรมด้านบาลี
สมัยกรุงสุโขทัยก็ได้มีผู้ศึกษาด้านพระพุทธศาสนากว้างขวางซึ่งปรากฏในหลักฐานในคัมภีร์ไตรภูมิพระ
ร่วง แสดงว่าการศึกษาได้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่ง สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี แต่ปรากฏว่าไม่มี
การสอบหรือเลื่อนขั้นทางวิทยฐานะแต่ประการใด ครั้นถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ได้มีการ
สอบพระปริยัติธรรมขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยพระเจ้าแผ่นดินทรงอุปถัมภ์บ ารุง การศึกษาพระปริยัติ
ธรรมและศาสนาด้วยการอุดหนุน อุปถัมภ์ผู้ศึกษาเล่าเรียนให้มีก าลังใจในการศึกษาเล่าเรียนโดยการ
ยกย่องให้ผู้ศึกษาเล่าเรียนให้มีวิทยฐานะ และมีสมณศักดิ์ เรียกว่า “พระมหา” ขึ้นเป็นครั้งแรก และ
จัดชั้นเรียนเป็น 3 ชั้น คือ เปรียญตรี เปรียญโท เปรียญเอก (ช าเรือง วุฒิจันทร์, 2526)  
 2.8.1 การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทย 
   การศึกษาของพระภิกษุสงฆ์ในสมัยพุทธกาล  มุ่งเน้นในด้านการอบรมจิตใจ
โดยเฉพาะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
   1) คันถธุระ การศึกษาเล่าเรียนหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า  ที่ เป็น
ภาคทฤษฎีโดยวิธีบอกกล่าว ท่องจ าปากต่อปาก ที่เรียกว่า มุขปาฐะ ทั้งท่ีเป็นการเล่าเรียนสดับตรับฟัง
จากพระพุทธเจ้าโดยตรง และจากพระอรหันตสาวก 
   2) วิปัสสนาธุระ คือการศึกษาวิธีฝึกหัดอบรมจิตใจให้สงบ สะอาด ปราศจากกิเลสอา
สวะทั้งปวง (พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2528) เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระ
มหาสาวกซ่ึงมีพระมหากัสสปเถระ เป็นประธาน ได้ท าการสังคายนาพระธรรมวินัย และรวบรวมค าสั่ง
สอนเพ่ือไม่ให้ประพฤติไขว้เขวไปจากค าสั่งสอนของพระพุทธองค์ จัดไว้เป็นหมวดหมู่ มี 3 หมวด รวม
เรียกว่า พระไตรปิฎกมี 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งได้ ดังนี้ 
    (1) หมวดพระสูตร เรียกว่า พระสุตตันตปิฎก มี 21,000 พระธรรมขันธ์ 
    (2) หมวดพระวินัย เรียกว่า พระวินัยปิฎก มี 21,000 พระธรรมขันธ์ 
    (3) หมวดพระอภิธรรม เรียกว่า พระอภิธรรมปิฎก มี 42,000 พระธรรมขันธ์            
(สุชีพ ปุญญานุภาพ, 2539) 
    พระสงฆ์สาวกสมัยนั้น ก็ศึกษาท่องจ ากันด้วยปาก เป็นคณะๆ คณะละหมวดบ้าง
สองหมวดบ้าง จนถึงสังคายนาครั้งที่ 5 จึงมีการจารึกลงในใบลานไว้เป็นหลักฐาน ด้วยภาษาบาลีหรือ
ภาษามคธ ทั้งนี้ ด้วยเล็งเห็นว่า ในกาลภายหน้าจะไม่มีผู้ทรงจ าพระไตรปิฎกได้ทั้งหมด และจากการที่
พระไตรปิฎกได้ถูกจารึกไว้ด้วยภาษาบาลีนี่เอง พระสงฆ์สาวกโดยเฉพาะฝ่ายเถรวาท จึงหันมาศึกษา
ภาษาบาลีให้เป็นความรู้พ้ืนฐานก่อน จากนั้นจึงศึกษาพระไตรปิฎกต่อไป เพ่ือเป็นการรักษาพระธรรม
วินัยดั้งเดิมของพระพุทธองค์ ไม่ให้คลาดเคลื่อนหรือวิปลาสไป ต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาได้เจริญ
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แพร่หลายไปยังนานาประเทศ จึงได้มีการคัดลอกพระไตรปิฎกไว้ด้วยภาษาของตน เพ่ือจะได้เรียนรู้ได้
ง่ายขึ้น และสามารถถ่ายทอดค าสั่งสอนนั้นออกมาอย่างถูกต้องตามพระพุทธประสงค์ 
 2.8.2 การศึกษาพระปริยัติธรรม 
   การศึกษาพระปริยัติธรรม คือ กระบวนการเรียนการสอน การค้นคว้าท าความเข้าใจ
และจดจ าค าสอนของพระพุทธองค์ ซึ่งจารึกเป็นภาษาบาลีเป็นหลักในการศึกษาพระไตรปิฎก โดยที่
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ตั้งแต่ประโยค 1-2 จนถึงเปรียญธรรม 9 ประโยค จะเป็น
การศึกษาด้วยภาษาบาลีทั้งสิ้นการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ไทยเรานั้น อาจกล่าวได้ว่ามีมา
นานนับตั้งแต่ภายหลังการสังคายนาครั้งที่ 3 ซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราช ทรงจัดส่งพระภิกษุสงฆ์ไป
ประกาศพระพุทธศาสนาในนานาประเทศ พระโสณะกับพระอุตตระ ได้น าเอาพระพุทธศาสนามาเผย
แผ่ยังสุวรรณภูมิ คือประเทศไทย จนกระทั่งมาเจริญรุ่งเรืองขึ้นในสมัยลานนาไทย และปรากฏว่ามี
พระเถระหลายรูปที่ศึกษาอยู่ในระดับแตกฉาน สามารถแต่งต ารับต าราอธิบายธรรมะเป็นภาษาบาลีได้
อย่างเชี่ยวชาญ โดยการศึกษาพระปริยัติธรรมในประเทศไทยแต่ละสมัย มีดังนี ้(กรมวิชาการ, 2527) 
   1) สมัยสุโขทัยและล้านนาไทย 
    การศึกษาพระปริยัติธรรมในสมัยนั้น พระภิกษุสงฆ์เป็นผู้บริหารและจัดการศึกษา 
คือ เป็นครูผู้สอนกันเอง สมัยพ่อขุนรามค าแหง การปกครองคณะสงฆ์แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่าย
คามวาสี และฝ่ายอรัญญวาสี ทรงส่งเสริมให้มีการศึกษาพระพุทธศาสนาจากคัมภีร์พระไตรปิฎก แม้
พระองค์ก็ทรงสั่งสอนประชาชนตามหลักธรรมเช่นกัน 
    หลักสูตรการศึกษา 
    การศึกษาสมัยนั้น ยังยึดหลักภาษาบาลี ศึกษาในเชิงหลักภาษาและเนื้อหาธรรมะ
จากพระไตรปิฎก โดยแบ่งเป็นตอนๆ อันดับแรกศึกษาพระสุตตันตปิฎก เมื่อจบแล้วก็ศึกษาพระวินัย
ปิฎก และพระอภิธรรมปิฎกตามล าดับ 
    สถานศึกษา 
    สถานศึกษาในสมัยสุโขทัยและลานนาไทย ใช้วัดและวังเป็นศูนย์กลาง นั่นคือวัด
เป็นส านักเรียน ของบรรดาบุตรหลาน ขุนนาง และราษฎรทั่วไป โดยมีพระภิกษุสงฆ์เป็นครูสอน และ
จัดการศึกษา ส่วนวังเป็นส านักราชบัณฑิต ซึ่งท าการสอนให้เฉพาะเจ้านาย ข้าราชการ และเป็นที่
เรียนธรรมของพระสงฆ์เท่านั้น 
    การวัดผลการศึกษา 
    การวัดผลการศึกษาในสมัยสุโขทัยและลานนาไทยนั้น ยังไม่เด่นชัด เป็นแต่การ
วัดผลจากความ ทรงจ า และความสามารถของพระภิกษุสงฆ์ 
   2) สมัยกรุงศรีอยุธยาและธนบุรี 
    การศึกษาพระปริยัติธรรมของพระภิกษุสงฆ์ในยุคนี้ แรกๆ ถูกปล่อยปละละเลย
ต่อมาถึงสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงเห็นพระพุทธศาสนาถูกลัทธิภายนอกย่ ายี ประชาชน
มัวเมาหลงใหลเห็นผิดเป็นชอบ จึงทรงรับบ ารุงพระพุทธศาสนา ทรงโปรดจัดการศึกษาเล่าเรียนพระ
ปริยัติธรรมขึ้น เหมือนในครั้งกรุงสุโขทัย ให้มีการสอบไล่พระปริยัติธรรม นับว่าเป็นการสอบไล่ที่
เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย ต่อมาจนถึงสมัยกรุงธนบุรี พระเจ้าตากสินมหาราช ทรงใส่พระทัย
พัฒนาการพระพุทธศาสนา ทรงรวบรวมอาราธนาพระภิกษุสงฆ์ให้มาอยู่รวมกันอีกครั้งหนึ่งทรงแต่งตั้ง
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สมณศักดิ์และสถาปนาพระอารามหลายแห่ง ให้พระภิกษุสงฆ์ศึกษาเล่าเรียนคันถธุระและวิปัสสนา
ธุระ พระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นอีกวาระหนึ่ง (พระมหาวรัญญู วรญฺญู, 2547) 
    หลักสูตรการศึกษา 
    ในสมัยกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ทรงโปรดให้คณะสงฆ์เอา
ภาระธุระในการเรียนการสอนอย่างจริงจัง โดยก าหนดหลักสูตร เวลาเรียน การประเมินผล และฐานะ
ของผู้สอบไล่ได้เป็นการแน่นอน ใช้พระไตรปิฎกภาษาบาลีเป็นหลักสูตร โดยแบ่งเป็น 3 ชั้นเรียน คือ 
    (1) บาเรียนตรี ต้องแปลภาษาบาลีจบพระสูตร 
    (2) บาเรียนโท ต้องแปลภาษาบาลีจบพระสูตร และพระวินัย 
    (3) บาเรียนเอก ต้องแปลภาษาบาลีจบพระสูตร พระวินัย และพระอภิธรรม 
    ผู้เรียนจบบาเรียน ตรี-โท-เอก เรียกว่า “มหาบาเรียนบาลี” โดยใช้อักษรย่อว่า 
“บ.บ.” 
    สถานศึกษา 
    ในสมั ยกรุ งศ รี อยุ ธย า  การ เรี ยน การสอนพระป ริยั ติ ธ รรม ใช้ บ ริ เวณ
พระบรมมหาราชวังเป็นที่เล่าเรียน ส่วนวัดวาอารามต่างๆ เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนส่วนย่อยเท่านั้น 
ครูผู้สอน ได้แก่ พระมหากษัตริย์บ้าง ราชบัณฑิตบ้าง พระเถระผู้มีความเชี่ยวชาญในพระไตรปิฎกบ้าง 
    การวัดผลการศึกษา 
    เริ่มแรกเรียนคัมภีร์มูลกัจจายน์ (หลักของภาษา) ใช้เวลาประมาณ 2-3 ปี จึงเรียน
แปล พระไตรปิฎกที่จารึกในใบลานเป็นหนังสือแบบเรียน เมื่อมีความรู้ความสามารถในการแปลได้ดีแล้ว 
ครูบาอาจารย์ และเจ้าส านักเรียนก็จะกราบทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงทราบ และทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศการสอบไล่ความรู้ของพระภิกษุสามเณรขึ้น เรียก ว่า“สอบ
สนามหลวง” หมายถึงการสอบในพระบรมราชูปถัมภ์ ทรงยกย่องผู้สอบได้ให้มีสมณศักดิ์เป็น“มหา” 
น าหน้าชื่อ แล้วพระราชทานให้เป็นพระราชาคณะ เป็นเกียรติแก่พระพุทธศาสนาสืบไป สถานที่สอบ
ใช้พระบรมมหาราชวังเป็นที่สอบ และใช้ระยะเวลาเรียน 3 ปี จึงมีการสอบ 1 ครั้ง 
    วิธีสอบ 
    เมื่อพระเจ้าแผ่นดินทรงประกาศให้มีการสอบพระปริยัติธรรมขึ้นแล้ว พระมหา
เถระและราชบัณฑิตทั้งหลาย ก็แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น โดยมีพระเจ้าแผ่นดินเป็นประธาน การสอบ
แปลผู้สอบต้องจับสลากตามที่คณะกรรมการก าหนดให้ ถ้าจับได้ผูกใดก็แปลผูกนั้น โดยเริ่มจากพระ
สูตรก่อน ต้องแปลปากเปล่าต่อหน้าคณะกรรมการ ผิดศัพท์หรือประโยคได้เพียง 3 ครั้ง ถ้ากรรมการ
ทักท้วงเกิน 3 ครั้ง ถือว่าตก ถ้าแปลได้คล่องเป็นที่พอใจ ไม่มีการทักท้วง ถือว่าสอบได้ในประโยคนั้นๆ 
เมื่อผ่านพระสูตร ก็ให้เกียรติคุณเป็น “บาเรียนตรี” เรียนพระวินัยปิฎกต่อไปอีก 3 ปี สอบผ่านก็เป็น 
“บาเรียนโท” จากนั้นศึกษาพระอภิธรรมปิฎกอีก 3 ปี สอบผ่านก็ได้รับยกย่องเป็น “บาเรียนเอก” 
(พระมหาวรัญญู วรญฺญู, 2547) 
   3) สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (ยุครัชกาลที่ 1-4) 
    พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาไป
พร้อมกับการพัฒนาบ้านเมือง ทรงอาราธนาพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์และราชบัณฑิตเป็นกรรมการช าระ
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พระไตรปิฎก จารึกเป็นอักษรขอมขึ้น ใช้เวลา 5 เดือนจึงเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งถือว่าเป็นการท าสังคายนา
ครั้งแรกในกรุงรัตนโกสินทร์ 
    หลักสูตรการศึกษา 
    ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ยุคต้น  การศึกษาพระปริยัติธรรม  หลักสูตรยังใช้
พระไตรปิฎก เรียน 3 ปี จึงมีการสอบ 1 ครั้ง เหมือนครั้งกรุงศรีอยุธยา ต่อมาในยุครัชกาลที่ 2 ได้มี
การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนขึ้นใหม่ โดยจัดหลักสูตรเป็น 9 ชั้น ดังนี้ 
    (1) ประโยค 1-2-3 ใช้คัมภีร์อรรถกถาธรรมบทเป็นแบบเรียน  (แปลคราว
เดียวกัน 3 ประโยค) 
    (2) ประโยค 4 ใช้คัมภีร์มังลัตถทีปนี ภาคแรก 
    (3) ประโยค 5 ใช้คัมภีร์บาลีมุตตกะ 
    (4) ประโยค 6 ใช้คัมภีร์มังคลัตถทีปนี ภาค 2 
    (5) ประโยค 7 ใช้คัมภีร์อรรถกถาวินัยสมันตปาสาทิกา 
    (6) ประโยค 8 ใช้คัมภีร์ปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรค 
    (7) ประโยค 9 ใช้คัมภีร์ฎีกาสารัตถทีปนี (ภายหลังเปลี่ยนเป็นฎีกาอภิธัมมัตถ
วิภาวินี) 
    สถานศึกษา 
    ยุครัชกาลที่ 1 และที่ 2 โปรดเกล้าฯ ให้ใช้พระที่นั่งมณเฑียรธรรมในวัด พระศรี
รัตนศาสดาราม บางทีก็ใช้บ้านของขุนนางชั้นผู้ใหญ่ เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมของ
พระสงฆ์และเจ้านาย ส่วนข้าราชการชั้นผู้น้อยให้ไปศึกษาตามวัดต่างๆ พอถึงยุครัชกาลที่ 3 โปรด
เกล้าฯ ให้ใช้พระอารามบ้าง ทรงสร้างเก๋งบริเวณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวัง
บ้าง เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียน โปรดให้เลี้ยงเพลพระภิกษุและพระราชทานรางวัลด้วย  ภายหลัง
สถานที่ไม่เพียงพอจึงโปรดให้ใช้พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นที่เล่าเรียนต่อมาในยุครัชกาลที่  4 ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเก๋งขึ้น 4 หลัง ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพ่ือใช้เป็นสถานที่ศึกษา
เล่าเรียนเพิ่มเติม 
    การวัดผลการศึกษา 
    สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น การสอบพระปริยัติธรรมยังเหมือนเมื่อปลายกรุง
ศรีอยุธยา คือ เรียน 3 ปี มีการสอบ 1 ครั้ง ต่อมายุครัชกาลที่ 3 เมื่อนักเรียนคนใดจะสอบ ก็ให้จับ
สลาก ถูกซองไหนก็ให้แปลซองนั้น ก่อนแปลกรรมการจะให้เวลาเล็กน้อยให้หายตื่นเต้น จึงเรียกเข้าไป
แปลต่อหน้ากรรมการ ต้องแปลครั้งเดียวให้ผ่าน 3 ประโยค จึงจะเป็น “บาเรียน” ถ้าเพียง 2 ประโยค 
ถือว่าตก หรือถ้ากรรมการทักท้วงเกิน 3 ครั้ง ก็นับว่าตก พระภิกษุสามเณรที่เรียนเก่งก็สามารถแปล
สอบตั้งแต่ประโยค 1-9 รวดเดียวได้ 
    สถานที่และเวลาในการสอบ 
    การสอบพระปริยัติธรรมของพระภิกษุสามเณร นับเป็นราชการแผ่นดินประเภท
หนึ่งเพราะอยู่ในพระราชกรณียกิจของพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นศาสนูปถัมภก ดังนั้น ส่วนใหญ่จึงใช้
สถานที่สอบในพระบรมมหาราชวังเป็นหลัก การสอบสมัยนั้น เริ่มเวลาประมาณ 15.00 น. ทุกวัน เว้น
วันโกนและวันพระ เวลาในการสอบนั้นไม่มีก าหนด แล้วแต่ผู้เข้าสอบแปลได้เร็วหรือช้า แต่โดยปกติให้
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เลิกเวลาประมาณ 19.00 น. หรือ 20.00 น. การสอบแต่ละครั้งตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น ใช้เวลา
ประมาณ 2-3 เดือน (พระธรรมปัญญาภรณ์ (สุชาติ ธมฺมรตโน) และคนอื่นๆ, 2548) 
   4) สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (ยุครัชกาลที่ 5-8) 
    ในยุครัชกาลที่  5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงเห็นว่า
การศึกษาเป็นสิ่งส าคัญ จึงทรงสนับสนุนการศึกษาทั่วไป ส าหรับพระภิกษุสงฆ์ได้ศึกษาเล่าเรียนทั้ง
ด้านพระปริยัติธรรมและวิชาการสมัยใหม่ควบคู่กันไป ได้ทรงตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูงทางคณะสงฆ์
ขึ้น 2 แห่ง คือ ทรงสถาปนามหาธาตุวิทยาลัยขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2532 ที่วัดมหาธาตุ ต่อมา พ.ศ. 2439 จึง
ทรงพระราชทานนามใหม่ว่า มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และใน พ.ศ. 2436 ก็โปรดให้เปิดขึ้นอีกที่
วัดบวรนิเวศวิหาร และได้ทรงพระทานนามว่า มหามกุฎราชวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยทั้ง 
2 แห่งนี้ ก็ยังไม่พร้อมที่จะด าเนินการในรัชกาลนี้ 
    มาถึงยุครัชกาลที่ 6 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรง
เป็นผู้อ านวยการศึกษาของคณะสงฆ์ ได้ร่วมมือกับพระเถระในยุคนั้น (พ.ศ.2454) จัดให้มีการศึกษา
พระธรรมวินัยในแบบภาษาไทย โดยคัดเลือกหัวข้อธรรมวินัยในพระไตรปิฎก จัดเป็นหมวดหมู่เป็นชั้น 
ๆ ตามความยากง่าย ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้บวชเข้ามาใหม่เรียนได้ง่ายขึ้น โดยแบ่งเป็น 3 ชั้นเรียน คือ ชั้นตรี 
ชั้นโท ชั้นเอก ผู้ที่เรียนจึงได้ชื่อว่า นักธรรม พระเณรที่สอบได้ ก็เรียกกันว่า “พระนักธรรม” หลักสูตร
นี้ต่อมาอนุญาตให้ชาวบ้านเข้าสอบด้วยเรียกว่า “ธรรมศึกษา” ส าหรับผู้ที่สอบบาลีได้เป็นเปรียญ       
และสอบนักธรรมได้อีก เรียกว่า “เปรียญธรรม” ใช้อักษรย่อว่า “ป.ธ.” อนึ่ง ผู้ที่จะสอบบาลีนั้น
จะต้องสอบนักธรรมให้ได้ก่อน ถ้าสอบนักธรรมตกบาลีก็โมฆะ คือนักธรรมตรี มีสิทธิสอบได้แค่ 
ประโยค 1-2-3 นักธรรมโทมีสิทธิสอบประโยค 4-5-6 ส่วนนักธรรมเอก มีสิทธิสอบประโยค 7-8-9 
    สถานศึกษา 
    เดิมทีใช้บริเวณวิหารคตรอบพระอุโบสถและตามพระอารามต่างๆ เป็นสถานที่
ศึกษาเล่าเรียน ต่อมาเมื่อสร้างมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 สงฆ์แห่งขึ้นแล้ว จึงใช้เป็นสถานที่ศึกษาเล่า
เรียนของพระภิกษุสงฆ์ 
    การวัดผลการศึกษา 
    ยุคแรกการสอบพระปริยัติธรรมใช้เวลาศึกษา 3 ปี สอบ 1 ครั้ง ต่อมาในปี พ.ศ. 
2436 จึงได้ก าหนดให้สอบปีละ 1 ครั้ง ตลอดมา วิธีสอบพระปริยัติธรรมในสมัยรัชกาลที่ 5 ยังคงใช้
สอบแบบเดิม  คือ สอบด้วยปาก ต่อมาปี พ.ศ. 2455 ได้เปลี่ยนแปลงมาสอบด้วยวิธีเขียนเฉพาะ
ประโยค 1 และประโยค 2 ส่วนตั้งแต่ประโยค 3 ขึ้นไป สอบแปลด้วยปากตามแบบเดิม ต่อมาเมื่อปี 
พ.ศ. 2459 จึงได้ยกเลิกการสอบแปลด้วยปาก เปลี่ยนมาสอบโดยวิธีเขียนทุกประโยค 
    อนึ่ง การสอบนั้นตามประเพณีเดิมไม่ได้ก าหนดด้วยนาฬิกา  แต่ใช้เทียนเป็น
สัญญาณก าหนด คือ เมื่อเริ่มแปลเวลาประมาณ 15.00 น. ไปจนกระทั่งค่ า แล้วจุดเทียนตั้งไว้จนกว่า
เทียนจะหมดก็เป็นอันเลิกสอบในวันนั้น ถ้ายังแปลค้างอยู่ก็เป็นอันตกหมด ต่อมาจึงยกเลิกการใช้
เทียนเป็นสัญญาณ ให้ใช้นาฬิกาแทน และก าหนดให้นักเรียนชั้นที่แปลธรรมบทรูปละ 60 นาที ให้
แปลหนังสือ 3 ใบลานซึ่งจารึกด้วยอักษรขอมเป็นภาษาไทย ซึ่งมีประมาณ 30 บรรทัด ภายหลังเห็นว่ายาก
ไป ไม่ทันเวลา จึงลดลงเหลือ 20 บรรทัด ประโยคสูง 90 นาที บางทีถ้าประโยคยากก็เพ่ิมให้อีก 30 
นาท ีเป็นกรณีพิเศษก็มี (พระธรรมปัญญาภรณ์ (สุชาติ ธมฺมรตโน) และคนอื่นๆ (2548) 
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   5) สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (ยุครัชกาลปัจจุบัน) 
    ปัจจุบันการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  มีแม่กองบาลีสนามหลวงเป็น
ผู้รับผิดชอบแบ่งเป็น 9 ชั้น เหมือนอย่างสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 
ต่างกันแต่เพียงหนังสือประเภทการเรียนการสอนเท่านั้น และจะถือว่าเป็น “เปรียญธรรม” ได้ ก็ตั้งแต่
เปรียญธรรม 3 ประโยคถึง 9 ประโยค และผู้ที่สอบได้ ถ้าเป็นพระก็ได้เป็น “มหา” ให้เรียกค าว่า 
“พระมหา” น าหน้าชื่อ การศึกษาทั้ง 9 ชั้นนี้ จัดรวมเป็น 3 ชั้น ได้อย่างเดิมโดยจัดเป็น ดังนี้ 
    1) ประโยค ป.ธ.3 เป็นเปรียญตรี 
    2) ประโยค ป.ธ. 4-5-6 เป็นเปรียญโท 
    3) ประโยค ป.ธ. 7-8-9 เป็นเปรียญเอก (พระธรรมปัญญาภรณ์ (สุชาติ ธมฺมรตโน) 
และคนอื่นๆ (2548) 
 
2.9 แนวคิดการจัดการศึกษา 
 2.9.1 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล 
   รัฐบาลจะปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้ อันเป็นเงื่อนไขไปสู่ระบบ
เศรษฐกิจฐานความรู้ ให้คนไทยทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้และฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต 
และมีปัญญาไว้เป็นทุนสร้างงานและสร้างรายได้ และน าประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจและ
สังคม โดยยึดหลัก การศึกษาสร้างชาติ สร้างคน และสร้างงาน ดังนี้ 
   1) เร่งจัดให้มีระบบและโครงสร้างทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนทั้งปวงอย่างแท้จริง 
   2) เน้นคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเที่ยงธรรมในการบริหารจัดการศึกษาทุก
ประเภท และทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประถมวัยถึงระดับอุดมศึกษา 
   3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและเครือข่ายสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมและ
กระจายโอกาสทางการศึกษา ให้คนไทยทั้งในเมืองและชนบท 
   4) จัดให้มีวิทยาลัยชุมชน โดยเฉพาะในจังหวัดที่ยังขาดแคลนสถาบันอุดมศึกษา 
   5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกฝ่ายรับผิดชอบการจัดการศึกษา และฝึกอบรมโดยรัฐ
เป็นผู้วางระบบ นโยบาย ก ากับคุณภาพมาตรฐาน สนับสนุนและระดมทรัพยากร เตรียมความพร้อม
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน เครือข่ายครอบครัวและอ่ืนๆ รวมทั้งการจัดการศึกษาเพ่ือคน
พิการหรือทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส 
   6)  สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์การศึกษาในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน 
   7) ส่งเสริมให้เกิดบูรณาการทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และกีฬาในการ
ให้การศึกษาอบรมแก่เด็กและเยาวชน 
   8)  ปฏิรูปการเรียนรู้ โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หลักการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
และหลักสูตรเรียนรู้ตลอดชีวิต เน้นพลังความสร้างสรรค์ การสร้างนิสัยรักการอ่าน การจัดให้มี
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและสื่อการเรียนรู้ประเภทต่างๆอย่างทั่วถึง 
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   9)  ส่งเสริมอาชีพให้ครูมีศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับนับถือและไว้วางใจจากสาธารณชน 
รวมทัง้พัฒนาผลิตครูที่มีคุณภาพและคุณธรรม 
   10) ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา เพ่ือให้เด็กมีวินัย รักงานและท างานเป็น 
   11) ให้โอกาสแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับหรือมัธยมปลาย ผู้ว่างงานและผู้สูงอายุ
ได้ฝึกงานอย่างน้อย 1 อาชีพ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอิสระได้ 
   12) ปฏิรูปการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น และพัฒนาถึงระดับปริญญาตรี เพ่ือ
ตอบสนองต่อภาคเกษตร อุตสาหกรรมและภาคบริการ รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เข้าฝึกทักษะใน
สถานประกอบการ 
 2.9.2 แนวคิดพ้ืนฐานในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 (ปรัชญา เวสารัชช์, 2545) 
   1) ความหมาย ความจ าเป็น วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 
    1.1) ความหมายของการจัดการศึกษา 
     การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการอย่าเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายชัดเจน คือ
การพัฒนาคุณภาพมนุษย์ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา คุณธรรม ค่านิยม 
ความคิด ความประพฤติปฏิบัติ ฯลฯ โดยคาดหวังว่าคนที่มีคุณภาพนี้ จะท าให้สังคมมีความมั่นคง 
สงบสุข เจริญก้าวหน้า ทันโลก แข่งขันกับสังคมอ่ืนในเวทีระหว่างประเทศได้ คนในสังคมมีความสุข  
มีความสามารถประกอบอาชีพการงานอย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่รวมกันได้ อย่างสมานฉันท์  
การจัดการศึกษามีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการด้านการศึกษาในสถานศึกษา นอก
สถานศึกษา ตามอัธยาศัย ย่อมขึ้นกับความเหมาะสมส าหรับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มท่ีแตกต่างกันไป 
     เนื่องจากการจัดการศึกษาเป็นกระบวนการที่เป็นระบบ ดังนั้นการจัด
การศึกษาจึงจ าเป็นต้องด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง มีบุคคลและหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าร่วมด าเนินการ 
มีรูปแบบขั้นตอน กติกาและการวิธีด าเนินการมีทรัพยากรต่างๆ สนับสนุน และต้องมีกระบวนการการ
ระเมินผลการจัดการศึกษาท่ีเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ด้วย 
     ทั้งนี้ ผลผลิตของการจัดการศึกษา ได้แก่ ผู้ได้รับการศึกษา ส่วนผลลัพธ์
หรือผลสะท้อนสุดท้าย คือ การมีพลเมืองที่มีคุณภาพ และสังคมมีสภาพที่พึงระสงค์ 
    1.2) ความจ าเป็นในการจัดการศึกษา 
     การศึกษาเป็นเรื่องที่ต้องมีการจัดการ ไม่ใช่เรื่องที่จะให้ผู้ใดรับท าโดยไม่มี
เป้าหมาย ไม่มีมาตรฐาน ไม่ได้คุณภาพ เพราะย่อมท าให้การศึกษาไม่มีทิศทาง ไม่เป็นระบบ ไม่คุ้มค่า 
และหากจัดผิดพลาดก็ยากท่ีจะแก้ไขเพราะกระบวนการศึกษา เช่น ค่านิยมต่างๆ ได้ซึมซับเข้าไปในใจ
ของผู้เรียน เสียแล้ว 
     การจัดการศึกษาเป็นเรื่องของการลงทุน ที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตของ
มนุษย์แต่ละคน และเป็นการลงทุนเพ่ือการอยู่รอดและพัฒนาสังคม ทั้งนี้ เพราะการศึกษาส่ง
ผลกระทบและมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม วิทยาการและ
เทคโนโลยีที่จ าเป็นในการท างานและการใช้ชีวิต ยิ่งการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆในโลกเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว อันเป็นผลจากการพัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีด้านการสื่อสารใหม่ๆ 
พัฒนาการเหล่านี้ย่อมท้าทายต่อการจัดการศึกษา และได้เปิดโอกาสและให้ช่องทางการเรียนรู้แก่บุคคล
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จ านวนมาก โดยให้รับรู้มากขึ้นและมีเส้นขีดคั่นด้านระยะทางน้อยลงกว่าเดิมมาก การจัดการศึกษาจึง
เป็นเรื่องจ าเป็น เพราะต้องการทรัพยากร (คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี) สนับสนุนจ านวนมาก 
ต้องมุ่งไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์ร่วมกันของสังคม ต้องน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของมนุษย์อย่าง
แท้จริงในแง่นี้ การจัดการศึกษาจึงต้องมีการก าหนด เพ่ือประกันว่ามนุษย์ได้รับการพัฒนาอย่างมี
คุณภาพ ตรงตามเป้าประสงค์ร่วมกัน รวมทั้งมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
     การจัดการศึกษายังมีความจ าเป็น เพราะต้องการคนที่ได้รับการฝึกฝน
เฉพาะด้าน ที่มีความรู้ความเข้าใจ ความช านาญมาดูแลรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นการรับผิดชอบด้าน
การสอน การบริหาร หรือการสนับสนุน ตัวอย่าง เช่น ครูที่ดีต้องได้รับการศึกษาอบรมมาอย่างดี มี
ความรู้ ความช านาญ และมีคุณลักษณะเหมาะสมกับการเป็นครู การเป็นครูจึงเป็นที่ยอมรับว่าเป็น
วิชาชีพชั้นสูง 
     เนื่องจากสังคมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การจัดการศึกษาจ าต้องได้รับการ
ปรับเปลี่ยนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เหมาะสมกับความจ าเป็นของแต่ละยุคสมัย การจัดการศึกษา
ที่อยู่กับที่ ย่อมหมายถึง ความล้าสมัยไม่เหมาะสม ไม่คุ้มประโยชน์ 
     ปัจจุบัน โลกก้าวเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ หรือเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจที่
เรียกว่าเศรษฐกิจความรู้ ความรู้จึงเป็นเครื่องมือจ าเป็นที่ขาดไม่ได้ในสังคมสมัยใหม่นี้ ความรู้ที่ทันสมัย
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ จะช่วยแก้ปัญหาได้ และน าสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นพลังส าคัญ
ส าหรับการอยู่รอดและการพัฒนา ทั้งส าหรับบุคคลแต่ละคน และส าหรับสังคมประเทศชาติโดยรวม 
    1.3) วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 
     ในขณะที่การจัดการศึกษามุ่งเป้าหมายระยะยาวส าหรับการพัฒนาแต่ละ
บุคคล และการพัฒนาสังคมแต่การจัดการศึกษาโดยทั่วไปย่อมมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งบรรลุหลายประการ 
ได้แก่ 
     (1) ให้บริการทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการในการด ารงชีวิต
และ การประกอบอาชีพ โดยถ่ายทอดหรือปลูกฝังเนื้อหาความรู้ความเข้าใจที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ได้รับ
การศึกษาวางตัวได้เหมาะสมในสังคม และมีความสามารถประกอบอาชีพตามความถนัด ความสนใจ
หรือโอกาสของแต่ละคนได้ สถานศึกษาส่วนใหญ่ที่เรียกว่า โรงเรียน มหาวิทยาลัย ศูนย์การเรียน 
สถานศึกษาปฐมวัย ท าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการทางการศึกษา 
     (2) เตรียมเด็กก่อนวัยเรียนให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ และจัดให้เด็กใน
วัยเรียนได้รับการศึกษา เพ่ือการเรียนรู้และการพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดย
ส่งเสริมเกื้อหนุนให้เด็กก่อนวัยเรียนพ้ืนฐานได้มีพัฒนาการทั้งทางร่างกาย เชาว์ปัญญา ความสนใจที่
เหมาะสม มีความพร้อมในการศึกษาระดับสูงขึ้น การจัดการส่วนนี้ โดยทั่วไปเป็นความร่วมมือระหว่าง
พ่อแม่ผู้ปกครอง สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น ส่วนเด็กวัยเรียนทุกระดับจะ
ได้รับการศึกษาเพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับการเตรียมตัวระดับพ้ืนฐาน และเพ่ือมีความรู้ความสามารถ
ในการประกอบอาชีพการงานต่อไป 
     (3) ให้โอกาสทางการศึกษา โดยเข้าถึงผู้รับบริการที่ไม่สามารถเข้ารับ
การศึกษาตามปกติ ที่มีอยู่หลากหลาย การจัดการศึกษาลักษณะนี้มุ่งที่ผู้ด้อยโอกาสต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ที่มีฐานะยากจน ผู้ที่พลาดโอกาสได้รับการศึกษาในบางช่วงของชีวิต ผู้ที่มีปัญหาทางร่างกาย จิตใจ 
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หรือสติปัญญา การจัดการศึกษาเรื่องนี้มักด าเนินการโดยสถานศึกษาเฉพาะด้าน เช่น โรงเรียนสอนคน
ตาบอด โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ หรือโดยวิธีการอื่นนอกระบบและตามอัธยาศัย เช่น ศูนย์การเรียนรู้
การศึกษาในระบบทางไกล เป็นต้น 
     (4) ตอบสนองความต้องการทางการศึกษาระดับสูงในเชิงคุณภาพ 
วัตถุประสงค์นี้ มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้พัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เพ่ือ
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ ซึ่งอาจด าเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษา ที่เน้นการวิเคราะห์วิ จัย
ระดับสูง มุ่งคิดค้นเนื้อหาสาระที่แปลกใหม่จากเดิม นอกจากนี้ยังรวมถึงการฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่น 
ด้านการเกษตร การอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นต้น มักด าเนินการในรูแบบการ
ประชุมสัมมนา การฝึกอบรม การดูงาน การฝึกปฏิบัติเฉพาะ เป็นต้น 
     (5) พัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคล ให้เต็มความสามารถและตอบสนอง 
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ วัตถุระสงค์ในการจัดการศึกษาข้อนี้เน้นการพัฒนามนุษย์ในลักษณะ
บูรณาการ คือ ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทุกด้าน ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา คุณธรรม ความคิด 
ความส านึก ความรับผิดชอบ ฯลฯ ซึ่งตามปกติความเป็นหน้าที่ของสถานศึกษา แต่หากสถานศึกษา 
ไม่สามารถดูแลให้ครบถ้วนได้ ก็ต้องจัดส่วนเสริมเติมในลักษณะการฝึกอบรมเฉพาะทาง แทรกใน
กิจกรรมการเรียน การสอนปกติหรือการใช้สื่อต่างๆช่วยส่งเสริม วัตถุประสงค์ส่วนนี้ยังรวมถึงการ
พัฒนาทักษะและคุณภาพของผู้ที่ท างานแล้ว หรือผู้ที่ผ่านการศึกษาตามกระบวนการปกติ ให้สามารถ
ติดตามความรู้ใหม่และวิทยาการที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่อง 
     วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นนี้ เป็นตัววัดความสามารถในการจัดการของ
ผู้บริหาร จึงเป็นเรื่องจ าเป็นที่ผู้บริหารต้องก าหนดเกณฑ์จากวัตถุประสงค์ที่ระบุ และผู้บริหารจะต้อง
ได้รับการประเมินจากเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดด้วย 
   2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา 
    เป้าหมายของการจัดการศึกษาในภาพรวม คือ สมาชิกทุกคนในสังคมแต่
เนื่องจากมวลชนเหล่านี้มีจ านวนมากมายเกินกว่าจะมีองค์ใดสามารถจัดการศึกษาให้ครบถ้วน
ครอบคลุมได้ จึงต้องมีการแบ่งตามอายุ แบ่งตามสาระเนื้อหา แบ่งตามลักษณะของบุคคล เป้าหมาย
ของการจัดการศึกษาอาจแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้ 
    2.1) เด็กก่อนวัยเรียน เมื่อทารกคลอดออกจากครรภ์ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ปู่ย่าตา
ยาย ญาติ หรือคนเลี้ยงดู เป็นกลุ่มบุคคลเริ่มแรกที่ท าหน้าที่ดูแลเลี้ยงดู และขณะเดียวกันก็ให้
การศึกษาอบรมด้วย การให้การศึกษาลักษณะนี้ โดยทั่วยังไม่เป็นระบบ แต่เป็นธรรมชาติจึงยังไม่ถือ
ว่าเป็นการจัดการศึกษา 
     เมื่อทารกเติบโตขึ้นพอช่วยเหลือตัวเองได้แล้ว พ่อแม่ซึ่งต้ องมีภาระ
ประกอบอาชีพเพ่ือหาเลี้ยงลูก ไม่อาจดูแลบุตรได้ ก็ล่อยให้การดูแลของบุคคลอ่ืน เช่น บุคคลในกลุ่ม
เครือญาติหรือมิฉะนั้น ก็ต้องจ้างคนดูแล ทางเลือกอีกประการหนึ่งก็คือ การส่งบุตรหลานเข้ารับการ
อบรมศึกษาในศูนย์การเรียนปฐมวัย ศูนย์รับเลี้ยงเด็กหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งถือเป็นสถานศึกษา
เบื้องต้นที่มีการจัดการศึกษา โดยมีผู้ดูแลที่ได้รับการศึกษาอบรมมาพอสมควร เป็นผู้ดูแลเมื่ออายุถึง
วัยประมาณสามขวบ สถานศึกษาส าหรับเด็กกลุ่มนี้มีการจัดการศึกษาที่เป็นระบบและมีรูปแบบมาก
ขึ้น ซึ่งการจัดกิจกรรมส าหรับเด็กวัยนี้ เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
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ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ได้แก่ กิจกรรมการ
เคลื่อนไหวตามจังหวัด กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรม
เกมการศึกษา เป็นต้น 
    2.2) บุคคลในวัยเรียน ผู้ที่อยู่ในวัยเรียนโดยทั่วไป หมายถึง ผู้ที่ซึ่งรัฐก าหนดให้
ผู้ปกครองต้องน าเข้าเรียน คืออยู่ในข่ายการศึกษาภาคบังคับ โดยแต่ละประเภทก าหนดอายุไว้
แตกต่างกันไปตามที่ว่าเห็นเหมาะสม ส าหรับประเทศไทยก าหนดให้การศึกษาระดับประถมศึกษาถึง
มัธยมศึกษาปีที่สาม เป็นการศึกษาภาคบังคับ และหากผู้ปกครองมีความพร้อมก็ส่งเสียให้บุตรหลาน
ของตน ได้เรียนต่อสูงขึ้นไปอีกตามก าลังความสามารถ ระดับการศึกษาของกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้อาจ
แบ่งได้หลายระดับ ได้แก่ 
     (1) การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยทั่วไปเป็นการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลใน
วัยเรียนในระบบโรงเรียน ในครอบครัว หรือในสถานศึกษารูปแบบอ่ืนในประเทศไทย การศึกษาขั้น
พ้ืนฐานไล่เรียงกันไปตั้งแต่ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) ไป
จนจบมัธยมศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) การศึกษาขึ้นพ้ืนฐานนั้นมักใช้
เวลาประมาณสิบสองปีเป็นส่วนใหญ่ ในช่วงส่วนปลายของการศึกษาระดับนี้ เยาวชนที่สนใจศึกษา
สายอาชีพแทนที่จะศึกษาสายสามัญ ก็อาจจะเลือกเข้าเรียนในสถานศึกษาสายอาชีพซึ่งได้แก่ โรงเรียน
อาชีวศึกษาระดับต้นต่างๆ 
     (2) การศึกษาระดับอุดมศึกษา เมื่อส าเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐานผู้เรียนที่มุ่ง
ศึกษาต่อ ก็อาจเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (ซึ่งรวมถึงสถาบันอุดมศึกษาสายอาชีพต่ ากว่าปริญญา
ด้วย) ในกรณีที่ศึกษาระดับปริญญาก็อาจศึกษาต่อเนื่องไปตั้งแต่ระดับปริญญาตรี โท เอก หรือศึกษา
เฉพาะด้านหลักจากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก 
    2.3) ผู้ด้อยโอกาสหรือบุคคลลักษณะพิเศษ กลุ่มเป้าหมายนี้เป็นคนกลุ่มพิเศษท่ีมี
ลักษณะเฉพาะแตกต่างไปจากบุคคลปกติทั่วไป สิ่งที่ท าให้แตกต่างอาจเกิดจากฐานะทางเศรษฐกิจคือ 
คนจนที่ด้อยโอกาสในการเล่าเรียนตามปกติ เช่น เด็กที่ผู้ปกครองส่งเสริมให้ศึกษาเล่าเรียน เด็กไร้  
ผู้อุปการะ หรือความแตกต่างอาจเกิดจากลักษณะทางร่างกาย จิตใจและสมอง เช่น เด็กพิการ เด็ก
ปัญญาอ่อน เด็กท่ีมีปัญหาทางจิตใจและอารมณ์ เด็กอัจฉริยะ เป็นต้น ผู้ด้อยโอกาสหรือบุคคลลักษณะ
พิเศษเฉพาะเหล่านี้จ าเป็นต้องได้รับการดูแลพิเศษ เพ่ือให้มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
เช่นเดียวกับเด็กอ่ืน แต่การจัดการความรู้ส าหรับกลุ่มเป้าหมายนี้ จ าเป็นต้องจัดให้ตามรูปแบบที่
เหมาะสมกับลักษณะ และความจ าเป็นส าหรับกลุ่มด้วย โดยอาจต้องมีครูที่ได้รับการอบรมมาเป็นการ
เฉพาะในกรณีที่ผู้ด้อยโอกาสร่วมเรียนในชั้นเรียนปกติ ครูจ าเป็นต้องให้ความสนใจผู้เรียนกลุ่มนี้เป็น
พิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องใช้ความอดทน ความเมตตา ความเข้าใจและความละเมียดละไมในการ
ปฏิบัติต่อผู้ด้อยโอกาส ต้องมีความเข้าใจ มีทักษะและได้รับการอบรมมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอเพียงใน
การปฏิบัติหน้าที่ของตน 
    2.4) ผู้มีงานท า ผู้ที่ประกอบอาชีพการงานแล้ว เป็นกลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มหนึ่ง 
บุคคลเหล่านี้ได้รับศึกษามาแตกต่างกัน และมุ่งการศึกษาเพ่ิมเติมโดยมีเหตุผลแตกต่างกันไป ส่วนหนึ่ง
เข้าศึกษาระดับสูงขึ้น ในสถาบันการศึกษาปกติหรือเข้ารับการศึกษาตามโครงการพิเศษ (เช่น 
โครงการศึกษาปกติหรือเข้ารับการศึกษาเฉพาะผู้ที่มีผู้จัดบริการให้สถานที่ท างาน โครงการศึกษา
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อบรมเฉพาะด้าน เป็นต้น) นอกจากนี้ หน่วยงานทางศึกษาอาจจัดการศึกษานอกระบบและตาม
อัธยาศัยในรูปแบบต่างๆ กัน เช่น การศึกษาสัญจรที่ผู้สอนตระเวนให้ความรู้ การศึกษาผ่านสื่อ
โทรคมนาคม การศึกษาโดยเอกสารหรือการเรียนรู้ด้วยตนเองต่างๆ การจัดการศึกษาเช่นนี้ อาจมีการ
รองรับวุฒิอย่างเป็นทางการก็ได้ การจัดการอบรมส าหรับผู้มีงานท านั้น รวมถึงครูซึ่งต้องมีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องด้วย ครูจึงควรสนใจติดตามรับการอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ที่จะช่วยส่งเสริม
ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพของตนเอง 
    2.5) ประชาชนทั่วไป ประชาชนโดยทั่วไปถือเป็นกลุ่มเป้าหมายส าคัญของการจัด
การศึกษาด้วย ทั้งนี้ เพ่ือให้สมาชิกของสังคมได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ที่เป็น ประโยชน์ส าหรับ
การเป็นพลเมืองที่ดีและการเพิ่มพูนความคิดความอ่านของตนอย่างต่อเนื่อง การจัดการศึกษาลักษณะ
นี้ ถือเป็นส่วนเสริมจากการที่ประชาชนได้เรียนจากสื่อมวลชน จากกลุ่มคนใกล้ชิด การจัดการศึกษา 
เพ่ือปวงชนอาจท าโดยผ่านสื่อต่างๆได้หลากหลาย เพ่ือการพัฒนาคุณภาพประชากรให้รู้เท่าทัน
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และปรับตัวเองกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม การจัดการ
ศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้มักเป็นการจัดการศึกษาเสริม ในรูปการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นหลัก 
เนื่องจากเป้าหมายของการศึกษามีหลากหลาย ผู้น าชุมชนและท้องถิ่นพึงมีบทบาทในการส ารวจ
กลุ่มเป้าหมาย ก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษากลุ่มเป้าหมาย และร่วมสนับสนุนให้หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องสามารถจัดบริการศึกษาแก่กลุ่มเป้าหมายได้ครบถ้วนและเกิดประโยชน์ได้จริง 
   3) องค์ประกอบของการจัดการศึกษา 
    องค์ประกอบส าคัญของการจัดการศึกษามี 8 องค์ประกอบ (ปรัชญา เวสารัชช์, 
2545) 
    3.1) สาระเนื้อหาในการศึกษา ในกรณีที่มีการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
ผู้จัดการศึกษามักจะท าหลักสูตรเป็นตัวก าหนดเนื้อหาสาระ หลักสูตรเหล่านี้อาจเป็นหลักสูตรกลางที่
ใช้ส าหรับการศึกษาแต่ละระดับ ขณะเดียวกันก็ควรเปิดโอกาสให้สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถจัด
เนื้อหาสาระ ที่เหมาะสมกับท้องถิ่นได้ด้วย เนื้อหาสาระในการศึกษานั้นควรทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ 
เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ทั้งนี้ครู
ต้องทบทวนเนื้อหาสาระที่ตนสอนเพ่ือปรับแก้ไขให้ถูกต้อง ทันสมัยและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน 
หากเห็นว่าเนื้อหาผิดพลาดหรือล้าสมัย ควรแจ้งผู้บริหารทราบ 
    3.2) ครูผู้สอนหรือผู้ให้การเรียนรู้ ผู้ถ่ายทอดเนื้อหาสาระ ได้แก่ อาจารย์ ซึ่งถือ
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง บุคคลเหล่านี้ต้องได้รับการศึกษาอบรมมาทั้งในด้านเนื้อหาและวิธีการ
ถ่ายทอด เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดความรู้และสาระวิชาที่ เป็นประโยชน์ต่อผู้ เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เงื่อนไขส าคัญประการหนึ่งส าหรับครูและอาจารย์คือ ต้องมีความตื่นตัวอยู่เสมอในการ
ติดตาม เรียนรู้เนื้อหาสาระการวิชาชีพใหม่ๆ และวิทยาการด้านการเรียนการสอนตลอดเวลา บาง
กรณีต้องมีการศึกษาค้นคว้าวิจัย เพ่ือให้เกิดความรู้ใหม่ๆด้วย อนึ่ง ครูและอาจารย์ต้องพัฒนา
ความสามารถในการประยุกต์สาระเนื้อหาและองค์ความรู้ใหม่ให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม 
    3.3) สื่อและอุปกรณ์ส าหรับการศึกษา สื่อและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น อาคาร 
สถานที่ โต๊ะ เก้าอ้ี กระดานเขียน หนังสือ แบบเรียน สมุด ดินสอ ตลอดถึงอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่มีราคา
แพงทั้งหลาย  เช่น อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น สื่ออุปกรณ์เหล่านี้เป็น



53 
 

ส่วนประกอบที่จ าเป็นส าหรับการจัดการศึกษา ครูและผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบ 
ดูแลให้สิ่งเหล่านี้มีอย่างเพียงพอ อยู่ในสภาพใช้งานได้ และใช้สื่อเหล่านี้เป็นส่วนช่วยให้เกิดการ
ถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ครูที่มีคุณภาพต้องสามารถผลิต          
และพัฒนาสื่ออุปกรณ์การศึกษาส าหรับการสอนของตนด้วย 
    3.4) รูปแบบวิธีการเรียนการสอน การศึกษายุคใหม่นั้นมีความแตกต่างไปจาก
การศึกษา ยุคก่อน ซึงเน้นที่ตัวครู ระบบการศึกษายุคใหม่เน้นความส าคัญที่ตัวผู้เรียน ดังนั้น รูปแบบ
วิธีการเรียนการสอนใหม่จึงแตกต่างไปจากเดิม จึงเกิดค าว่า “ปฏิรูปการเรียนรู้” ซึ่งน าไปสู่
กระบวนการเรียน การสอนที่หลากหลาย เช่น การระดมความคิด การจัดกิจกรรมการสอน การน าชม
นอกสถานที่เรียน การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือประกอบ รูปแบบวิธีการเรียนการสอนใหม่ๆนี้ ผู้ สอนพึง
ระมัดระวังเลือกใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่ม การท าความเข้าใจธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียนของตน 
    3.5) ผู้บริหารและบุคลากรที่ท าหน้าที่สนับสนุนการศึกษา ในการจัดการศึกษา 
ยังมีผู้ที่รับผิดชอบที่อาจไม่ได้เป็นผู้ถ่ายทอดโดยตรงอีกหลากหลาย ได้แก่ ผู้บริหารซึ่งมีหน้ าที่จัด
การศึกษาที่ตนรับผิดชอบให้เป็นไปโดยเรียบร้อย น าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการและยังจ าเป็นต้องมี
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนร่วมด้วย เช่น เจ้าหน้าที่ธุรการ งานทะเบียน งานโภชนาการและสุขอนามัย 
รวมทั้งฝ่ายสนับสนุนอื่นๆ 
    3.6) เงินสนับสนุน การจัดการศึกษาเป็นเรื่องของการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจเป็น
รัฐบาลในการฐานะผู้รับผิดชอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้ปกครอง ผู้เรียน ชุมชน เป็นต้น เงิน
ลงทุนเหล่านี้เป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีช่วยให้การจัดการศึกษาเกิดผลตามเป้าหมาย 
    3.7) สถานศึกษาและบรรยากาศแวดล้อม การจัดการศึกษาในระบบที่ยังต้อง
อาศัยชั้นเรียนยังเป็นสิ่งจ าเป็น ดังนั้นอาคารสถานที่ ห้องเรียนและบรรยากาศแวดล้อมที่ใช้ในการจัด
การศึกษาจึงเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ ถึงแม้จะมีการจัดการศึกษาโดยใช้สื่อทางไกลก็ตาม ก็ยังต้องมีสถานที่
ส าหรับ การบริหารจัดการ การผลิตและการถ่ายทอดสื่อ หรือการท างานของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ใน
กรณีที่ยังต้องสนใจดูแล คือ ความเพียงพอ เหมาะสมปลอดภัย และการมีบรรยากาศแวดล้อมที่เอ้ือ
การเรียนรู้ ส่วนครูก็ต้องรับผิดชอบในการจัดการบรรยากาศแวดล้อมที่เอ้ือการเรียนรู้ ในชั้นเรียนให้
เหมาะสม หากจ าเป็นต้นใช้งบประมาณปรับปรุงก็ควรแจ้งผู้บริหารให้ช่วยด าเนินการ 
    3.8) ผู้เรียน หรือผู้ศึกษาถือเป็นองค์ประกอบที่จ าเป็นที่สุดของการจัดการศึกษา                
เพราะผู้เรียนคือผู้รับการศึกษา และเป็นเป้าหมายหลักของการศึกษา การปรับเปลี่ยนความรู้และ
พฤติกรรมของผู้เรียนเป็นดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาจึงครอบคลุม
ขั้นตอนที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ การให้การศึกษาอบรม การประเมิน และการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้เป้าหมายการจัดการศึกษาในภาพรวมจึงมิได้จ ากัดวงแคบเฉพาะในสถานที่ 
แต่มุ่งที่ตัวผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีปรัชญาพ้ืนฐานส าคัญ คือ “ทุกคนต้องเป็นส่วนส าคัญของการจัด
การศึกษาและการจัดการศึกษาต้องจัดท าส าหรับทุกคน” 
 2.9.3 แนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ซึ่งถือเป็นกฎหมายแม่บท
ทางการปฏิรูปการศึกษาได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พุทธศักราช 2542 
และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พุทธศักราช 2542 เป็นต้นมาและแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
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พุทธศักราช 2545 ส่งผลให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง
ตลอดทั้ งครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีการปฏิรูปตนเองให้สอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติ ฉบับนี้โดยเฉพาะเป็นไปตามระบบการศึกษา ส าหรับหมวดที่ 7 มาตรา 52 ก าหนดให้
กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบกระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้
มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง มาตรา 53 ให้มีองค์กรวิชาชีพครู 
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาในระดับสถานศึกษาของรัฐ และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
เป็นข้าราชการในสังกัดองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู โดยยึดหลักการกระจาย
อ านาจการบริหารงานบุคคลสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2542) จากแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พุทธศักราช 
2545-2549) มีแนวปรัชญาหลักคือ การพัฒนาแบบองค์รวมที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา 
และเศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้นการสร้างค่านิยมที่ดีเพ่ือพัฒนาสู่สังคมที่เข้มแข็ง และมีคุณภาพ 3 ด้าน 
คือ สังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สังคมสมานฉันท์ และเอ้ืออาทรต่อกัน 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544) ได้กล่าวถึง การเรียนการสอน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ว่าในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นของสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งหันมาทบทวนบทบาท และ
แนวทางจัดการศึกษา ด้วยเป้าหมายเพ่ือสร้าง และพัฒนาก าลังคนที่มีความสามารถมีการคิดวิเคราะห์
สามารถแก้ปัญหา และตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพ่ือจะน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองของประเทศ การปฏิรูปการศึกษาส่งผลให้มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 แนวคิดของการปฏิรูปที่มีผลต่อผู้สอน และผู้เรียน
ที่จะเป็นก าลังคนที่ส าคัญในอนาคต ได้แก่ การบริหารวิชาการ และการจัดการเรียนการสอน ใน
ประเด็นต่อไปนี้ 1) รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ต้องมีความหลากหลายตามความต้องการของ
ผู้ เรียน 2) การจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจรรมเสริม ต้องยึดผู้ เรียนเป็นหลัก โดยเน้น
ความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้ โดยคณาจารย์หรือผู้สอนท าหน้าที่ส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาเด็กตามศักยภาพ 3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนการ
สอนหลักสูตร ให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีความใฝ่รู้ สามารถคิด 
วิเคราะห์ วิจารณ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบและมีคุณธรรม จริยธรรมควบคู่ไปกับความรู้
ความสามารถในสาขาวิชาต่างๆ 4) ให้ความส าคัญกับการลงทุนเพ่ือวิจัย สร้าง องค์ความรู้ และ
เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาประเทศ 5) น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การ
จัดกิจกรรม และการบริหารจัดการทั้งนี้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและ
การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างกว้างขวางและทั่วถึง 
  
