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5820750532031: สาขาวิชา: การบริหารการศึกษา; ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
ค าส าคัญ: หลักอปริหานิยธรรม 7 / โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนา 

สมบัติ เจนสระคู: การบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการกุศล
ของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด (THE SCHOOL ADMNISTRATION BASED ON 
THE SEVEN PRINCIPLES OF APATIHANIYADHAMMA BY THE CHARITY SCHOOLS OF THE 
BUDDHIST TEMPLES IN ROI ET PROVINCE) คณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์: จิราภรณ์ ผันสว่าง, 
ปร.ด., พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์, ปร.ด. 124 หน้า. ปี พ.ศ. 2561. 
  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 
โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียน
ของผู้บริหารตามหลักอปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
จ าแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์การท างาน 3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะในการบริหารโรงเรียน
ของผู้บริหารตามหลักอปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนา
ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดจ านวน 140 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมีค่าความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และค่าความเชื่อม่ัน(Reliability) เท่ากับ 0.94
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยการทดสอบ t-test (Independent Samples) ค่า F-test 
(One–way ANOVA) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปผลการวิจัย พบว่า 
            1. ระดับการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการกุศลของวัด
ทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ด้านพร้อมเพรียงกันประชุม และพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม รองลงมาคือด้านไม่ลุแก่อ านาจ ความอยาก 
ความเห็นแก่ตัว ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านใครเป็นใหญ่ เป็นประธานใหญ่เคารพนับถือผู้ใหญ่ 
  2. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหาร
โรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขต
จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์การท างาน รายด้านและโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 3. ผลการศึกษาข้อเสนอแนะ พบว่า ด้านหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์โรงเรียนควรจัดการประชุม
ใน 2 ลักษณะ คือ การประชุมสามัญประจ าเดือน และการประชุมวิสามัญหรือการประชุมเฉพาะกิจ
ด้านพร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุมโรงเรียนควรก าหนดวัน เวลา ในการจัดประชุม
สามัญประจ าเดือนให้ชัดเจน เพ่ือผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดเตรียมวาระการประชุม 
และข้อเสนอแนะในการประชุมไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในการประชุม ด้านปฏิบัติตามกฎ 



จ 

 

 

ระเบียบของโรงเรียนโรงเรียนควรมีการก าหนดกฎ ระเบียบของโรงเรียนการกุศลร่วมกัน ทั้งนี้จะต้อง
สอดคล้องกับกฎ ระเบียบของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ด้านใครเป็นใหญ่เป็นประธานใหญ่
เคารพนับถือผู้ใหญ่ผู้บริหารควรบริหารจัดการโดยให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการ
บริหารงานในด้านต่างๆ ด้านไม่ลุแก่อ านาจความอยาก ความเห็นแก่ตัวผู้บริหารโรงเรียนควรรับฟัง
ความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านเคารพสักการะสิ่งที่ชุมชน
นั้นนับถือรักสันติ ขัดเกลาจิตใจอยู่เสมอ ผู้บริหารโรงเรียนควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับขนบธรรมเนียม ประเพณี อันดีงามของชุมชนตามโอกาสที่เหมาะสม และด้านเคารพใน
พระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีลผู้บริหารโรงเรียนควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของภิกษุสงค์ ตามโอกาสที่เหมาะสม 
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SOMBAT JANSRAKOO: THE SCHOOL ADMNISTRATION BASED ON THE SEVEN 

PRINCIPLES OF APATIHANIYADHAMMA BY THE CHARITY SCHOOLS OF THE BUDDHIST 
TEMPLES IN ROI ET PROVINCE. ADVISOR COMMITTEE: JIRAPORN PHANSAWANG, Ph.D., 
PHRAKRUVIJITPANYAPORN, PhD. 124 PP. 2018. 
  
 The objectives of the research were  1) to study the school  administration based 
on the Seven Principles of Aparihãniyadhamma by the charity schools of the Buddhist 
temples in Roi Et Province, 2) to compare the attitude of the teachers  and school staff 
members about the administration of the said schools, classified by gender, age and job 
experience, and 3) to find out the suggestions and recommendations related to the 
administration of those particular schools. Samples were education-related personnel, 
totally 140 in number. The tool for collecting the data was the five-rating scale questionnaire 
with content validity in the range of 0.67-1.00 and reliability at 0.94. The data collected 
were analyzed by the computer program, and the statistical devices consisted of Frequency, 