2.10 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 2.10.1 ทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่ (Structural-Functional Theory) 
   ทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่ เป็นทฤษฎีที่มีความเชื่อที่ว่าสังคมและวัฒนธรรมจะ
เปลี่ยนแปลงจากการมีโครงสร้างง่ายๆ ไปสู่โครงสร้างที่หลากหลายและสลับซับซ้อนมากขึ้นเป็นล าดับ 
เหมือนกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่เริ่มต้นจากพืชและสัตว์ชั้นต่ าไปสู่พืชและสัตว์ชั้นสูง ทฤษฎี
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โครงสร้างและหน้าที่เน้นเรื่องการจัดระเบียบทางสังคมที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม โดยมีนักทฤษฎีที่ส าคัญได้แก่ ออกุสท์ คอมท์ เฮอร์เบิร์ท สเปนเซอร์ เอมิลี เดอร์ไคม์ โบร
นิสโลว์ มาลินโนว์สกี ทัลคอทท์ พาร์สัน โรเบิร์ท เค. เมอร์ตัน และเจฟฟรีย์อเลกซานเดอร์ ซึ่งแนวคิด
นักทฤษฎีต่างๆ เหล่านั้น มีดังนี้ (สนธยา พลศรี. 2545) 
   ออกุสท์ คอมท์ นักสังคมวิทยาคนแรกที่เสนอทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่ โดยเชื่อ
ว่าโครงสร้างของสังคมประกอบด้วยส่วนต่างๆ เช่นเดียวกับร่างกายของมนุษย์ ที่ประกอบไปด้วย
อวัยวะต่างๆ ทั้งอวัยวะย่อย เช่น เซลล์ อวัยวะใหญ่ เช่น หัวใจ ปอด แขน ขา เป็นต้น ส่วนประกอบ
ของสังคมก็เช่นเดียวกัน ส่วนที่เป็นส่วนย่อย เช่น ครอบครัว ชนชั้นทางสังคม และส่วนประกอบใหญ่
ขึ้น เช่น ชุมชน หรือเมือง ส่วนประกอบเหล่านี้จะท าหน้าที่แตกต่างกันออกไปอย่างชัดเจน แต่ต้อง
ประสานกันอย่างเป็นระบบ สังคมจึงจะด ารงอยู่ได้อย่างสงบสุขหรือมีดุลยภาพ (Equilibrium) 
   เฮอร์เบิร์ท สเปนเซอร์ มีแนวคิดเช่นเดียวกับ ออกุสท์ คอมท์  แต่เพ่ิมความ
สลับซับซ้อนที่มีความหลากหลายไปจากโครงสร้างเดิมเสมอ ท าให้หน้าที่ของโครงสร้างแต่ละส่วน
แตกต่างกันไปด้วย แต่จะมีความเชื่อมโยงประสานกันไม่แยกจากกันโดยสิ้นเชิง เรียกว่า การรวมตัว
ของโครงสร้างที่แตกต่างกัน (Integration) โดยเฉพาะการเพ่ิมจ านวนประชากรในสังคมจะท าให้เกิด
ความแตกต่างทางสังคมมากขึ้น เกิดความไม่สมดุลสมาชิกของสังคมจึงต้องปรับตัว ปรับหน้าที่ จัด
ระเบียบทางสังคมใหม่ การปรับตัวนี้ท าให้สังคมเพ่ิมความซับซ้อนและเกิดความพิเศษเฉพาะอย่าง 
(Specialization) ท าให้สังคมเกิดดุลยภาพขึ้น 
   เอมิลี เดอร์ไคม์ มีแนวคิดเช่นเดียวกับ ออกุสท์ คอมท์ และเฮอร์เบิร์ท สเปนเซอร์  
โดยอธิบายเพ่ิมเติมว่า สังคมจะเกิดดุลยภาพหรืออยู่รอดด้วยการยึดเหนี่ยวทางสังคม (Social 
Solidarity)  คือ มีสิ่งยึดเหนี่ยวร่วมกันของบุคคลในสังคม โดยสังคมขนาดเล็กที่มีโครงสร้างง่ายๆ จะมี
การยึดเหนี่ยวทางสังคมเป็นแบบ Mechanical Solidarity คือการยึดค่านิยม จารีต ประเพณีเดียวกัน 
มีความคิดความเชื่อ และทัศนคติต่างๆ แบบเดียวกัน ในขณะที่สังคมที่มีความสลับซับซ้อน การยึด
เหนี่ยวทางสังคมจะเป็นแบบ Organic Solidarity  คือการยึดเหนี่ยวตามบทบาทหน้าที่ของตนโดยที่
แต่ละบุคคลจะมีค่านิยม ความเชื่อ ความคิดที่แตกต่างกันออกไป การที่สังคมจะอยู่รอดได้ก็เพราะ
บุคคลปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของสังคมนั้น  
   ดังนั้น การเพ่ิมประชากรจึงเป็นตัวการส าคัญที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ระบบเศรษฐกิจและระบบอ่ืนๆ ของสังคม ท าให้สังคมเปลี่ยนรูปแบบจากสังคมง่ายๆ ไปเป็นสังคม
ซับซ้อน  ซึ่งท าให้เปลี่ยนการยึดเหนี่ยวทางสังคมจากแบบ Mechanical Solidarity ไปเป็น Organic 
Solidarity (สนธยา พลศรี, 2545) 
   นิยพรรณ วรรณศิริ (2540) นักมานุษยวิทยาชาวอเมริกันเสนอว่าองค์ประกอบ
ต่างๆ ของวัฒนธรรมต่างได้ท าหน้าที่ตอบสนองความต้องการจ าเป็นของมนุษย์และวัฒนธรรม          
เช่น อาหาร ที่อยู่อาศัย และการมีลูกหลานสืบเผ่าพันธุ์ จึงต้องมีการรวมตัวกันเป็นชุมชนหรือกลุ่ม
สังคม หรือแม้แต่การสร้างสัญลักษณ์วางวัฒนธรรมขึ้นใช้ ก็เพ่ือท าหน้าที่ควบคุมให้บุคคลต้องปฏิบัติ
หรือกระท าตามแบบที่ก าหนด เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการจ าเป็นได้อย่างเป็นระเบียบและมี
ประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันการตั้งกลุ่มหรือชุมชนและวัฒนธรรมขึ้นใหม่ก็เป็นสาเหตุให้มีความ
ต้องการจ าเป็นเพ่ิมขึ้นไปอีก ความต้องการจ าเป็นนี้จะต้องมีกลุ่มหรือชุมชนที่ซับซ้อนขึ้นไป สนอง
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ความต้องการที่เพ่ิมขึ้นมานั้นอีกทอดหนึ่ง เป็นวัฏจักรอยู่ตลอดไป ความต้องการจ าเป็นนี้อาจแบ่งได้
เป็น 3 ประเภทคือ ความต้องการจ าเป็นทางชีวภาพ ทางจิตวิทยา และความต้องการแบบอนุกรม 
กล่าวโดยสรุป โครงสร้างต่างๆ เกิดข้ึนเนื่องจากความต้องการจ าเป็นทางชีวภาพ ทางจิตวิทยาและทาง
วัฒนธรรม การที่โครงสร้างต่างๆ ของสังคมยังคงด ารงอยู่และจะอยู่ต่อไปได้นั้น จะต้องตอบสนอง
ความต้องการจ าเป็นดังกล่าวไม่ความต้องการใดก็ความต้องการหนึ่ง (สัญญา  สัญญาวิวัฒน์, 2540) 
   นิยพรรณ วรรณศิริ (2540) ได้เสนอแนวคิดโครงสร้างหน้าที่โดยกล่าวว่า สังคม
เปรียบเหมือนอินทรีย์ ซึ่งมีชีวิต มีการเกิด เจริญเติบโต อาพาธเจ็บป่วยได้ เยียวยารักษาได้ เมื่อหาย
แล้วก็จะก้าวเดินต่อไปได้ ร่างกายมนุษย์มีอวัยวะเป็นส่วนประกอบเพ่ือการคงอยู่ สังคมก็มีโครงสร้าง
เพ่ือการด ารงตน ทั้งอวัยวะของคนและโครงสร้างของสังคมต่างก็ท าหน้าที่ประสานสัมพันธ์กันเพ่ือผดุง
ร่างกายและสังคม หากสังคมเกิดความขัดแย้งกันในโครงสร้างอันเนื่องมาจากการขัดกันในการท า
หน้าที่ที่ ไม่สอดคล้องกันท าให้สังคมชะงักงันหรือพัฒนาไปได้ช้า สังคมก็จะหาทางแก้ไขหรือ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างของตนเองเพ่ือด ารงอยู่ หรือพัฒนาก้าวหน้าต่อไป ร่างกายมนุษย์นั้นเมื่อ
เจ็บป่วยลงสามารถเยียวยาได้เช่นกัน อวัยวะในร่างกายบางส่วนก็สามารถปรับเปลี่ยนและแทนที่ได้ 
แต่ก็ท าไม่ได้ทั้งหมดทุกส่วน โครงสร้างหลักๆ ไม่สามารถจะเปลี่ยนได้ เช่น ตับ ล าไส้ สมอง ฯลฯ      
เป็นต้น คนจึงตายได้ แต่สังคมไม่มีวันตาย หลังจากที่ได้ปรับตัวให้พัฒนาขึ้นแล้วสังคมจะก้าวเดิน      
ต่อไปได ้
   ในด้านของการพัฒนานั้น สังคมสามารถพัฒนาจากสังคมรูปแบบหนึ่งเป็นอีก
รูปแบบ หนึ่งได้ เช่น สังคมโรมันได้เปลี่ยนมาเป็นสังคมอิตาเลียนสมัยใหม่ได้ แต่ร่างกายของสิ่งมีชีวิต 
(Organs) ไม่สามารถพัฒนาจากสัตว์ชนิดหนึ่งเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งได้ เช่น หมูไม่สามารถจะกลายเป็น
ฮิปโปโปเตมัสได้ 
   การศึกษาพฤติกรรมของคนในสังคมในเชิงความสัมพันธ์ของหน้าที่ตามโครงสร้าง
ของสังคมในทางวิชาการมานุษยวิทยาเรียกว่า “Holistics” ซึ่งเป็นการมองสังคมทีเดียวทุกโครงสร้าง
เพ่ือความเข้าใจสังคมทั้งสังคม ซึ่งเชื่อว่าการศึกษาเฉพาะโครงสร้างใดโครงสร้างหนึ่งเพียงโครงสร้าง
เดียวไม่สามารถจะเข้าใจโครงสร้างนั้นๆ ได้ เช่น ถ้าจะศึกษาโครงสร้างทางการปกครองของสังคมไทย
ก็ต้องศึกษาระบบค่านิยมเศรษฐกิจ ศาสนา การศึกษา ครอบครัว และเครือญาติของสังคมไทยด้วย 
เพราะทุกๆ ระบบดังกล่าวมานั้นมีผลต่อโครงสร้างทางการปกครองทั้งสิ้น 
   แนวคิดของ Radcliffe-Brown เชื่อในแนวคิดแบบ “สังคมร่มรื่น” (Harmonious                                                                                                                                                            
Society) และไม่สนับสนุนความขัดแย้งทางสังคม ซึ่งนักมานุษยวิทยารุ่นใหม่ (Neo-Structuralisms)                                                        
มองว่า Radcliffe-Brown เชื่อในแนวคิดของคนรุ่นเก่า ส าหรับนักมานุษยวิทยากลุ่มใหม่ค้านแนวคิด
แบบสังคมร่มรื่นของ Radcliffe-Brown ว่าแนวคิดดังกล่าวเป็นจริงไปไม่ได้ ไม่มีสังคมใดเลยในโลกนี้ที่                                                                                    
ปราศจากความขัดแย้ง ความขัดแย้งเป็นธรรมชาติปกติของมนุษย์ ทุกคนมีความขัดแย้งในเวลาใดเวลา
หนึ่งเสมอ ความขัดแย้ง (ในกรอบของเหตุผล) ท าให้เกิดการการแข่งขัน การแข่งขันท าให้เกิดการ
พัฒนาในสังคมได้ 
   จะเห็นได้ว่า เมื่อพูดถึงโครงสร้างก็จะต้องพูดถึงหน้าที่ของโครงสร้างควบคู่กันไป             
เพราะโครงสร้างต้องท าหน้าที่เสมอ โครงสร้างก็คือสถาบันของสังคมที่ Malinowski นักหน้าที่นิยม
กล่าวว่าเกิดมาจากความจ าเป็นพ้ืนฐานของมวลมนุษย์เอง ดังนั้น สถาบันหรือโครงสร้างทางสังคมจึง
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ต้องท าหน้าที่ตอบสนองความจ าเป็นพ้ืนฐานของมนุษย์ เช่น สถาบันครอบครัวท าหน้าที่ตอบสนอง
ความจ าเป็นในการขับถ่ายทางเพศ และสถาบันเศรษฐกิจท าหน้าที่ตอบสนองความต้องการอาหารเพื่อ
การเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ เป็นต้น 
   ความแตกต่างระหว่าง Malinowski กับ Radcliffe-Brown อยู่ที่  Malinowski 
เน้นการท าหน้าที่ของแต่ละโครงสร้างของสังคมว่ามันตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของสมาชิกใน
สังคมอย่างไร  Malinowski  สนใจแง่ของพฤติกรรมของคนมากกว่าในแง่ของสังคม ส่วน Radcliffe-
Brown เน้นการมองที่โครงสร้างและมองต่อไปถึงความสัมพันธ์ทุกส่วนของโครงสร้างในแง่บวก                
เขาสนใจในสถาบันสังคมมากกว่าพฤติกรรมส่วนบุคคล โดยสรุปแล้ว Malinowski มุ่งศึกษาวัฒนธรรม 
และ Radcliffe-Brown มุ่งศึกษาสังคม 
   กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยม มีแนวคิด ดังนี้ 
   1) ทุกสังคมประกอบขึ้นแบบบูรณาการ คือมีหลายภาคส่วนมาประกอบกันเข้า 
   2) ทุกองค์ประกอบมีหน้าที่ของมัน 
   3) แต่ละหน้าที่มีความสมดุลกัน 
   4) ความสมดุลคือความมั่นคง ถ้าขาดสมดุลสังคมก็เสื่อมได้ การแก้ไขนั้นต้องแก้
ใน 4 ประเด็น คือ 1) การปรับตัว 2) การผสมผสานกัน 3) การมีจุดร่วม 4) การลดผ่อนความขัดแย้ง
กันในภายใน 
 2.10.2 ทฤษฎีหน้าที่นิยม (Functionalism) 
   ค าว่า หน้าที่นิยม (Functionalism) หมายถึง การตีความพฤติกรรมใดๆ ที่มนุษย์                
คิดขึ้นมาประพฤติปฏิบัติตามๆ กันจนเป็นขบวนการและสถาบันล้วนแต่มีหน้าที่ตอบสนองความ
จ าเป็นพ้ืนฐานอย่างใดอย่างหนึ่งของมนุษย์ทั้งสิ้น มันมีหน้าที่ในสังคมเสมอ สมาชิกในสังคมจึงนิยม
ประพฤติปฏิบัติ  มนุษย์มีความสามารถและมีปกติวิสัยอยู่อย่างหนึ่งคือ จะคิดสิ่งใดขึ้นมาใช้ตนจะต้อง
ได้รับความสะดวกสบายและถึงพอใจกับสิ่งนั้นๆ เสมอ หากเมื่อใดเห็นว่าสิ่งที่ตนคิดขึ้นมานั้นไม่ดีไม่
เหมาะสมไม่พึงพอใจเสียแล้วก็จะขจัดสิ่งนั้นทิ้งไปเสีย และคิดสิ่งใหม่ๆ ที่ดีกว่า เหมาะสมกว่าขึ้นมา
ทดแทน เพ่ือใช้ท าหน้าที่สนองตอบต่อไป จึงเห็นได้ว่าขณะใดขณะหนึ่งที่ตนคิดสิ่งใดขึ้นมาย่อม
เหมาะสมดีงามแก่ตนในขณะนั้นๆ ยุคสมัยนั้นๆ กาลต่อมามนุษย์อาจคิดสิ่งใหม่ๆ ที่ดีกว่าของเก่า
ขึ้นมาได้อีก สิ่งของที่เคยใช้อยู่และคิดว่าดีแล้วในอดีตนั้นจึงหมดความนิยมไป เพราะสู้ของใหม่ๆ ไม่ได้ 
ของใหม่จึงเหมาะสมกับกาลเวลาใหม่ๆ และของเก่าจึงเหมาะสมกับยุคสมัยเก่าๆ เมื่อพ้นสมัยไปแล้ว
จึงถูกขจัดทิ้งไป ไม่ว่าจะเป็นยุคใดวัฒนธรรมหรือพฤติกรรมไปถึงผลิตผลของพฤติกรรมย่อมท าหน้าที่
ของมันทั้งสิ้น มาลินอฟสกี ได้กล่าวไว้ว่า (นิยพรรณ วรรณศิริ. 2540) “...หน้าที่ของวัฒนธรรม ก็คือ 
ความสามารถที่จะตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของบุคคลในสังคม ความต้องการพ้ืนฐานเหล่านี้ 
ได้แก่ ความต้องการอาหาร การขับถ่ายทางเพศ ความสะดวกสบายทางกาย ความมั่นคงปลอดภัย 
นันทนาการ การไปมาติดต่อกัน และการเจริญเติบโตทางร่างกาย...” 
   แนวคิดเรื่องหน้าที่นิยมในประการที่สอง ก็คือ พฤติกรรมทุกชนิดทุกประเภทที่
มนุษย์คิดขึ้นล้วนมีเหตุผลทั้งสิ้น ไม่ว่าใครจะมองมันว่า น่าขบขัน ตลก ทุเรศ น่าเกลียดน่ากลัว 
อย่างไรก็ตาม ไม่มีมนุษย์คนใดจะคิดสร้างพฤติกรรมหรือมีการกระท าที่ไร้เหตุผลขึ้นมาใช้ เพราะเหตุ
ที่ว่าการกระท าเกิดมาจากความคิดของมนุษย์ มนุษย์จะท าอะไรต้องคิดเสียก่อนว่าดีแล้วเหมาะสมแล้ว
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จึงกระท าเกิดมาจากความคิดของมนุษย์ มนุษย์จะท าอะไรต้องคิดเสียก่อนว่าดีแล้วเหมาะสมแล้วจึง
กระท าออกมา คนที่กระท าการใดๆ โดยไม่คิดได้แก่คนที่มีสติสัมปชัญญะไม่สมประกอบ สังคม จึงละ
เว้นการใส่ใจคนประเภทนี้ การกระท าใดๆ ที่คนส่วนมากในสังคมยอมรับประพฤติปฏิบัติตามถือว่ามี
เหตุผลทั้งสิ้น คนในสังคมเข้าใจในเหตุผลของกระท านั้นๆ แต่มิได้มีการอธิบายถึงเหตุผลอย่างเป็น
รูปธรรม คงมีแต่การประพฤติปฏิบัติเท่านั้น (นิยพรรณ วรรณศิริ. 2540)  
   Malinowaki(1884-1942) เป็นนักมานุษยวิทยาอีกท่านหนึ่ง ซึ่งมีส่วนในการ
วางรากฐานของแนวคิดแบบหน้าที่นิยม ในปี ค.ศ.1913 มาลินอฟสกีเดินทางไปท าการวิจัยภาคสนาม
ที่ออสเตรเลีย ในการการท าวิจัยครั้งนี้ ท าให้ มาลินอฟสกีเรียนรู้ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี 
พิธีกรรม ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวโทรเบรียนด์ได้เป็นอย่างดี งานวิจัยของ Malinowaki นับได้ว่าเป็น
งานวิจัยที่ละเอียดและลึกซึ้งที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ของวิชามานุษยวิทยาก่อนหน้านั้น 
และนับได้ว่า มาลินอฟสกีเป็นนักมานุษยวิทยาท่านแรกท่ีได้น าแนวของการท าวิจัยภาคสนามแบบใหม่ 
โดยเน้นการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) การเรียนรู้ภาษาและใช้ชีวิต
คลุกคลีอยู่กับชาวพ้ืนเมืองเป็นระยะเวลานาน 
   มาลินอฟสกี ได้น าเอามโนทัศน์เรื่อง “หน้าที่” ของเดอร์ไคม์ มาเป็นพ้ืนฐานใน
การศึกษาทางมานุษยวิทยาเช่นเดียวกับแรดคลิฟฟ์ -บราวน์ แนวความคิดของเดอร์ไคม์และ 
แรดคลิฟฟ์-บราวน์ว่ามุ่งที่จะอธิบายระบบสังคมแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งเพิกเฉยต่อความส าคัญของ
มนุษย์ในฐานะเป็นสมาชิกของสังคมและความต้องการพ้ืนฐานทางด้านร่างกายและจิตใจของมนุษย์  
มาลินอฟสกีเชื่อว่ามนุษย์ในทุกสังคมวัฒนธรรมมีความต้องการพ้ืนฐานทางร่างกายและจิตใจ           
และหน้าที่หลักของวัฒนธรรม คือ การตอบสนองต่อความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ วัฒนธรรมตาม
ทัศนะของ Malinowaki จึงเปรียบเสมือนเครื่องมือในการตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของชีวิต 
   ทฤษฎีหน้าที่นิยมของ มาลินอฟสกีเสนอว่า มนุษย์มีความต้องการพ้ืนฐาน         
ซึ่งจะต้องได้รับการตอบสนองจากสังคม ซึ่งแบ่งความต้องการ (Needs) ของมนุษย์ออกเป็น 3 ประเภท 
(นิยพรรณ วรรณศิริ. 2540) คือ 
   1) ความต้องการพ้ืนฐานทางร่างกายและจิตใจ (Basic Biological and Psychological 
Needs) เช่น อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม การพักผ่อน การเจริญเติบโต และการสืบพันธุ์ เป็นต้น 
   2) การตอบสนองร่วมกันของสมาชิกในสังคม (Instrumental Needs) หมายถึง
การท างานร่วมกันของสมาชิกสังคมเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานทางร่างกายและจิตใจ การ
ท างานร่วมกันของสมาชิกสังคมก่อนให้เกิดการจัดตั้งองค์กรและสถาบันสังคมต่างๆ ขึ้น 
   3) ความต้องการเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Needs) คือ ความต้องการที่ได้รับ
การตอบสนองโดยการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ ศาสนา ไสยศาสตร์ และศิลปะ ขึ้นมาในสังคม 
Malinowski อธิบายว่า มนุษย์เป็นสัตว์ประเภทเดียวที่สามารถสะสมความรู้และประสบการณ์             
และรวบรวมให้เป็นระบบ เพ่ือน าไปใช้ดัดแปลงแก้ไขวิถีชีวิตของตนต่อไปในอนาคต 
   หลักการส าคัญอีกประการหนึ่งคือ หลักแห่งความเชื่อมโยงและพ่ึงพาอาศัยกัน
ระหว่างสถาบันสังคมต่างๆ (Principle of Interdependence) ตามหลักการนี้ สถาบันสังคมต่างๆ 
เช่น สถาบันครอบครัว ศาสนา การเมือง ฯลฯ มีความเกี่ยวพันและพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน สังคม
ตามสภาพธรรมชาติเป็นสังคมที่กลมกลืนและปรองดอง เพราะสถาบันต่างๆ ท าหน้าที่ขจัดความ
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ขัดแย้งและรักษาความสมดุล (Equilibrium) ของสังคมเอาไว้นั่นเอง สังคมตามสภาพธรรมชาตินั้น
ปราศจากความขัดแย้ง (Internal Conflict) และแม้แต่สงคราม (Warfare) ซึ่งสามารถอธิบายได้ด้วย
ทฤษฎีหน้าที่นิยม (นิยพรรณ วรรณศิริ, 2540) 
   การอธิบายถึงหน้าที่ของวัฒนธรรมโดยตรง Malinowski (1939) เชื่อว่าแนว
การศึกษาทางด้านหน้าที่นิยมเหมาะสมและสะดวกมากส าหรับการศึกษาและการเข้าใจพฤติกรรม
ระดับพ้ืนฐาน หรืออีกนัยหนึ่งพฤติกรรมของคนในสังคมบุพกาล เพราะมันอธิบายพฤติกรรมของคนได้
ว่า คนเราจะท าอะไรได้นั้นก็ท าเพราะความจ าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง ความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานจะเป็น
ความจ าเป็นอย่างยิ่งยวดซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ความจ าเป็นในการหาอาหารใส่ปากใส่ท้องเพราะ
ความหิว บงการ ถ้าไม่กินก็ตาย เมื่อคนมีความต้องการอาหารทุกคน และหลายๆ คนมีพฤติกรรมใน
การเสาะหาอาหารใส่ปากใส่ท้องเหมือนๆ กัน พฤติกรรมนั้นก็จะเป็นรูปธรรม กลายมาเป็นสถาบันทาง
เศรษฐกิจของสังคมไป ทฤษฎีหน้าที่นิยมนี้ช่วยให้ผู้ศึกษา ได้เข้าใจถึงพฤติกรรมอันก่อให้เกิดสถาบัน
ต่างๆ ในสังคมของมนุษย์ ตลอดจนรูปแบบและระดับความเจริญของสถาบันเหล่านั้น ซึ่งก็คื อ
วัฒนธรรมของสังคมหนึ่งๆ นั่นเอง เช่น เราเรียกสถาบันทางเศรษฐกิจว่าวัฒนธรรมทางเศรษฐกิจ เป็น
ต้น (นิยพรรณ วรรณศิริ, 2550) 
 2.10.3 ทฤษฎีรูปแบบทางวัฒนธรรม (Cultural Configuration Theory) 
   ทฤษฎีรูปแบบทางวัฒนธรรม (นิยพรรณ วรรณศิริ, 2550) เป็นแนวคิดที่เกี่ยวกับ
การมองพฤติกรรมส่วนรวมของคนในสังคมหนึ่งๆ ว่ามีแนวโน้มไปในทางใด มีค่านิยมอย่างไร             
มีบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยรวมๆ กันอย่างไรและอะไรเป็นตัวก าหนดรูปแบบของพฤติกรรมของคน
ในสังคมนั้นๆ รูปแบบทางวัฒนธรรมเป็นตัวแบ่งแยกสังคมหนึ่งออกจากสังคมอ่ืนๆ อย่างชัดเจน 
   ผู้ที่เสนอวิธีการศึกษารูปแบบทางวัฒนธรรมของสังคมได้แก่ Alfred Kroeber                                                                                                                                                                                                                                                                                          
(นิยพรรณ วรรณศิริ, 2540) ทฤษฎีรูปแบบทางวัฒนธรรมนี้เป็นแนวคิดต่อเนื่องกับแนวคิดทาง
วัฒนธรรมและบุคลิกภาพซึ่ง Benedict ได้เสนอแนวคิดว่าบุคลิกภาพโดยภาพรวมของคนในสังคมก็
คือวัฒนธรรมประจ าชาติและวัฒนธรรมประจ าชาติก็คือรูปแบบรวมของบุคลิกภาพส่วนบุคคล หรือ
วัฒนาธรรมพื้นฐาน (Basic Personality) ของสังคมนั่นเอง 
   รูปแบบทางวัฒนธรรมเกิดมาจากลักษณะ (Traits) พ้ืนฐานของวัฒนธรรมของ
สังคมลักษณะส่วนใหญ่ของสังคมรวมๆ กันเป็นกลุ่มก้อนจะมองเห็นได้เป็นแบบแผนทางวัฒนธรรม
หนึ่งๆ ซึ่งถูกแสดงออกโดยสมาชิกส่วนใหญ่ของสังคมนั้น ทั้งทางรูปธรรมและนามธรรม การศึกษาถึง
รูปแบบทางวัฒนธรรมอาจศึกษาได้จากลักษณะย่อยหรือ Traits ของวัฒนธรรมของสังคม ในการ
ก าหนดรูปแบบทางวัฒนธรรม มีการน าปรัชญาของปราชญ์ต่างๆ มาก าหนดรูปแบบทางวัฒนธรรม 
เช่น การใช้ลักษณะของศิลปะของสังคมเป็นตัวก าหนดรูปแบบของวัฒนธรรม การใช้ระบบความคิด 
“คู่ตรงข้าม (Binary Oppositions)” ก าหนดรูปแบบทางวัฒนธรรม เช่น ลักษณะของคนชั่ว-ดี  ซ้าย-
ขวา ร้อน-เย็น ด า-ขาว ฯลฯ เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้ค่านิยมของสังคมเป็นตัวก าหนดรูปแบบทาง
วัฒนธรรมอีกด้วย (นิยพรรณ วรรณศิริ, 2540) 
   ในการศึกษาพฤติกรรมทั้งทางภาษาและการกระท าของบุคคลแต่ละคนเมื่อรวมๆ             
กันเข้าก็จะเป็นรูปแบบวัฒนธรรมของสังคมได้ทั้งหมด ในวัฒนธรรมหนึ่งๆ บุคคลจะกระท าทุกอย่างใน
แนวทางเดียวกันนี่คือวิธีการด ารงชีวิตของคนในสังคมหรือวัฒนธรรมส่วนใหญ่ของคนในสังคมนั่นเอง           
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คนที่อยู่ในวัฒนธรรมเดียวกันจะมีรูปแบวัฒนธรรมส่วนใหญ่เหมือนๆ กัน แต่จะมีส่วนปลีกย่อยใน
พฤติกรรมแตกต่างกันในรายละเอียด 
   หากจะเปรียบเทียบรูปแบบทางวัฒนธรรมของสังคมหนึ่งคงเทียบได้กับหลอดไฟ
โฆษณาที่รวมกันหลายๆ ดวงตกแต่งบนตัวอักษรหนึ่งแล้วส่งแสงไฟกะพริบพร้อมๆ กันเราจะอ่าน
ตัวอักษรนั้นได้ถูกต้อง ถ้าหลอดไฟกะพริบนั้นดับเสียเป็นส่วนใหญ่เราจะไม่สามารถอ่านตัวอักษรบน
ป้ายโฆษณานั้นได้อย่างถูกต้องเลย แต่ถ้าดับเพียง 1 หรือ 2 ดวง เราจะยังอ่านได้หรือเดาได้ถูกต้องว่า
ตัวอักษรบนป้ายโฆษณานั้นคืออะไร ดวงไฟที่กะพริบส่วนใหญ่นั้นคือ Traits ของรูปแบบวัฒนธรรม
ของสังคมนั้นเอง 
   ทฤษฎีรูปแบบทางวัฒนธรรมมีจุดอ่อน คือ การที่ใครจะมองรูปแบบของวัฒนธรรม
ใดว่าเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานทางค่านิยมและประสบการณ์ของผู้นั้น เมื่อคนทุกคนมีค่านิยม            
และประสบการณ์แตกต่างกันก็จะมองรูปแบบวัฒนธรรมเดียวกันแตกต่างกันไปได้ อีกประการหนึ่ง
คนเรามีความสนใจไม่เหมือนกัน บางคนสนใจศิลปะ บางคนสนใจค่านิยม บางคนสนใจวัตถุ บางคน
สนใจคุณธรรม ทุกคนที่มองรูปแบบวัฒนธรรมของสังคมของผู้อื่นด้วยความสนใจของตนเป็นพื้นฐาน ก็
จะท าให้การมองหรือศึกษารูปแบบวัฒนธรรมนั้ นๆ ผิดพลาดได้กล่าวโดยสรุปก็คือ การศึกษา
วัฒนธรรมโดยใช้การมองเป็นรูปแบบนี้กว้างเกินไป จะท าให้เกิด การมองที่ผิดจากความเป็นจริงได้ 
 2.10.4 ทฤษฎีนิเวศวิทยาทางวัฒนธรรม (Cultural Ecology) 
   ทฤษฎีนิเวศวิทยาทางวัฒนธรรม (Cultural  Ecology) (นิยพรรณ วรรณศิริ, 
2550) นั้นกล่าวถึงปฏิกิริยาตอบโต้กันระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม โดยมี Julian Steward และคน
อ่ืนๆ เช่น Andrew P.Vayda  และ Roy A.Rappaport (1968) เป็นนักนิเวศวิทยาที่ให้ความสนใจใน
เรื่องธรรมชาติเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของมนุษย์ และได้ขยายความคิดนี้ออกไปว่าวัฒนธรรมซึ่งถูก
ก าหนดโดยสิ่งแวดล้อมนั้นสัมพันธ์กับกายภาพของมนุษย์ แต่ธรรมชาติในสิ่งแวดล้อมซึ่งมีผลต่อ
พฤติกรรมนั้นจะต้องแยกออกจากธรรมชาติในทางชีวภาพของมนุษย์เพราะเป็นธรรมชาติต่างชนิดกัน 
Vayda และ Rappaport ยังได้อธิบายต่อไปว่าร่างกายของมนุษย์นั้นสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่ง 
เพราะว่าระบบความคิด (ได้แก่ สมอง หัวใจ ต่อมต่างๆ) เป็นระบบธรรมชาติในร่างกายของมนุษย์ 
   แนวความคิดในเรื่องนิเวศวิทยาทางวัฒนธรรมของ Steward (1949) ได้ให้นิยาม
ค าว่า “นิเวศวิทยา” ว่า นิเวศวิทยา คือ การปรับตัวเข้าหากันระหว่างสิ่งแวดล้อมกับมนุษย์            
การปรับตัวของมนุษย์นั้นต่างจากสัตว์ตรงที่มันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางวัฒนธรรม นิเวศวิทยาวัฒนธรรม 
คือ การศึกษาถึงการปรับตัวหรือความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ การศึกษา
วัฒนธรรมของ Steward คือการวิเคราะห์ระบบนิเวศวิทยาของสังคมเพ่ือค้นหาลักษณะเฉพาะของ
วัฒนธรรมแต่ละแห่ง ถึงแม้ว่า Steward จะคิดว่าหลักนิเวศวิทยาเป็นองค์ประกอบส าคัญของสถาบัน
ทางสังคม แต่ก็รู้ดีว่าไม่มีใครสามารถอธิบายองค์ประกอบทางวัฒนธรรมได้หมดทุกด้านด้วยแนวคิด
ทางด้านการปรับตัวทางนิเวศวิทยา นอกจากนี้  Steward ยังได้เน้นถึงความแตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรมแต่ละแห่งอีกด้วย จากการศึกษาของ Steward พบว่า สิ่งแวดล้อมมีผลต่อความแตกต่างใน
การปรับตัวของวัฒนธรรม วัฒนธรรมที่ต่างกันในสิ่งแวดล้อมที่เหมือนกันจะแสดงรูปแบบของ
พัฒนาการที่เหมือนกัน การศึกษาวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมของ Steward เป็นแบบวิวัฒนาการหลาย
สาย (Multilinker) มากกว่า วิวัฒนาการสายเดี่ยว (Uniplanar) เพราะวัฒนธรรมจะเปลี่ยนแปลง
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อย่างค่อยเป็นค่อยไปท่ามกลางปัจจัยหรือตัวแปรภายนอกมากมาย ซึ่งได้แก่สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
นั่นเอง 
   Steward ได้สรุปข้อแตกต่างระหว่างสังคมเรียบง่ายกับสังคมซับซ้อนว่า ระบบ
ของสังคมที่ซับซ้อนนั้นประกอบด้วยส่วนต่างๆ มากมายที่ต่างกันและต่างไปจากสังคมแบบง่ายๆ 
ระบบที่ต่างกันนี้ถูกน ามาเป็นปัจจัยของการปรับตัวที่ต่างกัน ซึ่งเขาย้ าว่าสิ่งแวดล้อมคือตัวการในการ
ก าหนดวัฒนธรรม Steward เชื่อว่าวัฒนธรรมมีรูปแบบหลากหลายเพราะเงื่อนไขของสภาพแวดล้อม
ต่างกัน วัฒนธรรมแบบหนึ่งอาจปรับตัวได้ดีกว่าอีกแบบหนึ่ง และไม่ได้ถูกสิ่งแวดล้อมจ ากัดอยู่เพียง
ระดับใดระดับหนึ่งเท่านั้น มันจะวิวัฒนาการไปได้ในล าดับที่สูงกว่า ดีกว่า โดยการสนับสนุนของ
สิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า อีกด้วย แนวคิดของ Steward ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับ
สิ่งแวดล้อมเป็นการขยายกรอบความคิดในเรื่องนิเวศวิทยา Steward ยังเชื่อด้วยว่า แนวความคิดด้าน
นิเวศวิทยาจะใช้อธิบายสังคมที่ซับซ้อนได้น้อยกว่าดั้งเดิม เพราะในสังคมที่มีความเจริญจะเป็นอิสระ
จากการควบคุมของสิ่งแวดล้อมและเขายังให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการศึกษาเรื่องการผสมผสาน
ของทางวัฒนธรรมกับสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน 
   แนวคิดทางนิเวศวิทยาวัฒนธรรมอาจจะสรุปได้ว่า คนที่มีธรรมชาติทางระบบ
ความคิดดี หมายถึงธรรมชาติในร่างกายดี จะสามารถปรับสิ่ งแวดล้อมให้มาเป็นวัฒนธรรมได้ดี 
ขณะเดียวกันสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ดีจะส่งเสริมให้ความคิดของคนดีขึ้นและสามารถสร้าง
วัฒนธรรมได้ดีขึ้นด้วย ทฤษฎีนิเวศวิทยาทางวัฒนธรรมจึงเป็น “ความสัมพันธ์สองทางและสวนทาง” 
ระหว่างคนกับธรรมชาติและธรรมชาติกับวัฒนธรรม (นิยพรรณ วรรณศิริ, 2550) 
 
2.11 แนวคิดการมีส่วนร่วม 
 2.11.1 แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   การมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็นหลักการสากลที่อารยประเทศให้ความส าคัญ
และเป็นประเด็นหลักที่สังคมไทยให้ความสนใจเพ่ือพัฒนาการเมืองเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วมตามหลักการธรรมาภิบาลที่ภาครัฐจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
รับรู้ ร่วมคิด  ร่วมตัดสินใจ เพ่ือสร้างความโปร่งใสและเพ่ิมคุณภาพการตัดสินใจของภาครัฐให้ดีขึ้น 
และเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกๆ องค์กร (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2548) 
   แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Participation) ได้เข้ามามี
บทบาทส าคัญในการพัฒนาชนบท ทั้งนี้ ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ที่
มุ่งเน้นคนเป็นส าคัญมากกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจ ได้พยายามเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาจาก
ระดับบนลงล่าง (Top-Down) มาเป็นจากระดับล่างขึ้นบน (Bottom-Up) แนวทางดังกล่าวสอดรับ
กับแนวคิดของ โอคเลย์ (Oakle, 1984) ได้กล่าวว่า แนวทางจากระดับล่างขึ้นบนนี้ เกี่ยวข้องอย่างยิ่ง
กั บแนวคิ ดการมี ส่ วน ร่ วมของประชาชน  ซึ่ ง เป็ นสิ่ งที่ ข าดหาย  (Missing Ingredient) ใน
กระบวนการพัฒนา 
   นิรันทร์ จงวุฒิ เวศย์  (2531) กล่าวถึงแนวความคิดเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนไว้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนมีให้เห็นอยู่มากมาย           
และเกิดขึ้นได้ในชุนชนต่างๆ ทั่วโลก ดังจะเห็นได้จากประเพณีลงแขกซึ่งมีการปฏิบัติในหมู่เกษตรกร
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ทั่วโลก การมีส่วนร่วมในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน ตลอดจนสังคมนั้นเกิดจากแนวความคิดส าคัญ   
3 ประการ คือ 1) ความสนใจและความห่วงกังวลร่วมกันซึ่งบังเอิญเห็นพ้องต้องกัน กลายเป็นความ
สนใจและความห่วงกังวลร่วมกันของส่วนรวม 2) ความเดือดร้อนและความไม่พึงพอใจร่วมกันต่อ
สถานการณ์ที่เป็นอยู่และผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มวางแผนและลงมือกระท าการร่วมกัน  3) การตก
ลงใจร่วมกันที่จะเปลี่ยนแปลงกลุ่มหรือชุมชนไปในทิศทางที่พึงปรารถนา โดยการตัดสินใจร่วมกันนี้
จะต้องมีความรุนแรงมากพอที่จะท าให้เกิดความคิดริเริ่มกระท าการที่ตอบสนองความเห็นชอบของคน
ส่วนใหญ่ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมนั้น 
   นิรันทร์  จงวุฒิเวศย์ (2531) ได้กล่าวต่อไปว่าความส าเร็จในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จะต้องมีเงื่อนไขที่ส่งเสริมความส าเร็จ ดังนี้ 1) ประชาชนต้องมีอิสรภาพที่จะมีส่วนร่วม          
2) ประชาชนต้องสามารถที่จะมีส่วนร่วม 3) ประชาชนต้องเต็มใจที่จะมีส่วนร่วม 4) ประชาชนต้องมี
เวลาที่จะมีส่วนร่วมก่อนเริ่มกิจกรรมการมีส่วนร่วมไม่เหมาะในสถานการณ์ฉุกเฉิน  5) ประชาชนต้อง
ไม่เสียเงินเสียทองและค่าใช้จ่ายในการมีส่วนร่วมมากเกินกว่าที่เขาประเมินค่าตอบแทนที่จะได้รับ           
6) ประชาชนต้องมีความสนใจที่สัมพันธ์สอดคล้องกับการมีส่วนร่วมนั้น 7) ประชาชนต้องสามารถ
สื่อสารรู้เรื่องกันทั้งสองฝ่าย และ 8) ประชาชนต้องไม่รู้สึกกระทบกระเทือนต่อต าแหน่งหน้าที่หรือ
สถานภาพทางสังคมหากจะมีส่วนร่วม 
   ในขณะที่ ไพรัตน์  เดชะรินทร์ (2527) ได้กล่าวถึงหลักการและแนวทางการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ไว้ว่า 1) ต้องยึดหลักความต้องการและเป็นปัญหาของประชาชน 
2) ต้องด าเนินการโดยลักษณะกลุ่มเพ่ือสร้างพลังกลุ่มในการรับผิดชอบร่วมกัน 3 ) ต้องค านึงถึงขีด
ความสามารถของประชาชนที่รับด าเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องพ่ึงพาภายนอก 4) กิจกรรมการพัฒนา
ที่น าเข้าไปในชุมชนต้องสอดคล้องกับสภาพสิ่ งแวดล้อมความพร้อมรับของชุมชน 5) การเริ่มต้น
กิจกรรมต้องอาศัยผู้น าชุมชน 6) ขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่
ขั้นต้น 
 2.11.2 ความหมายของชุมชน 
   ประเวศ วะสี (2540) ได้ให้ความหมายของชุมชนไว้ว่า การที่คนจ าพวกหนึ่งเท่าใด
ก็ได้ มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีการติดต่อสื่อสารภายในกลุ่มร่วมกัน มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน มีการ
กระท าและเรียนรู้ร่วมกัน จนท าให้กิจกรรมประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
   พระธรรมปิฎก (ป.อ. ประยุตโต) (2539) ได้ให้ความหมายของชุมชนโดยการ
เปรียบเทียบกับค าว่า “สังฆะ” ในความหมายของหมู่คณะซึ่งสรุปได้ว่า สังฆะ คือ ชุมชนแห่ง
กัลยาณมิตร คือการที่บุคคลมาอยู่ด้วยกันเริ่มตั้งแต่ผู้น า (พระศาสดา) เป็นกัลยาณมิตร คือผู้ที่จะช่วย
เกื้อหนุนผู้อื่นในการพัฒนาชีวิตให้ดี ให้เป็นชีวิตที่เจริญงอกงาม และผู้ที่มาอยู่ด้วย (พระภิกษุ) 
   ก็มาช่วยกัน เอื้ออาทรต่อกัน ให้แต่ละบุคคลพัฒนาตนให้เข้าถึงชีวิตที่ดีงาม เมื่อทุก
คนได้ประโยชน์จากสังฆะ หรือชุมชน แต่ละบุคคลนั้นก็จะต้องประกอบหรือมีส่วนร่วมที่ดี เพ่ือช่วย
เอ้ือเฟ้ือเกื้อหนุนต่อสังฆะหรือชุมชนด้วยเช่นกัน 
   พจนานุกรม Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English 
(1994; อ้างอิงมาจาก สุภาภรณ์ นิยมสรวญ, 2551) ได้ให้ความหมายของชุมชนว่า หมายถึง กลุ่มคนที่
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อาศัยอยู่ในพ้ืนที่แห่งหนึ่ง มีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน มีความเชื่อ ศรัทธา เชื้อชาติ ก ารงาน                  
มีความรู้สึกนึกคิด สนใจ เกื้อกูลและมีความเป็นอยู่ร่วมกัน 
   กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2547) ได้ให้ค าจ ากัดความของชุมชนว่า         
มีนัยหรือพลวัตหรือกระแสของสังคม ซึ่งชุมชนจะต้องมีความสัมพันธ์ของคนในชุมชน โดยมี
องค์ประกอบของชุมชน ดังนี้ 
   1) กลุ่มคนที่มาอยู่ร่วมกันในพื้นท่ีหรือในบริเวณหนึ่ง 
   2) มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของสมาชิก 
   3) มีกิจกรรมร่วมกัน 
   4 รับผลประโยชน์ในกิจกรรมท่ีท าร่วมกัน 
   5) มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน 
   กาญจนา  แก้วเทพ  (2538) ให้ความหมายของชุมชนว่า คือกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ใน
อาณาบริเวณเดียวกัน มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด ฐานะอาชีพคล้ายคลึงกัน การใช้ชีวิตร่วมกันเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันตั้งแต่ระดับครอบครัว ไปสู่ระดับเครือญาติ จนถึงระดับชุมชน นอกจากนี้ยังด ารงไว้ซึ่ง
คุณค่าและมรดกทางวัฒนธรรม ที่ถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานอีกด้วย 
   กล่าวโดยสรุป ชุมชนไม่ได้มีความหมายที่ตายตัว แต่ชุมชนมีความยืดหยุ่น 
เคลื่อนไหว (Dynamic) และเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างต่อเนื่อง เพราะชุมชนเป็นสถานที่เปิด มีการผ่านเข้า
ออกของสมาชิกได้ตลอดเวลา ดังนั้น สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเสมอ 
แม้ว่าชุมชนจะมีองค์ประกอบ ที่ประกอบไปด้วย การอยู่ร่วมกันของสมาชิก การท ากิจกรรมร่วมกัน 
การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีจุดมุ่งหมายและหลักการร่วมกัน และสิ่งที่ชุมชนจะต้องมีและขาดไม่ได้ 
คือ สมาชิกในชุมชนจะต้องได้รับผลที่ดีต่อการปฏิบัติร่วมกัน ชุมชนจึงจะต้องด าเนินต่อไปอย่างราบรื่น 
และจะเป็นชุมชนที่แท้จริง 
 2.11.3 ความหมายของการมีส่วนร่วม 
   ค าว่า “การมีส่วนร่วม” มีผู้ให้ความหมายเอาไว้อย่างหลากหลาย และมีความ
แตกต่างกันไปตามความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซึ่งแต่ละบุคคลอาจจะมี
มุมมองทั้งในแง่แนวคิด หลักการ กระบวนการ และวิธีการปฏิบัติ (ปาริชาติ วลัยเสถียร และคนอ่ืนๆ, 
2546) 
   นเรศ  สงเคราะห์สุข  (2541) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในลักษณะที่เป็นกระบวนการของการพัฒนา ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ ได้แก่ การวิจัย (ศึกษา
ชุมชน) การวางแผน การตัดสินใจ การด าเนินงาน การบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผล 
ตลอดจนการจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดข้ึน 
   ปาริชาติ วลัยเสถียร และคนอ่ืนๆ (2546) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้  
2 ลักษณะ คือ 1) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยการให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น
โครงการ จนสิ้นสุดโครงการ และ 2) การมีส่วนร่วมเพ่ือเป็นการส่งเสริมสมาธิและพลังอ านาจของ
ประชาชน เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม 
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   ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ (2540) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า หมายถึง การ
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในกิจการใดๆ ที่มีผลกระทบต่อตัวของ
ประชาชนเอง  
   ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์  (2527) ได้ให้ความหมายว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน
จะต้องอยู่บนหลักของประชาธิปไตย โดยที่บุคคลนั้นจะต้องมีสิทธิในการก าหนด ต้องตัดสินใจให้
เป็นไปตามท่ีเขาต้องการ เพ่ือส่งผลต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
   อคิน รพีพัฒน์ (2527) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การให้ประชาชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆของชุมชนด้วยตนเอง 
   ชมดี (2524) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนดังนี้ การมีส่วนร่วม
ของประชาชน หมายถึง ความร่วมมือของประชาชนไม่ว่าของปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคนที่เห็นพ้อง
ต้องกันและเข้าร่วมรับผิดชอบเพ่ือด าเนินการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ต้องการโดย
กระท าผ่านกลุ่มองค์กรเพื่อให้บรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์ 
   ไพรัตน์  เดชะรินทร์ (2527) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า             
หมายถึงกระบวนการที่รัฐบาลท าการส่งเสริม ชักน า สนับสนุน และสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชน   
ทั้งในส่วนบุคคลกลุ่มคน ชมรม สมาคม มูลนิธิ และองค์กรอาสาสมัครแบบต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องรวมกัน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์และน โยบายการ
พัฒนาที่ก าหนดไว้ 
   สมยศ  นาวีการ (2535) กล่าวว่า การที่บุคคลต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในองค์กรนั้น
เพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง องค์กรดังกล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้กระท าการให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้น กับท้ังท าให้เกิดความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มด้วย 
   สายทิพย์  สุคตพันธ์ (2534) กล่าวว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในความหมายที่
ลึกซึ้งที่สุด มิได้หมายเพียงเมื่อรัฐก าหนดโครงการอะไรขึ้นมาประชาชนก็ร่วมกันท าแต่ทั้งนี้ต้องอยู่บน
เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงการท างานของกลการพัฒนา การพัฒนาโดยรัฐมาเป็นพัฒนาที่ประชาชน
มีบทบาทหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงหมายถึงการคืนอ านาจในการก าหนดการพัฒนาให้แก่
ประชาชน อย่างน้อยที่สุดประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการวางแผน และด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพความเป็นอยู่ และอนาคตของเรา 
   แสวง รัตนมงคลมาศ (2540) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า หมายถึง  
   1) กระบวนการซึ่งมวลชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในขั้นตอนต่างๆ ของกิจกรรม
ส่วนรวม 
   2) มวลชนที่เข้าร่วมได้ใช้ความพยายามบางอย่างส่วนตัว เช่น ความคิด ความรู้ 
ความสามารถ แรงงาน ตลอดจนทรัพยากรของตนต่อกิจกรรมนั้นๆ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งการเกี่ยวข้อง
ของมวลชนกิจกรรมต่างๆ สองด้าน คือ ด้านคิด หรือก าหนดนโยบาย โดยมวลชนเป็นผู้ให้ข้อมูล
ข่าวสารข้อคิดเห็นมีส่วนแบ่งในอ านาจตัดสินใจและเป็นผู้ก าหนดนโยบายและด้านการท าหรือด้าน
ด าเนินการตามนโยบาย โดยร่วมก าหนดเป้าหมายแผนงาน ด าเนินการในกระบวนการจัดการ
ทรัพยากรการบริหาร 
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   เวร์ทเทม (Werthiem, 1981) ได้กล่าวว่าการมีส่วนร่วม คือ การที่ประชาชนจะ
เข้าไปมีส่วนในการตัดสินใจในระดับต่างๆ ทางการจัดการ การบริหาร และทางการเมือง เพ่ือก าหนด
ความต้องการในชุมชนของตน 
   กล่าวโดยสรุป การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการหรือกิจกรรมที่
เกิดขึ้นในชุมชนและเป็นสิ่งที่เกิดจากความเห็นพ้องต้องกันที่จะด าเนินการกิจกรรมนั้นๆ ให้บรรลุตาม
ความมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้ 
 2.11.4) ลักษณะของการมีส่วนร่วม 
   ลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้มีนักคิด นักวิชาการ และนักพัฒนา
มากมายหลายคนได้เสนอลักษณะของการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
   อนุสรณ์ สุวรรณสทิศกร (2539) กล่าวถึงมีการส่วนร่วมว่า มีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้    
1) ร่วมคิด คือ ร่วมในการประชุมปรึกษาหารือในการวางโครงการ วิธีการด าเนินงานการติดตาม
ตรวจสอบ  และการดูแลรักษา เพ่ือให้กิจกรรมโครงการได้ผลตามวัตถุประสงค์ 2) ร่วมตัดสินใจ คือ 
เมื่อมีการประชุมปรึกษาหารือแล้ว จะต้องร่วมในการตัดสินใจเลือกกิจกรรม หรือ แนวทางที่เห็นว่าดี
ที่สุด หรือเหมาะสมที่สุด 3) ร่วมปฏิบัติตามโครงการ คือ เขา้ร่วมในการด าเนินงานตามโครงการ เช่น 
ร่วมออกแรง ร่วมบริจาคทรัพย์ 4) ร่วมติดตาม และประเมินผลโครงการ คือ เมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้ว 
ได้มีส่วนร่วมในการตรวจตรา ดูแล รักษาประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 
   เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (2535) ได้แบ่งขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชานไว้ 4 ขั้นตอน 
คือ การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนิน
กิจกรรม การมีส่วนร่วมในการลงทุน และปฏิบัติงาน  และการมีส่วนร่วมในการติดตาม และ
ประเมินผล 
   รัตนา บุญมัธยะ (2535) ได้สังเคราะห์กระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จากการท างานของตนเองเป็นขั้นตอน ดังนี้ 
   1) ร่วมหาปัญหา และความต้องการพ้ืนฐานของประชาชน 
   2) ร่วมวิเคราะห์สาเหตุปัญหา ตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหานั้นๆ 
ตลอดจนวางแผนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
   3) รว่มปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหานั้นๆ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีความรู้สึกผูกพัน
เป็นเจ้าของกิจกรรม และผลงาน ช่วยให้กิจกรรมการพัฒนาต่อเนื่อง และยังเป็นกระบวนการเรียนรู้
จากการปฏิบัติงาน 
   4) ร่วมรับผลประโยชน์จากกิจกรรมนั้นๆ 
   5) ติดตามประเมินผล เพื่อหาข้อดี ข้อด้อย อันเกิดจากการด าเนินกิจกรรมพัฒนา
ซึ่งจะน ามาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
   โดยสรุป รูปแบบการมีส่วนร่วมและขั้นตอนการมีส่วนร่วม ซึ่งจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่
มีลักษณะไม่แตกต่างกันมากนัก พอที่จะสรุปรูปแบบการมีส่วนร่วมและขั้นตอนการมีส่วนร่วมได้ ดังนี้ 
   รูปแบบการมีส่วนร่วม มีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ  
   1) การเข้าร่วมด้วยความพึงพอใจ หรือสมัครใจ  
   2) การเข้าร่วมด้วยความสนใจหรือชักน า  
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   3) การเข้าร่วมด้วยการกะเกณฑ์ หรือบังคับ 
   ขั้นตอนของการมีส่วนร่วม มีองค์ประกอบ 5 ประการ คือ  
   1) การมีส่วนร่วมในการส ารวจปัญหา  
   2) การมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นและค้นหาสาเหตุของปัญหา  
   3) การมีส่วนร่วมในการก าหนดปัญหาและวางแผน  
   4) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม 
   5) การมีส่วนร่วมในการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
 2.11.5) หลักการ กระบวนการและปัจจัยในการท างานแบบมีส่วนร่วม 
   การแก้ไขปัญหาที่จะให้ประสบความส าเร็จ จะต้องเกิดจากการกระท าร่วมกันของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกันทุกฝ่าย ในลักษณะของการมีส่วนร่วมทั้งฝ่ายทางการเมือง ฝ่ายภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องปรับทัศนคติ ความเชื่อ และการปฏิบัติ รวมทั้งจิตส านึก
ในการท างาน (สุภาภรณ์  นิยมสรวญ, 2551) ดังนี้ 
   1) เชื่อว่า ประชาชน แกนน าชุมชน มีศักดิ์ศรีและมีขีดความสามารถที่จะพัฒนา
ตนเองได้ หากมีโอกาสและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชน ตลอดจนการเปิดโอกาสให้
แลกเปลี่ยนความคิด วางแผนร่วมกัน 
   2) เชื่อในความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) ว่าชุมชนจะมีบุคคลที่มีภูมิ
ปัญญา และมีมันสมองของชุมชนเสมอๆ 
   3) เชื่อมั่นในการมีส่วนร่วมของชุมชน คือหัวใจในการพัฒนาและแก้ปัญหาของ
ชุมชน 
   4) เชื่อว่าการแก้ปัญหาของชุมชน จะต้องเกิดจากปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน และเกิดจากการมีจิตส านึกร่วมของคนในชุมชน 
   หลักการท างานแบบมีส่วนร่วม 
   1) ให้ชุมชนร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา 
   2) ให้ชุมชนมีบทบาทหลักในการแก้ไขปัญหาของชุมชน 
   3) ใช้กระบวนการกลุ่มของชุมชน องค์กรชุมชน แกนน าชุมชน ผู้น าชุมชน 
ตลอดจนภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
   4) เกิดจากจิตส านึกของประชาชนในชุมชน และความต้องการของชุมชนในการ
แก้ไขปัญหา 
   5) ต้องมีส่วนร่วมกับบุคคลอ่ืนในการแก้ไขปัญหา 
   6) ควรมีการบูรณาการ แผนงาน โครงการและทรัพยากรทุกภาคส่วน 
   กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
   เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (2526) กล่าวไว้ว่า กระบวนการมีส่วนร่วมจะเริ่มจากการค้นหา
ปัญหาและสาเหตุของปัญหา การวางแผนการด าเนินกิจกรรม การปฏิบัติงานแก้ไขปัญหา การร่วมรับ
ผลประโยชน์ และการติดตามประเมิลผล 
   อคิน  รพีพัฒน์ (2531) ได้กล่าวถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของชาวบ้านไว้ 5 ระดับ 
คือ 
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   1) ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา การพิจารณาปัญหา และการจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหา 
   2) ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการค้นหาสาเหตุของปัญหา 
   3) ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการค้นหาและพิจารณาแนวทาง วิธีการในการแก้ไข
ปัญหา 
   4) ชาวบ้านมีส่วนในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา 
   5) ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการประเมินผลของกิจกรรมในการพัฒนาของชุมชน Cohen 
   และ Uphoff (1980) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม มีข้ันตอน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
   1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
   2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 
   3) การส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
   4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโดยให้ความส าคัญกับขั้นตอนการตัดสินใจ ที่
จะด าเนินการแก้ไขปัญหาของชุมชน ซึ่งปัญหาทั้งชุมชนเป็นผู้ก าหนดขึ้นเอง 
   ปัจจัยที่ท าให้เกิดการมีส่วนร่วม 
   การที่ชุมชนจะเข้ามามีส่วนร่วมนั้น มีปัจจัยที่ส่งผลให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม    
ซ่ึงมีนักวิชาการได้เสนอแนวคิด ดังนี้ 
   Koufman (1949) ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนในชนบท พบว่า 
อายุ เพศ การศึกษา ขนาดของครอบครัว อาชีพ รายได้และระยะเวลาการอยู่อาศัยในท้องถิ่น มี
ความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
   การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เพ่ือการกระท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งให้
เกิดประโยชน์ต่อชุมชนนั้น มีนักวิชาการได้เสนอแนวคิดถึงขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชน ดังนี้ 
   Fornaroff (1980) เสนอว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน มีขั้นตอนการมี          
ส่วนร่วม ดังนี้ 
   1) การวางแผน รวมถึงการตัดสินใจในการก าหนดเป้าหมาย กลวิธี ทรัพยากรที่ต้อง
ใช้ตลอดจนการติดตามประเมินผล 
   2) การด าเนินงาน 
   3) การใช้บริการจากโครงการ 
   4) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
   นอกจากนี้  อภิญญา กังสนารักษ์   (2544) ได้น าเสนอขั้นตอนการมีส่วนร่วม 
ของชุมชนว่า ชุมชนต้องมีส่วนร่วมใน 4 ขั้นตอน คือ 
   1) การมีส่วนร่วมในการริเริ่มโครงการ ร่วมค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายใน
ชุมชน ร่วมตัดสินใจก าหนดความต้องการและร่วมล าดับความส าคัญของความต้องการ 
   2) การมีส่วนร่วมในขั้นการวางแผน ก าหนดวัตถุประสงค์ วิธีการ แนวทางการ
ด าเนินงาน รวมถึงทรัพยากรและแหล่งวิทยากรที่จะใช้ในโครงการ 
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   3) การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการด าเนินโครงการ ท าประโยชน์ให้แก่โครงการ โดย
ร่วมช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์  วัสดุอุปกรณ์  และแรงงาน 
   4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ เพ่ือให้รู้ว่าผลจากการด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดยสามารถก าหนดการประเมินผลเป็นระยะต่อเนื่องหรือประเมินผล
รวมทั้งโครงการในคราวเดียวก็ได้ 
   การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสุขภาพ 
   สุภาภรณ์ นิยมสรวญ (2548) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา
สุขภาพเป็นความสัมพันธ์อย่างมากระหว่างการมีส่วนร่วมของชุมชนและกิจกรรม หรือโครงการ
ป้องกันควบคุมโรค การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสุขภาพเป็นกลยุทธ์ที่มุ่งในการส่งเสริมและ
สนับสนุนระบบการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเน้นการดูแลสุขภาพของประชาชนเป็นหลัก รวมถึงเป็น
พันธสัญญาในการส่งเสริมสุขภาพที่ดีกว่าส าหรับประชาชน 
   การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสุขภาพเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่าง
ภาครัฐและภาคท้องถิ่นหรือประชาชนในการวางแผน ส่งเสริมสนับสนุน  ร่วมได้รับผลประโยชน์ใน
กิจกรรมทางด้านสุขภาพ เพ่ือที่จะน าผลที่ได้รับนั้นสู่ท้องถิ่นของตนเอง และพัฒนาสิ่งที่เป็นโครงสร้าง
พ้ืนฐานและเทคโนโลยีในระดับการบริการปฐมภูมิ (สุภาภรณ์ นิยมสรวญ, 2548) 
   โดยสรุป แนวคิดการมีส่วนร่วมจะต้องเกิดจากความเป็นอิสระในการคิด และการ
เข้าร่วมในกิจกรรม ตลอดจนกิจกรรมที่ประชาชนเข้าร่วมนั้นจะต้องเกิดจากปัญหาที่ตนเองเผชิญอยู่ 
และตนเองสามารถแก้ปัญหาได้ นอกจากนี้การเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องไม่ท าให้ตนเองคิดว่าจะเสีย
ประโยชน์หรือรู้สึกว่ากระทบกระเทือนต่อต าแหน่งหน้าที่หรือสถานภาพทางสังคม 
 
2.12 แนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 รุ่ง แก้วแดง (2542) กล่าวถึง แนวคิดการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และนักวิชาการ
ว่า การจัดการศึกษาเป็นสิทธิและหน้าที่ของผู้ปกครอง จึงต้องกระจายความรับผิดชอบไปให้ผู้ปกครอง 
ต้องส่งเสริมให้มีสมาคมผู้ปกครอง (Parent teacher Association) หรือ PTA ในทุกสถานศึกษา
เพ่ือให้มีบทบาทความร่วมมือด้านวิชาการ กิจการนักเรียน สามารถแสดงความคิดเห็นในการประชุม 
ผู้ปกครองและผ่านผู้แทนที่อยู่ในคณะกรรมการโรงเรียนเป็นวิธีที่ให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนมากข้ึน 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  (2542) กล่าวถึง การมีส่วนร่วมของ
สาธารณชนในการปฏิรูปการศึกษาของรัฐชีสแคตเชวัน ประเทศแคนาดาว่า ยุทธศาสตร์ที่สามารถดึง
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมีความส าคัญอย่างยิ่งในทุกขั้นตอนของการปฏิรูปการศึกษา จึงต้อง
วางแผนอย่างรอบคอบ โดยมีขั้นตอนการวางแผนยุทธศาสตร์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 1) ก าหนดบุคคลที่ควรมีส่วนร่วม 
 2) ก าหนดวิธีการต่างๆ ที่จะให้การเข้ามามีส่วนร่วมของสาธารณะชนให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3) ก าหนดกรอบเวลาการด าเนินงาน 
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 การให้ใครเข้ามามีส่วนร่วม ควรพิจารณาจากบุคคลต่อไปนี้ ผู้ปกครอง นักเรียน ครู 
ผู้บริหาร บุคลากรที่ไม่ได้ปฏิบัติงานสอน คณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สมาชิกในชุมชน ผู้แทนองค์กรภาคธุรกิจ ฯลฯ วิธีการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมควรพิจารณาจาก
กระบวนการ ดังนี้ 
 1) การประชุมกับประชาชน 
 2) กลุ่มเป้าหมาย 
 3) การส ารวจ  
 4) การประชุมพิเศษกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ส าหรับบทบาทของผู้ที่ เข้ ามามีส่ วนร่วม ก าหนดให้มีบทบาทส าคัญ ในรูปแบบ
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ตามความเหมาะสม 
 อานันท์  ปันยารชุน (2541) กล่าวทัศนะเรื่อง “ธรรมรัฐกับสังคมไทย” โดยสรุปว่าการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance) มีองค์ประกอบที่จ าเป็นที่เป็นรากฐาน
ของธรรมรัฐ คือการมีส่วนร่วมของประชาชน ความรับผิดชอบ (Accountability)  ความโปร่งใสและ
สามารถคาดการได้มี 4 องค์ประกอบที่มีความเชื่อมโยงกันเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญไทยฉบับปัจจุบัน  
มีรากฐาน คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนจะส่งผลให้เกิดสังคมไทยที่ดี คือการส่งเสริมให้ประชาชนมี
จิตส านึกเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารบ้านเมืองดี จะส่งผลต่อการปกครอง การศึกษาที่ดี
ของประชาชน การศึกษาจะดีต้องมีส่วนร่วมของประชาชน ปัจจุบันมีแนวคิดในการน าเอาหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี มาประยุกต์ใช้กับหลักการบริหารการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
โดยเน้นหลักการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยประชาชน ชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือให้จัดการศึกษา
มีประสิทธิภาพ ชุมชน ท้องถิ่นมีความพึงพอใจ ผู้รายงานจึงได้น าความรู้จากแนวคิด ทฤษฏีหลักการ
บริหารตลอดจนงานวิจัยที่เก่ียวข้องไปประยุกต์ใช้ในการบริหารโรงเรียน ในรูปแบบการมีส่วนร่วมเพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพการจัดการศึกษาให้บรรลุความส าเร็จต่อไป 
 ไพโรจน์ พรหมสาส์น (2541) กล่าวในการบริหารงานแบบประชารัฐว่าสถานการณ์ความ
เปลี่ยนแปลงด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและการบริหารของรัฐอย่างรวดเร็วกว้างขวาง สืบ
เนื่องมาจากความก้าวหน้าด้านสื่อสารเทคโนโลยี ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วสู่ประชาชน 
เพ่ือให้มีการบริหารงานที่ดีจึงมีกระแสเรียกร้องให้มีการกระจายอ านาจและการเข้ามามีส่วนร่วมการ
บริหารงานที่ดี มีประสิทธิภาพโดยสรุป Good Governance  การบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ หมายถึง
การบริหารการปกครองที่มีการจัดการและบริหารจัดการทรัพยากรในการตอบสนองต่อปัญหาของ
ประชาชนการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพประกอบ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมือง        
และสังคมที่ดี เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา (Good Governance) ประกอบด้วย 
 1) การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participation) 
 2) การบริหารงานที่โปร่งใส (Transparency) 
 3) การบริหารงานที่เน้นความเสมอภาค (Equity) 
 4) การบริหารงานที่ค านึงถึงคุณภาพ ประสิทธิผล (Effectiveness) 
 5) การบริหารงานที่เป็นธรรม (Rule of Low) 
 6) การบริหารที่เน้นความรับผิดชอบต่อประชาชน (Responsiveness/Accountability) 
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 การบริหารงานที่ดีมีประสิทธิภาพ Good Governance อาจใช้ค าเรียกได้หลายรูปแบบ
เช่น Governance Quality Governance หรือ Total Quality Governance ซึ่งมีความหมายอย่าง
เดียวกัน 
 1) ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
  ธงชัย สันติวงษ์ (2543) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ การที่
ผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการใช้วิธีการแบบเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีส่วนร่วมในการบริหารด้าน
ต่างๆ เช่น การให้มีส่วนร่วมในการวางแผนช่วยเสนอแนะข้อคิดเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร ตลอดจนการให้โอกาสและมีอิสระกับกลุ่มที่จะตัดสินใจท างานเอกงภายใต้เป้าหมายและ
นโยบายที่มอบหมายไว้ให้กว้าง 
  ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2540) ได้ให้ความหมายของการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม ว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการจูงใจให้ผู้ ร่วมปฏิบัติงานในองค์การได้มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบและร่วมมือในการพัฒนาปฏิบัติอยู่ด้วยความเต็มใจ 
  สมเดช สีแสง (2540) ได้สรุปความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ว่า การ
บริหารแบบมีส่วนร่วม (Participation Management) เป็นการบริหารที่เปิดโอกาสให้พนักงานทุก
ระดับ ได้มีส่วนร่วมในการบริการกิจการภายในขอบเขตเหน้าที่ของตน ถือว่าเป็นการบริหารที่ดี และ
เหมาะสมที่สุดกับคุณสมบัติของมนุษย์ในปัจจุบันการบริหารแบบมีส่วนร่วมนี้ เป็นหลักการส าคัญของ
การบริหารแบบใหม่ที่เรียกว่าการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (Total Quality Control หรือ TQC) 
  จากความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมดังกล่าว จะเห็นว่ามีผู้ให้ความหมายได้
แตกต่างกันพอสรุปได้ว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การมีผู้บริหารใช้การจูงใจให้
ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เกี่ยวข้องได้มีโอกาสมีส่วนในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจร่วมปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนา
งานที่ปฏิบัติให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
  ความส าคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
  1) การมีส่วนร่วมก่อให้เกิดการระดมความคิด ท าให้เกิดความคิดเห็นที่หลากหลาย         
ท าให้สามารถเลือกความท่ีเห็นที่ท าให้การปฏิบัติ มีความเป็นไปได้มากกว่าการคิดเพียงคนเดียว 
  2) การมีส่วนร่วมในการบริหารมีผลในทางจิตวิทยา คือท าให้เกิดการต่อต้ านน้อยลง        
ท าให้เกิดการยอมรับมากข้ึน นอกจากนี้ยังเป็นวิธีการที่ผู้บริหารสามารถใช้ทดสอบว่าสิ่งที่ตนเองรู้ตรง
กับสิ่งที่ผู้ร่วมงานรู้หรือไม่ 
  3) เป็นการเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารที่ดีกว่า สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลประสบการณ์
ในการท างานร่วมกันตลอดจนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
  4) เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงาน หรือผู้เกี่ยวข้องมีโอกาสได้ใช้ความสามารถและทักษะในการ
ท างานร่วมกันเกิดความมีน้ าใจและเกิดความจงรักภักดีต่อหน่วยงานมากขึ้น 
  5) การมีส่วนร่วมจะท าให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้น การตัดสินใจมีคุณภาพมากขึ้น          
และส่งเสริมให้มีการปรับปรุงงาน มีความเป็นไปได้สูง ตลอดจนผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้นด้วย 
  เทคนิคในการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
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  ธงชัย สันติวงษ์ (2543) กล่าวว่า วิธีปฏิบัติในการให้ผู้ปฏิบัติงานหรือพนักงานมีส่วนร่วม
ในการบริหาร อาจท าได้หลายวิธีแตกต่างกันสุดแต่ความเหมาะสม เช่น การจัดให้มีการร่วมประชุม
ออกความคิดเห็น การเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติให้ข้อเสนอแนะใช้การบริหาร โดยยึดวัตถุประสงค์และให้
ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการปรึกษาผลงานต่างๆ และทบทวนเป้าหมาย หรือการจัดกลุ่มคุณภาพ 
กลุ่ม คิว.ซี. (QC) เพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ร่วมกันพิจารณาและแก้ไขปัญหาภายในกลุ่มงานด้วยกันเอง 
  คณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (2540) ได้ให้ความเห็นว่า เทคนิคที่ส าคัญในการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ 
  1) การใช้กลุ่มงานเฉพาะกิจและคณะกรรมการ (Special Task Forces and Committee) 
  2) การมีคณะกรรมการคอยให้ค าแนะน า 
  3) การใช้แนวคิดของหมุดเชื่อมโยง (Linking Pin) 
  4) การติดต่อสื่อสารแบบเปิดประตู 
  5) การระดมความคิด 
  6) การฝึกอบรมแบบต่างๆ 
  7) การบริหารแบบยึดหลักวัตถุประสงค์ (MBO) 
  ประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2540) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ ดังนี้ 
  1) ช่วยสร้างความสามัคคีรวมพลังของบุคคลในองค์กร 
  2) ช่วยให้ทราบถึงความต้องการขององค์กรทั้งหมด 
  3) ช่วยเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการท างานให้สูงขึ้น ลดความเฉื่อยชาในการปฏิบัติงาน   
และการย้ายงาน 
  4) ช่วยลดความขัดแย้งและการต่อต้านจากพนักงานระดับต่ า 
  5) ช่วยสร้างบรรยากาศในการท างาน และให้สุขภาพจิตของคนในองค์กรดีขึ้น 
  6) ช่วยเพิ่มผลผลิตในองค์กร 
  7) สร้างสรรค์หลักการประชาธิปไตยให้เกิดข้ึนในองค์กร 
  8) ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและทะนุถนอม 
  9) ท าให้ผู้ร่วมงานเกิดความรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
  10) เป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการควบคุมงานให้ลดน้อยลง            
และท าให้ผลของงานดีขึ้น 
  สมเดช สีแดง (2540) ได้สรุปถึงประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมประโยชน์ของ
การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานรวมกลุ่มกันใช้ความรู้ ความสามารถ 
สติปัญญาและประสบการณ์ของแต่ละคนร่วมกันปรับปรุงงานในหน่วยงานของตน มีข้อดี คือ 
  1) ผู้ที่รู้ปัญหาดีที่สุด และสามารถแก้ปัญหาได้ดีที่สุด คือ ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดที่สุดจะ
แก้ปัญหาได้ถูกต้องที่สุด 
  2) บุคลากรจะได้เรียนรู้การท างานเป็นทีม และมีส่วนร่วมในการบริหาร 
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  3) ผู้ปฏิบั ติ งานมีความรู้สึ กว่าตนมีคุณ ค่า มีความภาคภูมิ ใจและท างานเต็ม
ความสามารถ 
  กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
  กองนโยบายและแผนส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (2543) ได้
กล่าวถึงกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ดังนี้ 
  1) ร่วมกันก าหนดเป้าหมายและกิจกรรมที่จะด าเนินการ 
  2) ร่วมกันพิจารณาตัวบุคคลที่เก่ียวข้องและติดต่อเพ่ือขอความร่วมมือ 
  3) ประชุมเพ่ือวางแผนการท างานทั้งหมดและแบ่งหน้าที่กันท างาน 
  4) ท าหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการ 
  5) ประชุมร่วมกันเป็นระยะๆ เพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้า ผลงานและปัญหาในการ
ท างานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
  6) ร่วมกันด าเนินงาน 
  7) ร่วมกันประเมินผลการท างาน 
  8) ร่วมกันรับผลจากการด าเนินงาน 
  จากกระบวนการมีส่วนร่วมดังกล่าว การท างานที่ยึดการท างานแบบมีส่วนร่วม ต้องมี
การท างานเป็นระบบทีม  มีการท างานเป็นกลุ่มที่มีการเน้นพฤติกรรมกระบวนการกลุ่มมีการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เน้นการบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์ที่ร่วมกันก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเน้น
คุณภาพนักเรียน 
  จากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการ
บริหารสถานศึกษา ด้วยแนวคิดทฤษฏีต่างๆ และด้านการพัฒนาบุคลากร จึงได้น าความรู้จากหลักการ 
แนวคิด ทฤษฏีไปประยุกต์ใช้ในการบริหารโรงเรียน ให้เกิดประสิทธิภาพสู งสุด ตลอดจนการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่การพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูงขึ้น
ต่อไป 
  ชุมชนกับการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา 
  สุชาดา จักรพิสุทธิ์ (2548) ได้ให้กรอบแนวคิดในการจัดการศึกษาที่ชุมชนมีส่วนร่วม ไว้
อย่างน่าสนใจ ดังนี้ 
  แนวคิดและปัญหา 
  “การมีส่วนร่วม” เริ่มเป็นที่รับรู้ของสังคมไทยในห้วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ด้วยกระแสของ
การเมืองในโลกยุคใหม่ ที่มีทิศทาง De-centralize (กระจายออกจากศูนย์กลาง) และเน้นไปในเรื่อง
สิทธิของพลเมืองทั้งในฐานะปัจเจกและในฐานะหน่วยทางสังคม กับการเคลื่อนไหวและปฏิบัติการของ
ชุมชนไทย ที่คึกคักขึ้นจากความตื่นตัวต่อปัญหาและนโยบายประชานิยม เช่นกัน ที่วาทกรรม"การมี
ส่วนร่วม" ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 2545 อันระบุ
ว่า ในการจัดการศึกษาให้ยึดหลักการ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (มาตรา 8) และใน
กระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ และการมีส่วนร่วมของ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เอกชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันทางสังคมอ่ืน  ความจริง ก่อนหน้ า
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แวดวงการศึกษาไทยก็เริ่มให้ความสนใจต่อแนวทาง "บวร" หรือ
การประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน ระหว่าง บ้าน-วัด-โรงเรียน เพียงแต่
ยังไม่แพร่หลาย และมีการปฏิบัติต่างๆ กันไปตามความเข้าใจ อีกทั้งยังมีปัญหาในระดับกระบวนทัศน์
ของโครงสร้างบริหารการศึกษาส่วนบน ที่ยังไม่เข้าใจว่า การมีส่วนร่วมนั้น มีมิติที่มากไปกว่าการให้
โรงเรียนเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ และความร่วมมือนั้น มีความหมายแตกต่างจากการมีส่วนร่วม
เกือบสิ้นเชิง รวมถึงการมองไม่เห็นลึกซึ้งถึงการเชื่อมโยงบทบาทของการศึกษาในระบบ กับการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่เกาะเกี่ยวบูรณาการไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Live Long 
Education) 
  ตัวอย่างหนึ่งของปัญหาเชิงนโยบายต่อกระบวนการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของสังคม  
คือข้อมูลที่แสดงว่าแม้แต่การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน ที่น่าจะเปิดการลงทุนแก่ภาคเอกชน            
ก็กลับมีแนวโน้มลดลง เหลือเพียงร้อยละ 13 และเป็นสัดส่วนที่คงที่มากว่า 10 ปี โดยมีแนวโน้มลดลง
อีกสาเหตุเนื่องจากการขยายตัวของระบบการศึกษาโดยรัฐ  ที่มีอย่างต่อเนื่อง บนพ้ืนฐานแนวคิดว่า  
รัฐควรด าเนินการจัดการศึกษาเอง จึงมีผลท าให้กฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติต่างๆ มีลักษณะของ
การก ากับควบคุม มากกว่าการส่งเสริม สนับสนุน 
  ในขณะเดียวกัน องค์กรทางสังคมและชุมชนที่จัดการศึกษาเป็นกลุ่มเล็กๆกระจัด
กระจายกันอยู่นั้น ก็มีแนวคิด ปรัชญาและเป้าหมายการศึกษาท่ีแตกต่างไปจากความรู้ความเข้าใจของ
ภาครัฐ เนื่องจากเป็นการศึกษาที่เน้นวิถีชีวิตและการปฏิบัติที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาของชุมชน ที่เรียกกันว่า กลุ่ม การศึกษาทางเลือก (Alternative Education) การจัดการ
ศึกษาโดยชุมชนเหล่านี้จึงถูกกีดกันออกไปจากระบบการศึกษาไทยมาช้านาน แต่ก็น่ายินดีที่กระแส
การปฏิรูปการศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น เริ่มหันมาให้ความสนใจและเปิดที่ทางแก่การเชื่อมโยงซึ่งกัน
และกันมากขึ้น 
  ส าหรับการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครอง ซึ่งถือเป็นหัวใจของการจัดการศึกษาให้
เยาวชน จากผลการวิจัยด้านครอบครัวในรอบ 30 ปีที่ผ่านมายืนยันเสมอมาว่าความสัมพันธ์ที่ดีและ
การช่วยเหลือกันระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองและโรงเรียนใน การจัดการศึกษาให้แก่เด็ก นอกจากจะท า
ให้เด็กประสบผลส าเร็จในด้านวิชาการแล้ว ยังมีส่วนช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์และสังคมท่ีน าไปสู่ความก้าวหน้าในชีวิตอนาคต 
  จึงสรุปได้ว่า การกระจายอ านาจและการบริหารอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ  เป็น
หลักการส าคัญที่สุดของเป้าหมายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดกว้างให้
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันทางสังคม ได้มีบทบาทเป็น “ทุนทางสังคม” และ “ทุนทาง
วัฒนธรรม” ให้แก่การศึกษาทุกระบบ หากแต่ยังหมายรวมถึงการเปิดที่ทางให้ชุมชน สถาบันทาง
สังคม ที่รวมเอาสถาบันครอบครัวไว้ด้วย ได้ปฏิบัติการตรงในการจัดการความรู้และจัดการศึกษาให้แก่
ลูกหลานของเขาเอง รวมถึงการที่สถาบันทางสังคมต่างๆ จะสร้างองค์กรหรือหน่วยงานหรือสถาบันจัด
การศึกษาที่หลากหลายแตกต่างไปจาก ระบบโรงเรียน ไว้เป็นทางเลือกแก่สังคมไทยด้วย 
  อย่างไรก็ดี ในที่นี้เราจะมุ่งท าความเข้าใจ การมีส่วนร่วมในมิติที่เป็นไปได้มากที่สุด
ส าหรับสถานการณ์ในสังคมไทยปัจจุบันนั่น คือ การมีส่วนร่วมจัดการเรียนรู้ระหว่างครอบครัว ชุมชน 
และโรงเรียนในบริบทของการศึกษาในระบบก่อน “ชุมชน” กับ “การมีส่วนร่วม” 
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  ชุมชนในยุคปัจจุบัน ไม่ใช่ชุมชนตามความเข้าใจเดิมอีกต่อไป กล่าวคือไม่แต่เป็นชุมชนที่
มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และอยู่ภายใต้วัฒนธรรมชุด เดียวกันเท่านั้น อีกทั้งไม่ใช่ชุมชนในความหมายที่
เป็นหน่วยการปกครองของรัฐ หากแต่เป็นชุมชนแบบใหม่ที่อาจเรียกว่า “ชุมชนโดยเจตนา” หรือ 
Intentional  Community อันหมายถึง ผู้คนจ านวนหนึ่งที่อาจอยู่ในพ้ืนที่เดียวกันหรือต่างพ้ืนที่ มา
รวมกลุ่มกันภายใต้เจตนาที่จะด าเนินกิจกรรมหรือภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง ร่วมกัน มีความสัมพันธ์
กันในระยะเวลาที่ต่อเนื่อง หากเรามองชุมชนในความหมายใหม่ดังกล่าวนี้ ก็จะพบว่า กลุ่ม-สมาคม
ผู้ปกครอง หรือกลุ่มผู้รู้ท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายที่โรงเรียนอาจเชื่อมโยงถึง ก็เป็น "ชุมชน" อย่างหนึ่ง
นั่นเอง ดังนั้นชุมชนในกระแสโลกา ภิวัตน์อาจล าดับได้ ดังนี้ 
  1) ชุ มชนชนบท : มี วัฒ นธรรม เดิ ม  ระบบ เครือญ าติ  ท าการ เกษตร พ่ึ งพ า
ทรัพยากรธรรมชาติ 
  2) ชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท: วัฒนธรรมผสม ท าการเกษตรรายย่อย/ขายแรงงาน/และ
ธุรกิจรายย่อย พึ่งเมืองพ่ึงธรรมชาติ มีทั้งเครือญาติและกลุ่มความสัมพันธ์ใหม่ 
  3) ชุมชนเมือง: วัฒนธรรมใหม่ รับจ้างหรือท าธุรกิจ พ่ึงพาตลาด กลุ่มความสัมพันธ์ใหม่ 
  4) ชุมชนโดยเจตนา: หลากหลาย มีความสัมพันธ์แนวราบ ท ากิจกรรม/ภารกิจร่วมกัน 
เป็นกลุ่มความสัมพันธ์ใหม่ในระยะเวลาหนึ่ง 
  ส าหรับ “การ มีส่วนร่วม” เมื่อพิจารณาอย่างรอบด้าน เราจะพบว่ามีความหมายที่
แตกต่างอย่างมากกับ “ความร่วมมือ” แต่คนมักสับสนและจัดวางเส้นแบ่งในทางปฏิบัติได้ยาก เพราะ
ความร่วมมือ (Cooperation) นั้นหมายถึง การที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็น “เจ้าของหรือเจ้าภาพ” งาน
หรือกิจกรรมนั้นๆ แล้วขอให้ฝ่ายอ่ืนๆ เข้าร่วม เช่น ขอความร่วมมือด้านทรัพย์ สิ่งของแรงงานหรือ
เวลาในการท ากิจกรรม ฯลฯ มีลักษณะเกิดขึ้นเป็นครั้งๆ ไปไม่มุ่งความต่อเนื่องและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วม แต่มุ่งจะให้กิจกรรมหรืองานนั้นเสร็จตามความต้องการของฝ่ายเจ้าของงาน 
เช่น โรงเรียนต้องการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เป็นโรงเรียน ISO 14000 ผู้บริหารก็เชิญผู้ปกครอง
ประชุมเพ่ือขอความร่วมมือ โดยแจ้งให้ทราบว่า ส่วนของผู้ปกครองจะท าอะไรได้บ้างเพ่ือไปสู่ผลลัพธ์
ดังกล่าว ความสัมพันธ์แบบนี้ ไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วม หากแต่เป็นเพียงความร่วมมือเท่านั้น แต่การ
มีส่วนร่วม (Participation) คือ การที่องค์ประกอบต่างๆ ทั้งครู ผู้เรียน ผู้บริหารการศึกษา ผู้น าชุมชน 
หรือสมาชิกชุมชน มาร่วมกันด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยในการด าเนินการนั้นมีลักษณะของ
กระบวนการ (Process) มีขั้นตอนที่มุ่งหมายจะให้เกิดการเรียนรู้ (Learning) อย่างต่อเนื่อง มีพลวัต 
(Dynamic) คือมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ มีการแก้ปัญหา การร่วมกัน
ก าหนดแผนงานใหม่ๆ เพ่ือสร้างความยั่งยืนในความสัมพันธ์ของทุกฝ่ายที่ เข้าร่วม ซึ่งมีความ
หลากหลายตามความเกี่ยวข้องของกิจกรรมที่จะท า เช่น 
  การสร้างหลักสูตรท้องถิ่นร่วมกันในประเด็นอนุรักษ์ทรัพย์ทรัพยากรและพลังงาน อาจมี
ภาคีและตัวแทนชุมชนที่เข้าร่วม แตกต่างไปจากกิจกรรมค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ที่เป็นแค่
กิจกรรมทั่วไป เนื่องจากหัวใจส าคัญของการมีส่วนร่วมนั้นคือ การระดมความคิด ซึ่งคือการกระจาย
อ านาจอย่างหนึ่งกับความสัมพันธ์ที่เป็นแนวราบ เสมอภาคกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
  หลักการและกระบวนการของ “การมีส่วนร่วม” ได้แก่ 
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  1) การระดมความคิด คือ การคิดค้นและวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน ในลักษณะของการ
ร่วมคิด มิใช่จากฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียว บนพื้นฐานความศรัทธาว่าทุกคนที่เข้ามามีส่วนร่วมนั้นมีศักยภาพ 
  2) การวางแผน คือ น าสิ่งที่ร่วมกันคิดมาก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการร่วมกัน ด้วยการ
ระดมทรัพยากรจากทุกฝ่าย (คน สิ่งของ งบประมาณ เวลา ฯลฯ) 
  3) การลงมือท า คือ การน าแผนงานที่ได้ ไปร่วมกันท าหรือแบ่งงานกันรับผิดชอบ
เพ่ือให้เป็นไปตามแผนหรือเป้าหมายที่วางไว้ 
  4) การติดตามประเมินผล คือ ร่วมกันติดตามผลงานที่ท า และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ระหว่างการท างาน ร่วมกันคิดพัฒนาปรับปรุงให้งานดีขึ้น 
  5) การรับประโยชน์ร่วมกัน มีทั้งผลประโยชน์ทางรูปธรรมที่ต้องการให้เกิดตามกิจกรรม
ที่ท านั้น และผลประโยชน์โดยอ้อม แต่มีความส าคัญมาก คือ การเรียนรู้จากการร่วมคิดร่วมท า  และ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาคีที่พัฒนาไปสู่การมีส่วนร่วมที่สมานฉันท์ เสมอภาค และเอ้ืออาทรกันมากข้ึน
เป็นล าดับ 
  เปิดรั้วโรงเรียนสู่การมีส่วนร่วม  
  พลังของการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครองและชุมชน ย่อมให้ผลลัพธ์อันน่าอัศจรรย์ทั้งในแง่
การแบ่งเบาภาระงบประมาณ บุคลากร รวมถึงทรัพยากรอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศักยภาพและความรู้
จากผู้คนที่อยู่นอกรั้วโรงเรียน แต่ที่ส าคัญคือ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ความเข้าใจของโรงเรียน
เสียใหม่ ในสิทธิการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน เพ่ือโรงเรียนจะเปิดใจกว้างต่อแนวทางที่
สร้างสรรค์ยิ่งขึ้น ซึ่งก าลังเป็นแนวโน้มใหญ่ที่เกิดขึ้นในแวดวงการศึกษาทั่วโลกอยู่ในเวลานี้  แล้วจะ
พบว่า… 
  บทบาทการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครองนั้น มีได้ตั้งแต่ในระดับปฏิบัติและระดับ
นโยบาย ในระดับปฏิบัติได้แก่ การเป็นครูร่วมสอน ที่มีสาระส าคัญมากกว่าการเป็นอาสาสมัครนั่น
หมายถึงการที่ผู้ปกครองจะมีส่วนร่วมในการก าหนดบทเรียน และกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับ
ครูในชั้นเรียนของลูก เนื่องจากผู้ปกครองจ านวนไม่น้อยมีประสบการณ์ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพที่
อาจให้ข้อมูลความรู้ ความช านาญเฉพาะที่มากไปกว่าต าราเรียน ทั้งนี้ครูร่วมสอนควรจะต้องวางแผน
หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การสร้างกิจกรรมหนุนเสริม ไปจนถึงการติดตามประเมินผล
ร่วมกับครู ซึ่งบทบาทเช่นนี้เกิดขึ้นแล้วอย่างมีประสิทธิผลในหลายประเทศ เช่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา 
ญี่ปุ่น สิงคโปร์ 
  นอกจากนี้ ก็อาจมีบทบาทปฏิบัติในการเยี่ยมบ้าน การช่วยเหลือครอบครัวที่มีปัญหา 
หรือมีลักษณะพิเศษ รวมถึงอาจมีบทบาทจัดกิจกรรมที่น่าสนใจในวันหยุดให้แก่กลุ่มพ่อแม่หรือเด็ก  
ตลอดจนการช่วยงานหรือสนับสนุนงานค้นคว้า วิจัย หรืองานห้องสมุดของโรงเรียน โดยปกติ พ่อแม่
ผู้ปกครองจ านวนหนึ่งมักได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสมาคมครู/ผู้ปกครองอยู่แล้ว 
แต่โรงเรียนอาจคิดถึงการมีส่วนร่วมที่มากไปกว่านี้ นับแต่การเชิญผู้ปกครองให้กว้างขวางขึ้น การเปิด
โอกาสให้ผู้ปกครองร่วมคิดตั้งแต่การสร้าง “ธรรมนูญโรงเรียน” เสียด้วยซ้ า ตลอดจนการสนับสนุนให้
เกิดกลุ่มผู้ปกครองที่ติดตามแผนการพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง การสร้างกระบวนการพัฒนา “ผู้น า” 
แก่กลุ่มผู้ปกครอง การกระจายอ านาจให้ผู้ปกครองตรวจสอบผลงานของโรงเรียนได้อย่างโปร่งใส 
ตลอดจนการร่วมเป็นวิทยากร เป็นคณะกรรมแผนการศึกษาต่างๆ เป็นต้น  แต่ในภาพรวมของ
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สังคมไทย พ่อแม่ผู้ปกครองและประชาชนส่วนใหญ่ ยังไม่รู้หรือไม่มีส านึกในเรื่องการมีส่วนร่วมจัด
การศึกษา และแม้แต่ไม่รู้ว่ามี “สิทธิ” ที่จะร้องขอเป็นคณะกรรมการการศึกษาในระดับต่างๆ ตั้งแต่
โรงเรียนไปจนถึงเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  อย่างไรก็ดี จุดชี้ขาดที่ส าคัญยังคงอยู่ที่วิสัยทัศน์  ความเข้าใจของผู้บริหารโรงเรียน 
เนื่องจากนี่เป็นกระบวนการที่รื้อถอนความเคยชินเดิมๆลงอย่างสิ้นเชิง แต่หากปฏิบัติได้จริงจากน้อย
ไปสู่มาก ก็จะให้ผลกระทบในระดับมวลชนอย่างส าคัญ ที่จะก่อเกิดแบบอย่างและโรงเรียนพันธุ์ใหม่ 
ครูพันธุ์ใหม่ ผู้ปกครองพันธุ์ใหม่ นักเรียนพันธุ์ใหม่ ที่น าไปสู่คุณภาพอย่างใหม่ได้อย่างแน่นอน 
  ในส่วนบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชน อาจมีได้ ดังต่อไปนี้ 
  1) การมีส่วนร่วมเป็นแหล่งเรียนรู้ เนื่องจากโรงเรียนย่อมตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนแบบใด
แบบหนึ่งท าเลที่ตั้งของชุมชนและความเป็นมาในอดีต เช่น สภาพทางภูมิศาสตร์ หรือประวัติศาสตร์
ของชุมชน เช่น การก่อตั้งชุมชน การด ารงอยู่ ความสัมพันธ์กับปัจจัยภายนอก ผลกระทบจากความ
เปลี่ยนแปลง เป็นต้น ล้วนเป็นความรู้ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างทักษะการคิด และทัศนคติที่
เหมาะสมและส านึกต่อชุมชนแก่เด็กและเยาวชน ได้แก่ 
   1.1) แบบแผนการผลิตของชุมชน โครงสร้างทางระบบเศรษฐกิจ เกษตรกรรม 
วัฒนธรรม การเมือง สิ่งแวดล้อม ทัศนคติของคนท่ีมีต่ออาชีพ เป็นต้น 
   1.2) วัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งความเชื่อ ค่านิยม ระบบคุณค่า ภูมิปัญญา ของ
กลุ่มต่างๆ ในชุมชน 
   1.3) เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น ประดิษฐกรรม นวัตกรรมหรือการคิดค้น
ด้านการผลิตต่างๆ ของชุมชน ที่อาจพัฒนาหรือเป็นกรณีศึกษา 
   1.4) ผู้น าชุมชนหรือผู้รู้ ในชุมชนย่อมมีผู้น าชุมชน ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ โรงเรียนควรสร้างความสัมพันธ์เพื่อเกื้อหนุนร่วมมือกันต่อไป 
  2) ด้านการศึกษาทางเลือกหรือหลักสูตรท้องถิ่น เพราะชุมชนมีศักยภาพเต็มที่ ในขณะ
ที่โรงเรียนมักมีข้อจ ากัดเรื่องตัวครู หรือบุคลากรในระบบที่จะจัดการศึกษาในหลักสูตรท้องถิ่น รวมถึง
ขาดแคลนองค์ความรู้ เพราะครูในระบบราชการมีความรู้วิชาการที่เน้นไปในเรื่องหลักสูตรที่รับใช้
เศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม เมื่อไม่มีตัวบุคคลในระบบที่เหมาะสม โรงเรียนก็มักเพิกเฉยต่อหลักสูตร
ท้องถิ่นไปเสีย แต่ถ้าหากโรงเรียนปรับเปลี่ยนความคิดใหม่ น าครูชาวบ้านเข้ามาทดแทน ก็จะท าให้
หลักสูตรท้องถิ่นมีชีวิตชีวา ปฏิบัติได้ สอดคล้องกับความเป็นจริง ส่วนในเรื่องงบประมาณ วิธีการ
จัดการเรียนการสอน หรือรายละเอียดต่างๆ นั้น ก็จะคลี่คลายได้ ถ้าให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น 
  3) การมีส่วนร่วมจัดการเรียนการสอน ในลักษณะนี้  อาจเป็นไปได้ตั้งแต่การเป็น
วิทยากรท้องถิ่น ครูชาวบ้าน สถานประกอบการ แหล่งความรู้ ศูนย์การเรียน สถาบันทางราชการและ
ธุรกิจเอกชน อบต. วัด ฯลฯ โรงเรียนอาจส่งนักเรียนไปเรียนรู้โดยตรงภายในชุมชน เช่น ไปฝึกงานใน
สถานประกอบการหรือไปเก็บข้อมูล วิจัย สัมภาษณ์ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชน จากคนเฒ่าคนแก่ 
หรือแม้แต่การให้กลุ่มผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมประเมินผลการจัดการศึกษาดังกล่าวนี้ด้วย รวมถึงมี
ส่วนร่วมวางแผน การศึกษา การออกแบบหลักสูตรที่ต้องใช้องค์ความรู้ของชุมชน เป็นต้น  โดย
โรงเรียนสามารถประยุกต์ความรู้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนใน หลักสูตรวิชาต่างๆ ซึ่งเป็นไป
ได้ตั้งแต่การเป็นรหัสวิชา การท ารายงาน โครงการ สถิติ Portfolio ฯลฯ  
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  4) การมีส่วนร่วมในการจัดการ ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ การจัดการโครงการ 
การรณรงค์ การบริหารหรือจัดหางบประมาณ - ความร่วมมือ การบ าเพ็ญประโยชน์ การเข้าร่วม
ด าเนินงานวาระพิเศษต่างๆ เช่น แผนงานรณรงค์ยาเสพติด โครงการอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น 
  5) การมีส่วนร่วมในระบบ Whole School Approach (W.S.A) ในสถานศึกษา 
หมายถึงการจัดระบบบริหารจัดการ การเรียนการสอนทั้งด้านกายภาพ และชีวภาพ ให้เหมาะแก่การ
เรียนรู้ร่วมกันหรือก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ทั้งภายในสถานศึกษาและจากชุมชน อาทิ การ
ให้ชุมชนร่วมจัดจัดสิ่งแวดล้อม การฝึกอบรมแก่บุคลากร การจัดท าป้ายนิเทศ นิทรรศการ การจัดท า
สื่อ เสียงตามสายฯ เป็นต้น 
  เรายังอาจ คิดค้นกระบวนการมีส่วนร่วมได้อีกมาก หากรู้จักการท างานร่วมกับชุมชน 
ชุมชนจะเป็นขุมพลังของโรงเรียนได้ไม่ยาก  โดยโรงเรียนจะต้องท าให้การศึกษาข้ามพ้นไปจาก
ห้องเรียนแบบเก่า ด้วยกระบวนการเรียนรู้และการท ากิจกรรมอย่างมีส่วนร่วม ที่มีลักษณะ 
  1) มุ่งผลลัพธ์ของการเรียนรู้ (Learning Outcome) ที่นักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้น า
ชุมชน และภาคีต่างๆ จะเกิดความรู้ความเข้าใจในบางเรื่องบางปัญหาร่วมกัน มากกว่ากิจกรรมของ
การสร้างวัตถุ (เช่น จัดหาถังขยะ การปรับปรุงสวนหย่อม)  
  2) เน้นการมีส่วนร่วมและบทบาทของชุมชนกับโรงเรียนอย่างเสมอภาค สมานฉันท์ 
มิใช่กิจกรรมของโรงเรียนฝ่ายเดียว หรือมีชุมชนเข้าร่วมอย่างจ ากัดหรือเป็นครั้งคราว 
  3) มีแนวโน้มของความยั่งยืนในระยะยาว สามารถขยายผลต่อเนื่องไปได้ มิใช่กิจกรรม
ระยะสั้น ที่ท าเสร็จสิ้นไปในช่วงเวลาเฉพาะหน้าเท่านั้น 
  4) มีเนื้อหาที่สัมพันธ์กับฐานชีวิต ฐานวัฒนธรรมและฐานทรัพยากรของชุมชน 
  5) เป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงเข้ากับการเรียนการสอน มิได้แยกออกมาต่างหาก 
  6) เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะสร้างสรรค์ สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของชุมชนโรงเรียนที่จะด าเนินการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเช่นนี้ได้ จะต้องท าความรู้จักเข้าใจชุมชน 
เข้าใจวัฒนธรรม จิตวิญญาณ และศักยภาพของชุมชน 
 
2.13 สภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอน 
 สิ่งแวดล้อม (Environment) หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราทั้งสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่
ไม่มีชีวิตทั้งที่เป็นสสารและพลังงาน ซึ่งอาจได้แก่ ธรรมชาติที่อยู่รอบๆ ตัวเรา คือ ดิน น้ า อากาศฟ้า 
ภูเขา ฯลฯ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเช่น  ถนน บ้าน เรือน ที่พักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม         
และประดิษฐกรรมด้านวัตถุ เช่น รถยนต์ ผงซักฟอก ถุงพลาสติก เป็นต้น มนุษย์นอกจากจะเป็นส่วน
หนึ่งของสิ่งแวดล้อมแล้ว การกระท าของมนุษย์ยังมีผลในการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 
และในท านองเดียวกันสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้น ก็จะมีผลโดยตรงต่อความเป็นอยู่
และคุณภาพของชีวิตมนุษย์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีก็คือ สิ่งแวดล้อมที่ท าให้สิ่งที่มีชีวิตมีสุขภาพอนามัย   
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคมดี ตามหลักพระพุทธศาสนามี 2 ประการคือ 1) สิ่งแวดล้อมภายนอก 
(ปรโตโฆสะ) หรือกัลยาณมิตร 2) สิ่งแวดล้อมภายใน (โยนิโสมนสิการ) การตริตรองโดยอุบายอันแยบคาย 
 2.13.1 สิ่งแวดล้อมภายนอก (ปรโตโฆสะ) หรือกัลยาณมิตร (พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 
2538)  
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   กล่าวถึง การจัดสภาพแวดล้อมหรือหลักการบริหารอาคารสถานที่  และอุปกรณ์
การศึกษาไว้ว่า “อาคารและสิ่งแวดล้อมนอกจากจะเป็นที่พักอาศัยที่มีความมั่นคง แข็งแรง คุ้มแดด มี
ความสมบูรณ์ และอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และยังเป็นที่พบปะสังสรรค์ มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
ระหว่างครู นักเรียน ผู้บริหาร โรงเรียนและประชาชนทั่วไป  อาคารเรียนยังเป็นศูนย์รวมของ
นักวิชาการ วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเป็นศูนย์กลางของการจัดกิจกรรมทางด้านความคิด
เพ่ือนักเรียนและชุมชน นอกจากนี้อาคารและสภาพแวดล้อมในโรงเรียนยังมีอิทธิพลต่อการแสดงออก
ทางพฤติกรรม ทัศคติ ค่านิยม สติปัญญา และสังคมของนักเรียนและครูอีกด้วย” อาคารและ
สภาพแวดล้อมที่ดีช่วยท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี ก่อให้เกิดความจงรักภักดีและความภาคภูมิใจ
ต่อสถาบันบริเวณภายในโรงเรียนสามารถจ าแนกได้ ดังนี้ 
   1) บริเวณโรงเรียน (Study area) บริเวณที่เรียน (Study Classroom) หมายถึง
ห้องเรียน โดยทั่วไปซึ่งใช้สอนตามปกติ ไม่มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ หรือกิจกรรมอ่ืนที่
นอกเหนือไปจากการเรียนการสอน ข.ห้องเรียนเฉพาะ (Special Classroom) หมายถึง บริเวณท่ีเน้น
การเรียนรู้ต่างๆหรือห้องเรียนประจ า ที่มีลักษณะพิเศษ คือ ต้องการอุปกรณ์ เครื่องใช้แตกต่างไปจาก
ห้องเรียนอื่นๆ เช่น ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องศิลปะ เป็นต้น 
   2) บริเวณบริการและสนับสนุนการเรียน (Auxiliary Spaces) หมายถึงบริเวณจัด
ขึ้นเพ่ือเน้นกิจกรรมอ่ืนๆ ซึ่งนอกจากกิจกรรมภายในห้องเรียน เน้นอ านวยความสะดวกโดยการ
ให้บริการแก่ครูและนักเรียนช่วยให้การด าเนินการของโรงเรียนเป็นไปอย่างราบรื่น  ได้แก่ บริเวณ
บริหารและธุรการ ห้องพักครู ห้องน้ า ห้องส้วม ห้องแนะแนว ห้องพยาบาล ห้องสมุด ห้องประชุม 
เป็นต้น 
   3) บริเวณที่พักผ่อนหย่อนใจ (Recreation Area) หมายถึงบริเวณที่นักเรียนใช้
พักผ่อนอิริยาบถ พะปะสังสรรค์ระหว่างเพ่ือนฝูง เป็นต้น 
   4) บริเวณท่ีพักอาศัย (Residential Area) หมายถึง บริเวณที่ใช้เป็นที่พักอาศัยของ
นักเรียนครู คนงาน ภารโรง เช่น บ้านพักครู หอพักนักเรียน เป็นต้น 
   สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงเลือกเสนาสนะที่สงัดอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ           
และสะอาดร่มเย็นมากกว่าในราชธานี ในมงคลสูตรอันอุดม ซึ่งเป็นธรรมะที่บุคคลพึงเลือกประพฤติ
ปฏิบัตินั้นได้มีคาถาบทหนึ่งในมงคลสูตรว่า “ปฏิรูปเทสวาโส จะ...เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ” การอยู่ใน
ประเทศ (คาม หมู่บ้าน นคร ชนบท) อันสมควรเป็นมงคลสูงสุด การจัดการสิ่งแวดล้อมที่จูงใจให้
ศึกษาหาความรู้นั้นนอกจากท าให้เกิดศรัทธาแล้วในทางพระพุทธศาสนายังมีค าที่แสดงถึงความพอใจ            
และแรงจูงใจที่ใคร่จะเรียนรู้ ได้แก่ ปีต ิปาโมชะ ปสาทะ แปลว่า ความยินดีพึงใจ เลื่อมใส 
   สิ่งแวดล้อมที่ดีอีกลักษณะหนึ่ง คือ สิ่งแวดล้อมที่ปราศจากสิ่งยั่วยุให้กระท าผิด
กระท าชั่ว และขาดสมาธิ ไม่อยู่ท่ามกลางแห่งอบายมุขและคนพาลซึ่งจะท าให้บุคคลถูกชักจูงในทาง
เสื่อมได้ แสดงให้เห็นว่า พระพุทธเจ้าทรงเห็นมีความเข้าใจถึงอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น
สถานที่ บุคคล วัตถุ และธรรมชาติ ว่าสามารถสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการฝึกหัดอบรมกาย
วาจา และจิตใจของมนุษย์ได้อย่างมากทีเดียว การเลือกสถานที่ปฏิบัติธรรมจึงต้องเงียบสงัดจากคน
และเสียงรบกวน ภิกษุทั้งหลายจึงต้องหลีกเร้นออกจากหมู่บ้านแออัดสับสนไปหาความสงบตามป่า
ภูเขา และถ้ า เป็นต้น 
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   ลักษณะสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดพระพุทธศาสนา จะเห็นได้ว่าตัวอย่างของวัดใน
พระพุทธศาสนา มีลักษณะกว้างขวาง ปลอดโปร่ง ร่มรื่น สงบ และเย็นสบาย กุฏิและเสนาสนะมี
ลักษณะเรียบง่าย สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ส่วนพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกา เมื่ออยู่
ในที่ใดก็ต้องท าความส ารวมทั้งกาย วาจา ใจ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการฝึกหัดอบรมตน ได้บรรลุวัตถุประสงค์
คือสงบอย่างแท้จริง 
   พนม พงษ์ไพบูลย์ (2538) ได้กล่าว ถึงลักษณะของสิ่งแวดล้อมของวัดหรือส านัก
เรียนที่เหมาะสมกับการศึกษาธรรมะว่า ส านักเรียนนั้นควรมีลักษณะ ดังนี้ 
   1) วัดมีบริเวณกว้างขวางพอสมควร ต้องพิจารณาถึงขนาดชุมชนที่อยู่โดยรอบวัด
กิจกรรมของวัดทีพึงจะมีประกอบกันด้วย วัดในชุมชนเล็กๆ อาจไม่ต้องมีพ้ืนที่มากนัก แต่วัดในชุมชน
ใหญ่ ถ้ามีพ้ืนที่กว้างขวางก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งขึ้น พ้ืนที่ขนาด 10-15 ไร่ เป็นพ้ืนที่ไม่มากไม่น้อย
เกินไป พอเพียงส าหรับดูแลรักษาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ 
   2) วัดควรอยู่ห่างไกลจากสิ่งรบกวนต่างๆ วัดที่อยู่ในย่านกลางของชุมชนมักจะมี
ปัญหาเรื่องเสียงรบกวน ผู้คนพลุกพล่าน ขาดความสงบ วัดที่มีโรงงานอยู่ใกล้ๆ อาจมีปัญหาเรื่องกลิ่น 
เสียง และควัน วัดที่อยู่ติดถนนสายหลักที่มีการจราจรหนาแน่น ก็ท าให้มีเสียงรถรบกวนตลอดเวลา
เป็นต้น ที่ตั้งวัดที่เหมาะสมจึงควรให้ปราศจากสิ่งที่อาจจะรบกวนทั้งหลาย  แต่ถ้าเลือกไม่ได้ก็ควร
หาทางให้สิ่งที่จะรบกวนหรือเป็นพิษอยู่ห่างจากวัดให้มากท่ีสุดเท่าที่จะท าได้ 
   3) วัดต้องมีความสงบและร่มรื่น จะเป็นที่ดึงดูดใจให้ประชาชนสนใจเข้าวัดเป็น
อย่างดีความร่มรื่นจะเกิดขึ้นได้ วัดต้องมีความสนใจรักต้นไม้ ปลูกต้นไม้ ทั้งไม้ดอกไม้ประดับไม้ยืนต้น
มากๆให้ดูร่มครึ้ม เขียวชอุ่มสดชื่นอยู่ตลอดเวลาถ้ามีการผสมผสานการปลูกต้นไม้หลากหลายพันธุ์ให้
ขึ้นเป็นธรรมชาติ ทั้งไม้ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา คือ ต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นมะม่วง เป็นต้น รวมไม้
พ้ืนบ้านที่ขึ้นงอกงามตามธรรมชาติก็จะช่วยให้วัดดูร่มรื่น นอกจากนี้ต้นไม้ต่างๆ ยังช่วยกรองเสียง 
กรองอากาศเป็นพิษให้เกิดบรรยากาศท่ีสงบมากขึ้น (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539) 
   4) วัดควรมีความงามตามธรรมชาติ วัดบางแห่งเน้นการสร้างถาวรวัตถุที่ใหญ่โต      
แต่วัดที่เน้นการปรับปรุงแต่งธรรมชาติที่มีอยู่ให้สวยงามยิ่งขึ้น  จะเป็นวัดที่ประทับใจผู้คนที่พบเห็น   
วัด ควรปลูกไม้ดอกไม้ประดับควบคู่กับไม้ใหญ่ให้ดูสวยงามอาจตกแต่งบริเวณเป็นถ้ าเป็นภูเขาเป็นเนิน
หินหรือเป็นสระน้ าผสมกันไปจะท าให้วัดสวยงามยิ่งข้ึน 
   5) วัดมีความสะอาด ความสะอาดจะช่วยให้วัดดูสงบร่มเย็น สวยงามมากยิ่งขึ้น           
วัดควรให้ความส าคัญกับการดูแลและก าจัดขยะมูลฝอย ให้มีการเก็บท าลายให้เป็นที่เรียบร้อย ไม่ควร
ให้มีบ่อน้ าขังเน่าเหม็น เป็นที่เพาะพันธุ์เชื้อโรคต่างๆหรือมีกองเศษวัสดุก่อสร้างจนดูรกรุงรัง 
   6) วัดควรมีความเป็นระเบียบ ควรมีแผนผังวัด เพ่ือก าหนดพ้ืนที่ใช้สอยว่าบริเวณ
ไหนจะใช้ประโยชน์อะไรบ้าง ทั้งในปัจจุบันและอนาคตรวมทั้งจัดระเบียบถนนหนทางเท้าให้เหมาะสม
และสวยงามด้วย 
   7) วัดมีเสนาสนะเพ่ือการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์และพุทธบริษัท ตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม คือ จัดให้มีส่วนที่จ าเป็นที่สุดก่อนเป็นล าดับแรกที่จ าเป็นน้อยกว่าควรจัดหาใน
ล าดับหลังๆ สิ่งก่อสร้างควรเหมาะกับจ านวนพระสงฆ์และพุทศาสนิกชนที่จะมาวัด 
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   8) วัดมีสิ่งที่เป็นศูนย์กลางรวมจิตใจของประชาชน เช่น พระพุทธรูป เจดีย์ วิหาร
ศิลปวัตถุทางพระพุทธศาสนา ภาพวาด ตู้พระธรรม หรือแม้แต่ต้นไม้ก้อนหิน ถ้ าตามธรรมชาติ          
ถ้าดูแลรักษาให้ดีจะมีคุณค่ายิ่ง ดึงดูดใจให้ผู้คนเข้ามาวัดได้มาก วัดอาจสร้างขึ้นมาใหม่ก็ได้ แต่ไม่
จ าเป็นต้องเป็นของใหญ่โตหรูหราราคาแพง 
   9) วัดมีสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานพอเหมาะสมกับสภาพสิ่งอ านวยความ
สะดวกเหล่านี้ อาจรวมถึงน้ า ไฟ แต่ที่ส าคัญคือ มีอาคารสถานที่เหมาะกับการปฏิบัติศาสนกิจปฏิบัติ
กิจกรรมทางศาสนาและเพ่ือการพักผ่อนจิตใจของประชาชน  มีที่นั่งพัก หาความสงบตามมุมต่างๆ 
ตามโคนไม้ มีแสงสว่างตามทางเดิน มีถนนทางเท้าไปสู่จุดหาความสงบร่มรื่น มีที่อ่านหนังสือ เป็นต้น 
   10) วัดมีพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบข้อแรกๆ ที่กล่าวถึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมของวัด แต่วัดจะเป็นวัดได้ พระสงฆ์ในวัดเป็นส่วนประกอบส าคัญที่สุด จริยวัตรของ
พระสงฆ์จะเป็นที่สนใจของประชาชน 
   11) วัดมีพระสงฆ์ที่มีความรู้ ความเข้าใจในพระธรรมวินัยอย่างแท้จริง วัดจะเป็น
เช่นนี้ได้ผู้น าของวัดต้องส่งเสริมให้พระในวัดได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยอย่างกว้างขวาง
เช่น มีการศึกษาพระปริยัติธรรม เปรียญธรรม มีหนังสือ มีห้องสมุด ให้ศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวาง
สร้างบรรยากาศในวัดให้เหมาะสมกับการศึกษาเล่าเรียน จะท าให้วัดมีพระที่มีความรู้ความสามารถที่
จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาสั่งสอนอบรมผู้สนใจในธรรมได้อย่างลึกซ้ึงแท้จริง 
   12) วัดมีกิจกรรมเพ่ือการศึกษาธรรมะแก่ประชาชน เป็นต้นว่ามีการสอนธรรมะ
ให้แก่เด็ก เยาวชน ผู้สนใจใคร่รู้ อาจมีโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มีการเทศนาในวันพระ           
และวันส าคัญเป็นประจ าและมีกิจกรรมอ่ืนๆ ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น 
   13) วัดมีกิจกรรมภาคปฏิบัติเพ่ือความสงบทางจิตใจให้กับประชาชนผู้สนใจ
สม่ าเสมอเป็นประจ า เช่นมีการฝึกจิตท าสมาธิในรูปแบบและวิธีการต่างๆ ส่งเสริมการถืออุโบสถศีล
ของอุบาสกอุบาสิกา 
   14) วัดเป็นแหล่งบริการเพ่ือเพ่ิมพูนการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน เช่น มีห้องสมุดประชาชน เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาศึกษาหาความรู้ห้องสมุดกลางแจ้ง          
และห้องสมุดปกติ มีการจัดวิทยากรแนะน าการท ามาหากิน การดูแลสุขภาพอนามัย มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกให้ประชานได้พักผ่อนหย่อนใจและหาความสงบภายในวัดเป็นต้น 
   15) วัดควรท าหน้าที่เป็นผู้น า ชักจูงให้ประชาชนได้ปรึกษาหารือกันเพ่ือสร้างความ
สงบสุข ความเจริญรุ่งเรืองของชุมชนวัดอาจเป็นผู้น าในการชักชวนให้ประชาชนได้ช่วยกันพัฒนา
ท้องถิ่นของตนในด้านต่างๆ (พนม พงษ์ไพบูลย์, 2538) 
   นอกจากคุณสมบัติดังกล่าวจะส าเร็จได้ช้าหรือเร็วประการใดย่อมขึ้นอยู่กับฝ่าย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ส าคัญวัดต้องเป็นของชุมชนให้มีความรู้สึกว่าวัดเป็นของเขาที่หวงแหนช่วยกัน
พัฒนานอกจากจะมีสิ่งแวดล้อมภายนอกท่ีมีลักษณะเป็นวัตถุสิ่งของสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ แล้ว
สิ่งแวดล้อมที่ส าคัญโดยตรงต่อการเรียนรู้ก็คือบุคคลที่ให้ความรู้หรือครู ซึ่งก่อนจะเริ่มต้นกระบวนการ
เรียนการสอนจะต้องแสดงตนเป็นกัลยาณมิตรให้นักเรียนเกิดศรัทธาต้องแสดงความรักเมตตาต่อศิษย์ 
ศิษย์ที่ดีต้องมีความพึงพอใจใฝ่เรียนรู้นอกจากนั้นครูและศิษย์ต้องเชื่อมั่นในสาระความรู้ที่จะศึกษา
และมีความคิดเห็นว่าสาระความรู้จะช่วยน าไปสู่ความเจริญ (พนม พงษ์ไพบูลย์, 2538) พระราชวรมุนี 
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ได้เขียนอธิบายในแง่ของคุณสมบัติและวิธีการสั่งสอนครูผู้เป็นกัลยาณมิตรควรมีธรรมะ  6 ประการ     
(1) ขิปฺปนิสนฺติ เข้าใจ (2) ธารกชาติโก เป็นผู้ทรงจ าสิ่งที่ไดฟังมาแล้ว (3) อตฺถุปริกฺขี เป็นผู้พิจารณา
เนื้อความสิ่งที่ได้ทรงจ ามาแล้ว (4) ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน รู้อรรถรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่
ธรรม (5) สนฺทสฺสโก สมาทปโก เป็นผู้อาจหาญเองและชักชวนผู้อ่ืนให้ห้าวหาญ (6) กลฺยาณวาโจ เป็น
ผู้มีวาจางาม กล่าวถ้อยค าไพเราะสละสลวยมีประโยชน์ ครูเป็นบุคคลที่สามารถจัดสภาพแวดล้อม 
แรงจูงใจ และวิธีการสอนให้ศิษย์เกิดศรัทธาที่จะเรียนรู้ น าไปสู่การปฏิบัติจนประจักษ์จริงการสอนโดย
โยนิโสมนสิการใช้สอนได้ทุกระดับการศึกษา มุ่งเน้นให้ครูเป็นกัลยาณมิตรของศิษย์ มีความสัมพันธ์อัน
ดีต่อกันมีโอกาสคิดแสดงออกปฏิบัติอย่างถูกวิธีจนใช้ปัญญาแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม (พระราชวรมุนี, 
2528) 
 2.13.2 สิ่งแวดล้อมภายใน (โยนิโสมนสิการ)  
   การตริตรองโดยอุบายอันแยบคายพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของปัญญาชน
มากกว่าความเชื่อ เมื่อพุทธศาสนิกชนมีความตั้งมั่นที่จะศึกษาพุทธธรรม ทุกคนต้องฝึกฝนให้รู้จักคิด 
พิจารณา ไตร่ตรอง ควบคู่ไปกับการศึกษาค้นคว้าและการปฏิบัติ  คนที่จะเข้าใจถึงแก่นแท้ของ
พระพุทธศาสนา จะต้องถึงพร้อมด้วย โยนิโสมนสิการ รู้จักคิดแยบคาย การคิดอย่างมีระบบ          
คิดถูกต้อง ใช้สติปัญญาศึกษา เป็นปัจจัยภายในที่ส าคัญที่สุดในระบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธ
วิธีพระราชวรมุนี ได้อธิบายความหมายของโยนิโสมนสิการดังนี้  “ว่าโดยรูปศัพท์ โยนิโสมนสิการ 
(พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2538) ประกอบด้วย โยนิโส กับมนสิการ โยนิโสมาจาก โยนิ            
ซึ่งแปลว่า เหตุต้นเค้า แหล่งเกิดปัญญา อุบาย วิธีทาง ส่วนมนสิการ แปลว่าการท าในใจ การคิดค านึง
นึกถึง ใส่ใจ พิจารณา” เมื่อแปลรวมกันจึงแปลว่า การท าในใจให้แยบคาย ได้อธิบายไว้ว่า 1) อุปา
ยมนสิการ แปลว่า คิดหรือพิจารณาโดยอุบายคิดอย่างมีวิธีหรือคิดถูกวิธี  หมายถึงคิดถูกวิธีที่จะให้
เข้าถึงความจริง 2) ปถมนสิการแปลว่า คิดเป็นทางหรือคิดถูกทาง คือคิดได้ต่อเนื่องเป็นล าดับ 3)กา
รณมนสิการ แปลว่า คิดตามเหตุคิดค้นเหตุ คิดตามเหตุผลโดยการสอนให้เกิดสิ่งเร้าภายใน 10 วิธี คือ 
1) คิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย 2) คิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ 3) คิดแบบรู้เท่าทันธรรมดา 4) คิด
แบบแก้ปัญหา 5) คิดแบบสัมพันธ์หลักการกับความมุ่งหมาย 6) คิดมองคุณโทษและทางออก 7) คิดแบบ
คุณค่าแท้และคุณค่าเทียม 8) คิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม 9) คิดตามสภาพเป็นอยู่ปัจจุบัน 10) คิด
จ าแนกแยกแยะออกให้ครบทุกแง่ทุกมุม สรุปว่าพูดในเชิงวิชาการในแง่การท าหน้าที่วิธีโยนิโสมนสิการ 
ทั้งหมดสรุปลง 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
   1) โยนิโสมนสิการแบบปลุกปัญญามุ่งให้เกิดความรู้แจ้งตามสภาวะ เน้นที่การขจัด
อวิชชาเป็น ฝ่ายวิปัสสนา มีลักษณะเป็นการส่องสว่าง ท าลายความมืด หรือช าระล้างสิ่งที่สกปรก 
ให้ผลไม่จ ากัดกาลหรือเด็ดขาดน าไปสู่โลกุตตรสัมมาทิฎฐิ 
   2) โยนิโสมนสิการแบบสร้างเสริมคุณภาพจิต มุ่งปลุกเร้ากุศลธรรมอ่ืนๆ เน้นที่การ
สกัด หรือข่มตัณหา เป็นฝ่ายสมถะ 
   กล่าวสรุปการสร้างศรัทธาพ้ืนฐานจากองค์ประกอบ 2 ประการ ปัจจัยภายนอก 
ได้แก่ สิ่งแวดล้อมที่มีบรรยากาศก่อให้เกิดแรงจูงใจและครูผู้เป็นกัลยาณมิตร เมื่อเกิดศรัทธาขึ้นแล้ว
ย่อมสนับสนุนให้ปัจจัยภายในคือวิธีการแห่งปัญญา(โยนิโสมนสิการ)มีก าลังแรงพัฒนาขึ้นโดยล าดับ
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การสอนตามแนวพุทธวิธีจึงมีลักษณะสมบูรณ์ สมดุลเกิดความไพบูลย์ ด้านกาย วาจา ปัญญา ความรู้ 
และจิตใจ  ซึ่งมนุษย์พึงมีได้จากการฝึกอบรมของตน (พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2538) 
   พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2538) ได้กล่าวเกี่ยวกับการศึกษาของคณะ
สงฆ์ไว้ในการปาฐกถาพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการของเจ้าคณะพระสังฆาธิการและผู้อ านวยการ
เขตพ้ืนที่การศึกษาทั่วประเทศ เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 
2547 ณ หอประชุมพุทธมณฑล อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ว่าก่อนหน้านี้คณะสงฆ์เคยตก
รถไฟปฏิรูปการศึกษาในประเทศหลายขบวนแล้ว รถไฟขบวนที่ผ่านมาพอตกได้ แต่รถไฟขบวนนี้ไม่
ควรตก เพราะเป็นขบวนใหญ่กว่าทุกครั้งที่ผ่านมาก นี่นับเป็นครั้งแรกในรอบร้อยปีที่ประเทศไทยมี
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ถ้าตกรถไฟขบวนนี้แล้วคณะสงฆ์คงหมดโอกาสที่จะพัฒนา
การศึกษาพระพุทธศาสนาและการศึกษาสงฆ์นี่เรียกว่าเป็นรถไฟขบวนสุดท้ายในการขับ เคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษา ถ้าคณะสงฆ์พลาดโอกาสครั้งนี้แล้ว นอกจากจะตามฝ่ายบ้านเมืองและศาสนาอ่ืนไม่
ทันในเรื่องการจัดการศึกษาแล้ว คณะสงฆ์ยังเสียโอกาสที่ดีในหลายเรื่อง รวมทั้งเรื่องที่เราก าลัง
พยายามเกาะขบวนรถไฟอยู่ในขณะนี้นั่นคือเรื่องกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
สถาบันพระพุทธศาสนา ที่จะท าให้พระปริยัติธรรมแผนกธรรมและพระปริยัติธรรมแผนกบาลีเป็น
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2548) 
   พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2548) ได้กล่าว ถึงการประกันคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมแผนกบาลีไว้ว่า ขณะนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีจะต้องถูกตรวจสอบคุณภาพด้วยหรือไม่ แต่ก็เป็นหลักธรรมดา
ว่า ถ้าโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐ
เท่าเทียมกันกับการที่รัฐสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนปกติของรัฐส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาก็ต้องเข้ามาตรวจสอบและประเมินคุณภาพซึ่งจะเป็นเรื่องที่
ดี เพราะท าให้โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีสามารถแข่งขันกับโรงเรียนประเภท
อ่ืนได้ (พระธรรมโกศาจารย์.(ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2548) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
ได้กล่าวถึงการศึกษาของพระสงฆ์ในรายงานผลการเสวนาบทบาทที่พึงประสงค์ของวัดและพระสงฆ์
กับการพัฒนาสังคมไทยไว้ว่าด้านการศาสนศึกษา (1) พระสงฆ์ควรศึกษาหลักธรรมให้ถ่องแท้ทั้งปริยัติ
และปฏิบัติเพ่ือให้พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจทั้ง 6 ด้านของคณะสงฆ์ (2) พระสงฆ์ควรพัฒนาตนให้รอบรู้
ทั้งทางโลกและทางธรรมเพ่ือทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม อันจะส่งผลต่อศักยภาพในการอบรม
พัฒนาจิต การเผยแผ่ศาสนาธรรมศาสนิกชน เช่น ด้านการบริหาร ด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสงฆ์ 
เป็นต้น (3) ระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ควรปรับประยุกต์ให้เหมาะกับยุคสมัย แต่คงไว้ซึ่งหลักศาสน
ธรรม (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544) 
   พระธรรมกิตติวงค์ (ทองดี สุรเตโช) ได้กล่าวถึงการช่วยเหลือของรัฐต่อการจัด
การศึกษาของคณะสงฆ์ไว้ว่า ที่ผ่านมาการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์เป็นไปแบบตามมีตามเกิด
งบประมาณไม่เพียงพอ ต้องช่วยเหลือตัวเองมาก ผลจึงออกมาไม่ได้มากเท่าที่ควร แต่คิดว่าเมื่อมีการ
จัดการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งก าหนดไว้ว่ารัฐต้องสนับสนุน 
งบประมาณ การจัดการ ศาสนศึกษาคงได้รับงบประมาณเต็มเม็ดเต็มหน่วย  พระสงฆ์ที่ท่านจัด
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การศึกษาและรักการศึกษาท่านก็หวังแลรอคอยตรงจุดนี้อยู่ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2546) 
   สรุปว่าสิ่งแวดล้อมทั่วไปคือ ภายนอกที่เอ้ืออ านวยต่อการจัดการเรียนรู้ ทัศนคติ 
ค่านิยมสติปัญญา คือการจัดการแวดล้อมดีเกิดการจูงใจให้ศึกษา พอใจ เกิดปิติ ความยินดีเลื่อมใส
และถ้าสิ่งแวดล้อมปราศจากยิ่งยั่วยุท าให้มีสมาธิ ฝึกอบรมกาย วาจา จิตใจของมนุษย์ได้มาก รวมแล้ว
สิ่งแวดล้อมในพระพุทธศาสนาต้องปลอดโปร่ง ร่มรื่น สงบ เย็นสบาย เรียบง่าย สะอาด ระเบียบ
เรียบร้อย ภายในคือการตริตรองพิจารณาไตร่ตรองควบกับการศึกษารู้จักคิดแยบคาย มีระบบถูกต้อง
ใช้สติปัญญาในระบบการเรียนรู้ตามพุทธวิธี ดังนั้นรวมความคือเน้นภายนอกให้ได้แล้ว ภายในจึงเกิด
ความสมบูรณ์ เกิดความไพบูลย์ ด้านกาย วจา ปัญญาและจิตใจ 
   ความหมายของบรรยากาศในโรงเรียน 
   บรรยากาศในโรงเรียนประถมศึกษานั้น มีความจ าเป็นอย่างมากเพราะถ้า
บรรยากาศในโรงเรียนดีแล้วจะท าให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเกิดความรู้สึกพอใจ ภูมิใจ 
อบอุ่นใจ สบายใจรู้สึกในความเป็นเจ้าของ และอยากมาโรงเรียน และจะปฏิบัติงานด้วยความร่าเริง
แจ่มใสมีมิตรไมตรีต่อทุกคนในสถานที่ท างานจะเป็นเพ่ือที่ดีต่อกันเสมอ ไม่ว่าโรงเรียนมีกิจกรรมอะไร
ก็จะได้รับการตอบสนองอย่างดียิ่งจากมวลสมาชิก การงานทุกอย่างจะด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
ส่วนโรงเรียนที่มีบรรยากาศท่ีไม่ดีนั้น จะท าให้สมาชิกเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย ห่างเหิน เฉยเมย ว้าเหว่ 
และไม่อยากมาโรงเรียน  มวลสมาชิกในโรงเรียนมักจะไม่ค่อยให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกันมองเพ่ือน
ร่วมงานเป็นศัตรูคอยแต่จะหาโอกาสจ้องจับผิดซึ่งกันและกัน กิจกรรมของทางโรงเรียนไม่ค่อยได้รับ
การสนองตอบจากมวลสมาชิกในโรงเรียน 
   อรุณ รักธรรม (2523)  ได้ให้ความหมายบรรยากาศว่า หมายถึง ทัศนคติ ค่านิยม 
ปทัสถาน และความรู้สึกของคนท างานในองค์กรที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นได้จากผล
ของการมีปะทะสังสรรค์ระหว่างบุคคล ในโครงสร้างขององค์กรในแง่ของเป้าหมายความต้องการ            
และความสามารถ 
   สุชาติ โสมประยูร (2526) ได้กล่าวไว้ว่า โรงเรียนห้องเรียนที่สะอาดเรียบร้อยจะ
ช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ได้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะสามารถช่วยปลูกฝังทัศนคติหรือ
ค่านิยม ในเรื่องความสะอาดได้เป็นอย่างดี เพราะนักเรียนได้เห็นตัวอย่างที่ดี และมีส่วนร่วมในการ
รักษาความสะอาด 
   นิคม ทาแดง และชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2528) ได้ให้ความหมายของบรรยากาศใน
โรงเรียนไว้ว่า หมายถึง การจัดอาคารเรียน การจัดห้องเรียน ตลอดถึงการตกแต่งห้อง การติดตั้งวัสดุ
อุปกรณ์ทั้งมวลที่ท าให้อิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้เรียนเกิดมีการสร้างสมความรู้สึกนึกคิด ความชอบ 
ความชัง ตลอดจนสร้างพฤติกรรมและบุคลิกถาวรของผู้ เรียน โน้มเอียงไปตามลักษณะสภาพ
สิ่งแวดล้อมได้ 
   ธเนศ  ข าเกิด  (2533)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า บรรยากาศของโรงเรียนเป็นสภาวะ
อันเกิดจากการสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน แล้วส่งผลถึงความรู้สึกของบุคคล 
เป็นสถานการณ์ที่ไม่อาจมองเห็นหรือจับต้องได้ แต่เป็นภาพสะท้องทางความรู้สึกของบุคคลเมื่อปะทะ
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กับสิ่งแวดล้อมแล้วเกิดความรู้สึกที่ดี ก็เรียกว่า “บรรยากาศดี” ในทางตรงกันข้าม เมื่อปะทะกับ
สิ่งแวดล้อมไม่ดี ก็จะเรียกว่า “บรรยากาศไม่ด”ี 
   สรุปได้ว่า จากความหมายของบรรยากาศ ตามทัศนะที่กล่าวข้างต้นนี้ บรรยากาศ
อาจหมายถึง สภาพการปฏิบัติงานร่วมกัน อันเป็นลักษณะที่แสดงถึง ปฏิสัมพันธ์ของพฤติกรรมของ
ทุกคนในองค์การซึ่งเกิดจากองค์ประกอบของบรรยากาศ วัดได้จากการสอบถาม ทัศนะหรือความรู้สึก
นึกคิด หรือความคิดเห็นของสมาชิกในองค์การ มีต่อพฤติกรรมของผู้ร่วมงาน และมีต่อพฤติกรรมของ
ผู้บริหารองค์การที่ปฏิบัติงานร่วมกัน การจัดบรรยากาศจะส่งผลให้เกิดความรัก ความผูกพันต่อ
บุคลากรในโรงเรียน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งครู นักเรียน หากนักเรียนได้อยู่ในสภาพบรรยากาศที่ดี             
มีความอบอุ่น ก็จะส่งผลต่อกระบวนการเรียนการสอน และมีส่วนช่วยให้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของ
นักเรียนหมดไป 
   ความส าคัญของบรรยากาศในโรงเรียน 
   ทองค า ผดุงสุข (2532) ได้กล่าวว่า การจัดอาคารสถานที่บรรยากาศของโรงเรียน
เป็นสิ่งส าคัญที่จะเป็นแรงบันดาลให้นักเรียนอยากรู้อยากเห็น อยากมาโรงเรียน อยากรู้ถึงการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ และจะไม่เกิดปัญหาการหนีเรียนทั้งครูผู้สอนก็จะเริ่มรู้สึกสนุกสนานกับงาน เมื่อ
เห็นเด็กสนุกและสนใจการเรียน โรงเรียนก็จะพัฒนายิ่งขึ้นไปทุกๆ ทาง 
   ชัยวัฒน์  สกุณา (2540) ได้ให้ความส าคัญของบรรยากาศในโรงเรียนสั้นๆ ว่า
โรงเรียนจัดบรรยากาศให้เหมาะสมเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
โรงเรียนในทุกๆ ด้าน ช่วยให้นักเรียนสนใจในการเรียน ซึ่งเกิดจากแนวความคิดของคณะครู
อาจารย์และมวลสมาชิกในโรงเรียนทั้งหมด ได้แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอ อันเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 
   สรุปความส าคัญของบรรยากาศในโรงเรียนเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่จะสร้างแรงจูงใจให้
นักเรียนอยากรู้อยากเห็น อยากมาโรงเรียน อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ ที่ เกิดขึ้นใน
โรงเรียน ช่วยให้นักเรียนสนใจในการเรียน โรงเรียนมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ต้องอาศัยความ
ร่วมมือร่วมใจในการระดมความคิดจากทุกฝ่ายในโรงเรียนช่วยกันและเห็นความส าคัญ ต่อ
บรรยากาศที่สร้างสรรค์ขึ้นอย่างภูมิใจ 
   การจัดบรรยากาศในโรงเรียน 
   สวัสดิ์  สายประเสริฐ และคนอ่ืนๆ (2531) ได้เสนอแนวทางในการจัดบรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่ดีไว้ ดังนี้ 
   1) ความสะอาด อาคารทุกอาคาร บริเวณโรงเรียน ห้องเรียน และเครื่องมือ
เครื่องใช้ จะต้องมีการรักษาความสะอาดอย่างเพียงพอ 
   2) การตกแต่งอาคารและบริเวณโรงเรียน โดยค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยความ
สวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
   3) อาคารประกอบต่างๆ ควรได้รับการเอาใจใส่ดูแลให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้
เหมือนกับเด็กใช้ของในบ้านตนเอง 
   4) จัดบริเวณให้ร่มรื่น มีไม้ดอก ไม้ประดับ สวนหย่อมเพียงพอ 
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   5) จัดให้มีที่นั่งพักผ่อนสนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นอย่างเพียงพอ และเอาใจใส่
เรื่องความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 
   ธเนศ  ข าเกิด (2533) ได้จัดแบ่งบรรยากาศในโรงเรียนออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
บรรยากาศด้านกายภาพ บรรยากาศด้านวิชาการ และบรรยากาศด้านบริหาร ดังนี้ 
   1) บรรยากาศด้านกายภาพ เป็นบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างจะมองเห็น
เป็นรูปธรรม นับตั้งแต่เราก้าวเข้าสู่รั้วโรงเรียน ได้แก่ 
    1.1) บริเวณโรงเรียน เช่น รั้ว ถนน สนาม ไม้ยืนต้น ไม้ประดับ สวนหย่อม            
ที่พักผ่อน สนามกีฬา สถานที่นันทนาการ สาธารณูปโภค สระน้ า ฯลฯ 
    1.2) อาคารเรียน อาคารประกอบ เช่น อาคารชั่วคราว โรงฝึกงาน โรงอาหาร 
ห้องประชุม บ้านพักครู บ้านพักภารโรง ห้องน้ า ห้องส้วม ฯลฯ 
    1.3) ห้องเรียน และห้องอ่ืนๆ เช่น ห้องผู้บริหาร ห้องพักครู ห้องแนะแนว     
ห้องพยาบาล ห้องทะเบียน และวัดผล ห้องโสตทัศนูปกรณ์ หอ้งจริยธรรม ห้องสมุด ฯลฯ 
   2) บรรยากาศด้านวิชาการ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน ทั้งในและนอก
ห้องเรียนตลอดทั้งการจัดบริการเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ทางวิชาการต่างๆ ที่จะท าให้นักเรียนเกิดการ
เรียน ภายใต้บรรยากาศที่มีชีวิตชีวา สดชื่น แจ่มใส มีความรู้สึกรักโรงเรียน รักครู รักเพ่ือน             
โดยค านึงถึงหลัก ต่อไปนี้ 
    2.1) มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางของ การเรียน การสอน ครูจะเป็นผู้คอย
ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า ให้ขวัญ ก าลังใจ เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จในการเรียนของเขา 
    2.2) ท าทุกวิถีทางให้นักเรียน สามารถเป็นผู้น าตนเองได้ เป็นคนฉลาด ทันคน 
กล้าคิด กล้าท า มีความเชื่อมั่นในตนเอง และมีความกตัญญูกตเวที สุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตนอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข 
    2.3) จัดการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียนให้เรียนจาก
สภาพจริงท าให้มีชีวิตชีวา และเกิดการเรียนรู้มากขึ้น 
    2.4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย ตามความถนัดของ
นักเรียน ได้แก่ ดนตรี กีฬา ศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นต้น 
    2.5) ครูสอนเรื ่องที ่ที ่ยากให้เป ็นเรื ่องที ่ง ่าย  ต ้องค าน ึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล หาทางช่วยเหลือ และท าให้เกิดแรงเสริม และรักที่จะเรียนในวิชานั้นๆ 
    2.6) ครูควรปรับตนเองให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนทุกคน ให้ความรัก             
และความเมตตาด้วยความจริงใจกับศิษย์ เสียสละ ใกล้ชิด และยอมรับสภาพที่เขาเป็นอยู่ 
   3) บรรยากาศการบริหารการจัดการถือว่า มีความส าคัญที่สุด มีผลต่อการจัด
บรรยากาศทุกๆ ด้าน เพราะถ้าการบริหารจัดการของโรงเรียน เอ้ือต่อการสร้างบรรยากาศ              
และสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้ว ก็จะมีผลให้บรรยากาศของโรงเรียนน่าอยู่ บรรยากาศการบริหาร การจัดการ
ที่ควรส่งเสริมให้เกิดขึ้น คือบรรยากาศแบบเปิด สิ่งชี้วัดบรรยากาศการบริการที่ดี ได้แก่ ทีมงานบริหาร
โรงเรียนเป็นผู้น าและเป็นแม่แบบในการสร้างบรรยากาศแห่งความเป็นไมตรี เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วน
ร่วมแสดงความ คิดเห็น และพบปะสังสรรค์กันตามโอกาสอันควร ตลอดทั้งการสร้างขวัญและก าลังใจ
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ให้แก่ บุคลากรในโรงเรียน เช่น การจัดสวัสดิการ ยกย่อง ชมเชย ประกาศเกียรติคุณ เผยแพร่ผลงาน 
สนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
   สรุปได้ว่าการจัดบรรยากาศในโรงเรียนที่ดีจะส่งผลให้สิ่งต่างๆ ในบริเวณโรงเรียน
ได้รับการเอาใจใส่ดูแล จะส่งเสริมบรรยากาศในโรงเรียนให้เหมาะกับการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและความเป็นอยู่ของนักเรียนตลอดจนครูบาอาจารย์ในโรงเรียนด้วย ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นภาวะ
อันเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนแล้วอาจส่งผลถึงความ รู้สึกของ
บุคคลได ้
   การสร้างบรรยากาศในโรงเรียน 
   บรรยากาศในโรงเรียน เป็นสภาวะอันเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนแล้วส่งผลถึงความรู้สึกของบุคคลดังนั้นสิ่งส าคัญที่สุดที่จะส่งผลให้เกิดสภาพ
บรรยากาศที่ดีก็คือ การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลา 
   สุปรีชา หิรัญโร (2531) ได้ให้ความเห็นว่า “สภาพสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนนั้นมี
อิทธิพลต่อการหลอมรวมพฤติกรรม ทัศนคติ ค่านิยม สติปัญญา และสังคมของนักเรียนและครูเป็น
อย่างมาก” ผู้บริหารและครูอาจารย์ควรยอมรับว่านักเรียนทุกคนมีความสามารถไปคนละทาง แต่ทุก
คนก็เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน มีความรัก ความผูกพัน และมีความปรารถนาที่ดีต่อโรงเรียนของเราจึง
ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจร่วมในการวางแผนจัดสภาพสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนภายใต้การแนะน าของผู้บริหารและครูอาจารย์ เพ่ือเป็นการหล่อหลอมเด็กให้เป็นพลเมืองดีมี
ประสิทธิภาพตามท่ีสังคมต้องการ การจัดบรรยากาศในโรงเรียนนั้นแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ 
   1) บรรยากาศด้านวิชาการ ได้แก่ การจัดบรรยากาศการเรียนการสอนทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ตลอดจนการจัดบริการเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการต่างๆ ที่จะท า
ให้นักเรียนได้รับความรู้ประสบการณ์ให้มากที่สุดภายใต้บรรยากาศที่มีชีวิตชีวา แจ่มใส น่าเรียนรู้ 
ครูผู้สอนสนุก นักเรียนเรียนด้วยความสนุกมีความสุขในการเรียน ครูรักนักเรียน นักเรียนรักครู 
เพื่อนฝูงรักกัน ไม่มีบรรยากาศแห่งความกลัว หวาดผวา วิตกกังวลมีมิตรภาพที่ออกมาจากใจของแต่
ละคนด้วยความบริสุทธิ์ใจทุกคนอยากมาโรงเรียนทุกวัน โดยมีองค์ประกอบ คือ 
    1.1) พฤติกรรมของครู ครูเป็นผู้ใกล้ชิดเด็กมากที่สุด มีอิทธิพลต่อการถ่ายทอด
พฤติกรรมได้ทั้งในทางบวกและทางลบ พฤติกรรมที่ดีของครูจะช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนให้
บรรลุผล 
    1.2) การจัดกระบวนการเรียนการสอนที ่ตรงตามจุดประสงค์ส ่งเสริม
ความสามารถของแต่ละบุคคลให้นักเรียนได้แสดงความสามารถของตนเองให้เป็นที่ยอมรับของเพ่ือนๆ 
นักเรียนเป็นจุดศูนย์กลางการการเรียนการสอน แล้วด าเนินกิจกรรมด้วยความเป็นกันเอง ให้เกียรติซึ่งกัน
และกัน ส่งเสริมการเรียนเป็นกลุ่ม  ช่วยกันคิดช่วยกันท าระหว่างครูและนักเรียน  สภาพสิ่งแวดล้อม
เช่นนี้จะท าให้ทุกคนมีความสุข มีความมั่นใจและตระหนักในคุณค่าของตนเอง 
    1.3) การจัดห้องเรียนและวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องเรียน นอกจากตัวครูและ
กระบวนการเรียนการสอนจะมีความส าคัญแล้ว การจัดห้องเรียนให้สวยงามสะอาดตา วัสดุ
อุปกรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าหยิบน่าใช้ มีส่วนเสริมสร้างบรรยากาศให้แก่ผู้เรียนมีความอบอุ่น
ใจสบายใจเป็นกันเอง เกิดความสนใจ กระตือรือร้น อยากเรียนและอยากท ากิจกรรมมากยิ่งขึ้น  
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   2) บรรยากาศด้านการบริหารการจัดการ ได้แก่ การด าเนินการใดๆ ภายในโรงเรียนให้
การปฏิบัติงานส าเร็จลง ด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร ซึ่งสังเกตได้จากการด าเนินงานอย่างมี
ระบบ  ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันของบุคลากร บุคลากรในโรงเรียนยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมิตร
ต่อกัน รักใคร่กลมเกลียวกัน  มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
    2.1) การบริหาร ผู้บริหารโรงเรียนต้องตระหนักว่าระบบงานเป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญที่จะท าให้งานทุกอย่างเป็นไปตามที่ต้องการและมีประสิทธิภาพ ถ้ามีการวางแผนมีวิธีการ
จัดการที่ดี  ผู้ร่วมงานต้องเข้าใจบทบาทของตนเองได้ดี สามารถท างานได้อย่างมั่นใจมีประสิทธิภาพสูง 
กิจกรรมต่างๆ จะเป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ เมื่อการบริหารด าเนินการไปด้วยดี จะสนับสนุนงาน
ทางด้านวิชาการให้ราบรื่นไปด้วย 
    2.2) การบริการ การบริการที ่ด ีมีประสิทธิภาพสามารถสนองตอบความ
ต้องการของสมาชิกได้ตรงจุดมุ่งหมาย จะช่วยให้เด็กและผู้ปกครองเกิดความมั่นใจและอบอุ่นใจเมื่อ
ย่างก้าวเข้าสู่ภายในโรงเรียน 
    2.3) การประชาสัมพันธ์ นับว่าเป็นสิ่งจ าเป็นมาก เพราะโรงเรียนต้องท างาน
เกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่ายทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีความแตกต่างกัน ทั้งฐานะ ทั้งระดับอายุ ความรู้ ถ้า
หากว่าโรงเรียนได้มีการประชาสัมพันธ์อยู่เสมอ จะท าให้สมาชิกมีความเข้าใจตรงกัน ก็จะมีส่วนช่วย
ให้บรรยากาศในโรงเรียนราบรื่นเรียบร้อยจะท าอะไรก็จะได้รับความร่วมมือจากมวลสมาชิกอย่าง
เข้มแข็งจริงจัง 
   ทองค า ผดุงสุข (2532) ได้กล่าวว่าการจัดอาคารสถานที่บรรยากาศของโรงเรียน
เป็นสิ่งส าคัญที่จะเป็นแรงบันดาลให้นักเรียนอยากรู้อยากเห็น อยากมาโรงเรียน อยากรู้ถึงการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ และจะไม่เกิดปัญหาการหนีโรงเรียน ทั้งครูผู้สอนก็จะเริ่มรู้สึกสนุกสนานกับงาน
เมื่อเห็นเด็กสนุกและสนใจการเรียน โรงเรียนก็จะพัฒนายิ่งขึ้นไปทุกๆ ทาง 
   สรุปการสร้างบรรยากาศในโรงเรียน จะส่งเสริมบรรยากาศให้แก่ผู้เรียนมีความ
อบอุ่น สบายใจเป็นกันเอง เกิดความสนใจ กระตือรือร้นเกิดการอยากเรียนอยากท ากิจกรรมมาก
ยิ่งขึ้นการปฏิบัติงานส าเร็จลงด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร ผู้ร่วมงานเข้าใจบทบาทของตนเอง
ได้ดี สามารถท างานได้ดีมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้ตรงจุดหมายทั้ง
บรรยากาศด้านวิชาการ  บรรยากาศด้านการบริหารและการจัดการ  รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ที่ดี 
   กระบวนการในการจัดบรรยากาศในโรงเรียน 
   วินัย วีระวัฒนานนท์ (2537) ได้กล่าวถึงกระบวนการหรือขั้นตอนในการจัด                 
บรรยากาศในโรงเรียนนั้นมีหลายแบบหลายวิธี แล้วแต่ผู้บริหารของแต่ละโรงเรียนนั้นว่า ควรใช้
กระบวนการแบบไหนอย่างไรแต่จุดมุ่งหมายสุดท้ายคือ โรงเรียนจะต้องจัดบรรยากาศให้เหมาะสมมี
ส่วนเอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอน การพัฒนาโรงเรียนในทุกๆ ด้าน ช่วยให้นักเรียนสนใจการเรียนรู้ 
ท าให้สมาชิกในโรงเรียนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในขณะที่อยู่ในโรงเรียน ดังนั้นการจัดบรรยากาศใน
โรงเรียนจะเกิดจากแนวความคิดของผู้บริหารครูอาจารย์และมวลสมาชิกในโรงเรียนทั้งหมดได้แสดง
ความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมตามขั้นตอนการจัดบรรยากาศใน
โรงเรียน ดังนี้ 
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   1) การประชุมปรึกษาหารือ สมาชิกทุกคนต้องให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะอันเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมและปรับความคิดเห็นของแต่ละบุคคลให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
   2) ส ารวจสภาพปัจจุบันหลังจากมีการประชุมกันแล้ว สมาชิกในกลุ่มต้องร่วม
สร้างแบบส ารวจสภาพปัจจุบันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อแนวปฏิบัติที่ได้รับอนุมัติแล้วน าไปส ารวจ
เพ่ือก าหนดเป็นสภาพปัจจุบันที่สามารถวัดได้ ทั้งนี้เพ่ือใช้ในการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงาน 
   3) ก าหนดเป้าหมาย หมายถึง การที่ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานพิจารณาว่าควร
จะด าเนินงานให้เป็นผลส าเร็จมากน้อยแค่ไหน โดยใช้ระยะเวลาด าเนินการโดยประมาณ 
   4) ก าหนดกิจกรรม เพื่อการปรับปรุงตามหัวข้อแนวปฏิบัติ เป็นการก าหนด
กิจกรรมโดยผู้รับผิดชอบ เพ่ือส่งผลไปยังเป้าหมายที่ได้ก าหนด แล้วจัดกิจกรรมเพ่ือด าเนินการให้
บรรลุตามเป้าหมาย 
   5) ก าหนดวัน เวลาปฏิบัติ หมายถึงการระบุวันเดือนปี ที่จะปฏิบัติตามกิจกรรมที่
ก าหนดไว้อย่างชัดเจน 
   6) ก าหนดผู้รับผิดชอบ ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบเป็นคณะบุคคลและกิจกรรมที่จะ
ด าเนินการมีหลายกิจกรรม หรือหลายขั้นตอน เพ่ือให้เกิดการแบ่งงานอย่างทั่วถึง ขั้นตอนนี้จะต้อง
ก าหนดผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนในแผน 
   7) ด าเนินการตามแผน หลังจากก าหนดกิจกรรม วัน เวลา ปฏิบั ติ  และ
ผู้รับผิดชอบแล้วเมื่อถึงเวลาที่จะต้องปฏิบัติกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ ผู้ที่รับผิดชอบก็จะ
ด าเนินการไปตามที่ก าหนด ผู้รับผิดชอบอาจจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือเตรียมงาน หรือประเมิน
การปฏิบัติงานเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องก็จะช่วยให้บรรยากาศแห่งการร่วมมือร่วมใจเป็นไปด้วยดี
ยิ่งขึ้น 
   8) ประเมินสรุปผล เมื่อปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามวันเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ ถ้า
ไม ่เป็นไปตามนั้นต้องกลับมาตรวจสอบทุกข้ันตอนถ้าเป็นไปตามเป้าหมายแล้วก็ก าหนดเป็นมาตรฐาน
ที่จะถือปฏิบัติต่อไปถือปฏิบัติหมายถึง การน าเอามาตรฐานที่ก าหนดมาถือปฏิบัติเพ่ือรักษามาตรฐาน
นั้นไว้ 
   9) เสนอผลงานต่อที่ประชุมประจ าเดือนของโรงเรียน การที่กลุ่มบุคคลน าผลการ
ปฏิบัติมาเสนอรายงานต่อผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน และบุคคลอื่นๆ ผลที่จะเกิดตามมาคือ ความรู้สึกชื่น
ชมยินดี ของผู้ที่เกี่ยวข้องและขวัญก าลังใจของผู้ที่ประสบผลส าเร็จในการงาน 
   10) การประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและการปรับปรุงขั้นตอนนี้คือ 
น าเอาแบบส ารวจนั้นมาตรวจสอบ หลังจากด าเนินงานไปแล้ว เช่น 6 เดือน 1 ปี เมื่อตรวจสอบว่าการ
ด าเนินการบังเกิดผลตามแนวคิด นโยบายมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้เพ่ือหาทางปรับปรุงหรือก าหนดแนว
ปฏิบัติใหม่ๆ เพื่อให้การด าเนินการดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ  
   จากขั้นตอนการด าเนินงานที่เสนอมานั้นจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจาก
บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน ช่วยกันเสดงความคิดเห็นและเลือกกิจกรรมร่วมคิดร่วมท า ในการสร้าง
เสริมบรรยากาศท่ีดีให้เกิดข้ึนในโรงเรียนได้ 
   สรุปแล้ว บรรยากาศในโรงเรียนนั้นมีความจ าเป็นอย่างมาก เพราะบรรยากาศที่ดี
นั้นย่อมจะท าให้บรรดาสมาชิกในโรงเรียนเกิดความรักความผูกพันต่อสถาบัน เกิดความภาคภูมิใจ 
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และแสดงออกถึงความเป็นเจ้าของต่อสถาบันนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศทางด้านวิชาการหรือ
บรรยากาศทางด้านการบริหารและการจัดการ 
   สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
   ความหมายของสิ่งแวดล้อม 
   ค าว่า สิ ่งแวดล้อม มาจากภาษาอังกฤษว่า Environment ซึ ่งเป ็นค าที ่มี
ความหมายกว้างขวางได้หลายอย่าง ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่าต้องการให้มีขอบเขตเพียงใด ได้มีผู้ให้ความหมาย
ค าว่าสิ่งแวดล้อมไว้ต่างกัน พอสรุป ได้ดังนี้ 
   ส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (2530) ได้ให้ความหมายของค าว่า
สิ่งแวดล้อม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์ทั้งท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งที่เป็นรูปธรรมและ
นามธรรม มีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน เป็นปัจจัยในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผลกระทบจากปัจจัย
หนึ่งจะมีส่วนเสริมสร้างหรือท าลายอีกส่วนหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งแวดล้อมเป็นวงจรและวัฏจักรที่
เกี่ยวข้องกันไปทั้งระบบ 
   อนันต์ นามทองต้น (2534) ได้ให้ความหมายของสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนไว้ว่าเป็น
การจัดสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวสมาชิกในโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีผลท าให้เกิดความโน้มเอียงไปกับ
สภาพแวดล้อมนั้น เกิดความรู้สึกและทัศนคติต่อโรงเรียนทั้งในทางบวกและทางลบ ความรู้สึกใน
ทางบวกจะท าให้เกิดความประทับใจ อบอุ่นใจ ความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ ตลอดจนมีความ
ภูมิใจที่ได้เข้ามาอยู่ร่วมเป็นสมาชิก ส่วนทางลบนั้นท าให้รู้สึกเบื่อหน่าย หมางเมินเกิดความเฉยเมย 
ปราศจากความเป็นเจ้าของ 
   บุญช่วย จินดาประพันธ์ (2536) ได้ให้ความหมายสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนไว้ว่า 
หมายถึง การด าเนินการด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม โดยถือว่าเป็นงานส าคัญส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานในสถานศึกษา ในทุกระดับการศึกษาโดยเฉพาะงานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เป็นการ
บริหารงานที่เห็นได้ชัดเจนในด้านปริมาณ แต่เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลที่ท าให้เกิดคุณภาพมาได้ 
   กรมพลศึกษา (2537) ได้ให้ความหมายของสิ่งแวดล้อมว่า “ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่
รอบตัวมนุษย์ ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งที่เป็นรูปธรรมสามารถจับต้องและมองเห็นได้และนามธรรม
อันได้แก่ วัฒนธรรม แบบแผนประเพณี ความเชื่อที่มีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน เป็นปัจจัยในการเกื้อหนุน
ซึ่งกันและกัน” 
   วินัย วีรวัฒนานนท์ (2537) ได้ให้ความหมายของสิ่งแวดล้อมสรุปได้สองประการ 
คือสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปตามสภาพปรากฏการณ์ธรรมชาติรองตัวเราและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการ
ประดิษฐ์คิดค้นหรือถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ ทั้งสองประการมีความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกันและมี
ผลกระทบซึ่งกันและกันรวมทั้งมีผลต่อวิถีมนุษย์ด้วย 
   ราตรี ภารา (2540) ได้ให้ความหมายของสิ่งแวดล้อมไว้ว่า สิ่งแวดล้อมมีรากศัพท์
เคมีมาจากภาษาฝรั่งเศส Eviron แปลว่า Around ฉะนั้น Environment จึงหมายถึง Totality of 
Man Surroundings ในภาษาไทยหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์ทั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม จากความหมายนี้
สามารถกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า สิ่งแวดล้อมหมายถึง “สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา” เป็นค านิยามสั้นๆ ง่าย
ต่อการเข้าใจ นั่นคือ สิ่งแวดล้อมเป็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือบ้านเรือน ถนน ดิน น้ า    
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ป่าไม้ วัฒนธรรม ประเพณี ฯลฯ ความหมายของสิ่งแวดล้อมจะสะท้อนความหมายในตัวเองและถูกใช้
มากมายทุกวงการ สิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามทั้งสิ่งแวดล้อมที่เกิดอยู่เองตามธรรมชาติ            
และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างข้ึน 
   จีรพัฒน์ จันทร์ศรี (2545) ได้ให้ความหมายสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนไว้ว่า หมายถึง 
การด าเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการจัดบรรยากาศในโรงเรียน การใช้ประโยชน์จากอาคารเรียน             
และอาคารประกอบ การรักษาความสะอาด การรักษาความปลอดภัยในบริเวณโรงเรียน 
   กล่าวได้ว่า ความหมายของสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เป็นสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา
ทั้งที่เป็นสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น ทั้งที่เป็นรูปธรรม             
และนามธรรม เป็นการรับรู้ที่มีต่อสิ่งต่างๆ ของสมาชิกในโรงเรียนท าให้เกิดทัศนะคติหรือความรู้สึกท้ัง
ทางที่ดีและทางไม่ดีต่อโรงเรียน ความรู้สึกในทางที่ดีจะท าให้มีความรักสวยรักงาม รักความสะอาด 
มีจิตแจ่มใส มีความผูกพันอยากมาโรงเรียน รู้สึกเป็นเจ้าของและภูมิใจ ส่วนความรู้สึกในทางที่ไม่ดี 
ท าให้ขาดความรักความผูกพัน ไม่ยินดียินร้าย ขาดความรู้สึกเป็นเจ้าของ ท าให้เกิดความเฉยเมย 
ซึ่งโรงเรียนทุกโรงเรียนต้องการบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
   ความส าคัญของสิ่งแวดล้อม 
   มนุษย์ทุกคนตั้งแต่เกิดมาในโลกได้พยายามปรับตัวเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
การอยู่รอดของชีวิตเสมอมา ที่ใดมีมนุษย์เข้าไปถึงสภาพสิ่งแวดล้อมที่นั้นก็จะถูกเปลี่ยนไปตามความ
ต้องการของมนุษย์วัฒนธรรมและสังคมมนุษย์ได้พัฒนาตัวเองมาพร้อมกับการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นผู้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพสิ่งแวดล้อม  แต่เริ่มแรกจนตราบ
เท่าทุกวันนี้ ในอดีตปัญหาเรื่องเรื่องความสมดุลทางธรรมชาติตามระบบนิเวศยังไม่เกิดขึ้นมากนัก
เนื่องจากผู้คนในยุคต้นๆ นั้น มีชีวิตอยู่ภายใต้อิทธิพลของธรรมชาติ ความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างเชื่องช้า จึงอยู่ในวิสัยของธรรมชาติปรับดุลของตัวเองได้ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงยังไม่ปรากฏในระยะทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วง
ทศวรรษแห่งการพัฒนา มีการใช้ทรัพยากรกันมากข้ึนทั่วโลกโดยขาดการดูแลพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่
กันไป ผลที่เกิดตามมาก็คือปัญหาด้านภาวะมลพิษ ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า  แร่ธาตุ  
ป่าไม้ พืช สัตว์ ฯลฯ มีความเสื่อมโทรมมากปัญหาเรื่องการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ การวางผังเมือง 
ปัญหาของเหลือทิ้งเป็นสิ่งที่สร้างความเดือดร้อนร าคาญทั้งสิ้น สิ่งเหล่านี้มีผลต่อการด ารงชีวิต              
ในปัจจุบันมนุษย์เริ่มตระหนักและเห็นความส าคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
   ปัญญา เมฆบุตร (2537) กล่าวถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อม “มนุษย์จ าเป็นต้อง
อาศัยสิ่งแวดล้อมทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต อันได้แก่ น้ า อากาศ แร่ธาตุ ป่าไม้ ฯลฯ ในการด ารงชีวิต 
ทั้งนี้เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการปัจจัยสี่ซึ่งได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และท่ีอยู่อาศัย 
   สนานจิตร สุคนธทรัพย์  และคนอ่ืนๆ (2542) ได้กล่าวถึงความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมทางการศึกษา ไว้ว่า “อาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนใช้เป็นที่จัดกิจกรรมและพบปะสังสรรค์ระหว่างครู นักเรียน ผู้บริหาร ประชาชน และยังเป็น
ศูนย์รวมของนักวิชาการ วัสดุอุปกรณ์เพ่ือการเรียนการสอน” 
   นิวัติ เรืองพานิช (2542) ได้กล่าวถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อมพอสรุปได้ว่า ใน
อดีตการด ารงชีวิตของมนุษย์อยู่ภายใต้อิทธิพลของธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป จากสภาพดังกล่าวธรรมชาติจะปรับดุลย์ของตัวเองภายใต้
กลไกของธรรมชาติได้ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมจึงไม่เป็นปัญหามากนักแต่ปัจจุบันความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อ านวยความสะดวกสบายในการด ารงชีวิตของมนุษย์มากขึ้น 
ขณะเดียวกันอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์กลับเพ่ิมความรุนแรงมากขึ้น อันเป็นผลมาจาก
ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมที่เพ่ิมมากขึ้นเป็นเงาตามตัว เช่น น้ าเสีย อากาศเป็นพิษ ดินเสื่ อม
คุณภาพ กองขยะ เศษสิ่งของต่างๆ สังคมมนุษย์ก าลังเผชิญกับปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมการพัฒนา
ความเจริญก้าวหน้าจึงมีทั้งคุณและโทษ   มนุษย์เราจึงควรหาจุดที่พอเหมาะที่มนุษย์สามารถด ารงชีวิต
อยู่ในสิ่งแวดล้อมได้อย่างปลอดภัย การพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึง
ท าควบคู่กันไป หากปล่อยไว้ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากมลพิษสิ่งแวดล้อมอาจเป็นจุดเริ่มต้นน ามาสู่การ
สูญพันธ์ของมนุษย์ในอนาคตได้ 
   มนุษย์มีความเกี่ยวข้องผูกพันกับสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นแฟ้นมาโดยตลอด ถือเป็น
ปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นอากาศ น้ า พื้นดิน หิน แร่ ที่อยู่อาศัย สัตว์ พืช และสรรพสิ่ง
ต่างๆ ในโลกท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต ซึ่งแบ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นอยู่ด้วยกันเป็นระบบนิเวศ มี
ทั้งการสร้างและการท าลายล้างเป็นลูกโซ่ มีผลกระทบร่วมกันอันเนื่องมาจากความต้องการของมนุษย์
ไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองในทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัฒน์ที่หลั่งไหล
เข้ามาอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก “โลกไร้พรหมแดน” ด้วยความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ทางสังคมตามมา รวมทั้งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการพัฒนาที่ขาด
ความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ , 
2538) 
   ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น (2543) ได้กล่าวถึงความเชื่อขั้น
พ้ืนฐานของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมไว้ว่า 
   1) มนุษย์มีความต้องการพื้นฐาน 3 ด้าน ได้แก่ 
    1.1) ความต้องการด้านร่างกายของมนุษย์ทุกคนเพ่ือใช้ประโยชน์ในการ
ด ารงชีวิตได้แก่ อาหาร น้ า อากาศ ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น มนุษย์สามารถหาได้
จากธรรมชาติ 
    1.2) ความต้องการด้านจิตใจ ต้องการความชื่นชม ความสวยงาม สุนทรียะ 
ค่านิยมตา่งๆ ได้จากธรรมชาติ สารเคมีและสารสังเคราะห์ 
    1.3) ความต้องการด้านสังคม ต้องการการยอมรับเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลกับบุคคลมีพฤติกรรมต่อกัน เกิดพิธีกรรม วัฒนธรรม ประเพณี ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ ทั้งที่มีในธรรมชาติ และที่มนุษย์ปรุงแต่งขึ้นการอยู่ร่วมกันต้องอาศัยกันเป็นระบบนิเวศหากการ
อยู่ร่วมกันอย่างสมดุลทุกอย่างย่อมเป็นสิ่งดี และมีโอกาสพัฒนาไปพร้อมกันอย่างยั่งยืนเอ้ืออ านวย
ประโยชน์แก่กันและกัน ช่วยกันป้องกันและแก้ปัญหาให้ถูกทาง มีน้ าใจต่อกัน เคารพสิทธิและ
ท าหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ก็จะไม่เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ สังคมก็จะมีสุขตามปกติ การศึกษา
สิ่งแวดล้อม ตั้งอยู่บนพื้นฐาน ดังนี้ 
    1.4) มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม 
    1.5) สรรพสิ่งในโลกมีทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ย่อมสัมพันธ์กัน 
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    1.6) สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต 
    1.7) ทรัพยากรธรรมชาติที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตมีจ านวนจ ากัด 
    1.8) ทุกชีวิตมี เป้าหมายสูงสุดในชีวิตคือความต้องการอยู่ร่วมกันอย่าง
ปลอดภัย 
    1.9) พฤติกรรมของมนุษย์ถูกก าหนดโดยความต้องการทั้งทางร่างกาย จิตใจ
และสังคม ปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดจากพฤติกรรมมนุษย์ที่ตอบสนองความต้องการของตนอย่างไม่มี
ขีดจ ากัด 
    1.10) ความเชื่อ ค่านิยม ตลอดจนเจตคติของมนุษย์สามารถเปลี่ยนแปลงได้
โดยกระบวนการทางการศึกษา 
   สรุปความส าคัญของสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิต โดยเฉพาะ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เป็นสิ่งที่ผู้บริหารโรงเรียนคอยดูแล เอาใจใส่ เพราะสิ่งแวดล้อมช่วยท าให้คน
เปลี ่ยนแปลงไปได้ดีหรือ ไม่ สิ ่งแวดล้อมมีส่วนก าหนดด้วย เช่น แสงสว่าง การถ่ายเท ของ
อากาศ เสียง สี เหล่านี้มีผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ในโรงเรียนทั้งนั้น ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญ เข้าใจ
หลักการจัดการปรับการบริหารให้เหมาะสมกับความเป็นอยู ่เพื ่อเป็นเครื ่องช่วยให้ การจัด
การศึกษาในทุกรูปแบบได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
   แนวทางการด าเนินงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
   ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2538) ได้ก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนไว้ 4 ประการดังนี้ 
   1) โรงเรียนรับนโยบายจากส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด น าไปด าเนินการ
พัฒนาให้เหมาะสมกับท้องถิ่น โดยจัดท าแผนงานและโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 
   2) พัฒนาครูและบุคลากรอ่ืนๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
และพัฒนาสิ ่งแวดล้อมเพื ่อเป ็นแบบอย่างที ่ด ี และสามารถจัดกิจกรรมการเรียน การสอน
สิ่งแวดล้อมศึกษาได้อยู่ในระดับที่ดี 
   3) พัฒนาอาคารสถานที่บริเวณโรงเรียนให้ร่มรื่นสวยงาม สะอาด ปลอดภัย 
เพ่ือให้โรงเรียนมีอาคารสถานที่ที่ถูกสุขลักษณะตามความเหมาะสม 
   4) โรงเรียนก าหนดแนวทางปฏิบัติในด้านการประหยัดน้ า ประหยัดไฟฟ้าและการ
ก าจัดขยะมูลฝอย เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักและสามารถเป็น
แบบอย่างที่ดีในด้านการประหยัดน้ า การประหยัดไฟฟ้า และการก าจัดขยะมูลฝอย 
   นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาเป็นการ
เร่งด่วน เน้นให้สถานศึกษามุ่งจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ให้
นักเรียนรู้จากสภาพจริงให้มากที่สุด (กรมวิชาการ, 2539) ประการส าคัญรัฐบาลยังได้ตราเป็น
พระราชบัญญัติในเรื่องสิ่งแวดล้อมไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 7 ระบุว่ากระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตลอดจน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาตรา 9(6) ระบุว่า กระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดการ
มีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และมาตรา 23(2) 
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ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องให้ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบ ารุงรักษา
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน และมาตรา 24(5) ระบุ
ว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้สถานศึกษาต้องสนับสนุนให้ผู้ สอนสามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) 
   สรุปแนวทางการด าเนินงานพัฒนาโรงเรียนในแต่ละโรงเรียนนั้น โรงเรียนต้องมี
แผนงาน และโครงการในการด าเนินงานได้อย่างชัดเจนขึ้น เพ่ือให้การท างานมีทิศทางซึ่งน าผลไปสู่
ความส าเร็จ บุคลากรในโรงเรียนต้องมีความรู้ความสามารถเข้าใจในแนวทางการท า งาน มีจิตส านึก
และสามารถปลูกจิตส านึกให้นักเรียน สามารถสอดแทรกเข้าไปในกิจกรรมการเรียนการสอน 
   การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่ถูกสุขลักษณะ 
   สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนประถมศึกษาประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพหรือ
วัตถุและสิ่งแวดล้อมทางด้านจิตใจ มีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่ หรือสุขภาพทั้งทางด้านร่างกายของ
นักเรียนเป็นอันมาก การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างตัวของนักเรียนและ
สิ่งแวดล้อมตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน นักเรียนจะต้องสัมผัสและตอบสนองสิ่งแวดล้อมต่างๆ เสมอ
จากสภาพดังกล่าวโรงเรียนจึงต้องจัดสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะให้แก่นักเรียน 
   ใจจริง บุญ เรืองรอด (2539) กล่าวว่า การจัดสิ่ งแวดล้อมในโรงเรียนที่ ถูก
สุขลักษณะจะต้องสะอาด เรียบร้อยและปลอดภัย ซึ่งไม่เพียงจะช่วยให้นักเรียนและทุกคนในโรงเรียน
ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัยแล้ว ยังช่วยกล่อมเกลาจิตใจของเด็กได้ดีอีกด้วย โดยเฉพาะด้าน
การที่จะช่วยให้เด็กรักษาความสะอาดเรียบร้อย และตระหนักในความปลอดภัย 
   สุชาติ โสมประยูร และคนอ่ืนๆ (2544) ได้กล่าวถึงการจัดสิ่งแวดล้อมภายใน
โรงเรียน ให้ถูกสุขลักษณะสรุปได้ว่า การจัดสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะนับว่าเป็นสิ่ง
ส าคัญมากในการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน การจัดสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะคือ การจัดสถานที่ตั้ง
ของอาคารเรียน อาคารประกอบต่างๆ การจัดน้ าดื่มน้ าใช้ การรักษาความสะอาดทั่วไป การซ่อมแซม
สิ่งที่ช ารุดทรุดโทรม การจัดตกแต่งห้องเรียน การจัดโปรแกรมการเรียนให้เหมาะสมกับสุขภาพ             
ของเด็ก และการจัดให้มีสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
   สุภากร ราชากรกิจ (2537) ได้กล่าวถึงการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนประถมศึกษา 
ที่ถูกสุขลักษณะสรุปได้ว่า  การจัดต้องเป็นไปตามมาตรฐานของทางราชการในเรื่อง ต่อไปนี้ 
   1) โรงเรียนควรตั ้งอยู ่ในย่านชุมชนหรือย่านที ่พักอาศัยของนักเรียนใช้เวลา
เดินทางไม่เกิน 15 นาที สภาพที่ตั้งต้องไม่ลุ่มเกินไป ได้รับการดูแลตกแต่งอย่างสวยงาม สะอาด 
เรียบร้อย ร่มรื่นอยู่เสมอ มีไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ยืนต้น ที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจ มีถนนทางเดินและรั้วที่
แข็งแรง บริเวณรอบๆ โรงเรียนไม่เป็นแหล่งเสื่อมโทรม 
   2) อาคารเรียน อาคารประกอบ เป็นอาคารถาวรอยู่ในสภาพใช้การได้ดี
สร้างถูกทิศทางลมและแสงสว่าง ควรมีห้องพิเศษและห้องวัสดุครุภัณฑ์ที่พอเพียง รวมทั้งเหมาะสมกับ
การใช้งาน มีอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นประจ าห้องต่างๆ 
   3) โรงอาหาร มีโต๊ะม้านั่งส าหรับรับประทานอาหาร มีที่ส าหรับจ่ายอาหารมี
อุปกรณ์ท าความสะอาดเพียงพอ 
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   4) มีส้วมและที่ปัสสาวะสะอาดถูกสุขลักษณะเพียงพอกับจ านวนนักเรียน             
ควรแยกส้วมชายหญิง 
   ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี (2542) กล่าวว่า โรงเรียน
ประถมศึกษาควรจัดสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ ร่มรื่น สวยงาม สะอาด ปลอดภัย ปราศจาก
มลภาวะ มีห้องปฏิบัติงาน มีห้องเรียนที่มาตรฐาน มีห้องสมุดที่ทันสมัย สามารถเป็นแหล่งค้นคว้า
ศึกษาหาความรู้ได้อย่างแท้จริง มีห้องปฏิบัติการต่างๆ สนามกีฬา วัสดุอุปกรณ์ครบถ้วนตามเกณฑ์
ของส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ อาคารเรียน อาคารประกอบ ได้รับการ
บ ารุงรักษาให้ใช้ได้ดี มีสภาพเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ มีแหล่งเก็บกักน้ าไว้ใช้เพียงพอตลอดปี โรงเรียนจัด
กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนมีจิตส านึกเป็นกัลยาณมิตร ร่วมพัฒนาโรงเรียนและท้องถิ่น
ของตนเอง รักและรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัดในด้านน้ าดื่มน้ าใช้ของโรงเรียนมีแนว
ปฏิบัติดังนี้ การพัฒนาปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบต่างๆ ให้มีปริมาณเพียงพอเหมาะสม 
มีห้องเรียน ห้องพิเศษเพียงพอมีคุณภาพและสภาพดี ใช้งานได้ตลอดฤดูมีการดูแลรักษาโดยเฉพาะใน
เรื่องความสะอาดบริเวณและสถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติและร่วมกิจกรรม 
   1) การพัฒนาบริเวณสถานที่ของโรงเรียน ควรจัดและพัฒนาบริเวณสถานที่ของ
โรงเรียนให้มีความร่มรื่นสวยงาม สะอาดปราศจากมลภาวะ มีสถานที่พักผ่อนเล่นกีฬา มีป้ายชื่อ 
โรงเรียนที่เหมาะสม มีถนนและบริเวณที่จะใช้ประโยชน์ต่างๆ เพียงพอและจัดไว้อย่างเหมาะสม 
ตกแต่งให้มีความกลมกลืนกับธรรมชาติ น่าอยู่น่าเรียน มีป้ายแสดงผังของโรงเรียน มีป้ายชื่ออาคาร มี
ป้ายบอกทาง มีการป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดกับบุคลากรและนักเรียนอย่างถูกต้องและเป็นระบบ 
   บุษบา จันทร์ผ่อง (2542) กล่าวถึง การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ
และความปลอดภัย ไว้ดังนี้ 
   1) ควรจัดโรงเรียนให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อต่างๆ เช่นน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
การก าจัดน้ าเสีย 
   2) ควรจัดโรงเรียนให้ปลอดภัยจากอุบัติต่างๆ เช่นการจัดห้องเรียน สระว่ายน้ าให้มี
ความปลอดภัยจากสารพิษสิ่งเสพติด และอบายมุข ฯลฯ เป็นต้น 
   3) ควรจัดโรงเรียนให้มีส่วนช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสในการออกก าลังกายตาม
ความเหมาะสมกับสภาพร่างกาย ให้นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดีควบคู่กันไป ดังค าที่ว่า “จิตใจที่
สดใสอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์ 
   กรมอนามัย (2542) ได้ให้ข้อเสนอแนะถึงเรื่องการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
ประถมศึกษาที่ถูกสุขลักษณะไว้ว่า โรงเรียนต้องใช้ความพยายามในการจัดสิ ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
สุขภาพและความปลอดภัย 5 ประการ ดังนี้ 
   1) การจัดสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคม โรงเรียนต้องด าเนินการควบคู่
กันและต่อเนื่อง โดยค านึงถึงเด็กนักเรียนและบุคลากรทุกคน 
   2) การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ต้องปราศจากความทารุณและความโหดร้าย
จากเพ่ือนนักเรียนและครู 
   3) ต้องจัดให้มีบรรยากาศในโรงเรียนที่เอ้ืออาทรต่อความเชื่อมั่น ให้ความเคารพ
ซึ่งกันและกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
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   4) การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนควรสนับสนุนความต้องการทั้งด้านร่างกาย
จิตใจและอารมณ ์
   5) การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเรื่องสนามเด็กเล่น ควรมีความ 
   ทวีสิทธิ์ สิทธิกร (ม.ป.ป.) ได้กล่าวถึงการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนประถมศึกษาที่
ถูกสุขลักษณะสรุปได้ว่า การจัดสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยคือ การจัดระบบงานเพ่ือ
ความมีสุขภาพดีภายในโรงเรียนตลอดวันและการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรในโรงเรียน 
ซึ่งจะช่วยให้เกิดสุขภาพดี ทั้งทางร่างกายจิตใจและสังคม สิ่งที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับ การจัด
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่ถูกสุขลักษณะ ดังนี้ 
   1) พื้นที่การสร้างโรงเรียน โรงเรียนต้องมีพื้นที่พอเพียงต่อการใช้ประโยชน์  ใน
ด้านต่างๆ เช่นการสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบต่างๆ ต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 ไร่โรงเรียน                                                                                                                                                                                                                        
ประถมศึกษาในชนบทมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 10 ไร่ หรือตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด บริเวณ
โรงเรียนมีต้นไม้ใหญ่บ้างพอสมควรเพ่ือให้ร่มเงา มีไม้ดอกไม้ประดับสวยงามและเหมาะสมสถานที่
ต้ังอยู่ห่างจากชุมชนระยะทางไม่เกิน 2 กิโลเมตร มีที่ว่างส าหรับเป็นสนามเด็กเล่นหรือสนามกีฬาและ
ที่ส าหรับพักผ่อน 
   2) อาคารเรียน อาคารประกอบต่างๆ รวมทั้งสิ่งก่อสร้างมีความมั่นคง แข็งแรงใช้
งานได้ทุกฤดูกาล จ านวนอาคาร ห้องเรียนและห้องประกอบควรเหมาะสมกับสภาพการใช้งานและ
รับรองความเจริญเติบโต ต้องค านึงถึงในเรื่องการรักษาความสะอาดโดยเฉพาะอาคารอเนกประสงค์ 
และโรงอาหาร มีอากาศถ่ายเทแสงสว่างเพียงพอ มีความเป็นปัจจุบัน อาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง
ทั้งหมดไม่ควรจะมีขนาดเกินพ้ืนที่ 1 ใน 5 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของโรงเรียน อาคารเรียนควรตั้งเป็น
ศูนย์กลางของพ้ืนที่ อาคารประกอบตั้งอยู่รอบ ๆ ควรมีผังแสดงสิ่งก่อสร้างและบริเวณโรงเรียน โดย
ปกติหมู่อาคารเรียนนิยมเป็นรูปอักษรอังกฤษตัว  I T U L H E การก่อสร้างอาคารเรียนแต่ละ
หลังควรตั้งห่างกันไม่น้อยกว่า 4 เท่าของความสูง 
   3) ห้องเรียนและเครื่องใช้ในห้องเรียน ขนาดห้องเรียนมาตรฐานคือ 6x8 เมตร
หรือขนาด 7x9 เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร จุนักเรียนได้ 30-40 คน โต๊ะ เก้าอ้ี นักเรียนไม่จัด
แบบตายตัว อาคารต่างๆ มีอากาศถ่ายเทได้ดี 
   4) โรงอาหาร ทุกโรงเรียนควรจัดให้มีโรงอาหารหรือที่รับประทานอาหารไว้ให้เด็ก                                    
นักเรียนได้มีที่รับประทานอาหาร เป็นระเบียบเรียบร้อยและควรจัดแยกอาคารเป็นอีกส่วนหนึ่ง
โดยเฉพาะ ควรใช้วัสดุที่ทนไฟได้ดี 
   5) สนามควรอยู่ด้านหน้าของโรงเรียน เพ่ือใช้เป็นที่เรียนและฝึกซ้อมกีฬา รวมทั้ง
การจัดกิจกรรมต่างๆ ควรมีพ้ืนที่ไม่ต่ ากว่าครึ่งหนึ่งของพ้ืนที่โรงเรียน สนามเด็กเล่นควรแยกต่างหาก มี
อุปกรณ์การเล่นเท่าที่สามารถจัดได้ ได้รับการบ ารุงดูแลรักษาให้ใช้งานได้ดีตลอดเวลาและมีความ
ปลอดภัย  
   6) ส้วมและที่ปัสสาวะ โรงเรียนต้องจัดให้มีส้วมถูกสุขลักษณะปราศจากเชื้อโรค     
และให้มีอย่างเพียงพอกับจ านวนนักเรียน ฝึกให้นักเรียนใช้ได้อย่างถูกต้องและน าไปปฏิบัติที่บ้านได้ 
สถานที่ตั้งอยู่ห่างแหล่งน้ าไม่น้อยกว่า 30 เมตร ควรแยกส้วมชายและหญิง มีขนาดและจ านวนเหมาะสม
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กับผู้ใช้ ได้รับการพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอ มีความสะอาดปราศจากกลิ่น ควรมีอ่างล้างมืออยู่ใกล้ๆ มีการ
ดูแลรักษาเป็นปัจจุบัน 
   7) การก าจัดขยะมูลฝอยและน้ าโสโครก การก าจัดขยะควรพิจารณาถึงลักษณะ
ของขยะ ขยะแห้ง ขยะเปียก ขยะสด การก าจัดเป็นตามความเหมาะสม โดยท าลายได้อย่างปลอดภัย 
ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และบริเวณโดยรอบการก าจัดน้ าโสโครกต่อท่อลงท่อโสโครก
สาธารณหรือโรงเรียนจัดสร้างบ่อบ่อซึมข้ึนเพื่อรองรับ 
   สุชาติ  โสมประยูร และคนอ่ืนๆ (2544) ได้กล่าวถึงการจัดสิ่งแวดล้อมภายใน
โรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ ว่าการจัดสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะนับว่าเป็นสิ่งส าคัญ
มากในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน การจัดสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะก็คือ การจัดสถานที่ ตั้ง
อาคารเรียน อาคารประกอบต่างๆ และบริเวณโรงเรียนให้ถูกหลักสุขาภิบาล การก าจัดขยะมูลฝอย
และเหตุร าคาญต่างๆ การจัดน้ าดื่มน้ าใช้ การรักษาความสะอาดทั่วไป การซ่อมแซมสิ่งที่ช ารุดทรุด
โทรม การจัดตกแต่งห้องเรียน การจัดโปรแกรมการเรียนให้เหมาะกับสุขภาพของเด็ก และการจัดให้มี
สัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคลากร ทุกคนในโรงเรียน 
   สรุปจากความส าคัญในการจัดสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะนั้นจะเห็น
ได้ว่า การจัดสถานที่ตั้งของอาคารเรียน อาคารประกอบต่างๆ บริเวณให้ถูกหลักสุขาภิบาล การก าจัด
ขยะมูลฝอย การรักษาความสะอาด การจัดตกแต่งห้องเรียน การจัดโปรแกรมด้านงานวิชาการ  
การเรียนการสอนให้น่าสนใจและให้เหมาะสมกับนักเรียนและการจัดให้มีสัมพันธภาพอันดีระหว่าง
บุคลากรในโรงเรียน 
 
2.14 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 จารุวรรณ ธรรมวัตร และคนอ่ืนๆ (2545) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการศึกษาและ
การเผยแผ่ ศาสนธรรม: กรณีศึกษาวัดบึง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในส่วนของการจัด
การศึกษาพบว่า “รูปแบบการจัดการศึกษาของวัดบึง มีพัฒนาการในการจัดการศึกษาตั้งแต่ พ.ศ. 2481 
เป็นต้นมา มีการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องผ่านบทบาททางด้านจัดการศึกษาของเจ้าอาวาส  เดิมได้
จัดรูปแบบการศึกษาแบบโบราณท่ีเรียกว่า มูลกัจจายน์ ต่อมาเมื่อมีการปฏิรูปการศึกษาโดยส่วนกลาง 
วัดบึงก็ได้น าเอาระบบการเรียนแบบเปรียญธรรมตั้งแต่ประโยค 1-2 ถึง ป.ธ.9 มาจัดการศึกษาโดยเริ่ม
จากประโยค 1-2-3-4 เมื่อมีนักเรียนสามารถสอบได้มากขึ้นก็เปิดประโยคสูงๆ ขึ้นไปจนกระทั่งถึง
ประโยค ป.ธ.9 เมื่อมีนักเรียนจากส านักเรียนสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคหลายรูปท าให้วัดบึงเป็น
ที่รู้จักมากยิ่งขึ้น กล่าวได้ว่า วัดบึงประสบความส าเร็จทางด้านการจัดการศึกษาแผนกบาลี -นักธรรม 
อย่างค่อยเป็นค่อยไป อีกประการหนึ่ง ศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จในชีวิตแล้วได้กลับมาช่วยเหลือ
ส านักเรียนอย่างแข็งขันผ่านกระบวนการที่เรียกว่าอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง (ติว) โดยเฉพาะ
เปรียญเอก (ป.ธ.7-8-9) มีนักเรียนทั่วประเทศมาเข้ารับการอบรมและประสบผลส าเร็จในการสอบทุก
ปีตลอดมา เนื่องจากการจัดการการเรียนการสอนภาษาบาลี เป็นงานหนักต้องอาศัยความอดทนและ
ความสนใจในด้านการศึกษาของผู้จัดการศึกษาอย่างมาก ที่ส าคัญต้องมีความต่อเนื่องในการจัด
การศึกษาไม่ให้มีการขาดช่วง เพราะเมื่อขาดช่วงแล้วมาเริ่มฟ้ืนฟูขึ้นอีกย่อมหมายถึงการเริ่มต้นใหม่ซึ่ง
เป็นปัญหาใหญ่ส าหรับส านักเรียนทั่วไปที่ไม่ประสบความส าเร็จ การจัดการศึกษาในวัดบึงมีพัฒนาการ
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ที่ต่อเนื่องและยาวนานต้องอาศัยปัจจัยหลักคือเจ้าส านักเรียน (เจ้าส านักศาสนศึกษา) เป็นผู้ที่มีความ
เข้มแข็ง นอกจากนั้นยังต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนจากการระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆ ผู้ที่รับผิดชอบ
โดยตรงก็คือเจ้าส านักเรียนหรือเจ้าอาวาสในส านักเรียนนั้นๆ ปัญหาอีกประการหนึ่งที่พบบ่อยมากคือ
การขาดแคลนครูสอนที่มีความสามารถ เพราะศิษย์เก่าที่มีโอกาสได้เรียนในชั้นสูงๆ หรือจบการศึกษา
แล้วก็ไม่กลับมาช่วยส านักเรียนเดิม การจะนิมนต์ครูอาจารย์ที่มีความสามารถมาจากที่อ่ืนย่อมต้อง
อาศัยปัจจัยหลายๆ อย่าง เช่น ความสัมพันธ์ส่วนตัว สวัสดิการ หรือค่านิตยภัต ใส่ในค าจ ากัดความ 
(เงินเดือน) เป็นต้น” 
 อีกประเด็นหนึ่งคือการกระจายงานบริหาร  เป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างมาก กล่าวคือต้อง
มอบหมายงานให้คณะกรรมการบริหารงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  เจ้าส านักเรียนจะต้องสร้าง
บุคลากรที่สามารถจะด าเนินในลักษณะที่เป็นตัวแทนกันและกันได้ เช่นเมื่อเจ้าส านักเรียนไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ก็มีบุคลากรที่สามารถสานต่องาน ไม่ให้เกิดความชะงักงันและด าเนินงานต่อไปได้อย่าง
มีประสิทธิภาพเช่นเดิมอีกอย่างหนึ่ง “ควรท าให้คณะกรรมการทั้งหมดเข้ามามีส่วนร่วมทั้งการบริหาร
จัดการ อ านาจในการตัดสินใจ โดยการท างานเป็นกลุ่ม และผู้บริหารควรมีวิสัยทัศน์ที่จะวางแผนใน
การบริหารจัดการอย่างชัดเจน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนในองค์กร
โดยจ าเป็นต้องวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งขององค์กร แล้วแก้ไขปัญหาในส่วนที่เป็นจุดอ่อนและสร้าง
เสริมในส่วนที่เป็นจุดแข็ง ซึ่งจะสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในองค์กร  ซึ่งโดย
ธรรมชาติขององค์กรการศึกษาของพระสงฆ์เป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมการบริหารแบบความเป็นเครือญาติ   
มีความขัดแย้งน้อยมีความยืดหยุ่นสูง ถ้ามีการวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารอย่างชัดเจนก็จะท าให้การ
จัดการศึกษาได้ประสบผลส าเร็จได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ” 
 ศรินทิพย์ สถีรศิลปิน และคนอ่ืนๆ (2545) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการศึกษา         
และการเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา: กรณีศึกษาวัดพระธรรมกาย อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี ในด้านการจัดการศึกษาพบว่า “รูปแบบการจัดการศึกษาของวัดพระธรรมกายมีที่มา
จากแนวคิดในการสร้างวัดของคณะผู้บุกเบิก รูปแบบดังกล่าวประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 2 ประการ 
คือ คณะกรรมการบริหารวัดและหลักปฏิรูปเทส 4 และผลลัพธ์ที่ได้คือศาสนทายาทและกัลยาณมิตร 
ที่มีพลังศรัทธามหาศาลในอันที่จะอุทิศชีวิตเพ่ือสืบทอดพระพุทธศาสนา  คณะผู้บริหารการศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายเห็นชอบให้จัดอบรมโครงการเรื่องเทคนิคการสอนพระบาลี  
ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรม 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพ่ิมศักยภาพครูสอนพระบาลีที่มีอยู่เดิมให้มีความสามารถในการจัดระบบ
การเรียนการสอน การจัดท าหลักสูตรและมีศิลปะในการถ่ายทอดวิชาความรู้ ทั้งนี้มีพระภิกษุและ
สามเณรสนใจเข้ารับการอบรมพอสมควร” 
 พรชุลี อาชวอ ารุง และคนอ่ืนๆ (2545) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการศึกษาและการ
เผยแผ่ ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา: กรณีศึกษาวัดสุทธิวารี อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี       
ในด้านการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม พบว่า “ลักษณะการบริหารการศึกษาใช้รูปแบบของการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมและจัดแบ่งงานตามความถนัดและตามความรู้ความสามารถของพระภิกษุ          
แต่ละรูปท าให้ผลการด าเนินการของวัดสุทธิวารีเกิดผลดีต่อพระภิกษุสามเณรที่เข้ามาศึกษาวัดสุทธิวารี   
ให้ความส าคัญมากกับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี เพราะเป็นภาษาที่ใช้จารึก
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พระธรรมค าสอนซึ่งเป็นรากแก้วของพระพุทธศาสนา การจัดระบบการเรียนการสอนจะมีแนวที่
สอดคล้องกับระบบการบริหารการปกครองของคณะสงฆ์ และเน้นการอบรมสั่งสอนให้พระภิกษุ
สามเณรตั้งอยู่ในหลักปฏิบัติไตรสิกขาคือศึกษาศีล ศึกษาธรรม ศึกษาปัญญาและศึกษาข้ออาจาระข้อ
ปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ค าสั่งของมหาเถรสมาคมและถือตามกฎระเบียบวัด มีการท าอุโบสถปาฏิโมกข์ทุก
กึ่งเดือน หมั่นรักษาความสะอาดภายในวัดและเสนาสนะที่อยู่อาศัย การจัดการศึกษาของวัดสุทธิวารี 
ประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี พระภิกษุสามเณรสามารถสอบผ่านสนามหลวงได้จ านวนมากในแต่ละปี 
เนื่องจากมีรูปแบบการจัดการศึกษาโดยค านึงถึงความส าคัญของการจัดการศึกษาและการบริหาร
การศึกษาเป็นหลักส าคัญ ด้านการบริหาร ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม การจัดแบ่งงานให้
พระภิกษุผู้สอนตามความสามารถ เน้นประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารจัดการ ท าให้
พระภิกษุในระดับตั้งแต่รองเจ้าอาวาสและพระภิกษุผู้สอนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี จึงมีผลท าให้การจัดการศึกษาประสบ
ความส าเร็จเป็นที่น่าพอใจ ด้านการส่งเสริมโรงเรียนพระปริยัติธรรมของวัดสุทธิวารีได้มียุทธศาสตร์ใน
การด าเนินการเพ่ือให้พระภิกษุสามเณรได้มีโอกาสเข้ามาศึกษา โดยการด าเนินการประชาสัมพันธ์ไป
ยังวัดต่างๆ ทั้งภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง ท าให้มีพระภิกษุสามเณรจากจังหวัดใกล้เคียง
มาร่วมด้วย ในแต่ละปีจึงมีพระภิกษุสามเณรมาเข้าเรียนเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญ
กับการสอบสนามหลวง ดังนั้นในแต่ละปีจึงมีการด าเนินการโครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง 
เพ่ือเป็นการปรับปรุงและกวดขันพระภิกษุสามเณรก่อนเข้าสอบสนามหลวง ท าให้พระภิกษุสามเณร
ของโรงเรียนพระปริยัติ ธรรมวัดสุทธิวารีมีจ านวนของการสอบผ่านสนามหลวงได้เป็นจ านวนมากใน
แต่ละปี ด้านการส่งเสริมจึงเป็นความส าคัญของปัจจัยด้านการบริหารที่ส่งผลให้เกิดผลส าเร็จของการ
ด าเนินงานได”้ 
 บุญศรี พานะจิตต์ และคนอ่ืนๆ (2545) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความส าเร็จในการปฏิบัติภารกิจ
ของวัด: กรณีศึกษาวัดชลประทานรังสฤษฎ์ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในด้านการศาสนศึกษา
พบว่า “วัดชลประทานรังสฤษฎ์ได้จัดการศาสนศึกษาส าหรับพระภิกษุสามเณรตามความเหมาะสมกับ
ภาวะของผู้บวช หลักสูตรพระปริยัติธรรมและหลักสูตรส าหรับผู้บวชระยะสั้น รวมทั้งหลักสูตรอบรม
พระภิกษุที่ต้องการเพ่ิมพูนความรู้ในหลักธรรมที่ถูกต้องทั้งปริยัติและปฏิบัติ และวิธีการเผยแผ่ธรรมะ 
โดยเฉพาะการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เป็นการศึกษาเพ่ือสร้างศาสนทายาทซึ่งเป็นการศึกษา
ตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ที่ถือว่าเป็นการศึกษาตามระบบที่เป็นหลักของคณะสงฆ์  โดยทางวัด
ชลประทานรังสฤษฎ์ได้จัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมตั้งแต่ระดับ ป.ธ.1-2 ถึง ป.ธ.9 ผู้เรียนมี
ทั้งพระภิกษุและสามเณรที่อยู่ในวัดและวัดอ่ืน วัดได้จัดตั้งเป็นส านักศาสนศึกษา มีเจ้าอาวาสเป็นเจ้า
ส านักศาสนศึกษา การเรียนการสอนใช้วิธีการให้พระภิกษุท่ีมีความรู้ในระดับเปรียญธรรมที่สูงกว่าเป็น
ครูสอนระดับเปรียญธรรมชั้นต้นๆ วัดจัดสร้างอาคารเรียนและกุฏิที่พักให้ผู้เรียนเป็นสัดส่วนพร้อมทั้ง
จัดหาอุปกรณ์หนังสือเรียนส าหรับผู้เรียน ในแต่ละปีจะมีนักเรียนสามารถสอบได้ทุกปี” 
 ธนู ศรีทอง ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ และคนอ่ืนๆ (2549) ได้จัดท าการวิจัยการศึกษาแนวทาง
พัฒนาส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 11 ได้แสดง
ความเห็นว่า การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี  มีสภาพปัญหา คือสภาพ
ทั่วไปของส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี คือ ด้านปัจจัยน าเข้าก าลังเผชิญกับสภาพ
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ปัญหาการดูแลความพร้อมของอาคารสถานที่และ สภาพแวดล้อมที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อ บรรยากาศทาง
วิชาการ จ านวนนักเรียนเข้าสอบและนักเรียนที่สอบได้มีแนวโน้มเฉลี่ยลดลง ขาดแคลนครูสอนทั้งใน
ด้านปริมาณและคุณภาพปัญหาการบริหารที่รับผิดชอบเฉพาะการวัดผลอย่างเดียวไม่รับผิดชอบใน
การจัดการศึกษางบประมาณไม่เพียงพอ หลักสูตรมุ่งแนวดิ่ง มากกว่าแนวราบ ขาดความยืดหยุ่นและ
เชื่อมโยงกับการศึกษาของรัฐ ในด้านปัจจัยกระบวนการกิจกรรมการเรียนการสอนขาดความต่อเนื่อง 
ไม่ค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน ในปัจจัยการผลิตส านักเรียนได้ผลิตพระสงฆ์ที่มีความรู้ความ
เข้าใจในหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา มีความสามารถในการอ่าน และการแปลความหมายภาษา
บาลีเป็นอย่างดี ปัจจัยด้านผลกระทบ คณะสงฆ์และชุมชนมีความพึงพอใจการสนองงานของพระสงฆ์
ที่ส าเร็จการศึกษาจากส านักเรียนแผนกธรรมและบาลี แนวทางการพัฒนา ปัจจัยน าเข้า พึงจัดระบบ
บริหารจัดการส านักเรียนโดยอาศัยแผนแม่บท แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเพ่ือด าเนินงานด้าน
ต่างๆ เช่น สภาพแวดล้อมทางกายภาพโครงสร้างการบริหารบุคลากร งบประมาณและหลักสูตร 
ปัจจัยด้านกระบวนการ พึงพัฒนาระบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความนาสนใจและระบบวัดผล
ให้หลากหลายรูปแบบ โดยค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนเป็นส าคัญ พึงด าเนินการมีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ปัจจัยด้านผลิตพึงก าหนดให้นักเรียนจัดท าบันทึกสถิติข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนอัตรา
การสูญเสียนักเรียนระหว่างเรียนและจ านวนพระสงฆ์ที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว ยังคงอยู่ในสมณเพศเพ่ือ
สนองงาน และบริการชุมชนปัจจัยผลกระทบพึงก าหนดให้มีระบบประเมินความพึงพอใจของพระสงฆ์
ที่ส าเร็จการศึกษาจากพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี 
 พระครูปลัดศิริวัฒน์ สญฺญจิตฺโต (วิชาผา) (2549) การศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจต่อเผย
แผ่ธรรมในวันธรรมสวนะของพุทธศาสนิกชน : กรณี เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาถึงคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของพุทธศาสนิกชนต่อการเผยแผ่ธรรมใน
วันธรรมสวนะ และเกิดความพึงพอใจ การน ามาใช้ประโยชน์ที่ ได้จากการฟังธรรม เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่าง คุณลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีต่อการเผยแผ่ธรรมในวันธรรมสวนะ พร้อมทั้งผู้
ที่มาร่วมปฏิบัติกิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาโดยมีการเปิดรับข่าวสารด้านพุทธธรรมเพ่ือ
น าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนทั้งส่วนตนและสังคมปัญหาและอุปสรรคที่พบก็คือการสื่อสารด้าน
ธรรมต้องเป็นการเผยแผ่ธรรมแบบเชิงรุกเพ่ือเป็นผู้น าทางสังคมและพระยังติดรูปแบบการสอน
แบบเดิมๆจึงท าให้บางครั้งเกิดความเชื่อมั่นในตนเองมากเกินไปดังนั้น กระบวนการสื่อธรรมควรเป็น
แบบกัลยาณมิตร น าผลไปใช้ในการท าให้สันติสุขสันติภาพในจิตใจอันเป็นเป้าหมายสูงสุดใน
พระพุทธศาสนา 
 กาญจนา อุดมธนะสารสกุล (2551) ได้ท าการศึกษาวิจัยผลสัมฤทธิ์การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามโครงการวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านแม่ริมใต้ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า
ด้านกายภาพ  มีพฤติกรรมการบริโภคปัจจัยสี่ในการดูแลชีวิตประจ าวัน รู้จักเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมให้น่า
อยู่และไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมพูดจาอ่อนหวาน ไม่ทะเลาะกัน ปฏิบัติตามข้อตกลงมีความ
รับผิดชอบส่งงานตรงเวลา ด้านจิตใจ มีมารยาทดีงาม เคารพครูมีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รู้จักท างาน
ร่วมกัน ใฝ่เรียนรู้อดทน มีความสุขร่างเริงแจ่มใส ด้านปัญญา มีความเชื่อม่ันและพฤติกรรมเป็นผลให้มี
สมาธิในการเรียน  เป็นเหตุให้นักเรียนท าความดีมีสติปัญญาในการแก้ปัญหาการท างานใน
ชีวิตประจ าวันได้ และด้านความคิดเห็นรู้สึกเป็นสุขสบายใจ แจ่มใส สดชื่น 



100 
 

 พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี (2552) ได้ศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง “การบริหารส านักเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกบาลี กรุงเทพมหานคร” พบว่า สภาพปัญหาของส านักเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีส่วนใหญ่ เป็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การจัดหลักสูตรที่ไม่ยืดหยุ่น การ
สอบและการ ประเมินผล รวมทั้งปัญหาการขาดการสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ ครูผู้สอน ขาด
เทคนิควิธีการสอน และการขาดนักเรียนที่สนใจศึกษาอย่างจริงจัง เป็นต้น การบริหารส านักเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลีใน 5 ด้าน คือ ด้านสภาพทั่วไปของนักเรียน ด้านหลักสูตร ด้านกิจกรรมการ
เรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการสอบและประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ที่ระดับ
ปานกลาง กล่าวคือ มีสภาพการบริหารจัดการที่พอใช้ค่อนข้างดี โดยมีค่าเฉลี่ย 3.47 จากระบบ          
5 คะแนน การเปรียบเทียบความคิดเห็นจ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า ต าแหน่งหน้าที่ที่แตกต่างกัน 
ส่งผลให้ผู้บริหารอาจารย์ใหญ่ และครูผู้สอนมีความคิดเห็นแตกต่างกัน ในด้านสภาพทั่วไปของส านักเรียน 
และด้านการสอบและประเมินผล ส่วนด้านหลักสูตรด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านสื่อ      
การเรียนการสอน พบว่าไม่แตกต่างกัน 
 พระนิมิต กลิ่นดอกแก้ว (2549) ได้ศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง “สภาพและปัญหาการจัดการ
เรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของส านักศาสนศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ ”พบว่า สภาพการ
จัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของส านักศาสนศึกษา  ในจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ใน
ระดับมาก ส่วนปัญหาการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของส านักศาสนศึกษาใน
จังหวัดนครสวรรค์อยู่ในระดับปานกลาง สภาพการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี
ของส านักศาสนศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์จ าแนกตามสภาพการปฏิบัติงาน  ไม่แตกต่างกัน จ าแนก
ตามวุฒิการศึกษาสูงสุดแผนกบาลี ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ จ.05 จ าแนกตาม จ านวนปี/พรรษา ที่บรรพชา/
อุปสมบทแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในภาพรวม และด้านกิจกรรมการเรียน
การสอน ด้านปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเรียนการสอน จ าแนกตามสังกัดศาสนศึกษาแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในภาพรวม และทุกรายด้านจ าแนกตามระยะเวลาที่ศึกษา ในแต่ละ
ชั้นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในภาพรวม และด้านหลักสูตร ด้านผู้ สอนด้าน
กิจกรรมการเรียนการสอน และด้านปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน และจ าแนกตามการสนับสนุน
ของเจ้าส านักศาสนศึกษา เกี่ยวกับการ จัดการเรียนการสอนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ในภาพรวมและทุกรายด้าน 
 นภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม และคนอ่ืๆน (2545) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “แนวทาง การจัดการ
ศึกษาพระปริยัติ ธรรมตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542” ผลการวิจัยพบว่า การ
จัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี มีสภาพปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ดังมีข้อสรุป
สาระส าคัญๆ ต่อไปนี้ 
 1) ด้านหลักสูตร เนื้อหาสาระเก่าเกินไป และภาษาที่ใช้ในหนังสือเป็นภาษา ที่เข้าใจยาก                        
โดยเฉพาะเนื้อหาสาระในแผนกบาลี เน้นการจ าและการแปล มากกว่าความเข้าใจ ขาดการประยุกต์ 
น ามาใช้ ไม่เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนยังไม่เป็น ระบบไม่แน่นอนมี
เวลาเรียนน้อยเกินไป จึงไม่สามารถท า ความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง ถ่องแท้ วิธีการเรียนการสอนเน้น
การท่องจ า และการแปล ไม่ค่อยมีการประยุกต์ใช้และขาดการวิเคราะห์ 
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 2) ด้านกระบวนการเรียนการสอน ครูสอนมีไม่เพียงพอ มักใช้ ระบบการศึกษาแบบพ่ี     
สอนน้อง ครูสอนขาดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ขาดประสบการณ์ ไม่สามารถประยุกต์ใช้ กับสภาพจริง
ได้ขาดการศึกษาอบรม และขาดขวัญก าลังใจ หนังสือต าราประกอบการเรียนเป็น ต าราเก่าเกินไปขาด
การปรับปรุง และภาษาที่ใช้ยากจึงควรมีต าราสากลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สื่ออุปกรณ์ประกอบการ
สอนมีการใช้น้อย หรือแทบไม่มีควรจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนส่งเสริมจัดท า และพัฒนาสื่อ
ให้น่าสนใจ และใช้อย่างแพร่หลาย อาคารสถานที่มักนิยมใช้ศาลาการเปรียญ ซึ่งมักมีเสียงรบกวน 
และบรรยากาศไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3) ด้านการวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผลมักวัดความจ ามากกว่าความ
เข้าใจ และการคิดวิเคราะห์ ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานและกฎเกณฑ์แน่นอน ความยากง่ายของข้อสอบยาก
เกินไป ขาดการทดสอบความยากง่าย ควรมีการทดสอบ ความยากง่ายของข้อสอบ เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียนให้ครอบคลุมทุกด้าน  
 พระมหาสรพงษ์ การุญ (2551) ได้ศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จใน
การจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี: กรณีศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี 
วัดตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์” ผลการวิจัย พบว่า ความส าเร็จในการจัดการศึกษา ของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลี วัดตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์มาจาก 
 1) ด้านปัจจัยน าเข้า  
  1.1) ผู้บริหารซึ่งมีลักษณะเป็นพระนักบริหาร นักพัฒนา นักการศึกษามีความสามารถ
ในการวางแผนงาน มีความเสียสละ ตัดสินใจด้วยความยุติธรรม  
  1.2) ครูมีความสามารถในการพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบ เข้าใจหลักสูตร และ
เป็นแบบอย่างท่ีดี  
  1.3) หลักสูตร ครูเตรียมหลักสูตรก่อนใช้ และการประเมินผล  
  1.4) อาคารสถานที่มีการจัดอาคารสถานที ่และสิ่งแวดล้อมอย่างดี            
  1.5) งบประมาณ มีการใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์  
  1.6) สื่อการเรียน การสอนมีการน าสื่อมาใช้งานได้อย่างเหมาะสม 
 2) ด้านกระบวนการ  
  2.1) ผู้บริหารโรงเรียน มอบงานตามถนัด ตรวจสอบ งาน ประชุมแนะน าครู จัดหา
งบประมาณ อาคารสถานที่ อุปกรณ์เพียงพอ และแก้ปัญหารวดเร็ว  
  2.2) ครูเตรียมเนื้อหาเหมาะสมใช้สื่อในการเรียนการสอนดี มีรายงานผลและให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วม  
  2.3) มีการนิเทศครูเป็นการภายใน ประเมินผลโดยเยี่ยมชั้นเรียนและแนะน ารายบุคคล 
  2.4) ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา คือ บริจาคทรัพย์สิ่งของ มาช่วยงาน และ
เป็นลูกจ้างรายเดือน กลุ่มคนที่มีส่วนร่วม คือกลุ่มบุคคลในชุมชน ได้แก่ ประชาชนทุกหน่วยงานใน
อ าเภอตากฟ้า กลุ่มบุคคลนอกชุมชน ได้แก่ประชาชนนอกอ าเภอตากฟ้า และวิธีการเข้ามามีส่วนร่วม 
ได้แก่ มีส่วนร่วมโดยสมัครใจ และถูกชักชวน 
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 พิณสุดา สิริธรังศรี (2547) ได้ศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง ความส าเร็จของวัดจองค า : การ
จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลีดีเด่นผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จใน
การจัดการศึกษา เกิดจากปัจจัยที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1) เจตนารมณ์ และศรัทธาแรงกล้าของเจ้าอาวาสที่จะจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมรวมถึง
เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ความรู้และความเข้าใจภาษาบาลีอย่างลึกซึ้งแตกฉาน มีความเสียสละอดทน  
 2) เจตนาและศรัทธาที่มุ่งมั่นของครูผู้สอน ในการรับผิดชอบหน้าที่ การหมั่นศึกษาค้นคว้า
ต าราวิชาการเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนและมีความเอาใจใส่ กิจวัตรทุกอย่างของส านักเรียน 
 3) ความพากเพียรตั้งใจของนักเรียนที่จะศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติตน  ตามกฎ ระเบียบของ
ส านักเรียน  
 4) ทุนส าหรับการบริหารการจัดการศึกษาท่ีพอเพียง 
 5) การสนับสนุนของคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่มีส่วนร่วม  ในการจัดการศึกษาด้าน
การอ านวยความสะดวก รับรู้รับทราบการจัดการศึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาอยู่ตลอด  
 พรชุลี อาชวอ ารุง (2547) พระมหาวิสูติ ปฺญฺญาปทีโป และพระครูปลัดนพพันธ์ ชยปาโล 
ได้วิจัยเรื่อง การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลีของวัดสุทธิวารี  จังหวัดนนทบุรี
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่เอ้ืออ านวยต่อความส าเร็จในการจัดการศึกษาเกิดจากปัจจัยที่ส าคัญ  ดังนี้ 
การบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม การสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมการศึกษา การส่งเสริม
ศักยภาพทางวิชาการแก่ครูผู้สอน การจัดอบรมบาลีแก่ผู้เรียนการสนับสนุนให้บุคลากรต่างส านักเรียน
ได้แลกเปลี่ยนความรู้ และทัศนคติทางการศึกษา การสนับสนุนงบประมาณ และสื่อวัสดุอุปการณ์การ
เรียนการสอนจากชุมชน และการจัดองค์การเพ่ือการบริหารที่ชัดเจน 
 ฉันทนา จันทร์บรรจง (2547) พระมหาตึ๋ง ปริธมฺโม และพระมหาจ าปา วชิรญาโณ ได้ท า
วิจัยเรื่อง การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี ของวัดคลองโพธิ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่เอ้ืออ านวยต่อความส าเร็จในการจัดการศึกษา เกิดจากปัจจัยที่ส าคัญ ดังนี้ 
ภาวะผู้น าของเจ้าอาวาส หรือเจ้าส านักเรียน การบริหารแบบมีส่วนร่วม การบริหารทรัพยากรอย่าง
โปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุด และการจัดบรรยากาศให้ดีในองค์กร  
 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
 สกล เทพภูบาล (2550) ได้ท าการวิจัยเรื่องการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการศึกษาโรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี  เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร                                                              
และผู้น าชุมชนในเขตบริการโรงเรียน จ านวน 224 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม และ 
แบบสัมภาษณ์ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทุกด้านในปัจจุบันทั้งด้านตัดสินใจ  การปฏิบัติ 
การ ผลประโยชน์ และประเมินผลในระดับปานกลาง แต่ประชาชนมีความต้องการในอนาคตที่จะเข้า
มามีส่วนร่วมทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีส่วนร่วมสูงสุด คือ ในปัจจุบันด้านผลประโยชน์กิจกรรมใน
ระดับมาก ได้แก่กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี ของชุมชน รองลงมาคือการให้บริการอาคารสถานที่ 
และวัสดุครุภัณฑ์แก่ชุมชน โรงเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนันทนาการ และกีฬาของชุมชน      
และต้องการมีส่วนร่วมของทุกด้านในอนาคตในระดับมาก  โดยต้องการมีส่วนร่วมสูง สุดในด้าน



103 
 

ผลประโยชน์ในระดับมาก คือ กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมนันทนาการและกีฬาของชุมชน 
และการให้บริการ อาคารสถานที่ และวัสดุครุภัณฑ์แก่ชุมชนเช่นกัน ส่วนการมีส่วนร่วมต่ าที่สุด และ
ต้องการมีส่วนร่วมก็ต่ าที่สุดเช่น คือ ด้านการปฏิบัติการ ได้แก่ การก าหนดแผนการเรียนที่หลากหลาย
ทุกชั้นเรียน การท าสื่อทุกชั้นเรียน ส่วนการมีส่วนร่วม ในด้านการตัดสินใจและด้านประเมินผล อยู่ใน
ระดับปานกลางเช่นกัน แต่ประชาชนมีความต้องการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทั้ง 2 ด้าน อยู่ในระดับมาก
ในอนาคต 
 สมหมาย เรืองรัตน์ (2553) ได้ท าการวิจัยเรื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยกลุ่ม
ผู้ปกครอง จ านวน 201 คน กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ 
จ านวน 10 คน และตัวแทนกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 30 คน รวม 241 คน และกลุ่ม
ผู้น าชุมชน 72 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการอภิปรายกลุ่ม โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) ผลการวิจัย พบว่า 
 1) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาของโรงเรียน
เทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่ามีส่วนร่วมในทุก
ด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ 1) การมีส่วนร่วมติดตามประเมินผล 2) มีส่วนร่วม
ในการวางแผน 3) มีส่วนร่วมด าเนินการ ตามล าดับ 
 2) ปัญหาการบริหารงานวิชาการคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่ า
กว่าเกณฑ์ ครูยังไม่เปลี่ยนแนวคิดและปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ปัญหางานบริงานบุคคล ครูท าการสอนไม่ตรงกับวิชาเอกและไม่ครบทุกสาระการเรียนรู้         
ครูขาดโอกาสการพัฒนาตนเอง งานบริหารงานทั่วไป บุคลากรครูยังไม่ได้น าแผนการพัฒนามาเป็น
เครื่องมือในการบริหารงานให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจัง ระบบสารสนเทศในโรงเรียนไม่เป็นปัจจุบัน       
การบริหารงบประมาณไม่มีเจ้าหน้าที่การเงิน พัสดุ ครูปฏิบัติการสอนต้องท าหน้าที่แทนส่งผลถึงการ
เรียนการสอน ครูเจ้าหน้าที่การเงิน/พัสดุ ไม่มีพ้ืนฐานทางด้านการเงิน/บัญชี 
 ยุวรัตน์ จงใจรักษ์ (2547) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาการมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน 
โรงเรียน และชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ านวน 174 คน ครูอนุบาล 35 คน ผู้ปกครองเด็กวัยอนุบาล 105 คน ผู้น า
ชุมชน 8 คน และประชาชนในชุมชน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านการติดต่อสื่อสาร ในการวางแผน โรงเรียนส่วนใหญ่มีการจัดท า
นโยบาย การจัดตั้งบุคลากร ผู้รับผิดชอบ และมีการจัดสรรงบประมาณ  ในวิธีการปฏิบัติสิ่งที่ท าเป็น
ประจ าคือ การจัดท าป้ายประกาศข่าวสาร การประชุมผู้ปกครอง การจัดท าสมุดรายงานประจ าตัวเด็ก 
และการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีของครู  2) ด้านการเป็นผู้ประสานงานในการระดมทรัพยากร ในการ
วางแผน โรงเรียนส่วนใหญ่มีการจัดท านโยบาย การจัดตั้งบุคลากรผู้รับผิดชอบ  และมีการจัดสรร
งบประมาณ ในวิธีการปฏิบัติสิ่งที่ท าเป็นประจ าคือ การเข้าร่วมในกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ภายใน
ชุมชน 3) ด้านการอาสาสมัครเพ่ือพัฒนาการศึกษาในการวางแผน โรงเรียนส่วนใหญ่ยังไม่มีการจัดท า
นโยบาย การจัดตั้งบุคลากร และการจัดสรรงบประมาณ ในวิธีการปฏิบัติโรงเรียนส่วนใหญ่มีการ
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ปฏิบัติอยู่ในระดับปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้าง และ 4) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของโรงเรียน         
ในการวางแผน โรงเรียนส่วนใหญ่มีการจัดท านโยบาย การจัดตั้งบุคลากร ผู้รับผิดชอบและมีการ
จัดสรรงบประมาณ ในวิธีการปฏิบัติ โรงเรียนส่วนใหญ่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้าง 
ส่วนการประเมินผลของโรงเรียน พบว่าโรงเรียน ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติ
บ้างทั้ง 4 ด้าน ผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์ตัวอย่างประชากรโรงเรียน 4 โรง พบว่า การมีส่วนร่วม
ระหว่างบ้าน โรงเรียนและชุมชนของโรงเรียนทั้ง 4 โรง มีความคล้ายคลึงกัน ในการสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชน แต่โรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในตัวเมือง จะมีความสัมพันธ์กับชุมชนในลักษณะเน้นตาม
แผนที่วางไว้ล่วงหน้า ส่วนโรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ชานเมืองจะมีความสัมพันธ์กับชุมชนแบบวิถี 
ธรรมชาติ แต่ขาดการวางแผนและการเสริมแรงจากปัจจัยภายนอก 
 สุพัฒน์ ค าภักดี (2553) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเทศบาวัดบูรพาภิราม กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าจ านวน  32 คนประกอบด้วย            
ครู 15 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม 41 คน ประกอบด้วย 
ครู 15 คน ผู้น าชุมชน 1 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15  คน และผู้แทนผู้ปกครอง
นักเรียน 10 คน เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสัมภาษณ์  แบบสังเกต การ
ตรวจสอบข้อมูล ใช้เทคนิคตรวจสอบข้อมูลแบบหลายมิติ และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธี
บรรยาย ผลการวิจัย พบว่าก่อนด าเนินการพัฒนา ชุมชนขาดการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ของโรงเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยขาดความตระหนักในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ หลังจากการด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ในวงรอบที่ 1 ปรากฏว่า การจัดให้มีการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารทางโรงเรียน ท าให้ชุมชนได้ตระหนักถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น
การปฏิบัติงานท าให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้วย  ต่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
ระหว่างชุมชนกับโรงเรียนได้เกิดความ สัมพันธ์อันแน่นแฟ้นต่อกัน การศึกษาดูงานท าให้ทุกคนได้มี
ความรู้ ความเข้าใจ ได้รับประสบการณ์จริงในการประสานงานความร่วมมือกันดียิ่งขึ้น  ก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  มีความตั้งใจในการด าเนินงาน
ร่วมกันสร้างความสามัคคีต่อกัน และก่อให้เกิดความร่วมมือที่ดีต่อกันเป็นผลส่งให้ความสัมพันธ์
ระหว่างชุมชน กับโรงเรียนดียิ่งขึ้น แต่ยังขาดการประสานงานที่ดีระหว่างชุมชนกับโรงเรียน  จึงได้
ด าเนินการต่อในวงรอบที่ 2 โดยการปฏิบัติงานมีการพบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งกัน
และกันของชุมชนและโรงเรียน  ตลอดจนมอบหมายงานให้มีผู้ รับผิดชอบในการด าเนินงาน
ประสานงานร่วมกันระหว่าง โรงเรียนกับชุมชน ผลการด าเนินงานท าให้ชุมชนและโรงเรียนได้มี
บุคลากรที่รับผิดชอบในการประสานงาน และมีการจัดท าปฏิทินในการปฏิบัติงานร่วมกันท าให้ชุมชน
ได้มองเห็นความส าคัญใน การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้แก่โรงเรียน ส่งผลให้โรงเรียนและ
ชุมชนเกิดความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ได้ดียิ่งขึ้น 
 มนัส ครองญาติ (2553) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล สังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล  
ใน 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล 
และด้านการบริหารทั่วไป กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ประชาชนในชุมชน จ านวน 13 ชุมชน เครื่องมือ
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ที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย         
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที (t-test) ค่าเอฟ (F-test) และทดสอบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยใช้
วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s test) ผลการวิจัย พบว่า 
 1) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการ
บริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ยกเว้นด้านการบริหารงาน
งบประมาณ มีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย 
 2) ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 
โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 3) ประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ มีและไม่มีบุตร/หลานเรียนหนังสือที่โรงเรียน
เทศบาล 3 วัดชัยมงคล และสถานะที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ต่างกัน มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาการบริหารโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 มงคลชัย ศรีสะอาด (2553) ได้ท าการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารงานส านักเรียน        
พระปริยัติธรรม แผนกธรรมแผนกบาลี มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือสร้างรูปแบบการบริหารงานส านัก
เรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมแผนกบาลี ผลการวิจัย มีดังนี ้
 1) ผลการศึกษาสภาพปัญหาของการบริหารงานส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม 
แผนกบาลี พบว่า ไม่มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม 
แผนกบาลีหลักสูตรที่ ใช้สอนเป็นหลักสูตรที่ เก่าเกินไปไม่มีการปรับปรุงให้ ทันสมัย การวัดผล
ประเมินผล จะวัดผลประเมินผลปีละหนึ่งครั้ง ผู้สอน ผู้ออกข้อสอบ ผู้ตรวจข้อสอบจะเป็นคนละคนกัน 
ผู้บริหารแต่ละส านักเรียนขาดความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดสรรเงินงบประมาณไม่เพียงพอ ต่อการ
บริหารจัดการส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม แผนกบาลี โดยการจัดสรรเงินพิจารณาจาก
จ านวนผู้สอบได้ของแต่ละส านักเรียน  ผู้บริหาร ขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหาร ขาดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ในการบริหาร ผู้สอน ขาดขวัญและก าลังใจ ขาดประสบการณ์ในการสอน การสรร
หาผู้สอนขึ้นอยู่กับผู้บริหารไม่มีเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้  เรียนมี ความแตกต่างระหว่างวัยไม่มี
การแบ่งช่วงอายุอาคารสถานที่ไม่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนขาดการระชาสัมพันธ์ ไม่มีการ
จัดท าระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  
  ผลการศึกษาความต้องการของการบริหารงานส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  
แผนกบาลี จากแบบสอบถามจากผู้บริหารส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม แผนกบาลี ในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ หนเหนือ จ านวน 14 จังหวัด พบว่า ผู้บริหารส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
ธรรม แผนกบาลี มีความต้องการดังนี้ คือ ความต้องการด้านการบริหารงานวิชาการความต้องการ 
การบริหารด้านงบประมาณ ความต้องการการบริหารด้านบุคลากร และความต้องการการบริหารด้าน
ทั่วไป 
  ผลการศึกษาแนวทางในการบริหารงานส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม แผนกบาลี
จากการสนทนากลุ่ม Focus Group Discussion) พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นเกี่ยวกับแนวทางใน
การสร้างรูปแบบการบริหารงานส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม แผนกบาลีเป็นไปในแนวทาง
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เดียวกันคือ ควรมีโครงสร้างการบริหารงานของส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  แผนกบาลี         
ที่ประกอบด้วย ด้านการบริหารงาน คือ การบริหารงานด้านวิชาการ การบริหารงานด้านบุคลากร 
การบริหารงานด้านงบประมาณ การบริหารงานด้านทั่วไปการบริหารงานด้านผู้เรียน การบริหารงาน
ด้านชุมชน 
 2) ผลการสร้างร่างรูปแบบการบริหารงานส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  แผนก
บาลี การสร้างรูปร่างแบบการบริหารงานส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม แผนกบาลี ภายใต้
ทฤษฎีระบบ System Theory) และเครื่องมือในการบริหารงานคือ การบริหารแบบสมดุล Balance 
Scorecard: BSC) และวงจรคุณภาพ PDCA) ประกอบด้วย การบริหารงานทั้งหมด 6 ด้านการ
บริหารงาน 55 ภาระงาน 
  ผลการศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารงานส านักเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม แผนกบาลี จากแบบสอบถามผู้บริหารส านักเรียนประจ าจังหวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์
หนเหนือ จ านวน รูป พบว่า ผู้บริหารส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม แผนกบาลี มีความเห็น
ของรูปแบบส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม แผนกบาลี มีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการ
บริหารงานส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม แผนกบาลี ทุกด้าน 
  การประเมินความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบการบริหารงานส านักเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกธรรม แผนกบาลีไปใช้ การประเมินความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบการบริหารงานส านักเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกธรรม แผนกบาลีไปใช้ โดยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ จ านวน รูปคน พบว่า การ
ประเมินความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบการบริหารงานส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม แผนก
บาลี มีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ ประกอบด้วยโครงสร้างการบริหารงาน ด้านการบริหารงาน 54 
ภาระงาน 
 พระปลัดสมควร อธิปุญฺโญ (วงค์วรรณ) (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  จังหวัดสมุทรสาคร เป็น
การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) เพ่ือ
ศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  
จังหวัดสมุทรสาคร 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการบริหารจัดการโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัดสมุทรสาคร 3) เพ่ือศึกษา
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า 
 1) ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของโรงเรียน         
พระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จังหวัดสมุทรสาครนั้น พบว่าพระสงฆ์ที่มีต าแหน่ง/
หน้าที่ อายุพรรษา วุฒิการศึกษาทางโลก และวุฒิการศึกษาทางธรรมมีความสัมพันธ์กันซึ่งยอมรับ
สมมติฐานการวิจัยทุกข้อที่ตั้งไว้ 
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 3) ผลการสัมภาษณ์ พบว่า การเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี เป็นความ
จ าเป็นเพราะผู้เรียนจะได้ความรู้พระธรรมวินัย  ได้ปฏิบัติตามค าสอนให้ถูกต้องเหมาะสม และ
ปฏิบัติการสอนผู้อ่ืนให้รู้และปฏิบัติตามได้ด้วยปฏิบัติตามค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรง  ส านัก
เรียนบาลีประจ าจังหวัดยึดหลักบริหารจัดการที่ว่าทุกคนมีส่วนร่วมและมีส่วนส าคัญในการจัดการ
การศึกษา ทั้งฝ่ายคณะผู้บริหาร และฝ่ายผู้เรียนจะต้องร่วมกันพัฒนาศักยภาพตามขีดความสามารถ 
ต้องร่วมแรงและร่วมใจกันรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ ตัวเองรับผิดชอบเมื่อถึงวาระการประชุมตาม
เกณฑ์ที่วางไว้ ทุกฝ่ายจะต้องมาประชุมร่วมกันเพ่ือให้รู้ข้อบกพร่อง วางแผนแก้ไขและพัฒนาให้
เจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4) ปัญหา อุปสรรค คือ ขาดความดูแลเอาใจใส่จากเจ้าคณะพระสังฆาธิการชั้นปกครอง
สูงสุด ที่ส านักเรียนบางส านักเรียนสามารถด ารงอยู่ได้ก็เพราะเจ้าอาวาสเป็นผู้ดูแลและจัดสรร
งบประมาณมาให้ใช้จ่ายและจัดการศึกษาด้วยศรัทธาของเจ้าอาวาสและคณะครูสอนข้อเสนอแนะ  
พระสังฆาธิการในจังหวัดสมุทรสาคร ควรเยี่ยมเยือนดูแลส านักเรียน ให้ค าแนะน าและข้อคิดถึงการ
เรียนว่าดีมีประโยชน์ ให้ก าลังใจเจ้าอาวาสและครูสอน ช่วยหาทุนรอนมาสนับสนุน 
 พระบุญประทาน ญาณทีโป (ทะปะละ) (2553) ได้ท าการวิจัย เรื่อง ศึกษาปัจจัยน าไปสู่
ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
บาลี: กรณีศึกษาวัดจองค า อ าเภองาว จังหวัดล าปาง ปีการศึกษา 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ปัจจัยน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลี วัดจองค า อ าเภองาว จังหวัดล าปาง ผลการวิจัย พบว่า 
 1) ปัจจัยน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ต่อการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
วัดจองค าในด้าน  ด้านสภาพแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ด้านกระบวนการ 
(Process) และด้านผลผลิต (Product) โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 2) ปัจจัยความพึงใจต่อการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ด้าน
สภาพ แวดล้อมทั่วไปอาคารสถานที่ ด้านบริหารจัดการหลักสูตรเนื้อหา ด้านบุคลากรผู้น าปฏิบัติการ
สอนของคร ูและ ด้านการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 พระมหาธีรสุข ธมฺมสาโร (อุปไชย) (2555) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การจัดการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลี : กรณีศึกษาส านักเรียน วัดโมลีโลกยาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานครการ
วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการคือ เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการศึกษา พระปริยัติธรรมแผนก
บาลี ส านักเรียนวัดโมลีโลกยาราม และเพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและ แนวทางการพัฒนาการจัด
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีใน 5 ด้าน โดยประชากรในการศึกษาประกอบด้วย ผู้บริหารและ
ครูผู้สอน จ านวน 18 รูป นักเรียน จ านวน 168 รูป รวม 186 รูป ในส านักเรียนวัดโมลีโลกยาราม 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 
 1) ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการศึกษา ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้าน
หลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และ 
ด้านการวัดผลและประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนนักเรียนมีความคิดเห็นว่าอยู่ในระดับมาก 



108 
 

 2) ผู้บริหารครูผู้สอนและนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและแนวทางใน
การจัดการศึกษา ดังนี้  
  2.1) ปัญหาอุปสรรคด้านหลักสูตร คือ เนื้อหาของหลักสูตร มีมากเกินไป ขาดการแก้ไข
ปรับปรุง และไม่เหมาะสมกับผู้เรียนในปัจจุบัน  
  2.2) ปัญหาอุปสรรค ด้านการจัดการเรียนการสอน คือ การจัดครูเข้าสอนยังไม่เป็น
ระบบและได้มาตรฐานขาดแผนการเรียนการสอนที่ชัดเจน และการสอนขาดความยืดหยุ่น  
  2.3) ปัญหาอุปสรรคด้าน สื่อการเรียนการสอน คือ สื่อที่ทันสมัยมีไม่เพียงพอ สื่อที่มีอยู่
ขาดคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน  
  2.4) ปัญหาอุปสรรคด้าน กิจกรรมการเรียนการสอน คือ กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียน มีน้อยเกินไป ขาดกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่ได้เรียนมา  
  2.5) ปัญหาอุปสรรค ด้านการวัดผลและประเมินผล คือ เวลาในการเตรียมตัวเพ่ือวัดผล
ประจ าเดือนน้อยเกินไป การวัดผลเน้นความจ าเป็นหลัก และขาดการบันทึกข้อมูลที่เป็นระบบ 
 แนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี คือ  
 1) ด้านหลักสูตรควรปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรให้ได้คุณภาพและเหมาะสมกับผู้เรียน  
 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน  ควรปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่น
เหมาะสม กับผู้เรียน  
 3) ด้านสื่อการเรียนการสอน ควรมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพ่ิมขึ้น และปรับปรุง
หนังสือเรียนให้ได้มาตรฐาน  
 4) ด้านการเรียนการสอน ควรมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพิ่มข้ึน  
 5) ด้านการวัดผลและประเมินผล ควรก าหนดเวลาในการวัดผลประจ าเดือนให้เหมาะสม ควรม ี
 สุภาพร มากแจ้ง และคนอ่ืนๆ (2542) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการจัดการศึกษา
ของคณะสงฆ์ ผลการวิจัยพบว่า การบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแยกส่วนออก
จากระบบการบริหารการศึกษาของชาติท าให้เกิดปัญหาทั้งด้านการจัดการงบประมาณการบริหาร
หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล คุณภาพการศึกษา คุณภาพของบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งผู้บริหารและผู้สอน ตลอดจนสวัสดิการและความมั่นคงในอาชีพ หลักสูตรการศึกษา
ไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ซึ่งจ าแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ต้องการขยายโอกาสทาง
การศึกษา ผู้ประสงค์จะเป็นศาสนทายาทและผู้บวชตามประเพณีข้อเสนอแนะจากการวิจัยเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ ควรประกอบด้วยการจัดการศึกษาโดยค านึงถึงหลักการ 4 ประการ 
ได้แก่ ความคาดหวังของสังคมต่อบทบาทของสถาบันสงฆ์  ความต้องการการศึกษาของคณะสงฆ์ 
ความสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติตามรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ตลอดจนร่วมอยู่ในระบบการจัดการศึกษาของชาติไม่แยกส่วนเฉพาะสงฆ์ โดยมีผู้แทนสงฆ์เข้าร่วมอยู่
ในคณะกรรมการการศึกษาทุกระดับอันจะช่วยเอ้ือประโยชน์ต่อความเป็นเอกภาพเชิงนโยบายในการ
จัดการศึกษาและเป็นการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างได้ประโยชน์สูงสุด รวมทั้งบรรลุจุดมุ่งหมาย
ของการจัดการศึกษาเชิงความรู้คู่คุณธรรม ก าลังใจ ขาดประสบการณ์ในการสอน การสรรหาผู้สอน
ขึ้นอยู่กับผู้บริหารไม่มีเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ผู้เรียน มีความแตกต่างระหว่างวัยไม่มีการแบ่ง
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ช่วงอายุอาคารสถานที่ไม่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนขาดการระชาสัมพันธ์ , ไม่มีการจัดท า
ระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
 ผลการศึกษาความต้องการของการบริหารงานส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม 
แผนกบาลี จากแบบสอบถามจากผู้บริหารส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม แผนกบาลี ในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ หนเหนือ จ านวน 14 จังหวัด พบว่า ผู้บริหารส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
ธรรม แผนกบาลี มีความต้องการดังนี้ คือ ความต้องการด้านการบริหารงานวิชาการ ความต้องการ
การบริหารด้านงบประมาณ ความต้องการการบริหารด้านบุคลากร และความต้องการการบริหารด้าน
ทั่วไป  
 ผลการศึกษาแนวทางในการบริหารงานส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม แผนกบาลี           
จากการสนทนากลุ่ม Focus Group Discussion) พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นเกี่ยวกับแนวทางใน
การสร้างรูปแบบการบริหารงานส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม แผนกบาลีเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันคือ ควรมีโครงสร้างการบริหารงานของส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  แผนกบาลี          
ที่ประกอบด้วย ด้านการบริหารงาน คือ การบริหารงานด้านวิชาการ การบริหารงานด้านบุคลากร 
การบริหารงานด้านงบประมาณ การบริหารงานด้านทั่วไปการบริหารงานด้านผู้เรียน การบริหารงาน
ด้านชุมชน 
 การประเมินความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบการบริหารงานส านักเรียนพระปริยัติธรรม         
แผนกธรรม แผนกบาลีไปใช้ การประเมินความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบการบริหารงานส านักเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกธรรม แผนกบาลีไปใช้ โดยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ จ านวน รูปคน พบว่า         
การประเมินความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบการบริหารงานส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  
แผนกบาลี มีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้  ประกอบด้วยโครงสร้างการบริหารงาน  ด้านการ
บริหารงาน 54 ภาระงาน  
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในต่างประเทศ 
 โชร์เบลโล (Sorbello, 1978) ได้ศึกษาบทบาทของผู้ปกครองนักเรียนในด้านความสัมพันธ์
ของโรงเรียนกับชุมชนตามบทบาทที่เป็นจริง และบทบาทที่คาดหวังตาม ทัศนคติของครูใหญ่ และครู
โรงเรียนประถมศึกษาผู้ปกครองนักเรียน และผู้ปกครองที่ไม่ใช่ผู้ปกครองนักเรียนประถม โดยศึกษา
ความสัมพันธ์ต่างๆ 5 ด้าน คือ ด้านการบริหารทั่วไป ด้านกิจการนักเรียน ด้านอาคารเรียน ด้าน
อุปกรณ์อ านวยความสะดวก ด้านหลักสูตรและประชาสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่ม
มีความเห็นว่า ผู้ปกครองนักเรียนมีความเกี่ยวข้องกับโรงเรียนในระดับต่ า แนวคิดของทุกกลุ่มเสนอให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเลือกหนังสือของโรงเรียน การจัดท าหลักสูตร การประเมินผลของครู 
ระเบียบวินัยของโรงเรียนและเสนอให้บุคลากรทุกฝ่าย มีส่ วนร่วมในการก าหนดจุดมุ่งหมายของ
โรงเรียน 
 คราฟท์ (Craft, 1988) ได้ศึกษา ทัศนคติของชุมชนต่อการศึกษาและระดับการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของโรงเรียน เป็นการศึกษาเพ่ือสนองความคิดที่ว่าการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน 
จะท าให้ทัศนคติของชุมชนต่อโรงเรียนดีขึ้น จุดมุ่งหมายคือ ต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับ
การมีส่วนร่วม กับทัศนคติต่อสถานศึกษาของรัฐพบว่า มีค่าความสัมพันธ์ระหว่างระดับทัศนคติกับ
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ระบบของโรงเรียน ในแต่ละสิ่งแวดล้อมแต่ไม่มีความสัมพันธ์กันระหว่างทัศนคติของชุมชนกับ
สิ่งแวดล้อม หรือทัศนคติของชุมชนกับระดับการเข้าร่วมกิจการของโรงเรียน 
 อเมนู เทคา (Amenu-Tekaa,1988) ได้ศึกษาทรรศนะของชาวอินเดีย ในการจัดการศึกษา
ของชุมชนที่ประสบผลส าเร็จพบว่า เนื่องมาจากประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
โดยให้หลักสูตร ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสอดคล้องกับวัฒนธรรมของชุมชน เมื่อ
ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งการจัดการศึกษาก็ประสบความส าเร็จ งานวิจัยของอเมนู เทคาเน้น
ที่การมีส่วนร่วมจะน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา ทั้งนี้ผู้บริหารและครูต้อง
ส่งเสริมและสนับสนุนด้วย 
 ชูเลอร์ (Schuler, 1990) ได้ศึกษา การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ ด้าน
การศึกษาในมหาวิทยาลัยมินเนโซดาสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบของการมีส่วน
ร่วมของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า ประชาชนมีความกระตือรือร้น ที่จะเข้ามามีส่วนร่วม 
นอกจากนี้ยังพบว่า การเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไม่มีประสิทธิภาพ เกิดจากความบกพร่องในการสื่อสาร
ปัญหาของการมีส่วนร่วมได้แก่ ระดับของการเข้าร่วมเพียงเรื่องเดียว การเข้าร่วมโดยขาดความเข้าใจ
ในสถานการณ์ท้ังหมดขาดข้อตกลงเก่ียวกับขอบเขตของการมีส่วนร่วม 
 อับเดล, และมามัด (Abdel Hadu, & Mahmoud, 1990) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการบริหารการศึกษาในประเทศอียิปต์ พบว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลักส าคัญของ
ประชาธิปไตย จ าเป็นจะต้องปรับปรุง รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนควรจะก าหนดเป้าหมาย
ของการมีส่วนร่วมของประชาชน ช่องทางการติดต่อสื่อสาร ระหว่างประชาชนกับสถานศึกษ า 
แรงจูงใจและกิจกรรมที่ประชาชนควรมีส่วนร่วม 
 โดยสรุป งานวิจัยในต่างประเทศเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมนี้ ท าให้พบว่าการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เป็นหลักการส าคัญของประชาธิปไตย การจัดการศึกษาจะประสบผลส าเร็จได้นั้น 
ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น องค์กรท้องถิ่น องค์กรเอกชน ครอบครัว ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ชุมชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ในด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้าน
งบประมาณ และด้านการบริหารทั่วไป การจัดการศึกษาต้องสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
และวัฒนธรรมในสังคมนั้นๆ แต่ข้อบกพร่องของการมีส่วนร่วมก็มีอยู่ เช่น ประชาชนมีส่วนร่วมน้อย 
ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนและการสื่อสารที่ไม่ชัดเจน 



บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย   

 
 การศึกษาเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค 5 ผู้วิจัยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี  (Mixed Research Method) โดยส่วนแรกจะ
ท าการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือในเชิงประจักษ์ข้อมูล 
และวิเคราะห์ให้ทราบถึงเหตุผลที่มีส่วนสัมพันธ์กันกับข้อมูลในเชิงคุณภาพ และอุดช่องจุดด้อยของ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ส่วนที่สองจะศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือให้ทราบถึง
ประเด็นของการศึกษาในรายละเอียดที่ส าคัญ และมีความครอบคลุมในเนื้อหาสาระส าคัญที่
ท าการศึกษาอย่างครบถ้วน พร้อมกันนั้น ในการวิจัยเชิงคุณภาพจะท าให้ได้ทราบถึงข้อมูลเชิงลึก (In-Depth) 
ที่มีรายละเอียดชัดเจนสามารถน ามาวิเคราะห์ในเชิงตรรกะได้  (Analytic Induction) ดังนั้น เพ่ือให้
การวิจัยเป็นไปตามระเบียบวิธีการ ผู้วิจัยจะน าเสนอวิธีการวิจัยตามล าดับ  
 
3.1 กำรวิจัยเชิงปริมำณ 
  ในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณนั้น ผู้วิจัยได้ก าหนดล าดับขั้นของการวิจัยให้เป็นระบบ      
และเพ่ือเชื่อมโยงให้เห็นประเด็นส าคัญที่สอดคล้องกับปัจจัยเหตุที่ส าคัญของการการบริหารจัดการ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 ซึ่งจะน าไปสู่ความรู้ ความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้ และเป็นระบบ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ก าหนด หัวข้อส าคัญในการวิจัยเชิงปริมาณตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ 
  3.1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงปริมาณ 
   การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 5ในงานวิจัยเชิงปริมาณนี้ เพ่ือที่จะทราบถึงสภาพปัจจุบันแนวทางการบริหาร
จัดการและน าเสนอรูปแบบการบริหารจัดศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค 5 
  3.1.2 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
   1) ประชากร ได้แก่พระนักเรียน ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญในโรงเรียน
พระปริยัติธรรมในเขตปกครองสงฆ์ภาค 5จ านวน 4,629 คน/รูป   
   2) กลุ่มตัวอย่างได้แก่พระสงฆ์และสามเณรที่นักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมใน
เขตปกครองสงฆ์ภาค 5 ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) รวม 400 รูป/คน  
    การวิจัยเชิงปริมาณในหลายกรณีไม่อาจที่จะท าการศึกษาหรือหาข้อมูลได้
โดยตรงจากประชากรที่มีจ านวนมากได้  วิธีการในการศึกษาจึงจ าเป็นต้องอาศัยหลักการก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้มาตรฐานอธิบายอ้างอิงข้อมูลย้อนกลับไปยังกลุ่มประชากรได้ ทั้งนี้วิธีการทางสถิติ
สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ซึ่งวิธีการประมาณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane          
ถือว่าเป็นที่นิยมในหมู่นักวิจัย โดยมีสูตรการค านวณ   
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    ดังนี้  n = 2Ne1
N


 

    แทนค่าสูตร n = 2(0.05)4,6291
4,629


      

       =  368.25  
    n หมายถึง  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
    N หมายถึง ขนาดของประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
    e หมายถึง ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากกลุ่มตัวอย่าง 
    ผู้ศึกษาก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และยอมให้เกิด 
ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (e = 0.05) ดังนั้นการวิจัยเลือกตัวอย่างที่จ าแนกตามกลุ่ม โดยใช้วิธีสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้น (Multi-stage Sampling)จนได้จ านวนครบตามสัดส่วนที่ก าหนด 
    การเก็บตัวอย่างแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์กับคณะสงฆ์ระดับผู้บริหาร
ที่เป็นพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอและเจ้าคณะต าบล พระนักเรียน ครู-
อาจารย์ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมในเขตปกครองสงฆ์ภาค 5 ทุกคน/รูป จ านวนกลุ่มตัวอย่างใช้ตาม
สูตร Taro Yamane (1960 อ้างถึงใน สุวิมล  ติรกานนท์, 2549) ความคลาดเคลื่อน 5 %   
  3.1.4 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-Depth Interview) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพพ้ืนฐานทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ อายุพรรษา ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งปัจจุบัน  
   ส่วนที่ 2 ข้อมูลการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค 5 เนื้อหาประกอบด้วย 1) ด้านหลักสูตร 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน 3) ด้านสื่อ
การเรียนการสอน 4) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และ 5) การวัดผลและประเมินผล 
   ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเป็นค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 เนื้อหา ประกอบด้วย 1) ด้าน
หลักสูตร 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน 3) ด้านสื่อการเรียนการสอน 4) ด้านกิจกรรมการเรียน  
การสอน และ 5) การวัดผลและประเมินผล 
  3.1.5 การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิด ทฤษฎี 
ต ารา และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ซึ่งมรีายละเอียด ดังนี้ 
   แบ่งโครงสร้างของแบบสอบถามเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวน 4 ข้อเป็นแบบ
เลือกตอบ 
   ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อมูลการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
บาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 เป็นเครื่องมือชนิดแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 4 ระดับจ านวน 31 ข้อ ดังนี้ 
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   4   หมายถึง ระดับการปฏิบัติมากที่สุด  
   3 หมายถึง ระดับการปฏิบัติมาก 
   2 หมายถึง  ระดับการปฏิบัติน้อย  
   1  หมายถึง ระดับการปฏิบัติน้อยที่ 
   ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เป็นค าถามปลายเปิดให้ผู้ตอบสามารถตอบ
ได้อย่างเปิดเผย มีจ านวน 4 ประเด็น  
  3.1.6 การทดสอบแบบสอบถาม 
   1) หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการน าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จ เสนอประธาน
และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือขอความเห็นชอบและน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ แล้วน ามา
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม จ านวน 5 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา ด้านการ
ศาสนา และด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพ่ือพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาสาระและโครงสร้าง
ของค าถาม รูปแบบของแบบสอบถาม ตลอดจนภาษาที่ใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดย
หาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์รายข้อ (Index of Item-Objective Congruence: IOC)  
(สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2538) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ถึง 1.0 
   2) การหาค่าความเชื่อมั่น ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 30 คน หลังจากนั้น ท าการทดสอบหาความเชื่อมั่น (Reliability) 
โดยการค านวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ ครอนบัค (Cronbach, 1971)  
ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งหมด เท่ากับ 0.890 
  3.1.7 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
   ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบการสัมภาษณ์ไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในเขตปกครองสงฆ์ภาค 5 เป็นจ านวน 400 ตัวอย่าง และเก็บแบบสอบถามคืน
ทันทีด้วยตนเอง 
  3.1.8 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้และผ่านการตรวจสอบแล้วน ามาวิเคราะห์ ดังนี้ 
   ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ อายุพรรษา 
การศึกษา และต าแหน่งปัจจุบัน วิเคราะห์โดยใช้สถิติบรรยาย ได้แก่จ านวน ร้อยละ  
   ตอนที่ 2 ข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อมูลการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
บาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5วิเคราะห์โดยใช้สถิติบรรยายค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
โดยใช้เกณฑ์ของ ชูศรี วงษ์รัตนะ (2541) และหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการโรงเรียน            
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) 
 
3.2 กำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
  3.2.1 พ้ืนที่การวิจัย 
   การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 ประกอบด้วย 1) จังหวัด
พิษณุโลก 2) สุโขทัย 3) ตาก และ 4) อุตรดิตถ์  
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  3.2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากร ได้แก่คณะสงฆ์ระดับผู้บริหารที่เป็นพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัด 
เจ้าคณะอ าเภอและเจ้าคณะต าบล นักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีครู-อาจารย์ ในโรงเรียน         
พระปริยัติธรรมในเขตปกครองสงฆ์ภาค 5 
  3.2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   1) แบบสัมภาษณ์ ( Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างชนิด
ปลายเปิด (Structural In-Depth Interview) จ านวน 1 ฉบับ เพ่ือศึกษา 1) ด้านหลักสูตร 2) ด้าน
การจัดการเรียนการสอน 3) ด้านสื่อการเรียนการสอน 4) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 5) การ
วัดผลและประเมินผลในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค 5 โดยด าเนินการวิจัยตามล าดับขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 
    1.1) ก าหนดประเด็นหลักในการสัมภาษณ์ตามกรอบแนวคิดในการวิจัยระบุ
รายการข้อมูลที่ต้องการของแต่ละประเด็น 
    1.2) จัดท าร่างแบบสัมภาษณ์และรายการข้อค าถามแต่ละประเด็น 
    1.3) ตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
พิจารณาตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและการใช้ภาษาจากนั้นปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
    1.4) น าแบบสัมภาษณ์ไปทดลองสัมภาษณ์กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
30 คน โดยวิธีอาสาสมัครเพ่ือตรวจสอบความชัดเจนและความครอบคลุมของค าถามในแบบสัมภาษณ์
โดยพิจารณาความเข้าใจต่อข้อค าถามว่าเข้าใจตรงกันหรือไม่และได้ค าตอบตามที่ต้องการหรือไม่ 
    1.5) แก้ไขและปรับปรุงให้เป็นแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์แล้วจึงน าไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลจริง 
   2) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือศึกษา 1) ด้านหลักสูตร 2) ด้านการจัดการ
เรียนการสอน 3) ด้านสื่อการเรียนการสอน 4) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 5) การวัดผลและ
ประเมินผล ในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5
ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มสามารถตอบค าถามได้อย่างอิสระ โดยข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลระดับปฐมภูมิ 
(Primary Data) ทั้งหมดเพ่ือให้ได้รับทราบภาพสะท้อนข้อเท็จจริงตรงตามกรอบแนวคิดจึงมีขั้นตอน
การด าเนินการ ดังนี้ 
    2.1) การนัดหมายวัน เวลา จัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยจะท าการนัดวันเวลา
ที่จัดกิจกรรมสนทนากลุ่มดังกล่าวกับผู้บริหารสหกรณ์ 
    2.2) หลังจากตกลงดังที่นัดหมายแล้ว ผู้วิจัยจึงเดินทางไปยังสถานที่ที่นัดหมาย
กลุ่มเป้าหมายก่อนอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ทั้งนี้เพ่ือเตรียมความพร้อมของการจัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม 
    2.3) ด าเนินการจัดสนทนากลุ่มโดยที่คณะผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินรายการ 
    2.4) ขณะสนทนากลุ่ม มีการบันทึกการด าเนินกิจกรรมด้วยเครื่องบันทึก  
    2.5) สรุปผลจากการสนทนากลุ่ม 
   3) การตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญโดยผู้วิจัยได้ท าการร่างรูปแบบการบริหารจัดการ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 แล้วจัดส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
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รายการที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงหรือไม่ หลังจากให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้ว  
จึงด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามที่ได้รับขอเสนอแนะ  
  3.2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1) การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Study) เป็นการเก็บข้อมูลใน
ลักษณะข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากหนังสือและเอกสารงานวิชาการต่างๆ ทั้งที่เป็น
หนังสือ และสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ งานเขียนทางวิชาการ บทความ
ทางวิชาการ ตลอดจนหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ในการนี้ผู้วิจัยจะเลือก
เฉพาะในส่วนที่เชื่อมโยง หรือที่มีส่วนสัมพันธ์กับเนื้อหาสาระ และกรอบแนวคิดในการวิจัย และเป็น
ข้อมูลที่มีส่วนสัมพันธ์กับบทสัมภาษณ์ 
   2) การสัมภาษณ์ (Interview) การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth                                                                                                                                                                                  
Interview) ทั้งการสัมภาษณ์แบบกึ่งทางการ (Semi-Formal Interview) และการสัมภาษณ์แบบไม่
เป็นทางการ (Information Interview) ด าเนินการสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informance) 
จ านวน 40 คน โดยข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ทั้งหมดท าให้ทราบภาพสะท้อน
ข้อเท็จจริงตามกรอบแนวคิด โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
    2.1) ขั้นเตรียมการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนลงสนามในการเก็บรวบรวมข้อมูล          
โดยการสัมภาษณ์ผู้วิจัย เริ่มต้นด้วยการนัดหมาย วัน เวลา สถานที่ ที่จะสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง         
โดยผู้วิจัยจะต้องศึกษาประเด็นค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล เตรียมและศึกษาวิธีใช้เครื่องมือ           
ในการบันทึกเสียง เตรียมสมุดจดบันทึก และอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมก่อนด าเนินการสัมภาษณ์ 
    2.2) ขั้นการสัมภาษณ์ ได้แก่  ก่อนการสัมภาษณ์ผู้ วิจัยจะสนทนาสร้าง
ความคุ้นเคยกับผู้ให้สัมภาษณ์ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ อธิบายเหตุผลและขออนุญาตใช้
เครื่องบันทึกเสียงในขณะสัมภาษณ์ รวมทั้งแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกเสียงไว้ผู้วิจัยจะเก็บไว้
เป็นความลับ จะไม่มีการบันทึกเสียงหากผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ประสงค์ท่ีจะให้บันทึกเสียง 
    2.3) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการการสนทนากลุ่ม 
ด าเนินการสนทนากลุ่มกับคณะผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ภาค 5 รวม 18 คน โดยข้อค าถามที่ใช้จะเป็นเพียงแนวทางในสนทนากลุ่ม โดยข้อมูลที่ได้จะเป็น
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ทั้งหมดท าให้ทราบภาพสะท้อนข้อเท็จจริงตามกรอบแนวคิด โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
     (1) ขั้นเตรียมสนทนากลุ่ม ได้แก่ ก่อนลงสนามในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยสนทนากลุ่มผู้วิจัย เริ่มต้นด้วยการนัดหมาย วัน เวลา สถานที่ ที่จะสนทนากลุ่มกับกลุ่มตัวอย่าง 
โดยผู้วิจัยจะต้องศึกษาประเด็นค าถามที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม ผู้ให้ข้อมูล เตรียมและศึกษาวิธีใช้
เครื่องมือในการบันทึกเสียง เตรียมสมุดจดบันทึก และอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมก่อนด าเนินการสนทนา
กลุ่ม 
     (2) ขั้นการสนทนากลุ่ม ได้แก่ ก่อนการสนทนากลุ่มผู้วิจัยจะสนทนาสร้าง
ความคุ้นเคยกับผู้ร่วมสนทนากลุ่ม แจ้งวัตถุประสงค์ของการสนทนากลุ่ม อธิบายเหตุผลและขอ
อนุญาตใช้เครื่องบันทึกเสียงในขณะสนทนากลุ่มรวมทั้งแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกเสียงไว้
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ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ หากผู้ร่วมสนทนากลุ่ม ไม่ประสงค์ที่จะให้บันทึกเสียงในช่วงใด ผู้วิจัยก็จะ
ไม่บันทึกเสียงเลย 
  3.2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   1) ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเนื้อหา (Content 
Analysis) น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 
   2) ข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์ ( Interview) ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย 
(Analytic Induction) โดยน าข้อมูลมาเรียบเรียงและจ าแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้นน ามาตีความหมาย
เชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมได้ โดยท าไปพร้อมๆ กับการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทั้งนี้เพ่ือจะได้ศึกษาประเด็นต่างได้ลึกซึ้ง เมื่อประเด็นใดวิเคราะห์แล้วไม่มีความชัดเจน
ก็จะตามไปเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมในประเด็นต่างๆ เหล่านั้น เพ่ือตอบค าถามหลักตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยข้อมูลเชิงคุณภาพได้น ามาวิเคราะห์เพ่ือหาความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์เชิงทฤษฎี 
   3) ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย                                                                                                
(Analytic Induction) โดยน าข้อมูลมาเรียบเรียงและจ าแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้นน ามา
ตีความหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมได้ โดยท าไปพร้อมๆ 
กับการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้เพ่ือจะได้ศึกษาประเด็นต่างได้ลึกซึ้ง เมื่อประเด็นใดวิเคราะห์แล้วไม่มี
ความชัดเจนก็จะตามไปเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมในประเด็นต่างๆ เหล่านั้น เพ่ือตอบค าถามหลักตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อมูลเชิงคุณภาพได้น ามาวิเคราะห์เพ่ือหาความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์เชิง
ทฤษฎี 
   4) การตรวจสอบและการวิเคราะห์ข้อมูล ในขั้นแรกผู้วิจัยได้ตรวจสอบว่าได้ข้อมูล
เพียงพอแล้วหรือยัง ข้อมูลนั้นได้ตอบปัญหาของการวิจัยแล้วหรือไม่ หากผู้วิจัยพบว่าได้ข้อมูลที่ไม่
ตรงกัน ผู้วิจัยจะตรวจสอบว่าข้อมูลที่แท้จริงเป็นอย่างไร ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกวิธีการตรวจสอบข้อมูลที่ใช้
กันมากในการวิจัยเชิงคุณภาพคือการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ดังต่อไปนี้ 
(Denzin, 1970) 
    (1) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) คือ การพิสูจน์ว่า
ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ วิธีการตรวจสอบ คือ การตรวจสอบแหล่งของข้อมูล แหล่งที่มาที่
จะพิจารณาในการตรวจสอบ ได้แก่ 1) แหล่งเวลา ถ้าเวลาต่างกันข้อมูลที่ได้รับจะเหมือนกันหรือไม่ 2) 
แหล่งสถานที่ ถ้าสถานที่ต่างกันข้อมูลที่ได้รับจะเหมือนกันหรือไม่ 3) แหล่งบุคคล ถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูล
เปลี่ยนไปข้อมูลจะเหมือนเดิมอยู่อีกหรือไม่ 
    (2) การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย ( Investigator Triangulation) คือ การ
ตรวจสอบว่า ข้อมูลที่ผู้วิจัยลงไปเก็บแต่ละครั้งจะแตกต่างกันอย่างไร ในกรณีท่ีไม่แน่ใจในคุณภาพของ
ผู้รวบรวมข้อมูลสนาม ผู้วิจัยได้ปรับเปลี่ยนตัวผู้วิจัยให้มีหลายคนขึ้น 
    (3) การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) คือ การตรวจสอบ
ว่าถ้าใช้แนวคิดทฤษฎีที่แตกต่างไปจากเดิมจะท าให้การตีความข้อมูลแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด 
    (4) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodology Triangulation) คือ
การใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ กัน เพ่ือรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน เช่น ใช้วิธีการสังเกตควบคู่กับ
การซักถามพร้อมกัน นั้นก็คือการศึกษาข้อมูลจากแหล่งเอกสารประกอบด้วยนั้นเอง 
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    (5) การสร้างบทสรุปและการพิสูจน์บทสรุป เป็นการน าแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย
ต่างๆ ทางวิชาการ มาสร้างเป็นบทสรุปร่วมกับข้อมูลที่เชื่อถือได้อีกครั้งหนึ่ง โดยเน้นความเชื่อมโยง 
เพ่ือน าไปสู่การพิสูจน์ที่เป็นรูปธรรมและตรงต่อข้อเท็จจริงที่ปรากฏ  
    (6) น าเสนอองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาความเหมาะสม
แล้วน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
  3.2.6 การสร้างรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 5มีการด าเนินงาน ดังนี้ 
   1) ก าหนดโครงสร้าง องค์ประกอบ ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ น ามาเรียบเรียงสังเคราะห์ และน ามาใช้ออกแบบองค์ประกอบที่ส าคัญของรูปแบบ 
   2) ก าหนดขอบข่ายเนื้อหาส าหรับการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียน      
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 โดยการตรวจสอบผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย จ านวน 15 คน แยกเป็น ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารการศึกษา 5 คน ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการศาสนา 5 คน และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วม5คน มีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
    2.1) จัดท าร่างรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี           
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 
    2.2) จัดส่งร่างรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี         
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 ให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 15 คน ตรวจสอบ 
    2.3) ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จ านวน 15 คน 
    2.4) เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาความเหมาะสมและน า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
  การศึกษาเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลในประเด็นความเป็นมา สภาพปัจจุบัน            
แนวทางการบริหารจัดการศึกษา และรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 เก็บข้อมูลจากหลากหลายวิธีทั้งการศึกษาเอกสาร           
การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต การสนทนากลุ่ม และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
หลากหลายและสามารถยืนยันข้อเท็จจริ งได้ น าข้อมูลมาวิเคราะห์และแปลความหมายอย่าง           
เป็นระบบ ขอ้เสนอผลการวิจัยตามล าดับ ดังนี้  
  ส่วนที่ 1 สภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี        
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 
  ส่วนที่ 2 แนวทางการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 
  ส่วนที่ 3 รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 
 
4.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 
  ปณิธาน   
  มุ่งมั่นจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ภาค 5 เพ่ือความมั่นแห่ง
พระพุทธศาสนา เปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่พระภิกษุ สามเณร เยาวชน ประชาชนทั่วไปให้ได้รับ
การศึกษาทางพระพุทธศาสนาอย่างทั่วถึง มีระบบและได้มาตรฐาน   
  วิสัยทัศน์ (Vision)  
  ส่งเสริมและพัฒนาพระภิกษุ สามเณร เยาวชน ประชาชนทั่วไปให้เป็นผู้สืบทอด
พระพุทธศาสนามีคุณธรรม จริยธรรม มีวิถีชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา 
  พันธกิจ (Mission)  
  1) ให้โอกาสทางการศึกษาผู้เรียนอย่างทั่วถึงและครอบคลุม   
  2) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นศาสนทายาทที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิถีชีวิตตาม
หลักพระพุทธศาสนา 
  3) พัฒนาระบบบริหารจัดการและเครือข่ายโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีภาค 5 ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  4) เสริมสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพ พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ   
  5) สนองงานตามแนวทางของมหาเถรสมคมได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 
  วัตถุประสงค์ (Objective)   
  1) เพ่ิมจ านวนและคุณภาพนักเรียนบาลี และบาลีศึกษาให้มากยิ่งข้ึน  
  2) ส่งเสริมให้ส านักเรียนมีคุณภาพมาตรฐาน 
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  3) ส านักเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ  
  4) ผู้เรียนได้รับสิทธิและเสรีภาพทางการศึกษาอย่างเสมอภาค   
  5) ได้ศาสนทายาทที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม   
  6) ผู้เรียนมีวิถีชีวิตเรียบง่ายตามหลักพระพุทธศาสนา   
  7) สถานศึกษาน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ   
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ภาค 5 แก่พระภิกษุ 
สามเณร เยาวชน ประชาชนทั่วไปเพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา 
  เป้าประสงค์ 
  1) พระภิกษุ สามเณร เยาวชน ประชาชนทั่วไปได้รับการศึกษาบาลี และบาลีศึกษาที่ได้
มาตรฐาน 
  2) ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการทางการศึกษาแก่พระภิกษุ และสามเณร 
  3) ปลูกฝั งทัศนคติที่ ดี ต่ อการศึกษาบาลี  และบาลีศึ กษา เ พ่ือความมั่ นคงแห่ ง
พระพุทธศาสนา 
  ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
  1) พระภิกษุ สามเณร เยาวชน ประชาชนทั่วไปเข้ารับการศึกษาบาลี และบาลีศึกษาใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีเพ่ิมร้อยละ 5 ต่อปี 
  2) ร้อยละ 80 ของจ านวนพระภิกษุ สามเณร มีสวัสดิการที่จ าเป็นส าหรับการศึกษา             
และการด ารงสมณะเพศ 
  3) ร้อยละ 90 ของจ านวนผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
  กลยุทธ์ 
  1) สร้างความตระหนักและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แก่พระภิกษุ สามเณร เยาวชน 
ประชาชนทั่วไปให้เห็นคุณค่าของการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี 
  2) ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการทางการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร 
  3) ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีให้ได้มี
มาตรฐาน 
  เป้าประสงค์ 
  1) โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ 
  2) โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีมีระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐาน 
  3) โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  4) ครูผู้สอนบาลี มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
  ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
  1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีมีระบบการบริหารจัดการที่ได้
มาตรฐาน 



120 
 

  2) ร้อยละ 100 ของจ านวนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีมีความพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
  3) ร้อยละ 90 ของจ านวนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษา 
  4) ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนบาลี มีความรู้ตรงตามมาตรฐานการศึกษาบาลี 
  กลยุทธ์ 
  1) ส่งเสริมและพัฒนาให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระดับ
โรงเรียนและกลุ่มโรงเรียน 
  2) พัฒนาระบบการประเมินการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา 
  3) พัฒนาผู้สอนและประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 
  4) ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
  เป้าประสงค์ 
  1) มีหลักสูตรส าหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
ชุมชน และท้องถิ่น 
  2) มีกระบวนการ การจัดการการเรียนการสอนที่ เน้นความถูกต้องแห่งหลักค าสอนใน
พระพุทธศาสนาเป็นส าคัญ 
  3) มีการพัฒนาผู้สอนอย่างเป็นระบบได้มาตรฐานสากล 
  ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
  1) คณะสงฆ์ภาค 5 มีหลักสูตรส าหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 
  2) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีมีการจัดการเรียนการสอนได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
  3) ร้อยละ 100 ของผู้สอนประเมินผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานการสอน 
  กลยุทธ์ 
  1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีทุกแห่งมีการพัฒนา
หลักสูตรส าหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน           
และท้องถิ่น 
  2) ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  3) ส่งเสริมและพัฒนาให้คณะสงฆ์ภาค 5 จัดตั้งสถาบันการพัฒนาและประเมินคุณภาพ
ผู้สอน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตครูผู้สอนบาลี  
  เป้าประสงค์  
  1) ครูผู้สอนบาลี มีสถานภาพเป็นพนักงานของรัฐ ในสังกัดส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ 
  2) ครูผู้สอนบาลี มีสวัสดิการเทียบเท่ากับบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนของรัฐ 
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  ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
  1) ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนบาลี มีสถานภาพเป็นพนักงานของรัฐ 
  2) ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนบาลี ได้รับสวัสดิการเทียบเท่ากับบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ของรัฐ 
  กลยุทธ์ 
  1) เร่งรัดปรับปรุง สถานภาพของครูผู้สอนบาลีในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีทุกแห่ง 
  2) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนบาลีในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีทุกแห่งได้รับ
สวัสดิการเทียบเท่ากับบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนของรัฐ 
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตส านึกท่ีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  
  2) ผู้ เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และปฏิบัติตนตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
  3) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์  
  4) ผู้เรียนมีการแสวงหาความรู้ทักษะด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  
  5) ผู้เรียนเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในพระพุทธศาสนา 
 
4.2 สภาพปัจจุบันของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5  
  4.2.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   การศึกษาข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นผู้เรียน ผู้บริหาร 
และครู-อาจารย์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค 5 ประกอบด้วยจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตาก และสุโขทัย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับอายุ อายุพรรษา วุฒิทางการศึกษาสายสามัญ วุฒิทางการ
ศึกษาสายบาลี ต าแหน่งปัจจุบัน ผลการวิเคราะห์พบว่า  
   ในด้านอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-40 ปีร้อยละ 
41.75 รองลงมามีอายุ 21-30 ปีขึ้นไปร้อยละ 27.25 และมีอายุ 51ปีขึ้นไปร้อยละ 16.00 ตามล าดับ 
จากข้อมูลสามารถอธิบายได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีอายุค่อนข้างน้อย เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
นักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ซึ่งอยู่ในวัยหนุ่มวัยก าลังศึกษาเล่าเรียน  
   ในด้านอายุพรรษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุพรรษา 10 พรรษา 
ขึ้นไปร้อยละ 60.50 รองลงมามีอายุพรรษา 6-9 พรรษาร้อยละ 28.25 จากข้อมูลสามารถอธิบายได้ว่า
กลุ่มตัวอย่างมีจ านวนพรรษาท่ียังไม่มากนักซึ่งเป็นพระภิกษุ สามเณรที่เป็นนักเรียนพระปริยัติธรรม 
   ในด้านการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่มีวุฒิทางการศึกษาสายสามัญ        
ต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 70.50  ส าหรับที่มีวุฒิทางการศึกษาสายบาลีส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาใน
ระดับประโยค 1-2 และ ป.ธ.3 ถึงยังไม่มีร้อยละ 66.00 จากข้อมูลสามารถอธิบายได้ว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ก าลังเข้าสู่ระบบการศึกษาโดยเฉพาะสายบาลี ซึ่งสอดคล้องกับสายสามัญ รายละดังตารางที่ 4.1 
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ตารางท่ี 4.1 คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง (n=400) 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
อายุ 

ต่ ากว่า  20 ปี 34 8.50 
21-30 ปี 109 27.25 
31-40 ปี 167 41.75 
41-50 ปี 26 6.50 
51 ปีขึ้นไป 64 16.00 

อายุพรรษา 
ต่ ากว่า 5 พรรษา 45 11.25 
6-9 พรรษา 113 28.25 
10 พรรษาขึ้นไป 242 60.50 

วุฒิการศึกษาสูงสุดแผนกสามัญ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 282 70.50 
ปริญญาตรี หรือสูงกว่า 118 29.50 

วุฒิการศึกษาสูงสุดแผนกบาลี 
ไม่มีวุฒิทางเปรียญธรรม 166 41.50 
ประโยค 1-2 และ ป.ธ. 3 102 25.50 
ป.ธ. 4-6 16 17.50 
ป.ธ. 7-9 16 15.50 

ต าแหน่งปัจจุบัน 
ผู้เรียน 200 60.00 
ผู้บริหาร 100 25.00 
คร-ูอาจารย์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม   50 15.00 

 
 
  4.2.2 สภาพการบริหารจัดการในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค 5 
   1) ด้านที ่1 ด้านหลักสูตร 
    ด้านหลักสูตรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค 5 พบว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีที่เป็นกลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลในด้านหลักสูตรการ
เรียนการสอนมีระดับการปฏิบัติภาพรวมอยู่ในระดับน้อย โดยมีประเด็นที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ 
จัดหลักสูตรตรงตามความต้อองการและความถนัดของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น ( X = 1.65, S.D. = 0.577) 
รองลงมา ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ( X = 1.70, S.D. = 0.781)    
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ส่วนที่อยู่ในระดับน้อย คือ การจัดท าแผนการสอนครอบคลุมเนื้อหาวิชาในหลักสูตร ( X = 1.80, S.D. 
= 0.774) ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 4.2 
   จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ในทุกข้อค าถามการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยถึง   
น้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหลักสูตรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ยังไม่เคยมีการปรับปรุง
หลักสูตรมาจนทุกวันนี้ 
 
ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติด้านหลักสูตร ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5  
 

ข้อ ข้อค าถาม 
การปฏิบัติ  

X  S.D. ระดับปฏิบัติ 
ด้านที่ 1 ด้านหลักสูตร 

1. การวิเคราะห์หลักสูตรบาลีสนามหลวงก่อนน าไปสอน 2.10 0.992 น้อย 
2. การจัดการเรียนรู้ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 1.70 0.781 น้อยที่สุด 
3. การจัดการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ 1.95 0.890 น้อย 
4. จัดหลักสูตรตรงตามความต้องการและความถนัดของ

ผู้เรียนแต่ละระดับชั้น 1.65 0.577 น้อยที่สุด 
5. การจัดท าแผนการสอนครอบคลุมเนื้อหาวิชาใน

หลักสูตร 1.80 0.774 น้อย 
6. การประชุมชี้แจงให้ครูผู้สอนเข้าใจการน าหลักสูตรไป

ใช้ในการสอน 1.93 0.766 น้อย 
 
   2) ด้านการจัดการเรียนการสอน 
    ด้านการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 พบว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีที่เป็นกลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลในด้าน
การจัดการเรียนการสอนมีระดับการปฏิบัติภาพรวมอยู่ในระดับน้อย โดยมีประเด็น น าผลการสอบ
ประจ าปีมาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงส าหรับวางแผนการสอนอย่างต่อเนื่อง ( X = 1.76, S.D. = 0.803) 
รองลงมาได้แก่ การจัดให้มีครูผู้สอนอย่างพอเพียงและได้คุณภาพในแต่ละชั้นเรียน ( X = 1.82, S.D. 
= 0.850) และการวางแผนการจัดการเรียนการสอนไว้ตลอดปี ( X = 1.83, S.D. = 0.884) ตามล าดับ 
รายละเอียดดังตารางที่ 4.3 
    จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าในทุกข้อค าถามการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ยังไม่มีการพัฒนา
มากนักยังคงใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมมาโดยตลอด  
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ตารางท่ี 4.3 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอนใน      
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5  

 

ข้อ ข้อค าถาม 
การปฏิบัติ  

X  S.D. ระดับปฏิบัติ 
ด้านที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอน 

1. การจัดท าคู่มือประกอบการเรียนการสอนในแต่ละวิชา 1.91 0.928 น้อย 
2. การวางแผนการจัดการเรียนการสอนไว้ตลอดปี 1.83 0.884 น้อย 
3. การจัดให้มีครูผู้สอนอย่างพอเพียงและได้คุณภาพในแต่

ละชั้นเรียน 1.82 0.850 น้อย 
4. บันทึกหลังการสอนสรุปและรายงานผลการเรียนและ

การสอนเป็นประจ าทุกปี 1.92 0.726 น้อย 
5. น าผลการสอบประจ าปีมาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุง

ส าหรับวางแผนการสอนอย่างต่อเนื่อง 1.76 0.803 น้อย 
6. น าผลการสอนมาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงส าหรับวาง

แผนการสอนอย่างต่อเนื่อง 2.11 0.979 น้อย 
 
   3) ด้านสื่อการเรียนการสอน 
    ด้านสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค 5 พบว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีที่เป็นกลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลในด้านสื่อการ
เรียนการสอนมีระดับการปฏิบัติภาพรวมอยู่ในระดับน้อย โดยมีประเด็นที่มีการปฏิบัติน้อย คือ การใช้
สื่อและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนตามเนื้อหาอย่างเหมาะสม  ( X = 1.85, S.D. = 0.881) 
รองลงมา ได้แก่ การน าผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาช่วยในการผลิตสื่อส าหรับการเรียนกาสอนบาลี       
( X = 1.86, S.D. = 0.893) และการประยุกต์ใช้สื่อสมัยใหม่เพ่ือช่วยในการเรียนการสอนบาลี ( X = 1.87, 
S.D. = 0.904) ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 4.4 
    จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ในทุกข้อค าถามการปฏิบัติส่วนมากอยู่ในระดับน้อย
ถึงแม้ว่าในบางข้อค าถามได้แก่ การน าผู้เชี่ยวชาญมาท าการสอน สื่อที่น ามาใช้ในการเรียนการสอน         
จะอยู่ในระดับมากทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันการจัดพิมพ์สื่อเริ่มมีความ
ทันสมัยขึ้น และการน าผู้ที่เรียนจบเปรียญธรรมที่สูงกว่ามาสอนรุ่นน้องก็ยังเป็นวิธีการที่ดั้งเดิม            
แต่ส่วนมากก็ยังเห็นว่าการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนยังไม่มีความเหมาะสม 
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ตารางท่ี 4.4 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติด้านสื่อการเรียนการสอนใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5  

 

ข้อ ข้อค าถาม 
การปฏิบัติ  

X  S.D. ระดับปฏิบัติ 
ด้านที่ 3 ด้านสื่อการเรียนการสอน 

1. การใช้สื่อและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนตาม
เนื้อหาอย่างเหมาะสม 1.85 0.871 น้อย 

2. ครูมีสื่อการสอนเพ่ือเร้าความสนใจของผู้เรียน 1.95 0.731 น้อย 
3. การประยุกต์ใช้สื่อสมัยใหม่เพ่ือช่วยในการเรียนการ

สอนบาลี 1.87 0.904 น้อย 
4. การน าผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาช่วยในการเรียนการ

สอนเพ่ือเตรียมตัวสอบสนามหลวง 2.51 1.253 มาก 
5. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมกับ

ผู้เรียนแต่ละระดับชั้น 2.66 1.244 มาก 
6. การน าสื่อตามสภาพจริงมาช่วยในการเรียนการสอน

บาลี 2.31 1.214 มาก 
7. การน าผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาช่วยในการผลิตสื่อ

ส าหรับการเรียนกาสอนบาลี 1.86 0.893 น้อย 
 
   4) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
    ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 พบว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีที่เป็นกลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลในการ
กิจกรรมการเรียนการสอน มีระดับการปฏิบัติภาพรวมอยู่ในระดับน้อย โดยมีประเด็นที่มีการปฏิบัติ
น้อยที่สุด คือ การมอบหมายและตรวจงานอย่างสม่ าเสมอ ( X = 1.73, S.D. = 0.681) รองลงมา 
ได้แก่ การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ( X = 1.74, S.D. = 0.746) ส่วนที่อยู่ในระดับ
น้อย คือ การสอนแบบบูรณาการทั้งเนื้อหาและวิธีการ ( X = 1.82,. S.D. = 0.752) และสอนเน้นการ
ปฏิบัติที่สอดคล้องกับสภาพจริงในชีวิตประจ าวัน ( X = 1.87, S.D. = 0.867) ตามล าดับ รายละเอียด
ดังตารางที่ 4.5 
    จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าในทุกข้อค าถามการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยถึง
น้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกิจกรรมการเรียนการสอนไม่มีการเปลี่ยนวิธีการซึ่งส่วนใหญ่ก็จะน าผู้ที่
เรียนจบเปรียญธรรมที่สูงกว่ามาสอนรุ่นน้องก็ยังเป็นวิธีการที่ดั้งเดิม ซึ่งอาจจะท าให้ผู้เรียนเกิดความ
เบื่อหน่ายได้ง่าย 
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ตารางท่ี 4.5 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติด้านกิจกรรมการเรียนการสอนใน                
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5  

 

ข้อ ข้อค าถาม 
การปฏิบัติ  

X  S.D. ระดับปฏิบัติ 
ด้านที่ 4 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. การสอนแบบบูรณาการทั้งเนื้อหาและวิธีการ 1.82 0.752 น้อย 
2. การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม 2.04 0.855 น้อย 
3. การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1.74 0.746 น้อยที่สุด 
4. สอนเน้นการปฏิบัติที่สอดคล้องกับสภาพจริงใน

ชีวิตประจ าวัน 1.87 0.867 น้อย 
5. การจัดกิจกรรมโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง

ผู้เรียน 1.94 0.961 น้อย 
6. การมอบหมายและตรวจงานอย่างสม่ าเสมอ 1.73 0.681 น้อยที่สุด 

 
   5) การวัดผลและประเมินผล 
    ด้านการวัดและประเมินผลในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค 5 พบว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีที่เป็นกลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลในการวัดผล
และประเมินผล มีระดับการปฏิบัติภาพรวมอยู่ในระดับน้อย โดยมีประเด็น การประเมินตามสภาพ       
ที่ เป็นจริง ( X = 1.84, S.D. = 0.862) รองลงมา ได้แก่ การวางแผนก าหนดระยะเวลาการวัด       
และประเมินผล ( X = 1.98, S.D. = 0.932) และการประเมินความพร้อมและพ้ืนฐานของนักเรียน           
( X = 2.00, S.D. = 0.866) ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 4.6  
    จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าในทุกข้อค าถามการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกิจกรรมการวัดและประเมินผล ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งการออกข้อสอบ การสอบ
ข้อสอบ ยังเป็นวิธีการวัดและประเมินผลเดิมๆ อาจจะเป็นเหตุผลของการเข้ามาเรียนในหลักสูตร           
พระปริยัติธรรม แผนกบาลีนี้ได้ในอนาคต 
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ตารางท่ี 4.6 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติด้านการวัดและประเมินผลใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5  

 

ข้อ ข้อค าถาม 
การปฏิบัติ  

X  S.D. ระดับปฏิบัติ 
ด้านที่ 5 การวัดผลและประเมินผล 
1. การวัดผลเพื่อปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน 2.17 1.034 น้อย 
2. การประเมินความพร้อมและพ้ืนฐานของนักเรียน 2.00 0.866 น้อย 
3. การประเมินจากการปฏิบัติ เช่น การบ้าน เป็นต้น 2.06 1.018 น้อย 
4. การประเมินตามสภาพที่เป็นจริง 1.84 0.862 น้อย 
5. การจัดสอบซ่อมเสริมกรณีที่มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน 2.03 1.012 น้อย 
6. การวางแผนก าหนดระยะเวลาการวัดและประเมินผล 1.98 0.932 น้อย 

 
  ในภาพรวมการบริหารการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค 5 พบว่า ในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย โดยมีประเด็น ด้านหลักสูตร              
( X = 1.59, S.D. = 0.682) รองลงมาได้แก่ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ( X = 1.59, S.D. = 0.694) 
และด้านการจัดการเรียนการสอน ( X = 1.62, S.D. = 0.738) ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ 4.7 
 
ตารางท่ี 4.7 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติภาพรวมการบริหารการศึกษา                 

ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5  
 

การบริหารการศึกษา 
การปฏิบัติ  

X  S.D. ระดับปฏิบัติ 
1. ด้านหลักสูตร 1.85 0.796 น้อย 
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน 1.89 0.861 น้อย 
3. ด้านสื่อการเรียนการสอน 2.14 1.015 น้อย 
4. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 1.87 0.810 น้อย 
5. การวัดผลและประเมินผล 2.01 0.954 น้อย 

รวม 1.95 0.914 น้อย 
 
  4.2.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5   
   เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 ผู้วิจัยจึงได้ท าการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณโดยใช้วิธี 
Enter และได้ก าหนดสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
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   Y   = การบริหารการศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 
   (X1) = ด้านหลักสูตร 
   (X2) = ด้านการจัดการเรียนการสอน 
   (X3) = ด้านสื่อการเรียนการสอน 
   (X4) = ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
   (X5) = ด้านการวัดผลและประเมินผล 
   ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น พบว่า ตัวแปรด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (X4)                            
มีความสัมพันธ์กันมากที่สุดกับตัวแปรด้านการวัดผลและประเมินผล (X5) เท่ากับ .355 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รองลงมาเป็นตัวแปรด้านหลักสูตร (X1) มีความสัมพันธ์กันกับตัวแปร
ด้านด้านสื่อการเรียนการสอน (X3) เท่ากับ .198 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กันน้อยที่สุดกับตัวแปรอ่ืนๆ ทุกตัว คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน (X2)  กับด้านสื่อ
การเรียนการสอน (X3) และเมื่อพิจารณาตามตัวแปรทุกตัวในภาพรวมพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
   เมื่อพิจารณาจากผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 
พบว่า ตัวแปรด้านหลักสูตร (X1) กับตัวแปรด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (X4) มีความสัมพันธ์กันกับ
ตัวแปรการบริหารการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 (Y) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 รายละเอียดดังตารางที่ 4.8 
 
ตารางท่ี 4.8 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับในการบริหารการศึกษาในโรงเรียน           

พระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 
 

ตัวแปร (X1) (X2) (X3) (X4) (X5) X  S.D. 
(X1) 1.00     1.85 0.796 
(X2) 0.094 1.00    1.89 0.861 
(X3) 0.198** 0.095 1.00   2.14 1.015 
(X4) 0.082 0.015 -0.059 1.00  1.87 0.810 
(X5) 0.056 -0.033 -0.031 0.355** 1.00 2.01 0.954 

 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
  จากผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณตามล าดับความส าคัญของตัวแปรที่เข้าสมการ 
พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลในการท านายการบริหารการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี 
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 ได้แก่ ตัวแปรด้านหลักสูตร และด้านกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมี
คะแนนการท านายได้เพียงร้อยละ 33.90 เท่านั้น โดยมีความคลาดเคลื่อนในการท านายเท่ากับ 
0.05049 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการบริหารการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครอง
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คณะสงฆ์ภาค 5 นั้นกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนไม่มีความสัมพันธ์กัน 
รายละเอียดดังสมการ    
 
          Y  =   1.007  +  0.004(X1) - 0.003(X2) - 0.005(X3)  -1.14E-05(X4) - .002(X5) 
                 (65.55)      (0.981)     (-0.488)     (-0.388)         (-0.005)        (-0.453) 
          R = 0.58  R2   =  0.339  Adj R2  = 0.331 R2 change = 0.003   SEE  =  0.05049     
          Sig. =  0.929  ในวงเล็บเป็นค่า  t 

   
     เมื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกในสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 พบว่า 
   ประเด็นที่ 1 ด้านสาระเนื้อหาในการศึกษา 
   ในอดีตที่ผ่านมาการก าหนดเนื้อหาในการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ของคณะ
สงฆ์ภาค 5 จัดการสาระเนื้อหาทางการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ของคณะสงฆ์ภาค 5 แบ่ง
ออกเป็นสามแผนก คือ 1)  แผนกบาลีสนามหลวง ยังคงด ารงเนื้อหาสาระไว้อย่างเดิมตั้งแต่ชั้นบาลี
ไวยากรณ์ ถึงขั้น ป.ธ. 9 ลักษณะการเรียนการสอนเรียนเนื้อหาแบบเข้มข้น และเมื่อสอบไล่ได้ใน
สนามหลวงต้องสามารถสอนรุ่นน้องได้ 2) แผนกธรรมสนามหลวง และ 3) แผนกสามัญศึกษา ที่ต้อง
เรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระตาม พระราชบัญญัติการศึกษาในการเรียนแผนกธรรมและบาลี เป็นการศึกษา
เพ่ือสืบทอดพระพุทธศาสนา   แต่การเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญ (มัธยมศึกษาที่ 1 - 6) เป็นการ
ตอบสนองความต้องการทางการศึกษาในยุคปัจจุบัน เนื้อหาก็มีความเหมาะสมในขณะนั้นโดย 
   1) ในอดีตที่ผ่านมา ส่วนมากจะน าครูผู้สอนที่จบนักธรรมชั้นเอกมาท าการสอน          
การเรียนการสอนถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด โดยยึดแบบเรียนนักธรรมตรี โท เอก เป็นแบบเรียน สื่อ
ก็คือหนังสือที่ใช้สอนภาพประกอบการสอนมีน้อยมาก 
   2) การศึกษาแผนกบาลีจะมีการสอนส่วนมากในตัวเมือง ตามชนบทไม่ค่อยมีการสอน
หาครูสอนยากและถ้าได้เปรียญธรรมประโยค 3 ขึ้นไปจะได้รับความเชื่อถือ 
   การจัดการเรียนด้านแผนกบาลี 
   ด้านเนื้อหา เนื้อหาที่ได้ศึกษานั้นเป็นแบบเดิมๆ ไม่ได้มีการปรับปรุงเพราะเป็น
เนื้อหาสาระเชิงประวัติพระพุทธศาสนา แต่มีความสอดคล้องกับยุคสมัยที่เป็นอยู่เน้นพัฒนาคุณภาพ
สร้างคนดีให้กับสังคมและยังไม่มีการประเมินคุณภาพทางการศึกษา แต่ละแห่งจึงจัดการเรียนการ
สอนแบบปกติไม่ผักชีโรยหน้า 
   ด้านหลักสูตร ใช้หลักสูตรที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
พัฒนาขึ้นมาและใช้เรียนกันทั่วประเทศ และต่อมามีส านักพิมพ์จัดท าขึ้น เช่น เลี่ยงเซียง และก็นิยมใช้
เรียนเพ่ิมเติม  
   ด้านสื่อการสอน ยังขาดอุปกรณ์ส าหรับการศึกษา และสื่อที่ทันสมัยไม่มีการจัด
กิจกรรม ไม่มีการน าศึกษานอกสถานที ่
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   ด้านผู้สอนและการสอน ส่วนใหญ่เป็นบรรพชิตและสอนตามศรัทธา คือเรียนจบมา
ก่อนก็ช่วยกันสอนไม่มีค่าตอบแทนใดๆ จัดการขาดแคลนบุคคลครูผู้สอน ท าให้โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่ที่เกี่ยวกับเรื่องการศึกษา ท าให้ได้รับการยอมรับนับน้อย 
   ด้านผู้เรียน ส่วนใหญ่เป็นพระภิกษุ สามเณร ซึ่งต่อมามีนักเรียนในโรงเรียน เรียน
ธรรมศึกษา ซึ่งก็เรียนตามศรัทธา 
   ด้านเวลาเรียน ส่วนใหญ่เรียนกันในช่วงเข้าพรรษา ส่วนช่วงเวลาออกพรรษาก็ลา
สิกขาไป มีเวลาเรียนในช่วง 3 เดือนเท่านั้นเป็นส่วนใหญ่และก็ไม่เต็มเวลา เพราะวัดมีงานหลายด้าน
และไม่มีการสอบ 
   ด้านสถานที่ ส่วนใหญ่จัดการเรียนการสอนตามใต้ต้นไม้บ้าง ใต้กุฏิหอพักบ้าง เป็นสิ่ง
ที่ไม่สะดวกอย่างกับผู้เรียน เมื่อถึงฤดูฝนการศึกษาก็ยิ่งล าบากบางครั้งผู้เรียนก็เปียกฝน ซึ่งสิ่งเหล่านี้
เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งกับผู้เรียนส่วนสื่อการศึกษาและอุปปกรณ์ต่างๆ ก็ยังไม่ทันสมัยทั้งสิ่งแวดล้อม          
ก็ไม่เอ้ืออ านวยสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเหตุให้การศึกษาไม่พัฒนากับทั้งผู้ศึกษาไม่อยากเรียน เป็นต้น 
   การจัดการเรียนด้านบาลี   
   ในอดีตมีน้อยมากเพราะการเรียนด้านบาลีถูกมองว่าเป็นการศึกษาหรือการเรียนที่
ยากมาก จึงไม่ค่อยมีคนสนใจเรียนมากนัก เนื่องจากเนื้อหาสาระค่อนข้างยาก และกว้างมาก ผู้เรียน           
ก็ต้องอ่านให้ครบอ่านให้ครอบคลุมถึงจะสามารถสอบผ่านได้ ที่ส าคัญเนื้อหาสาระบางอย่างไม่น่าสนใจ
ฝืนกบัความต้องการทางสังคมในปัจจุบัน ในอดีตสามารถเรียนได้ผลดีเพราะไม่มีศาสตร์อ่ืนเข้ามาท าให้
สับสนมากนัก เช่น ไม่มีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ รัฐศาสตร์ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์           
เป็นต้น ผู้เรียนมุ่งเน้นที่เนื้อหาสาระของหลักสูตรอย่างเดียว มีความมุ่งมั่น มีความคาดหวังสูง และผล
ตอบรับที่มีสูงถ้าสามารถสอบผ่านได้ การเรียนบาลี เป็นการศึกษาของชาวชนบท ส่วนลูกพ่อค้า 
ข้าราชการ และชาววังเข้าโรงเรียนทางราชการและโรงเรียนหลวงเรียนจบแล้วก็เข้ารับราชการ  
   สภาพในปัจจุบัน การจัดสาระเนื้อหาในการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมของ
คณะสงฆ์ภาค 5 ในปัจจุบันการจัดสาระเนื้อหาเหมาะสมสามารถตอบสนองหลักการ คือ 
   1) การด ารงไว้ซึ่งหลักค าสอนหรือพระพุทธศาสนา 
   2) เมื่อผู้เรียนมีความประสงค์จะลาสิกขาก็มีความรู้ติดตัวไป 
   แต่ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลได้ดีนัก ในปัจจุบันควรส่งเสริม
ทั้งการเรียนทั้ง 3  ด้าน คือ ด้านบาลี ด้านปริยัติธรรม และด้านสามัญ อย่างเข้มแข็งและชัดเจน 
   ด้านสามัญศึกษา 
   การศึกษาในปัจจุบัน ที่ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ปริยัติธรรมแผนกสามัญ ท าให้สายปริยัติ
ธรรมและแผนกบาลีได้ลดลงมีจ านวนค่อนข้างมาก ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าสายพระปริยัติธรรมแผกบาลี
มีเนื้อหาที่ไม่มีความหลากหลายและเมื่อผู้เรียนเรียนจบแล้วจะน าไปประกอบอาชีพได้อย่างไรบ้าง             
มีสายอาชีพมากน้อยเพียงใดรองรับ  
   ด้านธรรมศึกษา 
   ด้านสื่อการเรียนการสอน ปัจจุบันได้มีการพัฒนา เจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
เป็นอย่างมาก และมีการประเมินคุณภาพทางการศึกษา ต าราการเรียนการสอนในส่วนของนักธรรม
ยังคงใช้ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ นอกจากนี้ยังมีการพิมพ์ต าราที่มีผู้แต่งขึ้นหลากหลาย มีการ
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สร้างสื่อการสอนขึ้นมามากท าให้มีความ สะดวกสบายขึ้นมาก  ด้านผู้สอนมีการพัฒนาขึ้น ผู้สอน
จะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยเจ้าคณะจังหวัด และการสอนมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้สอน ด้านตัว
ผู้เรียนมีปัญหาการศึกษาภาคบังคับท าให้สามเณรมีน้อย และก็มีการศึกษาหลากหลาย ยังขาดการ
บรรจุเป็นเนื้อหาการเรียนการสอนในภาคบังคับ 
   ด้านบาลีศึกษา 
   การก าหนดในคณะสงฆ์ท าให้เริ่มมีผู้เรียนบาลีมากขึ้น ทุกอ าเภอจะต้องมีส านักเรียน
บาลีตามสายการปกครองจึงจะนับผลงาน สาระของหลักสูตรก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมเหมือนดังในอดีต 
สาเหตุที่เป็นเช่นนั้น เพราะเนื้อหาสาระของหลักสูตร ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้มากนัก เพราะยังมี
ความเชื่อว่าพุทธพจน์จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงหรือค าสอนจะต้องไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งผู้สอนจะต้องเรียน
ให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระทั้งหมด จึงจะมีโอกาสสอบผ่านได้เมื่อเป็นเช่นนี้ท าให้ผู้เรียนมีความเบื่อต่อ
การเรียนการสอนเพราะมองหาสิ่งที่เข้าที่ออกจะเรียนไปไม่มีจบเนื้อหาที่มีจ านวนมาก ไม่สามารถแบ่ง
สอบได้ไม่แบ่งภาคเรียนมีเนื้อหาที่ซ้ าๆ เป็นภาษาที่เรียนยาก และจุดประสงค์ของหลักสูตรไม่เปลี่ยนแปลง  
   สภาพปัญหาที่พบอีกประการหนึ่งคือ ในปัจจุบันการจัดการศึกษาเป็นไปแบบเรียน
เพ่ือสอบ ซึ่งการศึกษาแบบนี้ผู้เรียนสอบได้ ผู้เรียนไม่มีความรู้อย่างลึกซึ้งไม่รู้จริงอันน าไปสู่การเรียน
การสอนที่ไม่มีประสิทธิภาพ  มีแต่ประสิทธิผลคือนักเรียนท าข้อสอบได้เป็นจ านวนมากสอบผ่านมาก
เท่านั้น ถึงแม้ว่าการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ภาค 5 เป็นไปในทางด้านที่ดีขึ้น
และพัฒนาขึ้นมากถ้าเปรียบเทียบกับอดีตที่ผ่านมาส่วนบุคลากรหรือครูบาอาจารย์ก็มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น  
และสามารถถ่ายทอดวิชาให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ผู้เรียนมีความสนใจยิ่งขึ้น อุปกรณ์และสื่อ
การเรียนการสอนก็มีมากขึ้นและทันสมัยขึ้น อาคารต่างๆ ก็เริ่มมี เป็นต้น   
   แนวทางการพัฒนาในอนาคต   
   1) การศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ภาค 5 ควรมีรูปแบบในด้าน
เนื้อหาสาระของการศึกษาที่การปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน แบ่งการสอบปีละสอง
ครั้ง และต้องแบ่งเนื้อหาให้อยู่ในระดับภาคที่ 1 และภาคที่ 2 ให้ครบ 
   2) ยังคงต้องมีการเรียนการสอนทั้ง 3 แผนก คือ บาลี นักธรรม และสามัญ  
   3) มีหน่วยงานจัดการศึกษามากข้ึน 
   4) ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานจะต้องบรรจุการศึกษาบาลีเข้าไปด้วย    
   5) ส่งเสริมให้มีโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งมหาเป็นทางเลือกหนึ่งส าหรับสามเณร           
และพระภิกษุที่สนใจโดยร่วมมือกับท้องถิ่นในการส่งเสริมการพัฒนาในส่วนนี้  
   6) การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย จะต้องพัฒนาเนื้อหาสาระ
ให้เป็นภาษาอังกฤษ ปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสม ทันสมัย การศึกษาแบบคิดวิเคราะห์มากกว่าท่องจ า 
   7) ควรจัดเนื้อหาให้สอดคล้องกับตัวผู้เรียนให้ได้มากที่ สุด ควรจัดกิจกรรมให้
เหมาะสมต่อตัวผู้เรียนเน้นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาผู้เรียน 
   8) ควรมีรูปแบบสอนที่ง่ายต่อผู้เรียนแต่เน้นเนื้อหาสาระที่ส าคัญของบาลี ที่ควรเน้น
ก็คือไวยากรณ์ต่างๆ สอนพร้อมเทคโนโลยี ที่ท าให้นักเรียนนั้นสามารถจดจ าได้ง่ายและได้รับความรู้ใหม่ๆ  
   9) อย่าผูกขาดรูปแบบ วิธีศึกษาเพียงวิธีเดียว ต้องรักษามรดกทางพระพุทธศาสนา
ไว้ให้ได้ 
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   10) ส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้เรียนที่จบในระดับสูงให้มีสมณะศักดิ์เพ่ิมข้ึน  
   11) ปรับวิธีวัดผลการเรียนใหม่  
   12) ก าหนดเป็นการศึกษาภาคบังคับของคณะสงฆ์แต่ละระดับ 
   13) ควรจัดกิจกรรม และน าสื่อประกอบการเรียนการสอนให้น่าสนใจยิ่งขึ้น 
   14) ควรมีกลยุทธ์ในการจัดการแต่ระดับอย่างชัดเจน  
   ประเด็นที่ 2 ด้านครูผู้สอน/บุคลากรทางการศึกษา 
   ในอดีตที่ผ่านมา ด้านครูผู้สอน/บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
ของคณะสงฆ์ภาค 5 ทั้งแผนก คือ แผนกบาลี และแผนกนักธรรม 
   1) ครูผู้สอน/บุคลากร มีจ านวนน้อยและหายาก 
   2) ครูผู้สอน/บุคลากร มีความเคร่งครัดต่อระเบียบวินัย 
   3) ครูผู้สอน/บุคลากร มีความรู้/ความสามารถตามเอกสารที่ได้ศึกษามา แหล่ง
ความรู้ต่างๆ ไม่ค่อยมีให้ศึกษาค้นคว้าเพื่อการศึกษา จะมีแต่ตัวเมืองหลวง 
   4) ครูผู้สอน/บุคลากร ส่วนมากเป็นพระภิกษุ นักธรรมชั้นเอก ไม่ค่อยมีทักษะ           
และประสบการณ์ เนื่องสถานที่อบรมความรู้ แหล่งการทดสอบความรู้ไม่ค่อยจะมี สอนตามแบบอย่าง
รุ่นก่อนๆ ไม่มีข้อก าหนดว่าจะต้องท าแผนการสอน และจัดตารางสอนใดๆ บางแห่งผู้สอนต้องสอน
เป็นภาระไม่มีใคร และครูผู้สอนก็เปลี่ยนแปลงไป เช่น ลาสิกขาแล้วหาตัวแทนไม่ได้  
   5) จ านวนครูในส่วนของนักธรรมมีเพียงพอ แต่ขาดประสบการณ์และความเอาใจใส่ 
   สภาพปัจจุบัน ด้านครูผู้สอน/บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมของ
คณะสงฆ์ภาค 5  
   1) ครูผู้สอน/บุคลากร มีจ านวนมากและหาง่ายขึ้น และมีพระสงฆ์สอนศีลธรรมใน
โรงเรียนค่อนข้างมากและมีความชัดเจน ในเชิงปริมาณมีจ านวนมากพอ แต่ด้านคุณภาพยังคงมีน้อย
อยู่มากของครูพระท้ังหมดของคณะสงฆ์ภาค 5 
   2) ครูผู้สอน/บุคลากร มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถมากขึ้น เนื่องจากมีแหล่ง
ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษามากข้ึน แต่ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ที่ชัดเจน 
   3) ครูผู้สอน/บุคลากร มีทักษะและประสบการณ์มากขึ้น เพราะมีการเปิดอบรม   
การทดสอบความรู้แต่ละแผนก/สาขาวิชาจ านวนมาก แต่ไม่แตกต่างจากอดีตมากนัก กล่าวคือ ต่างคน
ต่างมีความสามารถ ทักษะที่แตกต่างกันแต่ก็ยังสามารถ เป็นผู้เขียนแบบและท าหน้าที่ได้ตามความ
ถนัดของบุคคลนั้นๆ แต่ที่ส าคัญไม่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูผู้สอนที่ไม่สร้างสิ่งใหม่แก่ผู้เรียน
คล้อยตามหรืออยากจะเรียนได้และที่ส าคัญเป็นความมุ่งมั่นในการสอน เช่น เมื่อเจอปัญหานั กเรียน  
ไม่อยากจะเรียนแต่ตนเองจ าเป็นต้องสอนและผู้เรียนจ าเป็นต้องเรียนอย่างนี้ เป็นต้น  
   4) สถานที่ในการสอนมีหลากหลายมากขึ้นแต่บางสิ่งจูงใจให้ผู้เรียนมาเรียนจึงมี
ผู้เรียนน้อย หรือแทบไม่มีบางที่มาเรียนโดยต าแหน่งหน้าที่ 
   5) เทคโนโลยีหรือสื่อการสอนในปัจจุบัน มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาไม่ว่าจะเป็น
การค้นคว้าหาข้อมูลข่าวสารทางอินเตอร์เน็ตมีบุคคลากรมากขึ้น ความรู้ก็เพ่ิมขึ้นมากกว่าอดีต 
ความสามารถเข้าใจการศึกษามาก มีทักษะในการสอนที่หลากหลายท าให้ผู้เรียนอยากจะเรียน            
มีประสบการณ์และสามารถน าไปปฏิบัติตามได้ 
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   แนวทางการพัฒนาในอนาคต การศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์
ภาค 5 ในด้าน ครูผู้สอน/บุคลากรทางการศึกษา มีดังนี้ 
   1) ครูผู้สอน/บุคลากรทางการศึกษา ควรที่จะได้รับการสนับสนุนยานพาหนะ หรือ
ค่าทางพาหนะเดินทางในการปฏิบัติหน้าที่ 
   2) พัฒนาความรู้ให้แก่ต าแหน่งเจ้าอาวาส และเพ่ิมสมณะศักดิ์ที่สูงขึ้น  
   3) เน้นการสอนที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ให้ความส าคัญต่อการสอนอย่างจริงจัง  
   4) เน้นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือให้เกิดความรู้ใหม่ต่อตัวผู้เรียนให้ได้มากที่สุด
และใช้สื่อเพ่ือให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
   5) พัฒนาผู้เรียนในการแสดงออกให้มากท่ีสุด 
   6) ครูผู้สอนจะต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ ให้มีความรู้ ทักษะการสอนที่
หลากหลายมีความคิดสร้างสรรค์ หาวิธีการที่ท าให้นักเรียนอยากเรียน และมีความรับผิดชอบในการสอน
มากขึ้นตรงต่อเวลาและตั้งใจสอนเพ่ือถ่ายทอดให้ลูกศิษย์เป็นคนดีและมีความรู้ในการประกอบอาชีพ
ของพวกเขา มีจรรยาบรรณของความเป็นครู 
   7) การจัดตั้งสถานศึกษาที่ผลิตครูสอนปริยัติธรรมทั้งที่เป็นพระสงฆ์ และครูสอน
ปริยัติธรรมที่เป็นคฤหัสถ์  
   8) ครูผู้สอนจะต้องมีเงินเดือนเพ่ือให้ผู้สอนอยู่ในระบบมากขึ้น 
   9) ในด้านเรียน ผู้บริหารการศึกษาจะต้องให้ความส าคัญกับการชี้แจงให้ผู้ปกครอง
ของเด็กที่จะเข้ามาบวชเรียนให้เห็นความส าคัญของการบวชเรียนว่า บวชเรียนแล้วจะได้ประโยชน์
อย่างไร และจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้ตลอดโดยไม่ต้องกลับไปเรียนในระบบปกติ 
   10) ครูผู้สอนควนสนใจสอนจริงๆ เข้าสอนและสามารถสร้างแรงกระตุ้นขึ้นเพ่ือให้
ผู้เรียนเข้าเรียนได้อย่างดีตลอดเวลา และมีความสม่ าเสมอจนกว่าจะจบการศึกษา 
   11) ควรมีการแข่งขันในเรื่องการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีอยู่ตลอดเวลา เช่น 
ส่งเสริมให้มีการประกวด แข่งขันในด้านเนื้อหาสาระ ในระหว่างส านักเรียนต่างๆ อยู่เป็นประจ าตลอดปี 
เนื้อหาสาระไม่สามารถไปลดหรือเพ่ิมได้ แต่ควรลดจุดประสงค์ทางการสอบผ่าน – ตกให้น้อยกว่านั้น 
   12) ต้องก าหนดนโยบายและแผนงานที่ชัดเจนครูต้ องมีวุฒิตามข้อก าหนด            
และประสิทธิภาพ ไม่ใช่มีวุฒิแต่สอนไม่ได้ มีการสัมมนาครูผู้สอน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน           
หากต้องการให้นักเรียนเพ่ิมขึ้น เพราะถ้าไม่มีนักเรียนมันก็จบในทุกเรื่อง ท าอย่างไรจึงจะให้รัฐ           
ให้ความส าคัญของศาสนา รัฐควรก าหนดนโยบายส าหรับผู้ที่เรียนจบระดับสูงสุดหรือในระดับที่
ก าหนดจะต้องบรรจุเข้ารับราชการหรือท างานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ของกระทรวง ทบวง กรม ผู้ใด
ที่จะเข้ารับการราชการจะต้องจบนักธรรมชั้นเอก  
   13) มีนโยบายระดับชาติ ส่งเสริมให้ผู้เรียน เรียนแล้วน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้
หลากหลายและครูผู้สอนสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนมีความรักในการเรียนปริยัติธรรมอย่างจริงจัง ปลูกฝัง
ความต้องการเรียนอย่างจริงจัง 
   ประเด็นที่ 3 ด้านสื่อและอุปกรณ์ส าหรับการศึกษา   



134 
 

   สภาพในอดีตที่ผ่านมา การจัดการด้านสื่อและอุปกรณ์ส าหรับการศึกษา มีความขาด
แคลนมากทั้งสื่อและอุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมและมีปริมาณน้อยมาก มีจ านวนช่องทางการเผยแพร่
หรือการสื่อสารค่อนข้างน้อย ตัวผู้เผยแพร่มีความรู้น้อย ขาดประสบการณ์และมีจ านวนจ ากัด 
   “....สอนระบบชอล์ค แอนด์ ทอล์ค ใช้การบรรยายหน้าห้องเรียนกับใช้ชอล์กเขียน
กระดานด า ซึ่งเป็นความถูกต้องในอดีต ระบบตามศรัทธา หรือตามยถากรรม มีสื่ออุปกรณ์ก็ใช้เท่าที่มี 
ซึ่งก็ได้มีการพัฒนาขึ้นมาบ้าง แต่ได้เฉพาะวัดหรือส านักศาสนศึกษาที่มีศักยภาพเท่านั้น....” (อาจารย์ /          
5 ม.ค. 2557) 
   นอกจากการขาดแคลนสื่อการสอนอุปกรณ์การสอนแล้ว ยังไม่มีคุณภาพอีกด้วย         
ไม่ทันสมัย ช่องทางการเผยแพร่ความรู้จึงขาดมาตรฐานมาก การจัดหาจะต้องรอเงินจากการทอดกฐิน
ประจ าปีว่าครั้งหนึ่งจะซื้ออุปกรณ์การศึกษาได้มากน้อยเพียงใด เพราะที่มีอยู่ก็ไม่สามารถน ามาใช้เป็น
สื่อและอุปกรณ์การสอนได้     
   “....มีผู้พูดว่า สิ่งก่อสร้างในวัดและในส่วนราชการมีแต่อยากเยื่อ สกปรกและช ารุด 
ควรจะใช้อุบายผันมาเป็นอุปกรณ์การศึกษา สนับสนุนครูและผู้สนับสนุนการศึกษา....” (อาจารย์ /          
5 ม.ค. 2557) 
   ถึงแม้ว่าในอดีตการเรียนการสอนจะใช้หนังสือเป็นอุปกรณ์การเรียนมากกว่าอย่างอ่ืน
และใช้ประสบการณ์ในการสอน แต่การเรียนการสอนด้วยหนังสือเป็นสิ่งที่พกพาได้ง่ายสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองได้ การสอนในอดีตนั้นเป็นการสอนแบบใกล้ชิดนักศึกษาเน้นตัวผู้ศึกษา ระบบการเรียนจึง
มุ่งเน้นที่การท่องจ าซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพมาก แต่มีข้อเสียคือใช้เวลานาน และต้องมีผู้บังคับให้ท่อง
แต่มีผลดีต่อนักเขียนในการน าไปใช้ จึงท าให้การศึกษาผิดเพ้ียนไปบ้างเพราะมีแต่ทฤษฎีไม่มีการ
ปฏิบัติ นอกจากนี้สถานที่ที่มีความส าคัญคือห้องสมุดก็ไม่มี หรือมีก็มีหนังสือ ต าราน้อยมาก ที่ส าคัญ
คือมีเฉพาะห้องสมุดประจ าจังหวัด หรือในเมืองใหญ่เท่านั้น  
   สภาพปัจจุบัน การจัดการด้านสื่อและอุปกรณ์ส าหรับการศึกษา พบว่ามีสื่อการสอน 
อุปกรณ์อ านวยความสะดวก มีความทันสมัยมากขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร์ มีเว็ปไซด์ท าให้ผู้เรียนเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น มีแหล่งข้อมูลด้านสื่อ            
และอุปกรณ์จ าหน่ายหรือขายในท้องตลาดและสถานให้การบริการมีจ านวนมาก ช่องทางการเผยแพร่
และผู้เผยแพร่มีจ านวนช่องทางค่อนข้างมาก ท าให้ผู้เรียนมีตัวเลือกในการศึกษา แต่ต้องค านึงถึงความ
ถูกต้องของแต่ละส านักที่ผลิตสื่อออกมาอาจมีความแตกต่างกันบ้างทั้งที่เป็นสื่อออนไลน์ ซีดี เทป 
หนังสือ เป็นต้น  
   ในปัจจุบันในการเรียนบาลีที่ไม่ต้องท่องซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็น ควรจะจ าได้ให้หมดจึง
เป็นปัญหาเมื่อไม่ต้องท่องเวลาท าแบบฝึกหัด  ก็ต้องเปิดหนังสือก็จะท าไม่ได้  อีกทั้งภาษา  ส านวนก็
ยังไม่ทันกับยุคใหม่ ท าให้นักเรียนแปลหนังสือไปก็ไม่เข้าใจในเนื้อหาจึงท าให้การเรียน ไม่ประสบ
ผลส าเร็จมากนัก 
   “....เพราะข้าพเจ้าเห็นมีอุปกรณ์และสื่อ ครูผู้สอน นั้นก็สอนให้นักเรียนรู้มากขึ้น           
มีการเผยแพร่ที่เหมาะสมมากขึ้น โดยข้าพเจ้าเห็นเอาภาพติดฝาผนังหรืออุปกรณ์ก็ทันสมัยมากขึ้น         
ผู้เผยแพร่ก็ค่อนข้างมีความรู้ในเรื่องนั้นจริงๆ ทีเดียว….” (อาจารย์ / 5 ม.ค. 2557) 
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   แนวทางการพัฒนาในอนาคต โรงเรียนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ภาค 5 รูปแบบ
การสื่อสารและอุปกรณ์ อาจจะทันสมัยไม่ต้องท่องจ าแต่ให้เข้าใจการเรียนสื่ออาจเรียนผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต สอบผ่านทางอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์ครบที่มีเสียงมีภาพเคลื่อนไหว  ควรเน้นสื่อที่มี
กระบวนการคิดวิเคราะห์ให้ตัวนักเรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเองคิดด้วยการใช้หลักวิเคราะห์พิจารณาใน
เนื้อหานั้นๆ หรือใช้สื่อที่มีกระบวนการคิดให้ได้มากท่ีสุด 
   “....ข้าพเจ้าคิดว่าน่าจะเน้นสื่อที่เป็นประโยชน์ ต่อนักเรียนในเรื่องคอมพิวเตอร์และ
ผู้เผยแพร่ก็ควรจะมีความรู้ในเรื่องนั้นจริงๆ และมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนนั้นๆ 
ได้อย่างดี กล่าวคือ ให้นักเรียนมีความรู้สึกสนุกและรักวิชาและครูผู้สอนนั้นๆ ด้วยก็จะท าให้นักเรียน 
มีความรู้มากยิ่งขึ้น….” (อาจารย์ / 5 ม.ค. 2557) 
   การใช้สื่อและอุปกรณ์การศึกษาถึงแม้ว่าจะมีครบถ้วน ทันสมัย แต่การใช้เทคโนโลยี
ต้องเน้นที่ผู้เรียนเป็นส าคัญ เพราะเป็นตัวชี้ชัดที่ดีที่สุด ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาตัวเอง เรียนรู้
การใช้เทคโนโลยี จะท าให้เกิดการเรียนรู้มากที่สุด นอกจากนี้ควรจะมีการจัดการท าหนังสือเรียนที่เป็น
ภาษาบาลี แบบท่องไวยากรณ์แบบปรับปรุงใหม่ให้ดูกะทัดรัด ท่องน้อยลง แต่ครอบคลุมทั้งหมดของ
เนื้อหาเหมือนเป็นสูตรอย่างที่สถาบันกวดวิชาใช้กันที่เป็นเคล็ดลับช่วยจ าจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
เรียนได้มากเลยทีเดียว   ควรมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เช่น ออนไลน์จากแม่กองบาลี 
และควรมีการท าแบบฝึกหัด ท าแบบทดสอบ และเป็นไปได้มีการจัดเก็บคะแนนเก็บไปในตัวได้ยิ่งดี 
   รูปแบบของสื่อและอุปกรณ์ส าหรับการศึกษาควรเป็นชุดเดียวกันรูปแบบเดียวกันทั้ง
ภาค 5 ไม่แบ่งการใช้สื่อการสอนต่างส านัก ควรใช้สื่อส านักเดียวกันเป็นแนวทางเดียวกัน และควรมี
องค์ประกอบ ดังนี้ 
   1) ตรงตามเนื้อหาสาระ (ตามหลักสูตร)  
   2) มีความทันสมัย 
   3) เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน 
   4) มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
   5) ท าให้เกิดความอยากรู้อยากเรียน 
   ประเด็นที่ 4 ด้านรูปแบบวิธีการเรียนการสอน   
   สภาพในอดีต การจัดรูปแบบการเรียนการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมมีเพียง           
2 วิชา คือ วิชาภาษาบาลี และนักธรรม วิธีการเรียนการสอนก็เรียนจากอาจารย์ผู้สอนภาษาบาลีมีถึง
ประโยค 9 นักธรรมมี 3 ขั้น คือ ตรี โท เอก จะต้องใช้เวลาเรียนเป็นปีๆ 1 ปี จะสอบครั้งเดียว ถ้าหาก
สอบไม่ได้ก็เริ่มเรียนใหม่ ท าให้ผู้ศึกษามีความเบื่อหน่าย การเรียนการสอนแบบเอ้ืออาทรต่อกัน ครูจะ
ไม่ลงโทษเมื่อนักเรียนขาดเรียน และถ้าท่องจ าไม่ได้จะถูกลงโทษ ซึ่งมีรูปแบที่น่าสนใจ ดังนี้  
   1) รูปแบบการเรียน 
    1.1) การท่องจ าเป็นส่วนใหญ่ 
    1.2) การบรรยายของครูผู้สอนเป็นส่วนใหญ่ 
    1.3) การสั่งท าการบ้าน 
   2) วิธีการเรียน/การสอน 
    2.1) ครูผู้สอนบรรยาย ผู้เรียนนั่งฟังและจดบันทึกตามครูทุกอย่าง 
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    2.2) ครูสอนจบ ผู้สอนจะสั่งการบ้านให้ผู้เรียนท าการบ้านส่งในรุ่งขึ้น 
    2.3) จะน าการบ้านมาเฉลยให้ผู้เรียนทราบ 
   ส่วนข้อเสนอตามวิชาที่สอน มีดังนี้  
   1)  วิชาวินัย หรือเบญจศีล เบญจธรรม ควรให้มีการท่องจ าหรือใช้หลักการจ า จ าให้
ได้มากๆ เพราะวิชานี้ เป็นกฎหมาย มีลักษณะเหมือนกฎหมาย เป็นบทบัญญัติ จ าได้แล้วให้
ตีความหมายขยายความ 
   2) วิชาพุทธประวัติควรสอนแบบสบาย เพลิดเพลิน เหมือนเรียนวรรณคดี แต่ที่เน้น
ส าคัญควรจ าให้ได้ 
   3) วิชาธรรมะ ธรรมวิภาค ต้องเน้นความเข้าใจ และต้องเข้าใจอย่างถูกต้องด้วย       
ถ้าท่องจ าหัวข้อตามได้ด้วยก็จะดี 
   4) ศาสนพิธี ต้องมีภาคปฏิบัติ ต้องจ าให้ได้ ตีความได้ เพราะเป็นกฎหมายสงฆ์ 
กระทู้ ฝึกเขียนลายมือ เขียนตามค าบอก และรู้จักหลักการเทศน์ และการเรียงความ 
   การเรียนการสอนในอดีตเน้นให้ผู้เรียนท่องจ าเป็นส่วนใหญ่และท าความเข้าใจเป็นหลัก 
เน้นสอบได้ ท าความเข้าใจวิธีการสอนตามแบบพุทธวิธีการสอน มีการสอบถาม สอนในสิ่งที่เป็นจริง 
เป็นประโยชน์  เรียนให้ครบหลักสูตรที่ก าหนดไว้ แล้วส่งเข้าสอบ สอบได้-ได้ สอบตก-ตก อย่างนี้ เป็นต้น 
ซึ่งผู้เรียนก็เรียนตามต าราหรือค าแนะน าของครูผู้สอน ครูผู้สอนก็สอนแต่ในต ารา ตามหลักสูตร เมื่อ
ครบหลักสูตรหรือไม่ครบก็ส่งเข้าสอบ ผู้ออกข้อสอบไม่ได้สอน ไม่รู้พ้ืนฐานของผู้เรียน ออกข้อสอบ
เฉพาะในหลักสูตรเท่านั้น แต่ผู้เรียนต้องเรียนให้ครอบคลุมหลักสูตรทั้งหมด ถ้าไม่มีใจรักจริงๆ จะเกิด
ความเบื่อหน่ายมาก รูปแบบวิธีการเรียนการสอนไม่ทันสมัย เนื้อหาไม่ครอบคลุมและไม่สมบูรณ์  
   สภาพในปัจจุบัน การจัดรูปแบบวิธีการเรียนการสอน ในการศึกษาในโรงเรียน          
พระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ภาค 5 มีทั้ง แผนกบาลี และแผนกนักธรรม    
   1) รูปแบบการเรียน 
    1.1) ครูผู้สอน จะต้องศึกษาหลักสูตรให้เกิดความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 
    1.2) ครูผู้สอนจะต้องท าแผนการสอน ทุกรายวิชาที่ได้รับมอบหมายในการเรียน
การสอนก่อนสอบทุกครั้ง 
    1.3) ครูผู้สอนจะต้องท าสื่อและจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับเนื้อหา 
    1.4) ครูผู้สอนจะต้องประเมินหลังสอนจบทุกครั้ง 
   2) วิธีการ 
    2.1) ครูผู้สอนจะต้องศึกษาวิธีการสอนหลายๆ รูปแบบ เพ่ือน ามาบูรณาการใน
กระบวนการเรียนการสอน 
    2.2) ครูผู้สอนจะต้องด าเนินการเรียนการสอนที่จัดท าได้ให้บรรลุวัตถุประสงค์  
(การศึกษาค้นคว้า) 
   ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมเน้นสายสามัญ ผู้เรียน
สายธรรมบาลีมีน้อย และที่ส าคัญส านักต่างๆ ก็หากลยุทธ์ในการดึงนักเรียนให้มาเรียนมากขึ้น เพราะ
มีผลต่องบประมาณในการบริหารจัดการ แม้จะมีการเรียนการสอนไปทางอุดมศึกษาเรียนแบบผู้ใหญ่
มากข้ึน แต่ไม่ควรทิ้งหลักการสอนเดิมไปเสียเลยทีเดียว ถ้าเป็นไปได้ต้องท าแผนการสอนในแต่ละวิชา                    
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จัดตารางสอนวิชาละกี่ชั่วโมง กี่สัปดาห์ และต้องพยายามสอนให้ครบถ้วนตามแผน ควรเพ่ิมวิชา
แปลกๆ เช่น ดาราศาสตร์ โหราศาสตร์ ยาสมุนไพรโบราณ แต่ต้องระวังผิดวินัย ภาษาค าเมือง  ภาษา
ชาวเขาเผ่าต่างๆ รณรงค์เพ่ือให้รู้พิษภัยของการมีศาสนาหลายศาสนาในสังคมจะท าให้แตกแยก            
เลิกเกรงใจกันศาสนาจะต้องรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
   การเรียนการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมเริ่มเปิดการเรียนการสอนของฝ่าย            
ทั้งทางโลกและมีการเรียนบาลี นักธรรมตามปกติ วิธีการก็คือ จะจัดวิชานักธรรม บาลีไว้ตอนเช้า ทาง
โลกตอนบ่ายและตกเย็นก็จะต้องเรียนนักธรรมบาลี ตั้งแต่ 18.00 - 22.00 น. ตามปกติ โดยการเรียน
ในแผนกสามัญจะเน้นที่ผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการเน้นเนื้อหาวิชาการมากขึ้น และเน้นวิชาหลัก
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ บางวิชาที่สอนขาดการปฏิบัติจริง เช่น ศิลปะ สอนแต่
เนื้อหาวิชาการ แต่ไม่มีการฝึกภาคปฏิบัติ บางครั้งเน้นวิชาการท าให้นักเรียนเบื่อหน่าย ครูบางคนขาด
ทักษะในการถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียน ในด้านสื่อการสอน มีการน าสื่อการสอนใหม่ๆ เข้ามาเป็น
อุปกรณ์ในการสอนมากขึ้น 
   แนวทางการพัฒนาในอนาคต ในการจัดการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมของ
คณะสงฆ์ภาค 5 ควรรวมกันของแผนกบาลีและสามัญ ซึ่งจะท าให้มีผู้เรียนบาลีมากขึ้น หรือควรจัด
หลักสูตรการเรียนสามัญให้มีบาลีเข้าไปอยู่ในหลักสูตรร่วมด้วย อย่างน้อยผู้ที่เรียนจบระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องสอบผ่านเปรียญธรรมประโยค 3 เป็นอย่างน้อย และผู้ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จะต้องจบนักธรรมเอก  
   การจัดการเรียนการสอนในเนื้อหาหลักสูตรจะต้องแบ่งเป็นรายวิชาย่อยๆ เมื่อเรียน
จบแล้วสามารถแบ่งสอบเป็นรายวิชาได้ทั้งแผนกบาลี และแผนกนักธรรม จะท าให้ผู้เรียนหันมาสนใจ
ที่จะเรียนมากขึ้น ไม่ใช่เรียนทั้งปีแล้วสอบครั้งเดียว ก่อนสอบจริงหรือสอบปลายภาคจะต้องมีการเข้า
อบรมหรือติวเข้มล่วงหน้าก่อนสอบวัดผล ควรมีการวัดผลปีละ 2 ครั้ง และควรมีการเก็บคะแนน 
ระหว่างเรียนและ ปลายภาคเรียน ในด้านข้อสอบไม่ควรเป็นข้อสอบเขียนอย่างเดียว ควรมีข้อสอบ
แบบปรนัยด้วยแต่อยู่ในระดับต้นเท่านั้น   
   สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนต้องได้รับการพัฒนาให้เข้ากับสมัยปัจจุบัน อาจต้อง
เรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เรียนผ่านคอมพิวเตอร์ การสอบในคอมพิวเตอร์ ครูผู้สอนและศิษย์          
ควรอยู่ใกล้ชิดกันรู้เข้าใจกัน ครูมีจรรยาบรรณ สอนในสิ่งที่ถูกต้องให้เข้าใจ  
   จัดการเข้าเรียนให้เป็นเวลา เป็นระบบ มีวิธีการสอนที่ใหม่และทันสมัย ควรออก
ทัศนศึกษาในโรงเรียนต่างๆ ที่ทันสมัย แล้วน ามาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ จะต้องมีการวาง
แผนการเรียนการสอนที่เหมาะสม จัดกิจกรรมที่สามารถพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีความสุขต่อการ
เรียน และจะต้องน าเทคโนโลยีต่างๆ มาให้ผู้เรียนได้ศึกษาให้มีความเข้าใจอีกด้วย 
   ควรจัดสถานที่ศึกษา มีกองทุนครู และนักเรียน มีโรงเลี้ยงครู และนักเรียนเป็นการ
แน่นอน ทุกๆส านักเรียน ชักชวนเยาวชนให้เรียนได้ทั้งเด็กและสามเณร และเพศหญิงก็ควรมีสิทธิได้
เรียน เน้นให้เห็นคุณค่าและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริง ควรให้มีการศึกษากรณีตัวอย่าง
มากๆ ส าหรับคนที่ไม่ประสบความส าเร็จในการใช้หลักธรรมประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   ควรมีรูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นแนวทางเดียวกันในเขตการปกครองคณะสงฆ์
ภาค 5 โดยสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนให้อยากที่จะเรียนขึ้นมาด้วยใจจริง ไม่เพราะถูกบังคับด้วยต าแหน่ง
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หรือหน้าที่ ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมตระหนักถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษา 
เพราะฉะนั้นจะท าเป็นทองไม่รู้ร้อนไม่ได้ ต้องปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริม และเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง
ข้อบกพร่องสิ่งที่ขาด  ไม่ว่าจะเป็นด้านพัสดุ อุปกรณ์ หรือบุคลากรให้เพียงพอ พัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้
ดีขึ้นกว่าเดิม กล่าวคือ จุดแข็ง จุดอ่อนของโรงเรียน ต้องหาให้เจอ ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรทาง
การศึกษา มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี ให้โอกาสคนที่มีความสามารถเข้ามาท างานในสังกัด 
ส่งเสริมคนดี ควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีบทบาท เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เคยท ามาให้ประสบความส าเร็จ ควรมี
การเปลี่ยนแปลงโดยการส ารวจความน่าจะเป็นหรือสิ่งที่ควรเคร่งครัดเพ่ือความมั่นคงของโรงเรียน 
   สรุปสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 
   1) ด้านหลักสูตร  
    หลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกบาลีเป็นหลักสูตรที่เก่าแก่ ถึงแม้ว่าจะไม่มีใคร
ประเมินว่าล้าสมัย เพราะหลักสูตรที่มุ่งเน้นการรักษาพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าให้มีความมั่นคงไม่มี
การเปลี่ยนแปลงแต่เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาหลักสูตรหรือการ
ปรับปรุงหลักสูตรก็น่าจะเป็นเหตุผลที่สามารถรับฟังได้ และเพ่ือให้เกิดการศึกษาที่มีความแพร่หลาย
ไปสู่ประชาชนโดยทั่วไปไม่มุ่งที่จะให้การศึกษาเฉพาะพระภิกษุสามเณรเท่านั้น การศึกษาของคณะ
สงฆ์ที่เห็นว่าการศึกษาบาลีให้เป็นการศึกษาตามอัธยาศัย จึงเป็นเหตุให้คณะสงฆ์ยังยึดระบบการเรียน
การสอนแบบเดิมๆ ยึดขนบธรรมเนียมเก่าๆ โดยผู้บริหารการศึกษามองว่าการปรับหลักสูตรจะท าให้
มาตรฐานลดลง และเชื่อว่าที่ผ่านมาไม่มีข้อบกพร่อง สภาพปัญหาของหลักสูตรมีดังนี้ 
    1.1) เนื้อหาในหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ยังคงเป็นเนื้อหาที่เก่าไม่มีการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาเนื้อหาขึ้นมาใหม่ ไม่สอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมและความเจริญก้าวหน้าของ
สังคมในยุคปัจจุบัน    
    1.2) ขาดการบูรณาการหลักสูตรเข้ากับการศึกษาสายสามัญศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
    1.3) ขาดการพัฒนาหลักสูตรส าหรับเยาวชน และประชาชนทั่วไป  
    1.4) ขาดการพัฒนาหลักสูตรส าหรับพระภิกษุอาวุโส  
   2) ด้านครูผู้สอน  
    การเรียนการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ครูผู้สอนคือพระสงฆ์
หรือคฤหัสถ์ที่มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรมที่สูงกว่าผู้เรียนจะเป็นผู้สอน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของการจัด
การศึกษามาแต่โบราณกาล การเข้ามาสอนก็มาด้วยจิตอาสา มากกว่าที่จะเข้ามาด้วยหวังลาภยศ เงิน
ทองจากเงินเดือนหรือค่าตอบแทน เมื่อมีงานอ่ืนที่ดีกว่าก็จะลาสิกขาหรือลาออกไปท างานอ่ืนเป็น
อย่างนี้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากยึดจารีตเดิมตั้งแต่อดีต เมื่อ 100 ปีที่แล้วว่า การศึกษาเป็นเรื่อง
ของแต่ละวัดแต่ละส านักเรียนจะด าเนินการสอน คณะสงฆ์รับผิดชอบเฉพาะการสอบและการวัดผล 
ไม่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา ดังนั้นสภาพปัญหาด้านครูผู้สอนบาลีในเขตการปกครองคณะสงฆ์
ภาค 5 มีดังนี ้
    2.1) ไม่มีการก าหนดเงินเดือนหรือค่าตอบแทนหรือนิตยภัตประจ าที่เหมาะสมให้
ครูผู้สอน  
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    2.2) ไม่มีสถาบันผลิตหรือพัฒนาครูผู้สอนบาลีหรือนักธรรมโดยตรง ท าให้ผู้สอน
ขาดพ้ืนฐานความเป็นครูและมาตรฐาน 
    2.3) หน่วยงานภาครัฐ ทั้งส านักงานพระพุทธศาสนา มหาเถรสมาคมหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลียังไม่มีการก าหนด
ต าแหน่งครูผู้สอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมต่างๆ ทั่วประเทศท าให้สถานะครูผู้สอนไม่มีความมั่นคง
ในการประกอบอาชีพ  
   3) ด้านงบประมาณ  
    การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ปัญหาที่ส าคัญ
ในการบริหารจัดการคือปัญหาด้านงบประมาณ ถึงแม้ว่าส่วนหนึ่งจะมีงบประมาณที่ได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐผ่านมาทางส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วก็ตาม แต่การบริหารจัดการ
โรงเรียนยังต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก ทั้งค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน 
และที่ส าคัญมากคือค่าตอบแทนครูผู้สอน ในส่วนนี้ถือว่าเป็นแรงจูงใจให้ครูผู้สอนท าการสอนได้อย่าง
ต่อเนื่อง ไม่หนีหายกลางคัน ท าให้หาผู้สอนไม่ได้ผู้เรียนก็เรียนไม่จบ ปัญหาที่ส าคัญด้านงบประมาณมี
ดังนี้ 
    3.1) ขาดการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐในการสนับสนุนการศึกษาทั้งระบบ
หรือมีการจัดสรรไม่เพียงพอ 
    3.2) ขาดการจัดสวัสดิการแก่ครูผู้สอนที่ส าคัญได้แก่ ค่าตอบแทน 
    3.3) การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อต าราเรียน ค่าวัสดุ อุปกรณ์               
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ยังมีน้อยมาก 
    3.4) พระภิกษุและสามเณรขาดแคลนทุนการศึกษา  
    3.5) การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีน้อยมากถึงไม่มีเลย  
   4) ด้านการจัดการเรียนการสอน  
    การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมทุกแห่งเป็นไปในลักษณะ
ตามมีตามเกิด ซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีการสอนของครูแต่ละคนที่ได้รับการถ่ายทอดมา การเรียนการสอนยังยึด
ผู้สอนเป็นศูนย์กลางและต าราเป็นหลัก การวัดผลใช้แบบอัตนัยเท่านั้น การบริหารจัดการส านักเรียน
ต่างๆ ขาดการติดตามและวางแผนการประเมินผล คณะสงฆ์ระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล ให้ความ
สนใจการศึกษาแผนกนี้น้อยลง และผลักดันความรับผิดชอบให้เป็นหน้าที่ของมหาเถรสมาคมที่จะหา
วิธีแก้ไขปัญหา ปัญหาที่พบมี ดังนี้ 
    4.1) ในการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาหรือโรงเรียนพระปริยัติธรรม             
ทุกแห่งยังขาดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน  
    4.2) ขาดการน าอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยและทรงประสิทธิภาพเข้ามา
เป็นอุปกรณ์ในการเรียนการสอน ท าให้กระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพต่ า   
    4.3) ขาดการพัฒนาสื่อการสอนและต าราที่ทันสมัย  
    4.4) การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันไม่มีแบ่งภาคการเรียน 
    4.5) ขาดการปรับปรุงวิธีการวัดผล 
    4.6) ใช้เวลาเรียนร่วมกับการเรียนแผนกสามัญท าให้ผู้เรียนมีความอ่อนล้าเกินไป 
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   5) ด้านผู้เรียน 
    การศึกษาด้านพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในปัจจุบันประชาชนให้ความส าคัญ        
ลดน้อยลงมาก นับจากปี พ.ศ. 2505 เป็นต้นมาภายหลังวัดได้จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมสายสามัญ
เพ่ิมขึ้น ในปัจจุบันยังเป็นที่นิยมในกลุ่มประชาชนภาคอีสาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประชาชนในแถบ    
ภาคอีสานยังไม่สามารถเข้าถึงหรือด้อยโอกาสในการศึกษาในระบบหรือภาคบังคับ ต่อมาเมื่อมี
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญให้กับพระภิกษุและสามเณรมากขึ้น ทุกคนจึงหันไปเรียนสาย
สามัญมากขึ้น เพราะการเรียนสายสามัญสามารถก าหนดเป้าหมายในการประกอบอาชีพได้ แต่การ
เรียนพระปริยัติแผนกบาลียังไม่สามารถก าหนดได้ว่าจะเรียนจบเมื่อไร จบแล้วมีงานรองรับมากน้อย
เพียงใด หรือจะต้องบวชไปตลอดชีวิต ท าให้ขาดความสนใจในการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี        
จึงท าให้มีผู้เรียนลดน้อยลงตามล าดับ ปัญหาที่พบด้านผู้เรียนมี ดังนี้ 
    5.1) ในปัจจุบันผู้เรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีมีเฉพาะพระภิกษุ
และสามเณรเท่านั้น  
    5.2) กลุ่มท่ีเป็นคฤหัสถ์ที่เข้าศึกษาบาลีศึกษาก็ยังมีอยู่น้อยมาก  
    5.3) ยังไม่มีการน าหลักสูตรเข้าสู่สถานศึกษาในระบบในกลุ่มนักเรียนระดับ
สามัญศึกษา (ม.1-6) และนักเรียนศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) 
    5.4) ยังเปิดโอกาสให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปสามารถเข้ารับการศึกษาบาลี
ได้น้อยเกินไป 
    5.5) พระภิกษุผู้สูงอายุหรือพระภิกษุผู้อาวุโสหรือที่ ไม่สนใจเรียนยังไม่ได้
ก าหนดให้พระภิกษุทุกรูปต้องเรียนบาลี 
   ส่วนที่ 2 แนวทางการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 
   รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติทุกฉบับ ได้ให้ความส าคัญกับ
การศึกษาของประชาชนทุกระดับ แต่ก็ไม่ได้กล่าวถึงการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไว้เป็นส่วนเฉพาะ
ต่างหากจากการศึกษาของประชาชน ดังนั้นการศึกษาของคณะสงฆ์จึงควรเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
แห่งชาติและใช้หลักการในการจัดตามแนวทางการจัดการศึกษาที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ                  
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติด้วย  
   การแสวงหาโอกาสทางการศึกษาและการไต่เต้าทางอาชีพของคนจนในชนบท
จ านวนมากท่ีไม่มีโอกาสทางการศึกษาในระบบปกติหนึ่งในนั้นคือการเข้ามาบวชเป็นสามเณรหรือบวช
เป็นพระภิกษุ จึงมีค าพูดที่ว่า “บวชเรียน” นั่นหมายความว่า “เมื่อบวชก็ต้องเรียน หรือที่บวชก็เพ่ือ
เรียน”  
   การศึกษาสงฆ์ถูกแยกออกจากระบบการจัดการศึกษาส าหรับประชาชน โดยจัดให้
อยู่ในความดูแลของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและมหาเถรสมาคม ที่เป็นเช่นนี้เพราะผู้เรียน
อยู่ในสถานะ “นักบวช” หรือ “พระภิกษุและสามเณร” แม้ว่าจะเป็นหลักสูตรเดียวกับการศึกษาของ
บุคคลทั่วไป เช่น หลักสูตรพระปริยัติธรรมศึกษา แผนกสามัญศึกษา เมื่อเป็นเช่นนี้การบริหารจัด
การศึกษาที่ไม่ใช่ภาระหลักของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและมหาเถรสมาคมเหมือน          
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เช่นกระทรวงศึกษาธิการ จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่การบริหารจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไม่ประสบ
ความส าเร็จมากนัก   
   การศึกษาของคณะสงฆ์เป็นการศึกษาที่จัดให้แก่พระภิกษุและสามเณร วัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือจะให้เข้าใจในหลักค าสอนของพระพุทธเจ้าและป้องกันมิให้เปลี่ยนแปลงพระธรรมวินัยให้
ผิดไปจากพระบาลีในพระไตรปิฎก ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ คือ  
   1) หลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรม มี 3 ระดับ ได้แก่นักธรรมชั้นตรี นักธรรม
ชั้นโท และนักธรรมชั้นเอก  
   2) หลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกบาลี มี 8 ระดับ ได้แก่ ประโยค 1-2 และเปรียญ
ธรรม 3-9  
   3) หลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
มัธยมศึกษาท้ังตอนต้นและตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ  
   4) หลักสูตรปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยสงฆ์ต่างๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา           
ลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
   หลักสูตรทั้ ง  4 ประเภทสามารถจ าแนกได้ เป็น 2 กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มที่  1              
เป็นการศึกษาปริยัติธรรม หลักสูตรที่ศึกษาเฉพาะวิชาการพระพุทธศาสนา ได้แก่ หลักสูตรพระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรมและหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกบาลี กลุ่มที่ 2 เป็นการศึกษาพระปริยัติธรรม
ประยุกต์ หลักสูตรที่ศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนาร่วมกับวิชาสามัญอ่ืนๆ ได้แก่ หลักสูตรพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญ และหลักสูตรมหาวิทยาลัยสงฆ์  
   การศึกษาแบ่งออกเป็นล าดับชั้นได้ดังนี้ 1) ปริยัติ การศึกษาเล่าเรียนหลักทฤษฏี 
คัมภีร์ต่างๆ เช่น พระไตรปิฎก อรรถกถา 2) ปฏิบัติ การประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักค าสอนที่
ได้เล่าเรียนมาอย่างดีแล้ว 3) ปฏิเวธ คือ การรู้แจ้งภายหลังจากบรรลุผลการปฏิบัติ   
   ประเด็นที่ 1 ด้านสาระเนื้อหาในการศึกษา 
   แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
   1) การศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ภาค 5 ควรมีรูปแบบในด้าน
เนื้อหาสาระของการศึกษาที่การปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน แบ่งการสอบปีละสองครั้ง 
และต้องแบ่งเนื้อหาให้อยู่ในระดับภาคที่ 1 และภาคที่ 2 ให้ครบ 
   2) ยังคงต้องมีการเรียนการสอนทั้ง 3 แผนก คือ บาลี นักธรรม และสามัญ  
   3) มีหน่วยงานจัดการศึกษามากข้ึน 
   4) ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานจะต้องบรรจุการศึกษานักธรรมเข้าไปด้วย    
   5) ส่งเสริมให้มีโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งมหาเป็นทางเลือกหนึ่งส าหรับสามเณร          
และพระภิกษุที่สนใจโดยร่วมมือกับท้องถิ่นในการส่งเสริมการพัฒนาในส่วนนี้  
   6) การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย จะต้องพัฒนาเนื้อหาสาระ
ให้เป็นภาษาอังกฤษ ปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสม ทันสมัย การศึกษาแบบคิดวิเคราะห์มากกว่าท่องจ า 
   7) ควรจัดเนื้อหาให้สอดคล้องกับตัวผู้เรียนให้ได้มากที่สุด ควรจัดกิจกรรมให้
เหมาะสมต่อตัวผู้เรียน เน้นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาผู้เรียน 
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   8) ควรมีรูปแบบสอนที่ง่ายต่อผู้เรียนแต่เน้นเนื้อหาสาระที่ส าคัญของบาลีที่ควรเน้น   
ก็คือ ไวยากรณ์ต่างๆ สอนพร้อมเทคโนโลยี ที่ท าให้นักเรียนนั้นสามารถจดจ าได้ง่ายและได้รับความรู้
ใหม่ๆ  
   9) อย่าผูกขาดรูปแบบวีธีศึกษาเพียงวิธีเดียว ต้องรักษามรดกทางพระพุทธศาสนา  
ไว้ให้ได้ 
   10) ส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้เรียนที่จบในระดับสูงให้มีสมณะศักดิ์เพ่ิมข้ึน  
   11) ปรับวิธีวัดผลการเรียนใหม่  
   12) ก าหนดเป็นการศึกษาภาคบังคับของคณะสงฆ์แต่ละระดับ 
   13) ควรจัดกิจกรรม และน าสื่อมาประกอบการเรียนการสอนให้น่าสนใจยิ่งขึ้น 
   14) ควรมีกลยุทธ์ในการจัดการแต่ระดับอย่างชัดเจน  
   ประเด็นที่ 2 ด้านครูผู้สอน/บุคลากรทางการศึกษา 
   แนวทางการพัฒนาในอนาคต การศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์
ภาค 5 ในด้าน ครูผู้สอน/บุคลากรทางการศึกษามี ดังนี้ 
   1) ครูผู้สอน/บุคลากรทางการศึกษา ควรที่จะได้รับการสนับสนุนยานพาหนะ หรือ
ค่าทางพาหนะเดินทางในการปฏิบัติหน้าที่ 
   2) พัฒนาความรู้ให้แก่ต าแหน่งเจ้าอาวาส และเพ่ิมสมณะศักดิ์ที่สูงขึ้น  
   3) เน้นการสอนที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ให้ความส าคัญต่อการสอนอย่างจริงจัง  
   4) เน้นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือให้เกิดความรู้ใหม่ต่อตัวผู้เรียนให้ได้มากที่สุด
และใช้สื่อเพ่ือให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
   5) พัฒนาผู้เรียนในการแสดงออกให้มากท่ีสุด 
   6) ครูผู้สอนจะต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ ให้มีความรู้ ทักษะการสอนที่
หลากหลายมีความคิดสร้างสรรค์หาวิธีการที่ท าให้นักเรียนอยากเรียน และมีความรับผิดชอบในการ
สอนมากขึ้นตรงต่อเวลาและตั้งใจสอนเพ่ือถ่ายทอดให้ลูกศิษย์เป็นคนดีและมีความรู้ในการประกอบ
อาชีพของพวกเขา มีจรรยาบรรณของความเป็นครู 
   7) การจัดตั้งสถานศึกษาที่ผลิตครูสอนปริยัติธรรมทั้งที่เป็นพระสงฆ์ และครูสอน
ปริยัติธรรมที่เป็นคฤหัสถ์  
   8) ครูผู้สอนจะต้องมีเงินเดือนเพ่ือให้ผู้สอนอยู่ในระบบมากขึ้น 
   9) ในด้านเรียน ผู้บริหารการศึกษาจะต้องให้ความส าคัญกับการชี้แจงให้ผู้ปกครอง
ของเด็กที่จะเข้ามาบวชเรียนให้เห็นความส าคัญของการบวชเรียนว่า บวชเรียนแล้วจะได้ประโยชน์
อย่างไร และจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้ตลอดโดยไม่ต้องกลับไปเรียนในระบบปกติ 
   10) ในผู้สอนต้องให้ผู้ที่สนใจสอนจริงๆ เข้าสอนและสามารถสร้างแรงกระตุ้นขึ้นการ
เข้าเรียนได้อย่างดีตลอดเวลา และมีความสม่ าเสมอจนกว่าจะจบการศึกษา 
   11) ควรมีการแข่งขันในเรื่องการศึกษา ปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลีอยู่
ตลอดเวลา เช่น ส่งเสริมให้มีการประกวด แข่งขันในด้านเนื้อหาสาระ ในระหว่างส านักเรียนต่างๆ อยู่
เป็นประจ าตลอดปี เนื้อหาสาระไม่สามารถไปลดหรือเพ่ิมได้ แต่ควรลดจุดประสงค์ทางการสอบผ่าน – 
ตก ให้น้อยกว่านั้น 
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   12) ต้องก าหนดนโยบายและแผนงานที่ชัดเจน ครูต้องมีวุฒิตามข้อก าหนด             
และประสิทธิ์ภาพ ไม่ใช่มีวุฒิแต่สอนไม่ได้ มีการสัมมนาครูผู้สอน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน        
หากต้องการให้นักเรียนเพ่ิมขึ้น เพราะถ้าไม่มีนักเรียนมันก็จบในทุกเรื่อง ท าอย่างไรจึงจะให้รัฐ           
ให้ความส าคัญของศาสนา รัฐควรก าหนดนโยบายส าหรับผู้ที่เรียนจบระดับสูงสุดหรือในระดับที่
ก าหนดจะต้องบรรจุเข้ารับราชการหรือท างานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ของกระทรวง ทบวง กรม ผู้ใด
ที่จะเข้ารับการราชการจะต้องจบนักธรรมชั้นเอก  
   13) มีนโยบายระดับชาติ ส่งเสริมให้ผู้เรียน เรียนแล้วน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้
หลากหลายและครูผู้สอนสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนมีความรักในการเรียนปริยัติธรรมอย่างจริงจัง ปลูกฝัง
ความต้องการเรียนอย่างจริงจัง 
   ประเด็นที่ 3 ด้านสื่อและอุปกรณ์ส าหรับการศึกษา   
   แนวทางการพัฒนาในอนาคต โรงเรียนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ภาค 5 รูปแบบ
การสื่อสารและอุปกรณ์ อาจจะทันสมัยไม่ต้องท่องจ าแต่ให้เข้าใจการเรียนสื่ออาจเรียนผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต สอบผ่านทางอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์ครบที่มีเสียงมีภาพเคลื่ อนไหว ควรเน้นสื่อที่มี
กระบวนการคิดวิเคราะห์ให้ตัวนักเรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเองคิดด้วยการใช้หลักวิเคราะห์พิจารณาใน
เนื้อหานั้นๆ หรือใช้สื่อที่มีกระบวนคิดให้ได้มากท่ีสุด 
   “....ข้าพเจ้าคิดว่าน่าจะเน้นสื่อที่เป็นประโยชน์ ต่อนักเรียนในเรื่องคอมพิวเตอร์และ
ผู้เผยแพร่ก็ควรจะมีความรู้ในเรื่องนั้นจริงๆ และมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนนั้นๆ 
ได้อย่างดี กล่าวคือ ให้นักเรียนมีความรู้สึกสนุกและรักวิชาและครูผู้สอนนั้นๆ ด้วย ก็จะท าให้นักเรียน
มีความรู้มากยิ่งขึ้น….” (อาจารย์ / 7 ม.ค. 2557) 
   การใช้สื่อและอุปกรณ์การศึกษาถึงแม้ว่าจะมีครบถ้วน ทันสมัย แต่การใช้เทคโนโลยี
ต้องเน้นที่ผู้เรียนเป็นส าคัญ เพราะเป็นตัวชี้ชัดที่ดีที่สุด ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาตัวเอง เรียนรู้
การใช้เทคโนโลยี จะท าให้เกิดการเรียนรู้มากที่สุด นอกจากนี้ควรจะมีการจัดการท าหนังสือเรียนที่เป็น
ภาษาบาลี แบบท่องไวยากรณ์แบบปรับปรุงใหม่ให้ดูกะทัดรัด ท่องน้อยลง แต่ครอบคลุมทั้งหมดของ
เนื้อหาเหมือนเป็นสูตรอย่างที่สถาบันกวดวิชาใช้กันที่เป็นเคล็ดลับช่วยจ าจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
เรียนได้มากเลยทีเดียว ควรมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เช่น ออนไลน์จากแม่กองบาลี  
และควรมีการท าแบบฝึกหัด ท าแบบทดสอบ และเป็นไปได้มีการจัดเก็บคะแนนเก็บไปในตัวได้ยิ่งดี 
   รูปแบบของสื่อและอุปกรณ์ส าหรับการศึกษาควรเป็นชุดเดียวกันรูปแบบเดียวกัน            
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 ไม่แบ่งการใช้สื่อการสอนต่างส านัก ควรใช้สื่อส านักเดียวกันเป็น
แนวทางเดียวกัน และควรมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
   1) ตรงตามเนื้อหาสาระ (ตามหลักสูตร)  
   2) มีความทันสมัย 
   3) เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน 
   4) มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
   5) ท าให้เกิดความอยากรู้อยากเรียน 
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   ประเด็นที่ 4 ด้านรูปแบบวิธีการเรียนการสอน   
   แนวทางการพัฒนาในอนาคต  ในการจัดการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมของ
คณะสงฆ์ภาค 5 ควรรวมกันของแผนกบาลีและสามัญ ซึ่งจะท าให้มีผู้เรียนบาลีมากขึ้น หรือควรจัด
หลักสูตรการเรียนสามัญให้มีบาลีเข้าไปอยู่ในหลักสูตรร่วมด้วย อย่างน้อยผู้ ที่เรียนจบระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องสอบผ่านเปรียญธรรมประโยค 3 เป็นอย่างน้อย และผู้ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จะต้องจบนักธรรมเอก  
   การจัดการเรียนการสอนในเนื้อหาหลักสูตรจะต้องแบ่งเป็นรายวิชาย่อยๆ เมื่อเรียน
จบแล้วสามารถแบ่งสอบเป็นรายวิชาได้ทั้งแผนกบาลี และแผนกนักธรรม จะท าให้ผู้เรียนหันมาสนใจ
ที่จะเรียนมากขึ้น ไม่ใช่เรียนทั้งปีแล้วสอบครั้งเดียว ก่อนสอบจริงหรือสอบปลายภาคจะต้องมีการ           
เข้าอบรมหรือติวเข้มล่วงหน้าก่อนสอบวัดผล ควรมีการวัดผลปีละ 2 ครั้ง และควรมีการเก็บคะแนน 
ระหว่างเรียน- ปลายภาคเรียน ในด้านข้อสอบ ไม่ควรเป็นข้อสอบเขียนอย่างเดียว ควรมีข้อสอบแบบ
ปรนัยด้วย แต่อยู่ในระดับต้นเท่านั้น   
   สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนต้องได้รับการพัฒนาให้เข้ากับสมัยปัจจุบัน อาจต้อง
เรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เรียนผ่านคอมพิวเตอร์ การสอบในคอมพิวเตอร์ ครูผู้สอนและศิษย์           
ควรอยู่ใกล้ชิดกันรู้เข้าใจกัน ครูมีจรรยาบรรณ สอนในสิ่งที่ถูกต้องให้เข้าใจ  
   จัดการเข้าเรียนให้เป็นเวลา เป็นระบบ  มีวิธีการสอนที่ใหม่และทันสมัย ควรออก
ทัศนศึกษาในโรงเรียนต่างๆ ที่ทันสมัย แล้วน ามาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ จะต้องมีการ วาง
แผนการเรียนการสอนที่เหมาะสม จัดกิจกรรมที่สามารถพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีความสุขต่อการ
เรียน และจะต้องน าเทคโนโลยีต่างๆ มาให้ผู้เรียนได้ศึกษาให้มีความเข้าใจอีกด้วย 
   ควรจัดสถานที่ศึกษา มีกองทุนครู และนักเรียน มีโรงเลี้ยงครู และนักเรียน เป็นการ
แน่นอน ทุกๆส านักเรียน ชักชวนเยาวชนให้เรียนได้ทั้งเด็กและสามเณร และเพศหญิงก็ควรมีสิทธิได้
เรียน เน้นให้เห็นคุณค่าและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริง  ควรให้มีการศึกษากรณี
ตัวอย่างมากๆ ส าหรับคนที่ไม่ประสบความส าเร็จในการใช้หลักธรรมประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   ควรมีรูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นแนวทางเดียวกันในเขตการปกครองคณะสงฆ์
ภาค 5 โดยสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนให้อยากที่จะเรียนขึ้นมาด้วยใจจริง ไม่เพราะถูกบังคับด้วยต าแหน่ง
หรือหน้าที่ ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมตระหนักถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษา 
เพราะฉะนั้นจะท าเป็นทองไม่รู้ร้อนไม่ได้ ต้องปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริม และเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง
ข้อบกพร่องสิ่งที่ขาด ไม่ว่าจะเป็นด้านวัสดุ อุปกรณ์ หรือบุคลากรให้เพียงพอ พัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดี
ขึ้นกว่าเดิม กล่าวคือ จุดแข็ง จุดอ่อนของโรงเรียน ต้องหาให้เจอ ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรทาง
การศึกษา มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี ให้โอกาสคนที่มีความสามารถเข้ามาท างานในสังกัด 
ส่งเสริมคนดี ควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีบทบาท เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เคยท ามาให้ประสบความส าเร็จ ควรมี
การเปลี่ยนแปลงโดยการส ารวจความน่าจะเป็นหรือสิ่งที่ควรเคร่งครัดเพ่ือความมั่นคงของโรงเรียน 
   ส่วนที่ 3 รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี               
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 
   การศึกษาภาษาบาลีตั้งแต่สมัยสุโขทัยสืบมานั้น มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นองค์
อุปถัมภ์ให้การสนับสนุนตลอดมา มีการอุทิศพระราชมณเฑียรเป็นที่เล่าเรียนศึกษาของพระสงฆ์ มีการ
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ยกย่องและถวายนิตยภัตรแก่พระสงฆ์ผู้มีความรู้ภาษาบาลี พระมหากษัตริย์ไทยบางพระองค์ที่ทรง
เป็นปราชญ์เชี่ยวชาญในภาษาบาลี สามารถลงบอกบาลี (สอน) แก่พระสงฆ์สามเณรด้วยพระองค์เองก็
มีตลอดมาจนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 
   รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในปัจจุบัน มีรูปแบบ
และพ้ืนฐานการจัดการศึกษามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 2 เป็นการศึกษาที่เน้นการสอบวัดผลความรู้ หรือ
ที่เรียกว่า “สอบบาลีสนามหลวง” เป็นหลัก โดยมีแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นผู้ด าเนินการจัดการสอบ
พร้อมกันทั่วประเทศ ส่วนการเรียนการสอนนั้นจะอยู่ที่ผู้เรียน หรือแต่ละส านักเรียนจะด าเนินการ โดยมี
เจ้าส านักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบทั้งเรื่องการเรียนการสอน การจัดการเรื่องสถานที่ อุปกรณ์การเรียน
การสอน ครูผู้สอน ตลอดถึงงบประมาณในการด าเนินการ   
   การจัดสอบบาลีหรือการสอบสนามหลวงจัดว่าเป็นการวัดความรู้ชั้นสูงของคณะสงฆ์
ไทยโดยพระบรมราชูปถัมภ์สืบทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน พระภิกษุสามเณรผู้สอบไล่พระ
ปริยัติธรรมบาลีได้ องค์พระมหากษัตริย์ไทยแต่โบราณจะยกย่องและให้เกียรติถวายสมณศักดิ์
โดยเฉพาะ อนึ่งการเล่าเรียนศึกษาพระปริยัติธรรมนั้นเป็นสิ่งส าคัญที่รัฐให้ความส าคัญมาตลอด ดังที่ 
สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงตรัสไว้ในอธิบายเรื่องการสอบพระปริยัติธรรม ว่า  
   “....การสอบพระปริยัติธรรมของพระภิกษุสามเณรนับเป็นราชการแผ่นดินอย่างหนึ่ง 
ด้วยอยู่ในพระราชกิจของพระเจ้าแผ่นดินผู้ เป็นพุทธศาสนูปถัมภก....” (ผู้บริหารโรงเรียน / 5 ม.ค. 
2557) 
   ส านักงานแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยคู่กับ
ส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นหน่วยงานภายใต้การดูแลของมหาเถรสมาคมซึ่งอยู่ในความ
อุปถัมภ์ของรัฐบาล หน้าที่หลักคือ ดูแลรับผิดชอบการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีระดับชาติ        
และก าหนดเปลี่ยนแปลงการใช้คัมภีร์เรียนในหลักสูตรเปรียญธรรม 1-9 ให้เหมาะสมกับชั้นเรียนของ
แต่ละประโยค รวมทั้ งการจัดสอบประเมินผลการศึกษาบาลีระดับชาติ  โดยมีส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้รับสนองงาน ภายใต้การก ากับดูแลของมหาเถรสมาคม 
   การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกภาษาบาลีในระยะ 200 ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลง  
ไม่บ่อยครั้งนัก แต่ละครั้งก็เปลี่ยนไม่มาก การเปลี่ยนแปลงมี ดังนี้ 
   1) เปลี่ยนการแบ่งชั้นเรียนจาก 3 ระดับ ได้แก่ บาเรียนตรี บาเรียนโท บาเรียนเอก 
เป็น 8 ระดับ คือ ประโยค 1-2-3 ป.ธ. 3-9   
   2) เปลี่ยนต าราเรียนจากพระไตรปิฎกมาเป็นคัมภีร์อรรถกถา ฎีกา ซึ่งเป็นคัมภีร์            
ชั้นรองแทน  
   3) สมัยรัชกาลที่ 2 เปลี่ยนระบบการสอบปากเปล่ามาเป็นสอบข้อเขียน 
   4) ในปี พ.ศ. 2456 สมัยรัชกาลที่ 6 ประกาศเกณฑ์การตรวจบาลีสนามหลวง           
พ.ศ. 2478 พ.ศ. 2487 พ.ศ 2490 และแบ่งชั้นและหลักสูตรประโยค 1-2-3 ออกเป็น 2 ชั้น คือ 
ประโยค 1-2 และประโยค ป.ธ. 3  
   5) ใน พ.ศ. 2510 ซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้าย หลักสูตรพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลี มี 8 ระดับ ได้แก่ ประโยค 1-2 และเปรียญธรรม 3-4-5-6-7-8-9  
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   เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เป็นระบบที่มีการเรียน        
การสอนมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยไม่มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
จึงประสบปัญหาด้านต่างๆ รวมทั้งพระสงฆ์เองนิยมหันมาเรียนการศึกษาแผนกสามัญศึกษามากขึ้น 
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จึงถูกกล่าวถึงระบบการศึกษาที่ล้าหลังจากพระสงฆ์และฆราวาส 
และไม่เอ้ืออ านวยต่อการผลิตพระสงฆ์ที่มีคุณภาพได้ นอกจากนี้ยังมี องค์ประกอบที่ส าคัญต่อ
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เช่น ด้านหลักสูตร ด้านผู้สอน ด้านผู้เรียน ด้านการจัดการเรียน
การสอน ด้านงบประมาณ ตลอดจนความคาดหวังของผู้เรียนต่อการน าวุฒิการศึกษาไปเรียนต่อใน
สถาบันการศึกษาทางโลกและการประกอบอาชีพ เป็นต้น ดังนั้น รูปแบบหรือรูปแบบที่เหมาะสมกับ
การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ภาค 5 ควรเป็น ดังนี้ 
   1) ด้านหลักสูตร  
    1.1) ควรเพ่ิมเนื้อหาในหลักสูตรสามัญศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มีการ
เชื่อมต่ออย่างครบวงจร ศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพและพัฒนาจิต หลักสูตรควรปรับให้สั้นและเป็น
มาตรฐานยิ่งขึ้น ท าให้ผู้เรียนผู้สอนง่ายต่อการเรียนการสอน  
    1.2) พัฒนาหลักสูตรส าหรับเยาวชน และประชาชนทั่วไปโดยมุ่งเน้นการศึกษา
พระพุทธศาสนาที่เป็นหลักสูตรที่เหมาะสมกับเยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งจะเป็นการดึงดูด
ผู้เรียนเข้าสู่ระบบมากขึ้นเป็นการแก้ปัญหาด้านผู้เรียน 
    1.3) พัฒนาหลักสูตรส าหรับพระภิกษุอาวุโส โดยมุ่งเน้นการศึกษาพระพุทธศาสนา
ที่เป็นหลักสูตรที่เหมาะสมกับพระภิกษุอาวุโส ซึ่งจะท าให้บรรพชิตเข้าสู่ระบบการศึกษาบาลีได้         
ทุกระดับ และเป็นการแก้ปัญหาด้านผู้เรียนอีกทางหนึ่งด้วย 
   2) ด้านครูผู้สอน  
    2.1) ควรมีเงินเดือนหรือค่าตอบแทนหรือนิตยภัตประจ าที่ เหมาะสมเป็น
ค่าตอบแทน เพราะการสอนภาษาบาลีเป็นวิชาที่ยาก ถ้าส านักใดให้ความส าคัญแก่ครูผู้สอนส่วนมาก
จะมีคุณภาพ  
    2.2) ส านักงานพระพุทธศาสนาหรือมหาเถรสมาคม ควรมีการจัดตั้งสถาบัน
พัฒนาครูผู้สอนโดยเฉพาะเพ่ือผลิตครูผู้สอนบาลีหรือนักธรรม และครูผู้สอนจะต้องได้รับใบประกอบ
วิชาชีพในการเป็นผู้สอน โดยน าเอาครูผู้สอนที่จบ ป.ธ. 3-9 มาปรับพ้ืนฐานตามมาตรฐานการเป็นครู
และให้สอบรับใบอนุญาตเป็นครูผู้สอนได้ 
    2.3) ครูผู้สอนบาลีหน่วยงานภาครัฐ ทั้งส านักงานพระพุทธศาสนา มหาเถร
สมาคมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีจะต้องให้มี
การก าหนดต าแหน่งครูผู้สอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมต่างๆ ทั่วประเทศให้มีสถานะเป็นบุคลากร
ของรัฐอีกประเภทหนึ่งมีค่าตอบแทนและสวัสดิการไม่แตกต่างจากครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
   3) ด้านงบประมาณ  
    3.1) รัฐต้องจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาทั้งระบบ จัดสวัสดิการที่
เพียงพอ การจัดสรรงบประมาณที่ส าคัญได้แก่ ค่าตอบแทนครูผู้สอน การต าราเรียน ค่าวัสดุอุปกรณ์                   
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น 
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    3.2) ศูนย์การเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม หรือวัดที่เป็นที่ตั้งควรจัดกิจกรรม
หาทุนการ ศึกษาส าหรับพระภิกษุและสามเณรที่ขาดแคลนทุนการศึกษาเพ่ือเป็นกองทุนการศึกษา 
การจัดหาทุนอาจท าได้ทั้งการขอบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา การทอดผ้าป่า ทอดกฐินเพื่อการศึกษา การ
จัดสรรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ หรือการจัดตั้งมูลนิธิ แล้วแต่จะเห็นวิธีการใดที่
เหมาะสมกับพ้ืนที ่
    3.3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับศูนย์การเรียน 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม หรือวัดที่เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนมากที่สุด และเป็นหน่วยงานที่มี
หน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนของประชาชนในพ้ืนที่ ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นที่
จะต้องให้การสนับสนุนงบประมาณแก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม ทุกแห่งในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
   4) ด้านการจัดการเรียนการสอน  
    4.1) ในการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาหรือโรงเรียนพระปริยัติธรรม         
ทุกแห่งควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน เพราะจะเป็นโอกาส
ของผู้เรียนในการศึกษาค้นคว้าเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
    4.2) การน าอุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ทันสมัยและทรงประสิทธิภาพเข้ามา
เป็นอุปกรณ์ในการเรียนการสอน จะท าให้กระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
โดยเฉพาะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ สถานศึกษาหรือโรงเรียนพระปริยัติธรรมทุกแห่งจะต้องมี
สนับสนุนการศึกษา 
    4.3) การพัฒนาสื่อการสอนเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่หน่วยงานที่รับผิดชอบรวม          
ทั้งสถานศึกษาหรือโรงเรียนพระปริยัติธรรมทุกแห่งต้องให้ความส าคัญ เพราะสื่อการเรียนการสอน            
จะเป็นเครื่องมือท าให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ และเกิดผลสัมฤทธิ์ของการเรียนเพิ่มขึ้น 
    4.4) การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันการเรียนการสอนจะเรียนกันทั้งปีไม่มี
แบ่งภาคการเรียน ในอนาคตอาจจะต้องแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 2 ภาคเรียน และมีการปรับ
การวัดผลออกเป็นภาคๆ และอาจมีการสอบเก็บคะแนนในระหว่างภาคได้ด้วย การวัดผลด้วยข้อสอบ
ทั้งแบบปรนัยและอัตนัยควบคู่กันไป การออกข้อสอบจะต้องให้มีความหลากหลาย 
    4.5) ในด้านเวลาเรียนในปัจจุบันมักจะมีการเรียนต่อจากการเรียนแผนกสามัญ 
และใช้เวลารวมกันนานมากมักท าให้ผู้เรียนเหนื่อยล้าและเกิดความเบื่อหน่าย ท าให้ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนลดลง สถานศึกษาหรือโรงเรียนพระปริยัติธรรมทุกแห่งควรก าหนดเวลาเรียนใน
แผนกบาลีให้มีความชัดเจน ไม่ควรรวมกับการเรียนอื่นๆ และจะต้องใช้เวลาเรียนไม่มากจนเกินความ
ต้องการของผู้เรียน เช่น เรียนบาลีเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ และในช่วงปิดเทอมของแผนกสามัญ 
เป็นต้น 
   5) ด้านผู้เรียน 
    5.1) ในปัจจุบันผู้เรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีมีกลุ่มผู้เรียนเฉพาะ
พระภิกษุและสามเณรเท่านั้น ส่วนกลุ่มที่เป็นคฤหัสถ์ที่เข้าศึกษาบาลีศึกษาก็ยังมีอยู่น้อยมาก ดังนั้น
การเพ่ิมกลุ่มผู้เรียนควรเน้นไปที่กลุ่มนักเรียนระดับสามัญศึกษา (ม.1-6) และนักเรียนศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรียน (กศน.)  โดยการเพ่ิมหลักสูตรเข้าไปในระบบการเรียนการสอน 
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    5.2) ควรเปิดโอกาสให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปสามารถเข้ารับการศึกษาบาลี 
ได้อย่างกว้างขวางไม่จ ากัดเฉพาะพระภิกษุและสามเณร  
    5.3) ควรส่งเสริมและให้พระภิกษุผู้สูงอายุหรือพระภิกษุผู้อาวุโสเข้าเรียนบาลี
ครบทุกคน โดยมีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
   6) การมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการ  
    กระทรวงศึกษาธิการ 
    6.1) กระทรวงศึกษาธิการควรก าหนดนโยบายและแนวทางที่น าเอาหลักสูตร
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีบรรจุไว้ในหลักสูตรแกนกลางในระดับชั้นมัธยมศึกษา (ช่วงชั้นที่ 3 และ 4) 
    6.2) กระทรวงศึกษาธิการควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพ่ือพัฒนาครูผู้สอน
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 
    6.3) กระทรวงศึกษาธิการและมหาเถรสมาคมควรก าหนดระเบียบให้สามารถ    
น าเงินศาสนสมบัติกลาง มาใช้ในการอุดหนุนบูรณะวัดหรือส านักเรียนได้ 
    6.4) ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเขต ควรสนับสนุน
ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีอันจะส่งผล
ต่อความมั่นคงในพระพุทธศาสนามากยิ่งข้ึน 
    ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
    6.5) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติควรก าหนดหลักสูตรการศึกษา           
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนของรัฐและประสานงาน
ให้สถานศึกษาและหน่วยงานของรัฐสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในทุกพ้ืนที่ 
    6.6) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและคุรุสภา รับรองคุณวุฒิทางการศึกษา
ของสงฆ์ให้เทียบเท่ากับการศึกษาตามระบบการศึกษาของรัฐในระดับต่างๆ เพ่ือประโยชน์ใน
การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นและการออกไปประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง 
    6.7) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติควรจัดตั้งสถาบันฝึกหัดครูผู้สอน          
พระปริยัติธรรมให้ครบทุกเขตการปกครองคณะสงฆ์ โดยมอบหมายให้เจ้าคณะภาคเป็นผู้ด าเนินการ 
เพ่ือจัดหาและฝึกอบรมครูสอนปริยัติธรรมส่งไปประจ า ท าการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมทุกวัด
ในเขตภาคต่างๆ ให้เพียงพอ 
    6.8) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติควรอุดหนุนงบประมาณด้านอุปกรณ์
การศึกษาสื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม ในระดับพ้ืนฐานเช่นเดียวกับระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและมีอุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัย ตลอดจนน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ใน
ระบบการเรียนการสอน เช่น โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ และสื่อต่างๆ เป็นต้น 
    6.9) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและคณะสงฆ์ควรวางระบบการจัด     
ศาสนศึกษาไว้ให้พระสงฆ์ทุกรูปต้องศึกษาบาลี เมื่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุและให้ทุกวัดจัดการศาสนศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานแก่พระภิกษุสามเณรอย่างทั่วถึงโดยพระภิกษุสามเณรที่บวชใหม่ที่จ าพรรษา 1 พรรษา        
ขึ้นไป ต้องเรียนได้อย่างน้อยนักธรรมชั้นตรี ผู้ที่บวชตั้งแต่ 2 พรรษาขึ้นไป ต้องเรียนให้ได้อย่างน้อย
นักธรรมชั้นโทหรือชั้นเอก หรือเรียนแผนกบาลี 
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    6.10) วัดต้องจัดให้มีการจัดท าแผนพัฒนาการศาสนาศึกษาให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาของอ าเภอ/ จังหวัด เพ่ือขอสนับสนุนด้านงบประมาณ การจัดการศึกษาของโรงเรียน         
พระปริยัติธรรม 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    6.11) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ของวัดให้ครอบคลุมทั่วถึง ทั้งงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์              
สื่อ ต าราเรียน  
    6.12) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนใน
พ้ืนที่เข้ารับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.1 รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีในเขตปกครอง

คณะสงฆ์ภาค 5 

รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 

 

 

ด้านหลักสูตร 
1.เพิ่มเนื้อหาในหลักสูตร
สามัญศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
2.พัฒนาหลักสูตรส าหรับ
ประชาชนทั่วไป 
3.พัฒนาหลักสูตรส าหรับ
พระภิกษอุาวุโส 

ด้านบุคลากร 

1. มีสถาบันพัฒนาครูผู้สอน
โดยเฉพาะ 
2. มีสถานะเป็นบุคลากรของรัฐ 
3.มีเงินเดือนประจ า/
ค่าตอบแทนประจ าที่เหมาะสม 

 

ด้านการเงินและ
งบประมาณ 
1. มีกองทุนการศึกษา 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สนับสนุนงบประมาณ
สถานศึกษาทกุแห่ง 
3. รัฐจัดสรรงบประมาณ
เช่นเดียวกับการศึกษาทัว่ไป 

ด้านผู้เรียน 
1.กลุ่มนักเรียนระดับสามัญ
ศึกษา (ม.1-6) 
2.ประชาชนทั่วไป 
3.พระภิกษุผู้สูงอายุ/อาวุโส 
4.นักเรียนศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรียน (กศน.) 

 

ด้านการมีส่วนร่วมของชมุชน 
1. การจัดหางบประมาณ/ทุน 
2. การประชาสัมพันธ ์
3. กรรมการสถานศึกษา 
4. การพัฒนาหลกัสูตร 
5. การวางแผนและประเมินผล 

 

ด้านการจัดการเรยีนการสอน 
1. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. เพิ่มอุปกรณ์ในการเรียนการสอน 
3. พัฒนาสื่อการสอนให้ทันสมัย 
4. แบ่งการเรยีนการสอนเปน็ 2 ภาค 
5. ปรับวิธกีารวัดผลและประเมินผล 
6. แบ่งเวลาเรียนเป็นการเฉพาะ 



 
 

บทที่ 5 
สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
  การวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารจัด
การศึกษา 2) เพ่ือหาแนวทางการบริหารจัดการศึกษา และ 3) เพ่ือน าเสนอรูปแบบการบริหารจัด
การศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 ผู้วิจัยใช้การวิจัย
แบบผสานวิธี (Mix Research Method) โดยส่วนแรกจะท าการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย พระภิกษุสามเณรที่เป็นผู้เรียน พระภิกษุผู้บริหาร ครู-อาจารย์
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) จ าแนกได้ดังนี้ พระภิกษุสามเณรที่เป็นผู้เรียน จ านวน 240 รูป 
พระภิกษุผู้บริหาร จ านวน 100 รูป/คน ครู-อาจารย์โรงเรียนพระปริยัติธรรม จ านวน 60 รูป/คน รวม
ทั้งสิ้น 400 รูป/คน และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 18 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) และการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) การวิเคราะห์ข้อมูลโดย (1) ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้วิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา 
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหาร
จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 ใช้การวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) (2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การจัดข้อมูลจาก
การศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเนื้อหา (Content Analysis) ข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) และการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) ใช้วิธีการวิเคราะห์
อุปนัย (Analytic Induction) ผลจากการวิจัยสรุปได้ ดังนี้    
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
  5.1.1 สภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี     
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 
   1) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ภาค 5 
    1.1) ปณิธาน  
     มุ่งมั่นจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์          
ภาค 5 เพ่ือความมั่นแห่งพระพุทธศาสนา เปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่พระภิกษุ สามเณร เยาวชน 
ประชาชนทั่วไปให้ได้รับการศึกษาทางพระพุทธศาสนาอย่างทั่วถึง มีระบบและได้มาตรฐาน   
    1.2) วิสัยทัศน์ (Vision)  
     ส่งเสริมและพัฒนาพระภิกษุ สามเณร เยาวชน ประชาชนทั่วไปให้เป็นผู้สืบ
ทอดพระพุทธศาสนามีคุณธรรม จริยธรรม มีวิถีชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา 
    1.3) พันธกิจ (Mission)  
     (1) ให้โอกาสทางการศึกษาผู้เรียนอย่างทั่วถึงและครอบคลุม   
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     (2) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นศาสนทายาทที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีวิถีชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา 
     (3) พัฒนาระบบบริหารจัดการและเครือข่ายโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีภาค 5 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
     (4) เสริมสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพ พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ  
     (5) สนองงานตามแนวทางของมหาเถรสมคมได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 
    1.4) วัตถุประสงค์ (Objective)   
     (1) เพ่ิมจ านวนและคุณภาพนักเรียนบาลี และบาลีศึกษาให้มากยิ่งข้ึน  
     (2) ส่งเสริมให้ส านักเรียนมีคุณภาพมาตรฐาน 
     (3) ส านักเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ  
     (4) ผู้เรียนได้รับสิทธิและเสรีภาพทางการศึกษาอย่างเสมอภาค   
     (5) ได้ศาสนทายาทที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม   
     (6) ผู้เรียนมีวิถีชีวิตเรียบง่ายตามหลักพระพุทธศาสนา   
     (7) สถานศึกษาน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ใน
การบริหารจัดการ   
    ประเด็นยุทธศาสตร์ 
    ยุทธศาสตร์ที ่1 จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ภาค 5            
แก่พระภิกษุสามเณร เยาวชน ประชาชนทั่วไปเพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา 
    เป้าประสงค์ 1) พระภิกษุ สามเณร เยาวชน ประชาชนทั่วไปได้รับการศึกษาบาลี 
และบาลีศึกษาที่ได้มาตรฐาน 2) ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการทางการศึกษาแก่พระภิกษุ และสามเณร 
3) ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาบาลี และบาลีศึกษาเพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา 
    ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 1) พระภิกษุ สามเณร เยาวชน ประชาชนทั่วไปเข้ารับ
การศึกษาบาลี และบาลีศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีเพ่ิมร้อยละ 5 ต่อปี 2) ร้อยละ 80 
ของจ านวนพระภิกษุ สามเณร มีสวัสดิการที่จ าเป็นส าหรับการศึกษาและการด ารงสมณะเพศ             
3) ร้อยละ 90 ของจ านวนผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง 
    กลยุทธ์ 1) สร้างความตระหนักและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แก่พระภิกษุ 
สามเณร เยาวชน ประชาชนทั่วไปให้เห็นคุณค่าของการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 2) ส่งเสริม
สนับสนุนสวัสดิการทางการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร 3) ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
    ยุทธศาสตร์ที ่2 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี
ให้ได้มีมาตรฐาน 
    เป้าประสงค ์1)  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่มีประสิทธิภาพ 2) โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีมีระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ได้
มาตรฐาน 3) โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง          
4) ครผูู้สอนบาลี มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
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    ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีมี
ระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน 2) ร้อยละ 100 ของจ านวนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
มีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา 3) ร้อยละ 90 ของจ านวนโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 4) ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนบาลี มีความรู้ตรง
ตามมาตรฐานการศึกษาบาลี 
    กลยุทธ์ 1) ส่งเสริมและพัฒนาให้โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีมีการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ระดับโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียน 2) พัฒนาระบบการประเมินการเรียนการสอนและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 3) พัฒนาผู้สอนและประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกบาลี 4) ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน 
    เป้าประสงค์ 1) มีหลักสูตรส าหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 2) มีกระบวนการ การจัดการการเรียนการสอนที่เน้นความ
ถูกต้องแห่งหลักค าสอนในพระพุทธศาสนาเป็นส าคัญ 3) มีการพัฒนาผู้สอนอย่างเป็นระบบได้
มาตรฐานสากล 
    ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 1) คณะสงฆ์ภาค 5 มีหลักสูตรส าหรับเยาวชนและประชาชน
ทั่วไปที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 2) ร้อยละ 100 ของโรงเรียน          
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีมีการจัดการเรียนการสอนได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 3) ร้อยละ 100 ของผู้สอน
ประเมินผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานการสอน 
    กลยุทธ์ 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีทุกแห่งมี
การพัฒนาหลักสูตรส าหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน 
และท้องถิ่น 2) ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3) ส่งเสริมและพัฒนาให้คณะสงฆ์ภาค 5 จัดตั้งสถาบันการพัฒนาและประเมินคุณภาพผู้สอน 
    ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาคุณภาพชีวิตครูผู้สอนบาลี  
    เป้าประสงค ์1)  ครูผู้สอนบาลี  มีสถานภาพเป็นพนักงานของรัฐ ในสังกัด
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 2) ครูผู้สอนบาลี มีสวัสดิการเทียบเท่ากับบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืนของรัฐ 
    ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 1) ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนบาลี มีสถานภาพเป็นพนักงาน
ของรัฐ 2) ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนบาลี ได้รับสวัสดิการเทียบเท่ากับบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนของรัฐ 
    กลยุทธ์ 1) เร่งรัดปรับปรุง สถานภาพของครูผู้สอนบาลีในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีทุกแห่ง 2) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนบาลีในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีทุกแห่ง
ได้รับสวัสดิการเทียบเท่ากับบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนของรัฐ 
    คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 1) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมี
จิตส านึกท่ีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 2) ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และปฏิบัติ
ตนตามระบอบประชาธิปไตย 3) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และความคิด
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สร้างสรรค์ 4) ผู้เรียนมีการแสวงหาความรู้ทักษะด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  5) ผู้เรียนเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในพระพุทธศาสนา 
  5.1.2 สภาพการบริหารจัดการในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ภาค 5 
   1) ด้านที่ 1 ด้านหลักสูตร 
    ด้านหลักสูตรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 
5 พบว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีที่เป็นกลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลในด้านหลักสูตรการเรียนการ
สอนมีระดับการปฏิบัติภาพรวมอยู่ในระดับน้อย โดยมีประเด็นที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ จัด
หลักสูตรตรงตามความต้อองการและความถนัดของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น  ( X  = 1.65, S.D. = 
0.577) รองลงมาได้แก่ การจัดการเรียนรู้ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ( X  = 1.70, S.D. = 
0.781) ส่วนที่อยู่ในระดับน้อย คือ การจัดท าแผนการสอนครอบคลุมเนื้อหาวิชาในหลักสูตร ( X = 
1.80, S.D. = 0.774) ตามล าดับ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าในทุกข้อค าถามการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับน้อยถึงน้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหลักสูตรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ยังไม่เคยมี
การปรับปรุงหลักสูตรมาจนทุกวันนี้ 
   2) ด้านการจัดการเรียนการสอน 
    ด้านการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 พบว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีที่เป็นกลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลในด้าน
การจัดการเรียนการสอนมีระดับการปฏิบัติภาพรวมอยู่ในระดับน้อย โดยมีประเด็น น าผลการสอบ
ประจ าปีมาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงส าหรับวางแผนการสอนอย่างต่อเนื่อง ( X = 1.76, S.D. = 0.803) 
รองลงมาได้แก่ การจัดให้มีครูผู้สอนอย่างพอเพียงและได้คุณภาพในแต่ละชั้นเรียน ( X = 1.82, S.D. 
= 0.850) และการวางแผนการจัดการเรียนการสอนไว้ตลอดปี ( X = 1.83, S.D. = 0.884) ตามล าดับ 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าในทุกข้อค าถามการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการ
จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ยังไม่มีการพัฒนามากนักยังคงใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนแบบดั้งเดิมมาโดยตลอด  
   3) ด้านสื่อการเรียนการสอน 
    ด้านสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค 5 พบว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีที่เป็นกลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลในด้านสื่อการ
เรียนการสอนมีระดับการปฏิบัติภาพรวมอยู่ในระดับน้อย โดยมีประเด็นที่มีการปฏิบัติน้อย คือ การใช้
สื่อและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนตามเนื้อหาอย่างเหมาะสม  ( X = 1.85, S.D. = 0.881) 
รองลงมา ได้แก่ การน าผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาช่วยในการผลิตสื่อส าหรับการเรียนกาสอนบาลี      
(X = 1.86, S.D. = 0.893) และการประยุกต์ใช้สื่อสมัยใหม่เพ่ือช่วยในการเรียนการสอนบาลี (X = 1.87, 
S.D. = 0.904) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าในทุกข้อค าถามการปฏิบัติส่วนมากอยู่ในระดับน้อย 
ถึงแม้ว่าในบางข้อค าถามได้แก่ การน าผู้เชี่ยวชาญมาท าการสอน สื่อที่น ามาใช้ในการเรียนการสอนจะ
อยู่ในระดับมากทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันการจัดพิมพ์สื่อเริ่มมีความ
ทันสมัยขึ้น และการน าผู้ที่เรียนจบเปรียญธรรมที่สูงกว่ามาสอนรุ่นน้องก็ยังเป็นวิธีการที่ดั้งเดิม           
แต่ส่วนมากก็ยังเห็นว่าการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนยังไม่มีความเหมาะสม 
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   4) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
    ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 พบว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีที่เป็นกลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลใน
การกิจกรรมการเรียนการสอน มีระดับการปฏิบัติภาพรวมอยู่ในระดับน้อย โดยมีประเด็นที่มีการ
ปฏิบัติน้อยที่สุด คือ การมอบหมายและตรวจงานอย่างสม่ าเสมอ  ( X = 1.73, S.D. = 0.681) 
รองลงมาได้แก่ การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ( X = 1.74, S.D. = 0.746) ส่วนที่อยู่
ในระดับน้อย คือ การสอนแบบบูรณาการทั้งเนื้อหาและวิธีการ ( X = 1.82, S.D. = 0.752) และสอน
เน้นการปฏิบัติที่สอดคล้องกับสภาพจริงในชีวิตประจ าวัน ( X = 1.87, S.D. = 0.867) ตามล าดับจาก
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าในทุกข้อค าถามการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะกิจกรรมการเรียนการสอนไม่มีการเปลี่ยนวิธีการซึ่งส่วนใหญ่ก็จะน าผู้ที่เรียนจบเปรียญธรรมที่
สูงกว่ามาสอนรุ่นน้องก็ยังเป็นวิธีการที่ดั้งเดิม ซึ่งอาจจะท าให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายได้ง่าย 
   5) การวัดผลและประเมินผล 
    ด้านการวัดและประเมินผลในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 พบว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีที่เป็นกลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลใน
การวัดผลและประเมินผลมีระดับการปฏิบัติภาพรวมอยู่ในระดับน้อย โดยมีประเด็น การประเมินตาม
สภาพที่เป็นจริง ( X = 1.84, S.D. = 0.862) รองลงมาได้แก่ การวางแผนก าหนดระยะเวลาการวัด
และประเมินผล ( X = 1.98, S.D. = 0.932) และการประเมินความพร้อมและพ้ืนฐานของนักเรียน           
( X = 2.00, S.D. = 0.866) ตามล าดับ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าในทุกข้อค าถามการปฏิบัติ
อยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกิจกรรมการวัดและประเมินผล ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งการออก
ข้อสอบ การสอบข้อสอบ ยังเป็นวิธีการวัดและประเมินผลเดิมๆ อาจจะเป็นเหตุผลของการเข้ามาเรียน
ในหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกบาลีนี้ได้ในอนาคต 
   ในภาพรวมการบริหารการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 พบว่า  ในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย โดยมีประเด็น ด้านหลักสูตร 
( X =1.85, S.D. = 0.796) รองลงมาได้แก่ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ( X = 1.87, S.D. = 0.810) 
และด้านการจัดการเรียนการสอน ( X =1.89, S.D. = 0.861) ตามล าดับ 
   ผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบว่า ตัวแปร
ด้านหลักสูตร (X1) กับตัวแปรด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (X4) มีความสัมพันธ์กันกับตัวแปรการ
บริหารการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 (Y) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
   และเมื่อน าผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณตามล าดับความส าคัญของตัวแปรที่
เข้าสมการ พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลในการท านายการบริหารการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 ได้แก่ ตัวแปรด้านหลักสูตร และด้านกิจกรรมการเรียนการ
สอน โดยมีคะแนนการท านายได้เพียงร้อยละ 5.90 เท่านั้น โดยมีความคลาดเคลื่อนในการท านาย
เท่ากับ .05049 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการบริหารการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 นั้นกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนไม่มีความสัมพันธ์กัน 
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  5.1.3 ข้อมูลเชิงลึกในสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
บาลี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 พบว่า 
   1) ด้านหลักสูตร  
    หลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกบาลีเป็นหลักสูตรที่เก่าแก่ ถึงแม้ว่าจะไม่มีใคร
ประเมินว่าล้าสมัย เพราะหลักสูตรที่มุ่งเน้นการรักษาพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าให้มีความมั่นคงไม่มี
การเปลี่ยนแปลงแต่เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาหลักสูตรหรือการ
ปรับปรุงหลักสูตรก็น่าจะเป็นเหตุผลที่สามารถรับฟังได้ และเพ่ือให้เกิดการศึกษาที่มีความแพร่หลาย
ไปสู่ประชาชนโดยทั่วไปไม่มุ่งที่จะให้การศึกษาเฉพาะพระภิกษุสามเณรเท่านั้น  การศึกษาของคณะ
สงฆ์ที่เห็นว่าการศึกษาบาลีให้เป็นการศึกษาตามอัธยาศัย จงึเป็นเหตุให้คณะสงฆ์ยังยึดระบบการเรียน
การสอนแบบเดิมๆ ยึดขนบธรรมเนียมเก่าๆ โดยผู้บริหารการศึกษามองว่าการปรับหลักสูตรจะท าให้
มาตรฐานลดลง และเชื่อว่าที่ผ่านมาไม่มีข้อบกพร่อง สภาพปัญหาของหลักสูตรมี ดังนี้ 
    1.1) เนื้อหาในหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ยังคงเป็นเนื้อหาที่เก่าไม่มีการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาเนื้อหาขึ้นมาใหม่ ไม่สอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมและความเจริญก้าวหน้าของ
สังคมในยุคปัจจุบัน  
    1.2) ขาดการบูรณาการหลักสูตรเข้ากับการศึกษาสายสามัญศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
    1.3) ขาดการพัฒนาหลักสูตรส าหรับเยาวชน และประชาชนทั่วไป  
    1.4) ขาดการพัฒนาหลักสูตรส าหรับพระภิกษุอาวุโส  
   2) ด้านครูผู้สอน  
    การเรียนการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ครูผู้สอนคือพระสงฆ์
หรือคฤหัสถ์ที่มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรมที่สูงกว่าผู้เรียนจะเป็นผู้สอน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของการจัด
การศึกษามาแต่โบราณกาล การเข้ามาสอนก็มาด้วยจิตอาสา มากกว่าที่จะเข้ามาด้วยหวังลาภยศ          
เงินทองจากเงินเดือนหรือค่าตอบแทน เมื่อมีงานอ่ืนที่ดีกว่าก็จะลาสิกขาหรือลาออกไปท างานอ่ืนเป็น
อย่างนี้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากยึดจารีตเดิมตั้งแต่อดีต เมื่อ 100 ปีที่แล้วว่า การศึกษาเป็นเรื่อง
ของแต่ละวัดแต่ละส านักเรียนจะด าเนินการสอน คณะสงฆ์รับผิดชอบเฉพาะการสอบและการวัดผล 
ไม่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา ดังนั้นสภาพปัญหาด้านครูผู้สอนบาลีในภาค 5 มีดังนี้ 
    2.1) ไม่มีการก าหนดเงินเดือนหรือค่าตอบแทนหรือนิตยภัตประจ าที่เหมาะสมให้
ครูผู้สอน  
    2.2) ไม่มีสถาบันผลิตหรือพัฒนาครูผู้สอนบาลีหรือนักธรรมโดยตรง ท าให้ผู้สอน
ขาดพ้ืนฐานความเป็นครูและมาตรฐาน 
    2.3) หน่วยงานภาครัฐ ทั้งส านักงานพระพุทธศาสนา มหาเถรสมาคมหรือหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลียังไม่มีการก าหนดต าแหน่งครูผู้สอน
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมต่างๆ ทั่วประเทศท าให้สถานะครูผู้สอนไม่มีความมั่นคงในการประกอบ
อาชีพ  
   3) ด้านงบประมาณ  
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    การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ปัญหาที่ส าคัญ
ในการบริหารจัดการคือปัญหาด้านงบประมาณ ถึงแม้ว่าส่วนหนึ่งจะมีงบประมาณที่ได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐผ่านมาทางส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วก็ตาม แต่การบริหารจัดการ
โรงเรียนยังต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก ทั้งค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน 
และที่ส าคัญมากคือค่าตอบแทนครูผู้สอน ในส่วนนี้ถือว่าเป็นแรงจูงใจให้ครูผู้สอนท าการสอนได้อย่าง
ต่อเนื่อง ไม่หนีหายกลางคัน ท าให้หาผู้สอนไม่ได้ผู้เรียนก็เรียนไม่จบ ปัญหาที่ส าคัญด้านงบประมาณมี
ดังนี้ 
    3.1) ขาดการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐในการสนับสนุนการศึกษาทั้งระบบ
หรือมีการจัดสรรไม่เพียงพอ 
    3.2) ขาดการจัดสวัสดิการแก่ครูผู้สอนที่ส าคัญ ได้แก่ ค่าตอบแทน 
    3.3) การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อต าราเรียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสาธารณูปโภค
ต่างๆ ยังมีน้อยมาก 
    3.4) พระภิกษุและสามเณรขาดแคลนทุนการศึกษา  
    3.5) การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีน้อยมากถึงไม่มีเลย  
   4) ด้านการจัดการเรียนการสอน  
    การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมทุกแห่งเป็นไปในลักษณะ
ตามมีตามเกิด ซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีการสอนของครูแต่ละคนที่ได้รับการถ่ายทอดมา การเรียนการสอนยังยึด
ผู้สอนเป็นศูนย์กลางและต าราเป็นหลัก การวัดผลใช้แบบอัตนัยเท่านั้น การบริหารจัดการส านักเรียน
ต่างๆ ขาดการติดตามและวางแผนการประเมินผล คณะสงฆ์ระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล ให้ความ
สนใจการศึกษาแผนกนี้น้อยลง และผลักดันความรับผิดชอบให้เป็นหน้าที่ของมหาเถรสมาคมที่จะหา
วิธีแก้ไขปัญหา ปัญหาที่พบมี ดังนี้ 
    4.1) ในการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาหรือโรงเรียนพระปริยัติธรรม           
ทุกแห่งยังขาดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน  
    4.2) ขาดการน าอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยและทรงประสิทธิภาพเข้ามา
เป็นอุปกรณ์ในการเรียนการสอน ท าให้กระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพต่ า   
    4.3) ขาดการพัฒนาสื่อการสอนและต าราที่ทันสมัย  
    4.4) การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันไม่มีแบ่งภาคการเรียน 
    4.5) ขาดการปรับปรุงวิธีการวัดผล 
    4.6) ใช้เวลาเรียนร่วมกับการเรียนแผนกสามัญท าให้ผู้เรียนมีความอ่อนล้าเกินไป 
   5) ด้านผู้เรียน 
    การศึกษาด้านพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในปัจจุบันประชาชนให้ความส าคัญ            
ลดน้อยลงมาก นับจากปี พ.ศ. 2505 เป็นต้นมาภายหลังวัดได้จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมสายสามัญ
เพ่ิมข้ึน ในปัจจุบันยังเป็นที่นิยมในกลุ่มประชาชนภาคอีสาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะประชาชนในแถบภาค
อีสานยังไม่สามารถเข้าถึงหรือด้อยโอกาสในการศึกษาในระบบหรือภาคบังคับ ต่อมาเมื่อมีการศึกษา
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญให้กับพระภิกษุและสามเณรมากขึ้นทุกคนจึงหันไปเรียนสายสามัญมากข้ึน 
เพราะการเรียนสายสามัญสามารถก าหนดเป้าหมายในการประกอบอาชีพได้ แต่การเรียนพระปริยัติ
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แผนกบาลียังไม่สามารถก าหนดได้ว่าจะเรียนจบเมื่อไร จบแล้วมีงานรองรับมากน้อยเพียงใด หรือ
จะต้องบวชไปตลอดชีวิต ท าให้ขาดความสนใจในการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จึงท าให้มี
ผู้เรียนลดน้อยลงตามล าดับ ปัญหาที่พบด้านผู้เรียนมี ดังนี้ 
    5.1) ในปัจจุบันผู้เรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีมีเฉพาะพระภิกษุ
และสามเณรเท่านั้น  
    5.2) กลุ่มท่ีเป็นคฤหัสถ์ที่เข้าศึกษาบาลีศึกษาก็ยังมีอยู่น้อยมาก  
    5.3) ยังไม่มีการน าหลักสูตรเข้าสู่สถานศึกษาในระบบในกลุ่มนักเรียนระดับ
สามัญศึกษา (ม.1-6) และนักเรียนศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) 
    5.4) ยังเปิดโอกาสให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปสามารถเข้ารับการศึกษาบาลี
ได้น้อยเกินไป 
    5.5) พระภิกษุผู้สูงอายุหรือพระภิกษุผู้อาวุ โสหรือที่ ไม่สนใจเรียนยังไม่ได้
ก าหนดให้พระภิกษุทุกรูปต้องเรียนบาลี 
  5.1.4 แนวทางการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขต
ปกครอง คณะสงฆ์ภาค 5  
   ประเด็นที่ 1 ด้านหลักสูตร 
   1) การศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ภาค 5 ควรมีรูปแบบในด้าน
เนื้อหาสาระของการศึกษาที่การปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน แบ่งการสอบปีละสอง
ครั้ง และต้องแบง่เนื้อหาให้อยู่ในระดับภาคที่ 1 และภาคที่ 2 ให้ครบ 
   2) ยังคงต้องมีการเรียนการสอนทั้ง 3 แผนก คือ บาลี นักธรรม และสามัญ  
   3) มีหน่วยงานจัดการศึกษามากข้ึน 
   4) ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานจะต้องบรรจุการศึกษานักธรรมเข้าไปด้วย    
   5) ส่งเสริมให้มีโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งมหา เป็นทางเลือกหนึ่งส าหรับสามเณร            
และพระภิกษุทีส่นใจโดยร่วมมือกับท้องถิ่นในการส่งเสริมการพัฒนาในส่วนนี้  
   6) การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย จะต้องพัฒนาเนื้อหาสาระ
ให้เป็นภาษาอังกฤษ ปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสม ทันสมัย การศึกษาแบบคิดวิเคราะห์มากกว่าท่องจ า 
   7) ควรจัดเนื้อหาให้สอดคล้องกับตัวผู้เรียนให้ได้มากที่สุด ควรจัดกิจกรรมให้
เหมาะสมต่อตัวผู้เรียน เน้นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาผู้เรียน 
   8) ควรมีรูปแบบสอนที่ง่ายต่อผู้เรียนแต่เน้นเนื้อหาสาระที่ส าคัญของบาลี และ
นักธรรม ที่ควรเน้นก็ คือ ไวยากรณ์ต่างๆ สอนพร้อมเทคโนโลยีที่ท าให้นักเรียนนั้นสามารถจดจ าได้
ง่ายและได้รับความรู้ใหม่ๆ  
   9) อย่าผูกขาดรูปแบบวีธีศึกษาเพียงวิธีเดียว ต้องรักษามรดกทางพระพุทธศาสนาไว้
ให้ได้ 
   10) ส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้เรียนที่จบในระดับสูงให้มีสมณะศักดิ์เพ่ิมข้ึน  
   11) ปรับวิธีวัดผลการเรียนใหม่  
   12) ก าหนดเป็นการศึกษาภาคบังคับของคณะสงฆ์แต่ละระดับ 
   13) ควรจัดกิจกรรม และน าสื่อประกอบการเรียนการสอนให้น่าสนใจยิ่งขึ้น 
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   14) ควรมีกลยุทธ์ในการจัดการแต่ระดับอย่างชัดเจน  
   ประเด็นที่ 2 ด้านครูผู้สอน/บุคลากรทางการศึกษา 
   การศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ภาค 5 ในด้าน ครูผู้สอน/บุคลากร
ทางการศึกษามี ดังนี้ 
   1) ครูผู้สอน/บุคลากรทางการศึกษา ควรที่จะได้รับการสนับสนุนยานพาหนะ หรือ
ค่าทางพาหนะเดินทางในการปฏิบัติหน้าที่ 
   2) พัฒนาความรู้ให้แก่ต าแหน่งเจ้าอาวาส และเพ่ิมสมณะศักดิ์ที่สูงขึ้น  
   3) เน้นการสอนที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ให้ความส าคัญต่อการสอนอย่างจริงจัง  
   4) เน้นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือให้เกิดความรู้ใหม่ต่อตัวผู้เรียนให้ได้มากที่สุด
และใช้สื่อเพ่ือให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
   5) พัฒนาผู้เรียนในการแสดงออกให้มากท่ีสุด 
   6) ครูผู้สอนจะต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ ให้มีความรู้ ทักษะการสอนที่
หลากหลาย มีความคิดสร้างสรรค์ หาวิธีการที่ท าให้นักเรียนอยากเรียน และมีความรับผิดชอบในการสอน
มากขึ้นตรงต่อเวลาและตั้งใจสอนเพ่ือถ่ายทอดให้ลูกศิษย์เป็นคนดีและมีความรู้ในการประกอบอาชีพ
ของพวกเขา มีจรรยาบรรณของครู 
   7) การจัดตั้งสถานศึกษาที่ผลิตครูสอนปริยัติธรรมทั้งที่เป็นพระสงฆ์ และครูสอน
ปริยัติธรรมที่เป็นคฤหัสถ์  
   8) ครูผู้สอนจะต้องมีเงินเดือนเพ่ือให้ผู้สอนอยู่ในระบบมากขึ้น 
   9) ในด้านเรียน ผู้บริหารการศึกษาจะต้องให้ความส าคัญกับการชี้แจงให้ผู้ปกครอง
ของเด็กที่จะเข้ามาบวชเรียนให้เห็นความส าคัญของการบวชเรียนว่าบวชเรียนแล้วจะได้ประโยชน์
อย่างไร และจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้ตลอดโดยไม่ต้องกลับไปเรียนในระบบปกติ 
   10) ในผู้สอนต้องให้ผู้ที่สนใจสอนจริงๆ เข้าสอนและสามารถสร้างแรงกระตุ้นขึ้นการ
เข้าเรียนได้อย่างดีตลอดเวลา และมีความสม่ าเสมอจนกว่าจะจบการศึกษา 
   11) ควรมีการแข่งขันในเรื่องการศึกษา ปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลีอยู่ตลอดเวลา 
เช่น ส่งเสริมให้มีการประกวด แข่งขันในด้านเนื้อหาสาระ ในระว่างส านักเรียนต่างๆ อยู่เป็นประจ า
ตลอดปี เนื้อหาสาระไม่สามารถไปลดหรือเพ่ิมได้ แต่ควรลดจุดประสงค์ทางการสอบผ่าน – ตกให้น้อย
กว่านั้น 
   12) ต้องก าหนดนโยบายและแผนงานที่ชัดเจน ครูต้องมีวุฒิตามข้อก าหนด          
และประสิทธิ์ภาพ ไม่ใช่มีวุฒิแต่สอนไม่ได้ มีการสัมมนาครูผู้สอน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน          
หากต้องการให้นักเรียนเพ่ิมขึ้น เพราะถ้าไม่มีนักเรียนมันก็จบในทุกเรื่อง ท าอย่างไรจึงจะให้รัฐ             
ให้ความส าคัญของศาสนา รัฐควรก าหนดนโยบายส าหรับผู้ที่เรียนจบระดับสูงสุดหรือในระดับที่
ก าหนดจะต้องบรรจุเข้ารับราชการหรือท างานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ของกระทรวง ทบวง กรม ผู้ใด
ที่จะเข้ารับการราชการจะต้องจบนักธรรมชั้นเอก  
   13) มีนโยบายระดับชาติ ส่งเสริมให้ผู้เรียน เรียนแล้วน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้
หลากหลายและครูผู้สอนสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนมีความรักในการเรียนปริยัติธรรมอย่างจริงจัง ปลูกฝัง
ความต้องการเรียนอย่างจริงจัง 
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   ประเด็นที่ 3 ด้านสื่อและอุปกรณ์ส าหรับการศึกษา   
   โรงเรียนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ภาค 5 รูปแบบการสื่อสารและอุปกรณ์ 
อาจจะทันสมัยไม่ต้องท่องจ าแต่ให้เข้าใจการเรียนสื่ออาจเรียนผ่านทางอินเตอร์เน็ต สอบผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต อุปกรณ์ครบที่มีเสียงมีภาพเคลื่อนไหว ควรเน้นสื่อที่มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้ตัว
นักเรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเองคิดด้วยการใช้หลักวิ เคราะห์พิจารณาในเนื้อหานั้นๆ หรือใช้สื่อที่มี
กระบวนคิดให้ได้มากที่สุด 
   “....ข้าพเจ้าคิดว่าน่าจะเน้นสื่อที่เป็นประโยชน์ ต่อนักเรียนในเรื่องคอมพิวเตอร์และ
ผู้เผยแพร่ก็ควรจะมีความรู้ในเรื่องนั้นจริงๆ และมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนนั้นๆ 
ได้อย่างดี กล่าวคือ ให้นักเรียนมีความรู้สึกสนุกและรักวิชาและครูผู้สอนนั้นๆ ด้วย ก็จะท าให้นักเรียน
มีความรู้มากยิ่งขึ้น….” 
   การใช้สื่อและอุปกรณ์การศึกษาถึงแม้ว่าจะมีครบถ้วน ทันสมัย แต่การใช้เทคโนโลยี
ต้องเน้นที่ผู้เรียนเป็นส าคัญ เพราะเป็นตัวชี้ชัดที่ดีที่สุด ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาตัวเอง เรียนรู้
การใช้เทคโนโลยี จะท าให้เกิดการเรียนรู้มากที่สุด นอกจากนี้ควรจะมีการจัดการท าหนังสือเรียนที่เป็น
ภาษาบาลี แบบท่องไวยากรณ์แบบปรับปรุงใหม่ให้ดูกะทัดรัด ท่องน้อยลง แต่ครอบคลุมทั้งหมดของ
เนื้อหาเหมือนเป็นสูตรอย่างที่สถาบันกวดวิชาใช้กันที่เป็นเคล็ดลับช่วยจ าจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
เรียนได้มากเลยทีเดียว   ควรมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เช่น ออนไลน์จากแม่กองบาลี 
และควรมีการท าแบบฝึกหัด ท าแบบทดสอบ และเป็นไปได้มีการจัดเก็บคะแนนเก็บไปในตัวได้ยิ่งดี 
   รูปแบบของสื่อและอุปกรณ์ส าหรับการศึกษาควรเป็นชุดเดียวกันรูปแบบเดียวกัน           
ทั้งภาค 5 ไม่แบ่งการใช้สื่อการสอนต่างส านัก ควรใช้สื่อส านักเดียวกันเป็นแนวทางเดียวกัน และควรมี
องค์ประกอบ ดังนี้ 
   1) ตรงตามเนื้อหาสาระ (ตามหลักสูตร)  
   2) มีความทันสมัย 
   3) เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน 
   4) มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
   5) ท าให้เกิดความอยากรู้อยากเรียน 
   ประเด็นที่ 4 ด้านรูปแบบวิธีการเรียนการสอน   
   ในการจัดการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ภาค 5 ควรรวมกันของ
แผนกบาลีและสามัญ ซึ่งจะท าให้มีผู้เรียนบาลีมากขึ้น หรือควรจัดหลักสูตรการเรียนสามัญให้มีบาลี
เข้าไปอยู่ในหลักสูตรร่วมด้วย อย่างน้อยผู้ที่เรียนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องสอบผ่าน
เปรียญธรรมประโยค 3 เป็นอย่างน้อย และผู้ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะต้องจบนักธรรมเอก  
   การจัดการเรียนการสอนในเนื้อหาหลักสูตรจะต้องแบ่งเป็นรายวิชาย่อยๆ เมื่อเรียน
จบแล้วสามารถแบ่งสอบเป็นรายวิชาได้ทั้งแผนกบาลี และแผนกนักธรรม จะท าให้ผู้เรียนหันมาสนใจ
ที่จะเรียนมากขึ้น ไม่ใช่เรียนทั้งปีแล้วสอบครั้งเดียว ก่อนสอบจริงหรือสอบปลายภาคจะต้องมีการเข้า
อบรมหรือติวเข้มล่วงหน้าก่อนสอบวัดผล ควรมีการวัดผลปีละ 2 ครั้ง และควรมีการเก็บคะแนน 
ระหว่างเรียน-ปลายภาคเรียน ในด้านข้อสอบ ไม่ควรเป็นข้อสอบเขียนอย่างเดียว ควรมีข้อสอบแบบ
ปรนัยด้วย แต่อยู่ในระดับต้นเท่านั้น   
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   สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนต้องได้รับการพัฒนาให้เข้ากับสมัยปัจจุบัน อาจต้อง
เรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เรียนผ่านคอมพิวเตอร์ การสอบในคอมพิวเตอร์ ครูผู้สอนและศิษย์          
ควรอยู่ใกล้ชิดกัน รู้เข้าใจกัน ครูมีจรรยาบรรณ สอนในสิ่งที่ถูกต้องให้เข้าใจ  
   จัดการเข้าเรียนให้เป็นเวลา เป็นระบบ มีวิธีการสอนที่ใหม่และทันสมัย ควรออก
ทัศนศึกษาในโรงเรียนต่างๆ ที่ทันสมัย แล้วน ามาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่จะต้องมีการวาง
แผนการเรียนการสอนที่เหมาะสม จัดกิจกรรมที่สามารถพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีความสุขต่อการ
เรียน และจะต้องน าเทคโนโลยีต่างๆ มาให้ผู้เรียนได้ศึกษาให้มีความเข้าใจอีกด้วย 
   ควรจัดสถานที่ศึกษา มีกองทุนครู และนักเรียน มีโรงเลี้ยงครู และนักเรียน เป็นการ
แน่นอน ทุกๆส านักเรียน ชักชวนเยาวชนให้เรียนได้ทั้งเด็กและสามเณร และเพศหญิงก็ควรมีสิทธิได้
เรียน เน้นให้เห็นคุณค่าและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริง ควรให้มีการศึกษากรณีตัวอย่าง
มากๆ ส าหรับคนที่ไม่ประสบความส าเร็จในการใช้หลักธรรมประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   ควรมีรูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นแนวทางเดียวกันในเขตปกครองคณะสงฆ์            
ภาค 5 โดยสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนให้อยากท่ีจะเรียนขึ้นมาด้วยใจจริง ไม่เพราะถูกบังคับด้วยต าแหน่ง
หรือหน้าที่ ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมตระหนักถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษา 
เพราะฉะนั้นจะท าเป็นทองไม่รู้ร้อนไม่ได้  ต้องปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริม และเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง
ข้อบกพร่องสิ่งที่ขาด ไม่ว่าจะเป็นด้านพัสดุ อุปกรณ์ หรือบุคลากรให้เพียงพอ พัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดี
ขึ้นกว่าเดิม กล่าวคือ จุดแข็ง จุดอ่อนของโรงเรียน ต้องหาให้เจอ ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรทาง
การศึกษา มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี  ให้โอกาสคนที่มีความสามารถเข้ามาท างานในสังกัด 
ส่งเสริมคนดี ควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีบทบาท เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เคยท ามาให้ประสบความส าเร็จ ควรมี
การเปลี่ยนแปลงโดยการส ารวจความน่าจะเป็นหรือสิ่งที่ควรเคร่งครัดเพ่ือความมั่นคงของโรงเรียน 
   ส่วนที่ 3 รูปแบบที่เหมาะสมการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5  
   การศึกษาภาษาบาลีตั้งแต่สมัยสุโขทัยสืบมานั้น มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นองค์
อุปถัมภ์ให้การสนับสนุนตลอดมา มีการอุทิศพระราชมณเฑียรเป็นที่เล่าเรียนศึกษาของพระสงฆ์ มีการ
ยกย่องและถวายนิตยภัตรแก่พระสงฆ์ผู้มีความรู้ภาษาบาลี พระมหากษัตริย์ไทยบางพระองค์ที่ทรง
เป็นปราชญ์เชี่ยวชาญในภาษาบาลี สามารถลงบอกบาลี (สอน) แก่พระสงฆ์สามเณรด้วยพระองค์เองก็
มีตลอดมาจนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 
   รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในปัจจุบัน มีรูปแบบ
และพ้ืนฐานการจัดการศึกษามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 2 เป็นการศึกษาที่เน้นการสอบวัดผลความรู้ หรือ
ที่เรียกว่า “สอบบาลีสนามหลวง” เป็นหลัก โดยมีแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นผู้ด าเนินการจัดการ
สอบพร้อมกันทั่วประเทศ ส่วนการเรียนการสอนนั้นจะอยู่ที่ผู้เรียน หรือแต่ละส านักเรียนจะด าเนินการ 
โดยมีเจ้าส านักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบทั้งเรื่องการเรียนการสอน การจัดการเรื่องสถานที่ อุปกรณ์การ
เรียนการสอน ครูผู้สอน ตลอดถึงงบประมาณในการด าเนินการ   
   การจัดสอบบาลีหรือการสอบสนามหลวงจัดว่าเป็นการวัดความรู้ชั้นสูงของคณะสงฆ์
ไทยโดยพระบรมราชูปถัมภ์สืบทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน พระภิกษุสามเณรผู้สอบไล่            
พระปริยัติธรรมบาลีได้องค์พระมหากษัตริย์ไทยแต่โบราณจะยกย่องและให้เกียรติถวายสมณศักดิ์
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โดยเฉพาะ อนึ่งการเล่าเรียนศึกษาพระปริยัติธรรมนั้นเป็นสิ่งส าคัญที่รัฐให้ความส าคัญมาตลอด ดังที่ 
สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงตรัสไว้ในอธิบายเรื่องการสอบพระปริยัติธรรม ว่า  
   “....การสอบพระปริยัติธรรมของพระภิกษุสามเณรนับเป็นราชการแผ่นดินอย่างหนึ่ง 
ด้วยอยู่ในพระราชกิจของพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นพุทธศาสนูปถัมภก....” 
   ส านักงานแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยคู่กับ
ส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นหน่วยงานภายใต้การดูแลของมหาเถรสมาคมซึ่งอยู่ในความ
อุปถัมภ์ของรัฐบาล หน้าที่หลักคือ ดูแลรับผิดชอบการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีระดับชาติ            
และก าหนดเปลี่ยนแปลงการใช้คัมภีร์เรียนในหลักสูตรเปรียญธรรม 1-9 ให้เหมาะสมกับชั้นเรียนของ
แต่ละประโยค รวมทั้งการจัดสอบประเมินผลการศึกษาบาลีระดับชาติ โดยมีส านักงานพระพุทธ
ศาสนาแห่งชาติเป็นผู้รับสนองงาน ภายใต้การก ากับดูแลของมหาเถรสมาคม 
   การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกภาษาบาลีในระยะ 200 ปีที่ผ่านมามีการ
เปลี่ยนแปลงไม่บ่อยครั้งนัก แต่ละครั้งก็เปลี่ยนไม่มาก การเปลี่ยนแปลงมี ดังนี้ 
   1) เปลี่ยนการแบ่งชั้นเรียนจาก 3 ระดับ ได้แก่ บาเรียนตรี บาเรียนโท บาเรียนเอก 
เป็น 8 ระดับ คือ ประโยค 1-2-3 ป.ธ. 3-9   
   2) เปลี่ยนต าราเรียนจากพระไตรปิฎกมาเป็นคัมภีร์อรรถกถา ฎีกา ซึ่งเป็นคัมภีร์         
ชั้นรองแทน  
   3) สมัยรัชกาลที่ 2 เปลี่ยนระบบการสอบปากเปล่ามาเป็นสอบข้อเขียน 
   4) ในปี พ.ศ. 2456 สมัยรัชกาลที่ 6 ประกาศเกณฑ์การตรวจบาลีสนามหลวง            
พ.ศ. 2478  พ.ศ. 2487 พ.ศ 2490 และแบ่งชั้นและหลักสูตรประโยค 1-2-3 ออกเป็น 2 ชั้น คือ 
ประโยค 1-2 และประโยค ป.ธ. 3  
   5) ใน พ.ศ. 2510 ซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้าย หลักสูตรพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี มี 8 ระดับ ได้แก่ ประโยค 1-2 และเปรียญธรรม 3-4-5-6-7-8-9  
   เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เป็นระบบที่มีการเรียนการ
สอนมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยไม่มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสั งคม           
จึงประสบปัญหาด้านต่างๆ รวมทั้งพระสงฆ์เองนิยมหันมาเรียนการศึกษาแผนกสามัญศึกษามากขึ้น 
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จึงถูกกล่าวถึงระบบการศึกษาที่ล้าหลังจากพระสงฆ์และฆราวาส 
และไม่เอ้ืออ านวยต่อการผลิตพระสงฆ์ที่มีคุณภาพได้ นอกจากนี้ยังมี องค์ประกอบที่ส าคัญต่อ
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เช่น ด้านหลักสูตร ด้านผู้สอน ด้านผู้เรียน ด้านการจัดการเรียน
การสอน ด้านงบประมาณ ตลอดจนความคาดหวังของผู้เรียนต่อการน าวุฒิการศึกษาไปเรียนต่อใน
สถาบันการศึกษาทางโลกและการประกอบอาชีพเป็นต้น ดังนั้น รูปแบบหรือรูปแบบที่เหมาะสมกับ
การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ภาค 5 ควรเป็น ดังนี้ 
   1) ด้านหลักสูตร  
    1.1) ควรเพ่ิมเนื้อหาในหลักสูตรสามัญศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการมีการ
เชื่อมต่ออย่างครบวงจร ศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพและพัฒนาจิต หลักสูตรควรปรับให้สั้นและเป็น
มาตรฐานยิ่งขึ้น ท าให้ผู้เรียนผู้สอนง่ายต่อการเรียนการสอน  
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    1.2) พัฒนาหลักสูตรส าหรับเยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยมุ่งเน้นการศึกษา
พระพุทธศาสนาที่เป็นหลักสูตรที่เหมาะสมกับเยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งจะเป็นการดึงดูด
ผู้เรียนเข้าสู่ระบบมากขึ้นเป็นการแก้ปัญหาด้านผู้เรียน 
    1.3) พัฒนาหลักสูตรส าหรับพระภิกษุอาวุโส โดยมุ่งเน้นการศึกษาพระพุทธศาสนา
ที่เป็นหลักสูตรที่เหมาะสมกับพระภิกษุอาวุโส ซึ่งจะท าให้บรรพชิตเข้าสู่ระบบการศึกษาบาลีได้ทุกระดับ
และเป็นการแก้ปัญหาด้านผู้เรียนอีกทางหนึ่งด้วย  

   2) ด้านครูผู้สอน  
    2.1) ควรมเีงินเดือนหรือค่าตอบแทนหรือนิตยภัตประจ าที่เหมาะสมเป็นค่าตอบแทน
เพราะการสอนภาษาบาลีเป็นวิชาที่ยาก ถ้าส านักใดให้ความส าคัญแก่ครูผู้สอนส่วนมากจะมีคุณภาพ  
    2.2) ส านักงานพระพุทธศาสนาหรือมหาเถรสมาคม ควรมีการจัดตั้งสถาบัน
พัฒนาครูผู้สอนโดยเฉพาะเพ่ือผลิตครูผู้สอนบาลีหรือนักธรรม และครูผู้สอนจะต้องได้รับใบประกอบ
วิชาชีพในการเป็นผู้สอน โดยน าเอาครูผู้สอนที่จบ ป.ธ.3-9 มาปรับพ้ืนฐานตามมาตรฐานการเป็นครู
และให้สอบรับใบอนุญาตเป็นครูผู้สอนได้ 
    2.3) ครูผู้สอนบาลีหน่วยงานภาครัฐ ทั้งส านักงานพระพุทธศาสนา มหาเถร
สมาคมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีจะต้องให้มี
การก าหนดต าแหน่งครูผู้สอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมต่างๆ ทั่วประเทศให้มีสถานะเป็นบุคลากร
ของรัฐอีกประเภทหนึ่งมีค่าตอบแทนและสวัสดิการไม่แตกต่างจากครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
   3) ด้านงบประมาณ  
    3.1) รัฐต้องจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาทั้งระบบจัดสวัสดิการที่
เพียงพอการจัดสรรงบประมาณที่ส าคัญ ได้แก่ ค่าตอบแทนคูผู้สอน การต าราเรียน ค่าวัสดุอุปกรณ์                         
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น 
    3.2) ศูนย์การเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม หรือวัดที่เป็นที่ตั้งควรจัดกิจกรรม
หาทุนการ ศึกษาส าหรับพระภิกษุและสามเณรที่ขาดแคลนทุนการศึกษาเพ่ือเป็นกองทุนการศึกษา 
การจัดหาทุนอาจท าได้ทั้งการขอบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา การทอดผ้าป่า ทอดกฐินเพื่อการศึกษา การ
จัดสรรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ หรือการจัดตั้งมูลนิธิ แล้วแต่จะเห็นวิธีการใดที่
เหมาะสมกับพ้ืนที ่
    3.3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับศูนย์การเรียน 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม หรือวัดที่เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนมากที่สุด และเป็นหน่วยงานที่มี
หน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนของประชาชนในพ้ืนที่ ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นที่
จะต้องให้การสนับสนุนงบประมาณแก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม ทุกแห่งในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
   4) ด้านการจัดการเรียนการสอน  
    4.1) ในการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาหรือโรงเรียนพระปริยัติธรรม           
ทุกแห่งควรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน เพราะจะเป็นโอกาส
ของผู้เรียนในการศึกษาค้นคว้าเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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    4.2) การน าอุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ทันสมัยและทรงประสิทธิภาพเข้ามา
เป็นอุปกรณ์ในการเรียนการสอน จะท าให้กระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
โดยเฉพาะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ สถานศึกษาหรือโรงเรียนพระปริยัติธรรมทุกแห่งจะต้องมี
สนับสนุนการศึกษา 
    4.3) การพัฒนาสื่อการสอนเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่หน่วยงานที่รับผิดชอบรวมทั้ง
สถานศึกษาหรือโรงเรียนพระปริยัติธรรมทุกแห่งต้องให้ความส าคัญ เพราะสื่อการเรียนการสอน          
จะเป็นเครื่องมือท าให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ และเกิดผลสัมฤทธิ์ของการเรียนเพิ่มขึ้น 
    4.4)  การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันการเรียนการสอนจะเรียนกันทั้งปีไม่มี
แบ่งภาคการเรียน ในอนาคตอาจจะต้องแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 2 ภาคเรียน และมีการปรับ
การวัดผลออกเป็นภาคๆ และอาจมีการสอบเก็บคะแนนในระหว่างภาคได้ด้วย การวัดผลการวัดด้วย
ข้อสอบทั้งแบบปรนัยและอัตนัยควบคู่กันไป การออกข้อสอบจะต้องให้มีความหลากหลาย 
    4.5) ในด้านเวลาเรียนในปัจจุบันมักจะมีการเรียนต่อจากการเรียนแผนกสามัญ 
และใช้เวลารวมกันนานมากมักท าให้ผู้เรียนเหนื่อยล้าและเกิดความเบื่อหน่าย ท าให้ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนลดลง สถานศึกษาหรือโรงเรียนพระปริยัติธรรมทุกแห่งควรก าหนดเวลาเรียนใน
แผนกบาลีให้มีความชัดเจน ไม่ควรรวมกับการเรียนอื่นๆ และจะต้องใช้เวลาเรียนไม่มากจนเกินความ
ต้องการของผู้เรียน เช่น เรียนบาลีเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ และในช่วงปิดเทอมของแผนกสามัญ 
เป็นต้น 
   5) ด้านผู้เรียน 
    5.1) ในปัจจุบันผู้เรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีมีกลุ่มผู้เรียนเฉพาะ
พระภิกษุและสามเณรเท่านั้น ส่วนกลุ่มที่เป็นคฤหัสถ์ที่เข้าศึกษาบาลีศึกษาก็ยังมีอยู่น้อยมาก ดังนั้น
การเพ่ิมกลุ่มผู้เรียนควรเน้นไปที่กลุ่มนักเรียนระดับสามัญศึกษา (ม.1-6) และนักเรียนศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรียน (กศน.) โดยการเพ่ิมหลักสูตรเข้าไปในระบบการเรียนการสอน 
    5.2) ควรเปิดโอกาสให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปสามารถเข้ารับการศึกษา
บาลีได้อย่างกว้างขวางไม่จ ากัดเฉพาะพระภิกษุและสามเณร  
    5.3) ควรส่งเสริมและให้พระภิกษุผู้สูงอายุหรือพระภิกษุผู้อาวุโสเข้าเรียนบาลี
ครบทุกคนโดยมีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
   6) การมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการ  
    กระทรวงศึกษาธิการ 
    6.1) กระทรวงศึกษาธิการควรก าหนดนโยบายและแนวทางที่น าเอาหลักสูตร
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีบรรจุไว้ในหลักสูตรแกนกลางในระดับชั้นมัธยมศึกษา (ช่วงชั้นที่ 3 และ 4) 
    6.2) กระทรวงศึกษาธิการควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพ่ือพัฒนาครูผู้สอน
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 
    6.3) กระทรวงศึกษาธิการและมหาเถรสมาคมควรก าหนดระเบียบให้สามารถ    
น าเงินศาสนสมบัติกลาง มาใช้ในการอุดหนุนบูรณะวัดหรือส านักเรียนได้ 



 164 

    6.4) ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเขต ควรสนับสนุน
ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีอันจะส่งผล
ต่อความมั่นคงในพระพุทธศาสนามากยิ่งข้ึน 
    ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
    6.5) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติควรก าหนดหลักสูตรการศึกษา           
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนของรัฐและประสานงาน
ให้สถานศึกษาและหน่วยงานของรัฐสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในทุกพ้ืนที่ 
    6.6) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและคุรุสภา รับรองคุณวุฒิทางการศึกษา
ของสงฆ์ให้เทียบเท่ากับการศึกษาตามระบบการศึกษาของรัฐในระดับต่างๆ เพ่ือประโยชน์ใน
การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นและการออกไปประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง 
    6.7) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติควรจัดตั้งสถาบันฝึกหัดครูผู้สอน          
พระปริยัติธรรมให้ครบทุกเขตการปกครองคณะสงฆ์ โดยมอบหมายให้เจ้าคณะภาคเป็นผู้ด าเนินการ 
เพ่ือจัดหาและฝึกอบรมครูสอนปริยัติธรรมส่งไปประจ า ท าการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมทุกวัด
ในเขตภาคต่างๆ ให้เพียงพอ 
    6.8) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติควรอุดหนุนงบประมาณด้านอุปกรณ์
การศึกษาสื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม ในระดับพ้ืนฐานเช่นเดียวกับระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและมีอุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัย ตลอดจนน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ใน
ระบบการเรียนการสอน เช่น โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ และสื่อต่างๆ เป็นต้น 
    6.9) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและคณะสงฆ์ควรวางระบบการจัด     
ศาสนศึกษาไว้ให้พระสงฆ์ทุกรูปต้องศึกษาบาลี เมื่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุและให้ทุกวัดจัดการศาสนศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานแก่พระภิกษุสามเณรอย่างทั่วถึงโดยพระภิกษุสามเณรที่บวชใหม่ที่จ าพรรษา 1 พรรษา        
ขึ้นไป ต้องเรียนได้อย่างน้อยนักธรรมชั้นตรี ผู้ที่บวชตั้งแต่ 2 พรรษาขึ้นไป ต้องเรียนให้ได้อย่างน้อย
นักธรรมชั้นโทหรือชั้นเอก หรือเรียนแผนกบาลี 
    6.10) วัดต้องจัดให้มีการจัดท าแผนพัฒนาการศาสนาศึกษาให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาของอ าเภอ/ จังหวัด เพ่ือขอสนับสนุนด้านงบประมาณ การจัดการศึกษาของโรงเรียน         
พระปริยัติธรรม 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    6.11) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ของวัดให้ครอบคลุมทั่วถึง ทั้งงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์              
สื่อ ต าราเรียน  
    6.12) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนใน
พ้ืนที่เข้ารับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 
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5.2 อภิปรายผล 
  5.2.1 ด้านหลักสูตร พบว่า ตลอดระยะเวลาของการจัดการด้านการศึกษาทางปริยัติธรรม
แผนกบาลีที่มีประวัติเริ่มมาจากสมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันมีการปรับปรุงหลักสูตรน้อยมาก หรือแทบ
จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาหลักสูตรเลย ยังคงเป็นการศึกษาในเนื้อหาจากค าสอนใน
พระไตรปิฎก ที่เป็นภาษาบาลี โดยมุ่งหวังเพียงว่าการศึกษานี้จะเป็นการด ารงไว้ซึ่งค าสอนของ
พระพุทธเจ้า และการด ารงอยู่ของพระศาสนาซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิต
เมธี (2552) ได้ศึกษาวิทยานิพนธ์ เรื่อง  “การบริหารส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  
กรุงเทพมหานคร” พบว่า สภาพปัญหาของส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีส่วนใหญ่ นอกจาก
ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแล้วปัญหาที่ไม่สามารถปรับแก้คือหลักสูตรที่ขาดความ
ยืดหยุ่นและขาดการปรับปรุง และคล้ายคลึงกับการศึกษาของ มงคลชัย ศรีสะอาด (2553) ที่ได้ท า
การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารงานส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมแผนกบาลี  ผลการวิจัย
พบว่า ผลการศึกษาสภาพปัญหาของการบริหารงานส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมแผนกบาลี 
ไม่มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมแผนกบาลี หลักสูตรที่ใช้
สอนเป็นหลักสูตรที่เก่าเกินไปไม่มีการปรับปรุงให้ทันสมัย ส่วนการศึกษาของ นภมณฑล สิบหมื่น
เปี่ยม และคนอ่ืนๆ (2545) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พบว่า เนื้อหาหลักสูตรมีสาระเก่าเกินไป และภาษาที่
ใช้ในหนังสือเป็นภาษาที่เข้าใจยาก โดยเฉพาะเนื้อหาสาระในแผนกบาลีเน้นการจ าและการแปล 
มากกว่าความเข้าใจ ขาดการประยุกต์ ส่วน ธนู ศรีทอง ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ และบรรจง โสดาดี (2549) 
ได้กล่าวว่า ปัจจัยด้านหลักสูตรที่มีการจัดการแบบแนวดิ่ง มากกว่าแนวราบ ขาดความยืดหยุ่น          
และเชื่อมโยงกับการศึกษาของรัฐ ในด้านตัวผู้เรียนก็หวังในคุณภาพมากกว่าปริมาณไม่ต้องการให้สอบได้
จ านวนมากๆ ต้องการผู้รู้จริงเท่านั้น จึงท าให้คณะสงฆ์ไม่ต้องการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในตัว
เนื้อหาหลักสูตร เกรงว่าการเปลี่ยนแปลงจะท าให้วัตถุประสงค์ของการศึกษาหรือเนื้อหาผิดเพ้ียนจาก
ค าสอนเดิมซึ่งเป็นเหตุผลที่ยอมรับฟังได้ ถ้าหากเนื้อหาค าสอนผิดเพ้ียนจะท าให้ผู้เรียนได้รับข้อมูล
ผิดเพี้ยนตามไปด้วยท าให้การเผยแผ่ผิดไปจากเดิม 
   ด้วยเหตุผลแห่งการคงไว้ซึ่งหลักสูตรและเนื้อหาท าให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายตัว
เนื้อหา และที่ส าคัญไม่ทราบว่าเมื่อเรียนจบแล้วจะน าเอาไปใช้ประโยชน์อะไร โดยเฉพาะการน าไป
ประกอบอาชีพถ้า หากลาสิกขาไป ในขณะเดียวกันถ้ายังอยู่ในเพศบรรพชิตก็ไม่แน่ใจว่าจะท าอะไรต่อ
ถ้าไม่ใช่ครูผู้สอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่เปิดการเรียนการสอนแผนกธรรมหรือบาลี นอกจากนี้ยัง
ไม่ทราบว่าจะได้   สมณศักดิ์หรือเพ่ิมสมศักดิ์ได้ด้วยหรือไม่ เมื่อมีการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษาท าให้การใส่ใจในการเรียนบาลีลดน้อยลงมาก ถึงแม้ว่าจะเป็นการบังคับว่าผู้ที่เรียนแผนก
สามัญศึกษาจะต้องเรียนบาลีด้วย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องสอบให้ผ่านไปด้วย จะสอบผ่าน
หรือไม่ผ่านก็ได้ ไม่มีข้อบังคับแต่ประการใด และเมื่อวัตถุประสงค์ของการที่ไม่ต้องการจ านวนแต่
ต้องการคุณภาพ ไม่ต้องการให้สอบผ่านมาก จึงท าให้ผู้เรียนขาดความกระตือรือร้นในการที่จะเรียน 
องค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้จึงเป็นที่มาของปัญหาผู้เรียนในปัจจุบัน 
  5.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า จากอดีตถึงปัจจุบันรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ถึงแม้ว่าจะปรับระดับของการเรียนจากเปรียญตรี มาเปรียญ
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โทและเปรียญเอกมาเป็นประโยค 1-2 และ ป.ธ. 3-5 เพียงเท่านั้น ด้านรูปแบบการเรียนเป็นการ
ท่องจ า ครูผู้สอนใช้วิธีการบรรยายและให้การบ้านเป็นการฝึกหัด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ          
พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี (2552) ที่ได้ศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง “การบริหารส านักเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลี กรุงเทพมหานคร” พบว่า สภาพปัญหาของส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีส่วน
ใหญ่ เป็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ครูผู้สอนยังขาดเทคนิควิธีการสอนท าให้ไม่สามารถ
ดึงดูดนักเรียนที่สนใจศึกษาอย่างจริงจัง ในด้านแบบเรียนหรือต าราเป็นเรื่องเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
การเนื้อหา ครูผู้สอนก็ได้จากผู้ที่จบการศึกษาในระดับที่สูงกว่ามาเป็นครูผู้สอน หากครูผู้สอนยังไม่จบ
เปรียญธรรมชั้นสูงสุด (ป.ธ.9) ก็จะต้องเรียนในส่วนที่ยังเหลืออยู่ด้วย พร้อมกับการเป็นครูผู้สอน เป็น
แบบนี้ในเกือบทุกส านักเรียน ยกเว้นว่าครูผู้สอนจะไม่เรียนต่อแล้ว ก็จะท าหน้าที่สอนเพียงอย่างเดียว 
ซึ่ง นภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม และคนอ่ืนๆ (2545) ได้ท าการวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แล้วพบว่า การจัดการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกแผนกบาลี มีสภาพปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญทางด้านการเรียนการสอนได้แก่ การเรียน
เน้นการท่องจ าและการแปล มากกว่าความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์และขาดการประยุกต์ใช้ ครูสอนมี
ไม่เพียงพอ มักใช้ระบบการศึกษาแบบพ่ีสอนน้อง ครูสอนขาดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ขาดประสบการณ์     
ไม่สามารถประยุกต์ใช้ กับสภาพจริงได้ ขาดการศึกษาอบรม และขาดขวัญก าลังใจ ในส่วนของหนังสือ
ต าราประกอบการเรียนเป็นต าราเก่าเกินไปขาดการปรับปรุง และภาษาที่ใช้ยากจึงควรมีต าราสากลที่
เป็นมาตรฐานเดียวกัน สื่ออุปกรณ์ประกอบการสอนมีการใช้น้อย  หรือแทบไม่มีควรจัดสรร
งบประมาณในการสนับสนุนส่งเสริมจัดท า และพัฒนาสื่อให้น่าสนใจ และใช้อย่างแพร่หลาย อาคาร
สถานที่มักนิยมใช้ศาลาการเปรียญ ซึ่งมักมีเสียงรบกวน และบรรยากาศไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   ด้วยรูปแบบวิธีการ แบบเรียนหรือต าราเรียน ครูผู้สอน จากอดีตถึงปัจจุบันที่ไม่มี
การพัฒนาไปในทางที่ทันสมัยขึ้น ท าให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอนรู้สึกเบื่อหน่ายได้ ประกอบกับผู้เรียนก็มีวัย
ที่แตกต่างกันมาก มีทั้งสามเณร พระหนุ่ม และพระผู้มีวัยสูงขึ้น จากการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน  ซึ่ง
สุภาพร มากแจ้ง และคนอ่ืนๆ (2556) ได้เสนอไว้ว่า การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ ควรค านึงถึง
หลักการการสรรหา ผู้เรียนต้องให้ความส าคัญกับวัยของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างวัย ซึ่งในอดีต
ที่ผ่านมักจะไม่ให้ความสนใจในเรื่องนี้ การจัดการเรียนการสอนจึงจัดคละกันไปทั้งสามเณร พระภิกษุ 
ที่ในวัยหนุ่มและผู้สูงอายุ  
   นอกจากนี้ รูปแบบการเรียนการสอนยังอยู่ในกลุ่มเฉพาะพระภิกษุและสามเณร
เท่านั้น ท าให้ประชาชนทั่วไปหรือเยาวชนที่ต้องการศึกษากลับขาดโอกาสตรงนี้ไป การพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนในอนาคตจะต้องเน้นที่จะท าอย่างไรให้พุทธศาสนิกชนหันเข้ามาเรียนรู้ภาษาบาลี 
เรียนรู้หลักธรรมค าสั่งสอนที่เป็นรากเหง้าที่แท้จริง เพราะทุกวันนี้ประกาศให้รับรู้ธรรมะจากบุคคล 
พระที่ไม่ได้ผ่านการศึกษาเล่าเรียนมาโดยตรงเยอะแยะมากมาย ซึ่งอาจจะได้รับข้อมูลหรือความรู้ที่
ผิดๆ ไปได้มาก นอกจากนี้การสอบวัดผลอาจจะต้องมีการแบ่งภาคเป็น 2 ภาค ซึ่งสอดคล้องกับ ธนู 
ศรีทอง และคนอ่ืนๆ (2549) ที่กล่าวว่า ปัจจัยด้านกระบวนการ พึงพัฒนาระบบกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้มีความนาสนใจและระบบวัดผลให้หลากหลายรูปแบบ ส่วน มงคลชัย ศรีสะอาด (2553) ที่
เสริมว่า รูปแบบและแนวทางในการบริหารส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  แผนกบาลี การ
วัดผลประเมินผลจะวัดผลประเมินผลปีละหนึ่งครั้ง ผู้สอน ผู้ออกข้อสอบ ผู้ตรวจข้อสอบจะเป็นคนละ
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คนกัน การสรรหาผู้สอนขึ้นอยู่กับผู้บริหารไม่มีเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ผู้เรียนมีความแตกต่าง
ระหว่างวัยไม่มีการแบ่งช่วงอายุ   ในด้านดารเรียนการสอนควรที่จะต้องใช้สื่อการสอนให้มากขึ้น
นอกจากการบรรยายและท าการบ้าน ต้องตั้งวัตถุประสงค์ของการเรียนออกเป็น 2 ลักษณะ คือ           
1) จบมาแล้วสามารถเป็นครูผู้สอนบาลีต่อไปได้กับ 2) จบแล้วมีความรู้ที่ถูกต้องตามค าสอนของ
พระพุทธเจ้า จึงเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดตั้ งสถาบันพัฒนาครูผู้สอนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีขึ้นมาโดยเฉพาะ เป็นสถาบันที่มีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตครูผู้สอนเท่านั้น ซึ่งตรงกับ ศรินทิพย์ 
สถีรศิลปิน และคนอ่ืนๆ (2545) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสน
ธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา: กรณีศึกษาวัดพระธรรมกาย อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี           
ในด้านการจัดการศึกษา ที่พบว่ารูปแบบการจัดการศึกษาของวัดพระธรรมกายมีแนวคิดที่ส าคัญ คือ 
คณะผู้บริหารการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายเห็นชอบให้จัดอบรมโครงการเรื่อง
เทคนิคการสอนพระบาลี ซ่ึงเป็นแนวทางหนึ่งในการสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
และเผยแผ่ศาสนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพ่ิมศักยภาพครูสอนพระบาลีที่มีอยู่เดิมให้มี
ความสามารถในการจัดระบบการเรียนการสอน การจัดท าหลักสูตรและมีศิลปะในการถ่ายทอดวิชา
ความรู้ ส าหรับครูผู้สอนควรให้เริ่มเรียนตั้งแต่ ประโยค 1-2 และ ป.ธ. 3-9 เมื่อจบออกมาก็ส่งไป
ประจ าตามส านักเรียนต่างๆ มีค่าตอบแทน มีสวัสดิการเทียนเคียงได้เท่ากับครูและบุคลากรทาง
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ที่จะเป็นครูก็สามารถเลือกได้ทั้งที่เป็นบรรพชิตและฆราวาสที่         
จะน ามาพัฒนา 
  5.2.3 ด้านผู้สอน พบว่า ในอดีตที่ผ่านมาครูผู้สอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีมีจ านวนน้อย
และหายากมาก แต่กลับพบว่าถึงจะมีจ านวนที่น้อยและหายาก แต่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ เพราะในอดีต
การเรียนเพ่ือต้องการให้รู้แจ้งเห็นจริง เมื่อต้องมีหน้าที่ในการเป็นครูผู้สอน ก็จะเคร่งครั ดต่อการท า
หน้าที่ ซึ่งก็มักจะดูแบบอย่างจากรุ่นพ่ีๆ ที่ปฏิบัติต่อๆ กันมา แบบพ่ีสอนน้อง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ นภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม และคนอ่ืนๆ (2545) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดการศึกษา
พระปริยัติธรรมตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542” แล้วพบว่า การจัดการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนกแผนกบาลี มีสภาพปัญหา อุปสรรค ที่พบส่วนใหญ่เป็นเรื่องครูสอนมีไม่เพียงพอ มัก
ใช้ระบบการศึกษาแบบพ่ีสอนน้อง ครูสอนขาดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ขาดประสบการณ์ ไม่สามารถ
ประยุกต์ใช้ กับสภาพจริงได้ ขาดการศึกษาอบรม และขาดขวัญก าลังใจ ในส่วนของการจัดการศึกษา
พบว่า การเข้ามาสอบเป็นไปด้วยใจศรัทธา ไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพระภิกษุ  แต่จะมี
ปัญหามากหากต้องลาสิกขาไป จะหาตัวแทนไม่ได้ และยิ่งเป็นช่วงกลางๆของการเรียนจะมีปัญหา             
ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ จารุวรรณ ธรรมวัตร และคนอื่นๆ (2545) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการ
จัดการศึกษาและการเผยแผ่ ศาสนธรรม: กรณีศึกษาวัดบึง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาที่ พบว่า 
การจัดการการเรียนการสอนภาษาบาลี เป็นงานหนักต้องอาศัยความอดทนและความสนใจในด้าน
การศึกษาของผู้จัดการศึกษาอย่างมาก ที่ส าคัญต้องมีความต่อเนื่องในการจัดการศึกษาไม่ให้มีการขาดช่วง 
เพราะเมื่อขาดช่วงแล้วมาเริ่มฟ้ืนฟูขึ้นอีกย่อมหมายถึงการเริ่มต้นใหม่ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ส าหรับส านัก
เรียนทั่วไปที่ไม่ประสบความส าเร็จ การจัดการศึกษาที่ผ่านความส าเร็จตัวผู้สอนที่มีคุณภาพสูง          
ส่วนปัญหาอีกประการหนึ่งที่พบบ่อยมากคือการขาดแคลนครูสอนที่มีความสามารถ เพราะศิษย์เก่าที่
มีโอกาสได้เรียนในชั้นสูงๆ หรือจบการศึกษาแล้วก็ไม่กลับมาช่วยส านักเรียนเดิม การจะนิมนต์ครู
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อาจารย์ที่มีความสามารถมาจากที่อ่ืนย่อมต้องอาศัยปัจจัยหลายๆ  อย่าง เช่น ความสัมพันธ์ส่วนตัว 
สวัสดิการ หรือค่านิตยภัต   
   เมื่ออยู่ในสภาพปัจจุบัน ครูผู้สอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี มีจ านวนมากขึ้นและก็
หาง่ายทั้งที่เป็นพระภิกษุและฆราวาส และเมื่อเทียบคุณภาพแล้วยังสู้ในอดีตไม่ได้ พฤติกรรมความ
เป็นครูยังมีไม่มากนัก รวมทั้งทักษะและประสบการณ์ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะผู้ที่มีวุฒิการศึกษาที่
สูงขึ้นก็อาจจะเป็นครูผู้สอนไม่ได้ทุกรูปทุกคน บางคนไม่ชอบงานสอนแต่มีความจ าเป็นต้องสอน ท าให้
คุณภาพผู้สอนและคุณภาพผู้เรียนต่ าลง ผลสัมฤทธิ์จากการสอบวัดผลจึงมีน้อยมากหรือต่ ามาก 
อาจจะต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาครูผู้สอนให้มากก่อนที่จะออกมาเป็นผู้สอนได้อย่างเต็มตัว        
ซึ่ง ศรินทิพย์ สถีรศิลปิน และคนอ่ืนๆ (2545) ได้เสนอแนวทางของวัดพระธรรมกายที่จัดให้มีการ
อบรมพัฒนาเรื่องเทคนิคการสอนพระบาลีให้แก่ผู้สอนอย่างสม่ าเสมอซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการ
สนับสนุนเพื่อเพ่ิมศักยภาพครูสอนพระบาลีและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาบาลีให้สูงขึ้น  
   ประเด็นแรงจูงใจนั้นถือว่าส าคัญมาก ครูผู้สอนในปัจจุบันมีค่าตอบแทนที่ต่ ามากหรือ
ในบางส านักเรียนไม่มีเลย การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนยังมีให้เห็นน้อยเกินไป แม้ว่าการศึกษา
ของสงฆ์จะอยู่ในความดูแลของส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติและมหาเถรสมาคมก็ตาม ซึ่งถือว่าเป็น
หน่วยงานของรัฐแต่ครูผู้สอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีไม่ใช่บุคลากรของรัฐเป็นแค่จิตอาสา เข้ามาท า
หน้าที่ครูผู้สอนเท่านั้น เหตุปัจจัยนี้อาจจะส่งผลต่อความกระตือรือร้น ความตั้งใจ ใส่ใจในการสอบ
และการหวังผลสัมฤทธิ์ลดลง ซึ่ง บุญศรี พานะจิตต์ และคนอ่ืนๆ (2545) ได้เสนอผลจากการวิจัยเรื่อง
ความส าเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด: กรณีศึกษาวัดชลประทานรังสฤษฏ์ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เป็นการศึกษาเพ่ือสร้างศาสนทายาท การเรียนการสอน
จึงใช้วิธีการให้พระภิกษุท่ีมีความรู้ในระดับเปรียญธรรมที่สูงกว่าเป็นครูสอนระดับเปรียญธรรมชั้นต้นๆ 
แต่สร้างแรงจูงใจด้วยการจัดสร้างอาคารเรียนและกุฏิที่พักให้ผู้เรียนเป็นสัดส่วนพร้อมทั้งจัดหา
อุปกรณ์หนังสือเรียนส าหรับผู้เรียน ในแต่ละปีจะมีนักเรียนสามารถสอบได้ทุกปี”ในบางส านักเรียน
อาจจะลาสิกขาไปก่อนกลางคันส่วนครูผู้สอนที่เป็นฆราวาสอาจจะไปหางานท าใหม่ที่มีเงินค่าตอบแทน
สูงๆ และมีสวัสดิการที่พอใจ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ จารุวรรณ ธรรมวัต รและคนอ่ืนๆ (2545) 
ที่กล่าวว่าปัญหาที่ส าคัญของครูผู้สอนที่พบบ่อยมากคือการขาดแคลนครูสอนที่มีความสามารถ เพราะ
ศิษย์เก่าที่มีโอกาสได้เรียนในชั้นสูงๆ หรือจบการศึกษาแล้วก็ไม่กลับมาช่วยส านักเรียนเดิม จึงจ าเป็นที่
ภาครัฐที่รับผิดชอบในการศึกษาของสงฆ์จะต้องมีการปรับปรุงทบทวนบทบาทภารกิจ โดยเฉพาะการ
จัดตั้งสถาบันผลิตครูผู้สอนโดยตรง ซึ่ง ศรินทิพย์ สถีรศิลปิน และคนอ่ืนๆ (2545) ได้ให้ข้อแนะน ารูป
รูปแบบการจัดการศึกษาของวัดพระธรรมกายที่ประส าความส าเร็จ คือ คณะผู้บริหารการศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายเห็นชอบให้จัดอบรมโครงการพัฒนาเรื่องเทคนิคการสอน
พระบาลีให้แก่ผู้สอนอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการสนับสนุนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพ่ิมศักยภาพครูสอนพระบาลีที่มีอยู่เดิมให้
มีความสามารถในการจัดระบบการเรียนการสอน การปรับสถานภาพครูผู้สอนให้เป็นบุคลากรของรัฐ 
มีสวัสดิการพอเหมาะ หรือจัดค่าตอบแทนให้พระภิกษุที่เป็นครูผู้สอนให้เหมาะสมฐานานุรูปต่อไป 
  5.2.4 ด้านสื่อและอุปกรณ์ส าหรับการศึกษา พบว่า ในอดีตที่ผ่านมาสื่อละอุปกรณ์การเรียน
การสอนในส านักเรียน/โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี มีเพียงหนังสือหรือต าราเรียนเป็นส่วนใหญ่           



 169 

จากการเรียนการสอนที่เน้นการท่องจ า ซึ่งลักษณะดังกล่าวมีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ           
นภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม และคนอ่ืนๆ (2545) ได้ท าการวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พบว่า ในแผนกบาลี เน้นการจ าและการแปล 
มากกว่า ความเข้าใจ ขาดการประยุกต์น ามาใช้ สื่ออุปกรณ์ประกอบการสอนมีการใช้น้อยหรือแทบไม่มี
ควรจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนส่งเสริมจัดท า และพัฒนาสื่อให้น่าสนใจและใช้อย่างแพร่หลาย  
   นอกจากนี้ การจัดพิมพ์ที่เพ่ิมเติมจึงมีน้อยมาก จึงขาดความทันสมัย นอกจากนี้ยัง
ขาดการเรียนการสอนผ่านช่องทางการสื่อสารอื่นๆที่ดีและทันสมัยอีกมาก เช่น การเรียนการสอนผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านสื่อออนไลน์ การจัดท าต าราในรูปแบบซีดี ท าให้การเรียนต้องอยู่เฉพาะใน
ห้องเรียนเท่านั้น การเรียนการสอนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนไม่มี ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสเบื่อหน่าย
ต่อการเรียนเฉพาะในต าราเท่านั้น จึงท าให้ไม่จ าเป็นต้องมีอุปกรณ์การเรียนมากนัก หนังสือเรียนก็ใช้
ต่อๆ กันจากรุ่นพ่ีส่งต่อไปยังรุ่นน้อง ทั้งนี้อาจจะเป็นข้อจ ากัดของสงฆ์ ระเบียบวินัยสงฆ์ ท าให้การน า
สื่อหรืออุปกรณ์ต่างๆ เข้ามาใช้จะท าให้ผิดวินัยสงฆ์ได้ ทั้งนี้อาจรวมไปถึงข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ
ที่มีจ านวนจ ากัดไม่สามารถหาอุปกรณ์มาใช้ได้ หรืออาจจะเป็นปัญหาไม่ต้องการใช้วิธีการเรียน          
การสอนที่มีแบบอย่างมาแต่โบราณต้องผิดเพ้ียนไป ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นภมณฑล           
สิบหมื่นเปี่ยม และคนอ่ืนๆ (2545) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542” แล้วพบว่า หนังสือต าราประกอบการเรียนเป็นต ารา
เก่าเกินไปขาดการปรับปรุง และภาษาที่ใช้ยากจึงควรมีต าราสากลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน         สื่อ
อุปกรณ์ประกอบการสอนมีการใช้น้อย หรือแทบไม่มี ควรจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนส่งเสริม
จัดท า และพัฒนาสื่อให้น่าสนใจ และใช้อย่างแพร่หลาย อาคารสถานที่มักนิยมใช้ศาลาการเปรียญ ซึ่ง
มักมีเสียงรบกวน และบรรยากาศไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
   แนวทางการพัฒนาในอนาคตด้านสื่อละอุปกรณ์การเรียนการสอน ควรจะต้องเพ่ิม
อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์และระบบคอมพิวเตอร์ สื่อออนไลน์ เข้ามาใช้ให้มากขึ้น เพ่ือจะท าให้ผู้เรียน            
ไม่รู้สึกเบื่อ สนใจที่จะเกิดการเรียนรู้มากข้ึน 
   โดยสรุปการบริการจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตการปกครอง
ของคณะสงฆ์ภาค 5 ถึงแม้ว่าในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรจะ
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการปรับปรุงมากนัก เพราะทั้งหมดยังต้องมีการบริหารจัดการตามแบบ
ของแม่กองบาลีสนามหลวงหรือของมหาเถรสมาคม คณะสงฆ์ภาค 5 ไม่สามารถจัดการได้ก็ตาม แต่ใน
ด้านครูผู้สอน สื่อและอุปกรณ์ และวิธีการสอนที่สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อผู้เรียนได้ ในด้านครูผู้สอน
ที่สามารถค้นหาพัฒนาขึ้นเอง ให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมก็สามารถท าได้ รวมทั้งการจัดตั้งสถาบันการ
พัฒนาครูผู้สอน ด้านสื่อและอุปกรณ์ จะต้องมีการน าสื่อและอุปกรณ์ช่วยสอนเข้ามาใช้ประกอบกับ
การเรียนการสอนซึ่งไม่น่าจะเป็นปัญหากับคณะสงฆ์ภาค 5 แต่ในส่วนนี้จะต้องมีหน่วยงานที่พัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนขึ้นมาเป็นการเฉพาะ เพ่ือให้สื่อต่างๆ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และจะต้องมีการ
ศึกษาวิจัยทดลองใช้สื่อก่อนน าไปใช้จริงร่วมด้วย ในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ถึงแม้จะยัง
ใช้วิธีการดั้งเดิม ก็สามารถเปลี่ยนแปลงจากการบรรยายหน้าชั้น การท่องจ า การท าการบ้าน เพ่ิมเติม
ด้วยระบบการวัดวิเคราะห์  การท างานกลุ่ม การศึกษาค้นคว้า การท ารายงาน การทดลอง เพ่ือที่จะ
ท าให้ผู้เรียนอยากเรียน ไม่เบื่อ แต่จะมีความสนุกสนานเข้ามาแทนที่ และที่ส าคัญการจัดการเรียนการ
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สอนไม่ใช่จะท าเฉพาะส านักเรียนหรือโรงเรียนพระปริยัติธรรมหรือโดยวัดเท่านั้น จะต้องสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ให้องค์กร ชุมชน ประชาชน อ่ืนๆ ได้รับรู้ โดยเฉพาะหน่วยงานองค์กรส่วนท้องถิ่น 
(อบต. เทศบาล และ อบจ.) เข้ามามีส่วนสนับสนุน ให้การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ต่อไป 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ  
  5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
   1) ด้านหลักสูตร ถึงแม้จะไม่สามารถปรับหลักสูตรได้มากนัก แต่ควรเพ่ิมเติมเนื้อหา
ที่เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเข้าไปด้วยและเหมาะสมกับผู้เรียน รวมทั้งการพัฒนาต าราเรียนให้
ทันสมัย ง่ายต่อการศึกษาค้นคว้า และสามารถน าเอาความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวันเป็นประโยชน์ 
ต่อการน าไปปฏิบัติ  
   2) ด้านการจัดการเรียนการสอน ควรด าเนินการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูผู้สอนที่ได้
มาตรฐาน การขึ้นทะเบียนวิชาชีพครูผู้สอน ก าหนดแผนพัฒนาครูสอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
และควรมีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ  
   3) ด้านสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน ควรพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัย 
การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสอน และพัฒนาสื่อการเรียนหรือต าราอิเลคทรอนิคส์ร่วมด้วย เพ่ือเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงและใช้สื่อมากยิ่งขึ้นส าหรับการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
   4) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ควรมีการศึกษานอกสถานที่มีศูนย์การเรียนรู้                   
จัดกิจกรรมกลุ่มเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนเพ่ิมขึ้น ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ้น         
และเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์มากกว่าการท่องจ า อาจรวมถึงการศึกษาวิจัยร่วมด้วย  
   5) ด้านการวัดผลและประเมินผล เน้นทั้งการประเมินมาตรฐานสถานศึกษา 
นักเรียน และครูผู้สอนทุกๆ 3 ปี เพ่ือเป็นการยกระดับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีให้ได้
มาตรฐาน ควรปรับปรุงการทดสอบให้มีความถี่เพ่ิมข้ึน ปรับปรุงการออกข้อสอบให้มีความหลากหลาย  
  5.3.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวิจัยในครั้งต่อไป  
   1) การวิจัยและพัฒนาวิธีการเรียนการสอนในการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีในส านักเรียนเพื่อเปรียบเทียบผลว่าเป็นอย่างไร  
   2) วิจัยและพัฒนาการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ว่าเป็นอย่างไร  
   3) วิจัยและพัฒนาระบบการประเมินผลการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม          
แผนกบาลี ว่าเป็นอย่างไร 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง  รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี  

ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 
 

ค าชี้แจง  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรูปแบบการบริหารคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค 5 ข้อมูลที่ได้จะน าไปประกอบการพัฒนาบริหารคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 ที่เป็น
กรอบแนวทางที่เป็นมาตรฐาน สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งท่านเป็นผู้หนึ่งที่มี
ความรู้ ความสามารถในด้านการบริหารคณะสงฆ์ ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามนี้จะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหารคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 ในปัจจุบันและอนาคต             
การให้ข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยขอให้ท่านตอบค าถามตามความเป็นจริงที่ท่านรู้และประสบอยู่ในปัจจุบัน           
ซึ่งค าตอบทุกค าตอบของท่าน ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับทุกข้อค าตอบ และจะน าเสนอข้อมูลที่เป็น
ภาพรวมเท่านั้น โดยขอให้ท่านศึกษาประเด็นค าถามต่างๆ ที่แนบมาพร้อมนี้ จนเข้าใจแล้วจึงจะท า
การพูดคุยกับนักวิจัยในประเด็นค าถามต่างๆ เหล่านั้นต่อไป ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องทั้งหมดหรือเป็น
บางส่วนขอให้ท่านตอบเท่าที่ท่านมีข้อมูล 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ ด้วยความ
ขอบพระคุณยิ่ง   
 
 
 

ขวัญรัก  เกษรบัว 
นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริง

เกี่ยวกับตัวท่าน 
 
1. อายุ 
   ต่ ากว่า 30 ปี   31 – 35  ปี 
   36 – 40 ปี   41 – 45 ปี 
   46 – 50 ปี   ตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป 
 
2. พรรษา 
   ต่ ากว่า 5 พรรษา  6 – 9  พรรษา 
   10 พรรษาขึ้นไป 
 
3. วุฒิการศึกษาสูงสุดแผนกสามัญ 
   ต่ ากว่าปริญญาตรี   ปริญญาตรี 
   ปริญญาโท   ปริญญาเอก 
 
4. วุฒิการศึกษาสูงสุดแผนกบาลี 
   เปรียญตรี (ประโยค 1-2 –ป.ธ. 3)  
   เปรียญโท (ป.ธ.4, 5, 6) 
    เปรียญเอก (ป.ธ.7, 8 ,9) 
 
5. ต าแหน่งหน้าที่ 
   พระลูกวัด  พระสังฆาธิการ 
   คร-ูอาจารย์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
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ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป (ส าหรับผู้เรียน) 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริง
เกี่ยวกับตัวท่าน 
 
1. อายุ 
   ต่ ากว่า 15 ปี   15 - 17 ปี 
   ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 
 
2. สถานภาพ 
   พระภิกษุ   สามเณร 
 
3. วุฒิการศึกสูงสุดแผนกสามัญ 
   ประถมศึกษาปีที่ 6   มัธยมศึกษาปีที่ 3 
   มัธยมศึกษาปีที ่6   ปริญญาตรี 
 
4. ก าลังศึกษาบาลีในระดับ 
   เปรียญตรี (ประโยค 1-2 –ป.ธ. 3) 
   เปรียญโท (ป.ธ. 4, 5, 6)   เปรียญเอก (ป.ธ.7, 8, 9) 
 
5. ภูมิล าเนาเดิม 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ภาคเหนือ 
   ภาคกลาง  ภาคใต้ 
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ตอนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ลงใน ช่องระดับการปฏิบัติตามความเป็นจริง 
 

ข้อ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

มา
กท

ี่สุด
 (4

) 

มา
ก 

(3
) 

ปา
นก

ลา
ง (

2)
 

น้อ
ย 

(1
) 

ด้านหลักสูตร 
1. การวิเคราะห์หลักสูตรบาลีสนามหลวงก่อนน าไปสอน     
2. การจัดการเรียนรู้ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร     
3. การจัดการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ     
4. จัดหลักสูตรตรงตามความต้อองการและความถนัดของ

ผู้เรียนแต่ละระดับชั้น 
    

5. การจัดท าแผนการสอนครอบคลุมเนื้อหาวิชาในหลักสูตร     
6. การประชุมชี้แจงให้ครูผู้สอนเข้าใจการน าหลักสูตรไปใช้ใน

การสอน 
    

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1. การจัดท าคู่มือประกอบการเรียนการสอนในแต่ละวิชา     
2. การวางแผนการจัดการเรียนการสอนไว้ตลอดปี     
3. การจัดให้มีครูผู้สอนอย่างพอเพียงและได้คุณภาพในแต่ละ

ชั้นเรียน 
    

4. บันทึกหลังการสอนสรุปและรายงานผลการเรียนและการ
สอนเป็นประจ าทุกปี 

    

5. น าผลการสอบประจ าปีมาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงส าหรับ
วางแผนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

    

6. น าผลการสอนมาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงส าหรับวาง
แผนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

    

ด้านสื่อการเรียนการสอน 
1. การใช้สื่อและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนตาม

เนื้อหาอย่างเหมาะสม 
    

2. ครมูีสื่อการสอนเพ่ือเร้าความสนใจของผู้เรียน     
3. การประยุกต์ใช้สื่อสมัยใหม่เพ่ือช่วยในการเรียนการสอนบาลี     
4 การน าผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาช่วยในการเรียนการ

สอนเพ่ือเตรียมตัวสอบสนามหลวง 
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ข้อ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

มา
กท

ี่สุด
 (4

) 

มา
ก 

(3
) 

ปา
นก

ลา
ง (

2)
 

น้อ
ย 

(1
) 

5. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมกับผู้เรียน
แต่ละระดับชั้น 

    

6. การน าสื่อตามสภาพจริงมาช่วยในการเรียนการสอนบาลี     
7. การน าผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาช่วยในการผลิตสื่อ

ส าหรับการเรียนกาสอนบาลี 
    

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การสอนแบบบูรณาการทั้งเนื้อหาและวิธีการ     
2. การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม     
3. การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง     
4. สอนเน้นการปฏิบัติที่สอดคล้องกับสภาพจริงใน

ชีวิตประจ าวัน 
    

5. การจัดกิจกรรมโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างผู้เรียน     
6. การมอบหมายและตรวจงานอย่างสม่ าเสมอ     

การวัดผลและประเมินผล 
1. การวัดผลเพื่อปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน     
2. การประเมินความพร้อมและพ้ืนฐานของนักเรียน     
3. การประเมินจากการปฏิบัติ เช่น การบ้าน เป็นต้น     
4. การประเมินตามสภาพที่เป็นจริง     
5. การจัดสอบซ่อมเสริมกรณีที่มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน     
6. การวางแผนก าหนดระยะเวลาการวัดและประเมินผล     

นโยบายการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
1. นโยบายการจัดการศึกษาโดยมหาเถรสมาคมมีความ

ชัดเจนเหมาะสม 
    

2. นโยบายการจัดการศึกษาโดยมหาเถรสมาคมสามารถ
น าไปปฏิบัติได้ดี 

    

3. กฎหมายคณะสงฆ์ให้อ านาจเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด 
เจ้าอาวาส เหมาะสม 

    

4. คณะกรรมการจังหวัดก าหนดนโยบายและส่งเสริมการจัด
การศึกษาเหมาะสม 

    

5. นโยบายและกฎหมายคณะสงฆ์ช่วยส่งเสริมการจัดการศึกษา     
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ข้อ ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

มา
กท

ี่สุด
 (4

) 

มา
ก 

(3
) 

ปา
นก

ลา
ง (

2)
 

น้อ
ย 

(1
) 

ปัจจัยการบริหารจัดการการศึกษา 
1. สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนมีความเหมาะสม     
2. สภาพแวดล้อมการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเอ้ือต่อ

การเรียนรู้ 
    

3. บรรยากาศโรงเรียนช่วยส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียน
การสอน 

    

4. โรงเรียนมีการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ
ต่อเนื่อง 

    

5. โรงเรียนมีสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอ
เหมาะสม 

    

6. หน่วยงานต้นสังกัดจัดสรรงบประมาณให้อย่างเพียงพอ     
7. โรงเรียนต้องช่วยเหลือตนเองโดยการแสวงหาเงินบริจาค

เป็นประจ า 
    

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
1. โรงเรียน วัด ชุมชน มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน     
2. โรงเรียน วัด ชุมชนได้จัดให้มีเวทีประชาคมในการค้นหา 

อภิปรายปัญหา 
    

3. แผนพัฒนาโรงเรียนเกิดจากการวางแผนร่วมกันกับชุมชน     
4. มีการประชุมชี้แจง ก ากับ ติดตามงาน กิจกรรมระหว่าง

โรงเรียนกับชุมชน 
    

5. ผู้น าชุมชนมีบทบาทต่อทิศทางการพัฒนาและสนับสนุน
โรงเรียน 

    

6. ชุมชนร่วมประเมินผลและสะท้อนปัญหาการด าเนินงาน
ของโรงเรียน 
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ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนา 
ค าชี้แจง โปรดให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนา 
 
1. ปัญหา/ อุปสรรค ด้านหลักสูตร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. แนวทางการพัฒนา ด้านหลักสูตร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3. ปัญหา/ อุปสรรค ด้านการจัดการเรียนการสอน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4. แนวทางการพัฒนา ด้านการจัดการเรียนการสอน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
5. ปัญหา/ อุปสรรค ด้านสื่อการเรียนการสอน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
6. แนวทางการพัฒนา ด้านสื่อการเรียนการสอน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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7. ปัญหา/ อุปสรรค ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
8. แนวทางการพัฒนา ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
9. ปัญหา/ อุปสรรค ด้านการวัดและประเมินผล 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
10. แนวทางการพัฒนา ด้านการวัดและประเมินผล 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี  

ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5” 
ผู้ให้สัมภาษณ์
.................................................................................................................................... ............ 
 
นิยามศัพท์ 
 1. สาระเนื้อหาในการศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาในระบบ จะจัดท าหลักสูตรเป็น
ตัวก าหนดเนื้อหาสาระหลักสูตรในหลักสูตรกลางแต่ละระดับขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้สถานศึกษา
แต่ละแห่งสามารถจัดเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับท้องถิ่นได้ด้วย โดยมีเนื้อหาสาระที่ทันสมัย ทันต่อ
เหตุการณ์ เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา 
ทั้งนี้ต้องทบทวนเนื้อหาสาระ เพ่ือปรับแก้ไขให้ถูกต้องทันสมัย และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน 
 2. ครู ครูผู้สอน หมายถึง การที่ผู้ ให้การเรียนรู้  ผู้ถ่ายทอดเนื้อหาสาระได้แก่ ครู          
และอาจารย์ ซึ่งถือเป็นผู้ประกอบอาชีพชั้นสูง บุคคลเหล่านี้ต้องได้รับการอบรมทั้งในด้านเนื้อหา    
และวิธีการถ่ายทอด เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้ และสาระวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3. สื่อและอุปกรณ์ส าหรับการศึกษา หมายถึง อาคารสถานที่ โต๊ะเก้าอ้ี กระดานเขียน 
หนังสือ แบบเรียน สมุด ดินสอ ตลอดทั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่มีราคาแพงทั้งหลาย เช่น อุปกรณ์ใน
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น สื่อและอุปกรณ์เหล่านี้เป็นส่วนประกอบ
ที่จ าเป็นส าหรับการจัดการศึกษา 
 4. รูปแบบวิธีการเรียนการสอน หมายถึง การศึกษาในระบบยุคปฏิรูปการศึกษา            
เน้นความส าคัญที่ตัวผู้เรียน รูปแบบวิธีการเรียนการสอนใหม่แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งมีกระบวนการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น การระดมความคิด การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การน าชมนอก
สถานที่เรียน การใช้อุปกรณ์เครื่องมือประกอบ 
 5. สถานศึกษาและบรรยากาศแวดล้อม หมายถึง การจัดการศึกษาในระบบ ยังต้องอาศัย
ชั้นเรียนยังเป็นสิ่งจ าเป็น ดังนั้นอาคารสถานที่ห้องเรียน และบรรยากาศแวดล้อมที่ใช้ในการจัด
การศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นซึ่งจะต้องจัดบรรยากาศแวดล้อมที่เอ้ือการเรียนรู้ 
 6. ผู้ เรียน หมายถึง ผู้ เรียนหรือผู้ศึกษาถือเป็นองค์ประกอบส าคัญที่สุดของการจัด
การศึกษา เพราะผู้ เรียนคือผู้รับการศึกษาและเป็นเป้าหมายหลักของการจัดการศึกษา การ
ปรับเปลี่ยนความรู้และพฤติกรรมของผู้เรียน เป็นดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษา การจัดการ
ศึกษาจึงครอบคลุมขั้นตอนที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียนตั้งแต่การเตรียมความพร้อม ส าหรับการ
เรียนรู้ การให้การศึกษาอบรมการประเมินและการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง 
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ประเด็นที่ 1 ด้านสาระเนื้อหาในการศึกษา  
 
1. ในอดีตที่ผ่านมา การจัดสาระเนื้อหาในการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ภาค 5            

เป็นอย่างไร  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..………………………………………………………………………… 

 
2. ในปัจจุบัน การจัดสาระเนื้อหาในการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ภาค 5    

เป็นอยา่งไรมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..………………………………………………………………………… 

 
3. ในอนาคต หากต้องการให้การศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ภาค 5 ถูกต้อง 

เหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ควรมีรูปแบบในด้านเนื้อหาสาระของการศึกษาเป็นอย่างไร
 ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..…………………………………………………………………………
……………………… 
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ประเด็นที่ 2 ด้านครูผู้สอน/บุคลากรทางการศึกษา   
 
1. ในอดีตที่ผ่านมา ด้านครูผู้สอน/บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์

ภาค 5  เป็นอย่างไร (จ านวน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์)   
 ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..………………………………………………………………………… 

 
2. ในปัจจุบัน ด้านครูผู้สอน/บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ภาค 5             

เป็นอย่างไร (จ านวน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์) 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..………………………………………………………………………… 

 
3. ในอนาคต หากต้องการให้การศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ภาค 5 ถูกต้อง 

เหมาะสม ครูผู้สอน/บุคลากรทางการศึกษาควรมีรูปแบบเป็นอย่างไร  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
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ประเด็นที่ 3 ด้านสื่อและอุปกรณ์ส าหรับการศึกษา  
 
1. ในอดีตที่ผ่านมา การจัดการด้านสื่อและอุปกรณ์ส าหรับการศึกษา มีความถูกต้อง เหมาะสม

อย่างไร (พิจารณาสื่อและอุปกรณ ์ ช่องทางการเผยแพร่ ผู้เผยแพร่)  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..………………………………………………………………………… 

 
2. ในปัจจุบัน การจัดการด้านสื่อและอุปกรณ์ส าหรับการศึกษา มีความถูกต้อง เหมาะสมอย่างไร 

อย่างไร (พิจารณาสื่อและอุปกรณ ์ช่องทางการเผยแพร่ ผู้เผยแพร่) 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..………………………………………………………………………… 

 
3. ในอนาคต หากต้องการให้การศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ภาค 5 ถูกต้อง 

เหมาะสม การจัดการด้านสื่อและอุปกรณ์ส าหรับการศึกษา ควรมีรูปแบบเป็นอย่างไร  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
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ประเด็นที่ 4 ด้านรูปแบบวิธีการเรียนการสอน  
 
1. ในอดีตที่ผ่านมา การจัดรูปแบบวิธีการเรียนการสอน ในการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมของ

คณะสงฆ์ภาค 5 มีอะไรบ้าง และมีวิธีการอย่างไร  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..………………………………………………………………………… 

 
2. ในปัจจุบัน การจัดรูปแบบวิธีการเรียนการสอน ในการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมของคณะ

สงฆ์ภาค 5 มีอะไรบ้าง และมีวิธีการอย่างไร 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..………………………………………………………………………… 

 
3. ในอนาคต หากต้องการให้การศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ภาค 5 ถูกต้อง 

เหมาะสม  การจัดรูปแบบวิธีการเรียนการสอน ควรมีรูปแบบอะไรบ้าง และมีวิธีการอย่างไร 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
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ประเด็นที่ 5 ด้านสถานศึกษาและบรรยากาศแวดล้อม  
 
1. ในอดีตที่ผ่านมา การจัดการด้านสถานศึกษาและบรรยากาศแวดล้อมในโรงเรียนพระปริยัติธรรม

ของคณะสงฆ์ภาค 5 เป็นอย่างไรบ้าง   
 ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..………………………………………………………………………… 

 
2. ในปัจจุบัน การจัดการด้านสถานศึกษาและบรรยากาศแวดล้อมในโรงเรียนพระปริยัติธรรมของ

คณะสงฆ์ภาค 5 เป็นอย่างไรบ้าง   
 ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..………………………………………………………………………… 

 
3. ในอนาคต หากต้องการให้การศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ภาค 5 ถูกต้อง 

เหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ควรมีรูปแบบในด้านสถานศึกษาและบรรยากาศแวดล้อมเป็น
อย่างไร   
 ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
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ประเด็นที่ 6 ด้านผู้เรียน 
 
1. ในอดีตที่ผ่านมาการจัดการด้านผู้เรียนในการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ภาค 5 

เป็นอย่างไร (จ านวน การเข้าสู่ระบบ การออกจากระบบ ความรู้ ความสามารถ การมีงานท า 
ความพึงพอใจ) 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..………………………………………………………………….…… 

 
2. ในปัจจุบัน การจัดการด้านผู้เรียนในการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ภาค 5 

เป็นอย่างไร (จ านวน การเข้าสู่ระบบ การออกจากระบบ ความรู้ ความสามารถ การมีงานท า 
ความพึงพอใจ) 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..………………………………………………………………………… 

 
3. ในอนาคต หากต้องการให้การศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ภาค 5 ถูกต้อง 

เหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ควรมีรูปแบบในการจัดการด้านผู้เรียน เป็นอย่างไร  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
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แบบตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี  

ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 

.............................................................. 
ค าชี้แจง    
 1. โปรดพิจารณาองค์ประกอบของเครื่องมืองานวิจัยในทุกประเด็น แล้วให้คะแนนตาม
ความสอดคล้องเชิงโครงสร้าง และเนื้อหา 
 2. จงท าเครื่องหมาย  ในระดับความคิดเห็น  ดังนี้ 
  ค่าคะแนน  + 1 หมายถงึ มีความสอดคล้อง 
  ค่าคะแนน  0    หมายถึง มีความสอดคล้องแต่ยังไม่มีความชัดเจนต้องปรับปรุง 
  ค่าคะแนน  - 1    หมายถึง   ไม่มีความสอดคล้อง 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง ให้กาเครื่องหมาย  ลงในช่อง (    ) ของแบบสอบถาม 
 

ข้อ ข้อค าถาม 

ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 

สอ
ดค

ล้อ
ง 

(+
1)

 

ไม่
แน

่ใจ
 (0

) 

ไม่
สอ

ดค
ล้อ

ง 
(-1

) 

1. อายุ 
  ต่ ากว่า 30 ปี 
  31 – 35  ปี 
  36 – 40  ปี  
  41 – 45 ปี 
  46 – 50 ปี  
  ตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป 

    

2. พรรษา 
  ต่ ากว่า 5 พรรษา 
  6 – 9  พรรษา 
  10 พรรษาขึ้นไป 
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ข้อ ข้อค าถาม 

ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 

สอ
ดค

ล้อ
ง 

(+
1)

 

ไม่
แน

่ใจ
 (0

) 

ไม่
สอ

ดค
ล้อ

ง 
(-1

) 

3. วุฒิการศึกษาสูงสุดแผนกสามัญ 
  ต่ ากว่าปริญญาตรี 
  ปริญญาตรี 
  ปริญญาโท  
  ปริญญาเอก 

    

4. วุฒิการศึกษาสูงสุดแผนกบาลี 
  เปรียญตรี (ประโยค 1-2 –ป.ธ.3 
  เปรียญโท (ป.ธ.4,5,6)  
  เปรียญเอก (ป.ธ.7,8,9) 

    

5. ต าแหน่งหน้าที่ 
  พระลูกวัด     
  พระสังฆาธิการ 
  คร-ูอาจารย์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม   
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (ส าหรับผู้เรียน) 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริง

เกี่ยวกับตัวท่าน 
 

ข้อ ข้อค าถาม 

ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 

สอ
ดค

ล้อ
ง 

(+
1)

 

ไม่
แน

่ใจ
 (0

) 

ไม่
สอ

ดค
ล้อ

ง 
(-1

) 

1. อายุ 
  ต่ ากว่า 15 ปี   
  15 - 17  ปี 
  ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 

    

2. สถานภาพ 
  พระภิกษุ    
  สามเณร 

    

3. วุฒิการศึกสูงสุดแผนกสามัญ 
  ประถมศึกษาปีที่ 6   
  มัธยมศึกษาปีที่ 3 
  มัธยมศึกษาปีที่ 6   
  ปริญญาตรี 

    

4. ก าลังศึกษาบาลีในระดับ 
  เปรียญตรี (ประโยค 1-2 –ป.ธ.3) 
  เปรียญโท (ป.ธ.4,5,6)  
  เปรียญเอก (ป.ธ.7,8,9) 

    

5. ภูมิล าเนาเดิม 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
  ภาคเหนือ 
  ภาคกลาง   
  ภาคใต้ 
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ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย ลงใน ช่องระดับการปฏิบัติตามความเป็นจริง 
 

ข้อ ข้อค าถาม 

ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 

สอ
ดค

ล้อ
ง 

(+
1)

 

ไม่
แน

่ใจ
 (0

) 

ไม่
สอ

ดค
ล้อ

ง 
(-1

) 

ด้านหลักสูตร 
1. การวิเคราะห์หลักสูตรบาลีสนามหลวงก่อนน าไป

สอน 
    

2. การจัดการเรียนรู้ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร     
3. การจัดการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ     
4. จัดหลักสูตรตรงตามความต้อองการและความถนัด

ของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น 
    

5. การจัดท าแผนการสอนครอบคลุมเนื้อหาวิชาใน
หลักสูตร 

    

6. การประชุมชี้แจงให้ครูผู้สอนเข้าใจการน าหลักสูตร
ไปใช้ในการสอน 

    

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1. การจัดท าคู่มือประกอบการเรียนการสอน 

ในแต่ละวิชา 
    

2. การวางแผนการจัดการเรียนการสอนไว้ตลอดปี     
3. การจัดให้มีครูผู้สอนอย่างพอเพียงและได้คุณภาพใน

แต่ละชั้นเรียน 
    

4. บันทึกหลังการสอนสรุปและรายงานผลการเรียน
และการสอนเป็นประจ าทุกปี 

    

5. น าผลการสอบประจ าปีมาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุง
ส าหรับวางแผนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

    

6. น าผลการสอนมาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงส าหรับวาง
แผนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
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ข้อ ข้อค าถาม 

ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 

สอ
ดค

ล้อ
ง 

(+
1)

 

ไม่
แน

่ใจ
 (0

) 

ไม่
สอ

ดค
ล้อ

ง 
(-1

) 

ด้านสื่อการเรียนการสอน 
1. การใช้สื่อและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน

ตามเนื้อหาอย่างเหมาะสม 
    

2. ครูมีสื่อการสอนเพ่ือเร้าความสนใจของผู้เรียน     
3. การประยุกต์ใช้สื่อสมัยใหม่เพ่ือช่วยในการเรียน 

การสอนบาลี 
    

4. การน าผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาช่วยในการเรียน
การสอนเพ่ือเตรียมตัวสอบสนามหลวง 

    

5. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมกับ
ผู้เรียนแต่ละระดับชั้น 

    

6. การน าสื่อตามสภาพจริงมาช่วยในการเรียน 
การสอนบาลี 

    

7. การน าผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาช่วยในการผลิต
สื่อส าหรับการเรียนกาสอนบาลี 

    

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การสอนแบบบูรณาการทั้งเนื้อหาและวิธีการ     
2. การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม     
3. การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง     
4. สอนเน้นการปฏิบัติที่สอดคล้องกับสภาพจริงใน

ชีวิตประจ าวัน 
    

5. การจัดกิจกรรมโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
ผู้เรียน 

    

6. การมอบหมายและตรวจงานอย่างสม่ าเสมอ     
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ข้อ ข้อค าถาม 

ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 

สอ
ดค

ล้อ
ง 

(+
1)

 

ไม่
แน

่ใจ
 (0

) 

ไม่
สอ

ดค
ล้อ

ง 
(-1

) 

การวัดผลและประเมินผล 
1. การวัดผลเพื่อปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน     
2. การประเมินความพร้อมและพ้ืนฐานของนักเรียน     
3. การประเมินจากการปฏิบัติ เช่น การบ้าน เป็นต้น     
4. การประเมินตามสภาพที่เป็นจริง     
5. การจัดสอบซ่อมเสริมกรณีที่มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ 

การประเมิน 
    

6. การวางแผนก าหนดระยะเวลาการวัด 
และประเมินผล 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนา 
ค าชี้แจง โปรดให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนา 
 

ข้อค าถาม 

ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 

สอ
ดค

ล้อ
ง 

(+
1)

 

ไม่
แน

่ใจ
 (0

) 

ไม่
สอ

ดค
ล้อ

ง 
(-1

) 

ปัญหา/ อุปสรรค ด้านหลักสูตร     
แนวทางการพัฒนา ด้านหลักสูตร     
     
ปัญหา/ อุปสรรค ด้านการจัดการเรียนการสอน     
แนวทางการพัฒนา ด้านการจัดการเรียนการสอน     
     
ปัญหา/ อุปสรรค ด้านสื่อการเรียนการสอน     
แนวทางการพัฒนา ด้านสื่อการเรียนการสอน     
     
ปัญหา/ อุปสรรค ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน     
แนวทางการพัฒนา ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน     
     
ปัญหา/ อุปสรรค ด้านการวัดและประเมินผล     
แนวทางการพัฒนา ด้านการวัดและประเมินผล     
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ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ-นามสกุล พระศรีรัตนมุนี ขวัญรัก  เกษรบัว 
วัน เดือน ปี เกิด 4 กุมภาพันธ์ 2514 
สถานที่เกิด จังหวัดสุโขทัย 
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 

ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 
  
ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2537 เปรียญธรรม 9 ประโยค (ป.ธ.9) 
พ.ศ. 2546 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
พ.ศ. 2548 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ประวัติการท างาน   

พ.ศ. 2545 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 
พ.ศ. 2549 - รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและวิชาการ                            

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
- รองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ต าแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ที่ท างานปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

สมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ พ.ศ. 2551  
ที่ “พระศรรีัตนมุนี”   
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