Percentage, mean ( ̅), S.D., t – test (Independent Samples) and F – test(One–way ANOVA). 
 The research results were as follows:  
 1) The school  administration based on the Seven Principles of Aparihãniyadhamma 
by the charity schools of the Buddhist temples in Roi Et Province was found, both in 
overall and individual aspects, to be at the ‘MUCH’ level. Taking into account the 
individual aspects, the item that was found to stand on top of the scale was the aspect 
of harmony in meeting and adjourning from the meeting, followed by the non-submission to 
the power of greed and selfishness and the respect to seniority, respectively.  
 2) The comparison of the attitude of the teachers and education-related personnel 
toward the school administration based on the Seven Principles of Aparihãniyadhamma 
by the charity schools of the Buddhist temples in the said area, classified by gender, 
age and job experience, was found, in an overall aspect, to display no statistically 
significant difference. 
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 3) The recommendations suggested by the respondents comprised the following: 
(1) The perpetual meeting was recommended to arrange in two types, i.e. ordinary 
and extraordinary or ad hoc meeting. (2) For harmonious meeting and harmonious 
adjourning from the meeting, the monthly meeting was suggested to be set in advance 
in order for the participants to get well-prepared and to save time. (3) The observance of 
the rules and regulations required the cooperation of all charity schools in decreeing 
any legislations concerned so that they would comply with the private school enactment. 
(4) To win respect to the seniority required the assignment of the teachers’ participation 
in such and such positions. (5) As regards the non-submission to the power of greed 
and selfishness, the welcoming of views and opinions of the teachers and education-
related personnel was needed. (6) In the case of respectful acceptance of culture and 
traditions or even the cult or faith of the community, it was suggested that the administrators 
or representatives should participate in the cultural and traditional activities held by 
the adjacent community. (7) As for paying homage to the monks, the school administrators 
or representatives were required to participate in the religious functions arranged by 
the temple as regularly as possible. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

สารนิพนธ์ เรื่องการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารตามหลักอปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการกุศล
ของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด สังกัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ส าเร็จลงได้
เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และ
บุคลากรหลายท่านที่ได้กรุณาช่วยเหลือให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ ค าปรึกษาแนะน า 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ให้
ค าแนะน าเป็นอย่างดีมาโดยตลอด 

ขอขอบพระคุณเป็นพิเศษส าหรับ ดร.จิราภรณ์ ผันสว่าง อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และขอกราบนมัสการ
พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์,ดร. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่กรุณาให้ความรู้ ค าแนะน า ค าปรึกษาตลอดจน
ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ เป็นอย่างดี และเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย 

ขอกราบนมัสการขอบพระคุณพระครูสุวรรณสรานุกิจ เจ้าคณะอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด ผู้จัดการ/
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนการกุศลวัดสระทอง พระครูสังฆรักษ์ไชยรัตน์ ชยรตโน,ดร. และดร.กุศล ศรีสารคาม
ที่กรุณาให้ค าปรึกษาแนวทางการท าวิจัย แนะน า รวมถึงตรวจสอบและปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ท าให้เครื่องมือในการวิจัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ขอขอบพระคุณเจ้า คณะครูและท่านผู้บริหารโรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนา 
ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดทั้ง 10 โรงเรียน ที่กรุณาเป็นธุระในการกรอกเครื่องมือวิจัย และรวบรวม
เครื่องมือวิจัยของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดให้กับผู้วิจัยตามเวลาที่ก าหนด ขอบคุณ คุณศิริวรรณ วงษ์มณ ี
คุณฐิติกานต์ ยอดปิ่นไกร เจ้าหน้าที่การเงิน – บัญชี และธุรการที่เป็นธุระช่วยถ่ายเอกสาร จัดพิมพ์งานวิจัย
บางส่วนให้จนส าเร็จ และท่านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและไม่ได้เอ่ยนาม แต่มีส่วนร่วมให้การท าสารนิพนธ์ 
ส าเร็จลุล่วงด้วยดี คุณค่าและประโยชน์ที่เกิดจาการท าสารนิพนธ์ฉบับนี้ผู้วิจัยของบูชาคุณความดีชอง
บิดามารดาและครอบครัว อุปัชฌาย์อาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ตั้งแต่อดีต จวบจนปัจจุบัน  
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 

ความท�าทายท่ีเปนพลวัตของโลกศตวรรษท่ี 21 ท้ังในส วนท่ีเปนแรงกดดันภายนอก ได�แก  
การเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื่องมาจากการปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) 
การเปลี่ยนแปลงสู อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution)การดําเนินการเพ่ือบรรลุ
เปHาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนขององคJการสหประชาชาติ 2573 (Sustainable Development Goals 
: SEGs 2030) ท่ีประเทศไทยได�ให�สัตยาบัน รวมท้ังผลกระทบของการเปนประชาคมอาเซียน และ
ความต�องการกําลังคนท่ีมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ประกอบกับแรงกดดันจากภายในของประเทศจาก
การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรท่ีส งผลให�ประเทศเข�าสู สังคมสูงวัยอย างสมบูรณJในอนาคตอันใกล� 
การติดกับดักประเทศท่ีมีรายได�ปานกลาง ทัศนคติ ความเชื่อ ค านิยม วัฒนธรรม และพฤติกรรมของ
ประชากรท่ีปรับเปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัตนJ การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีส งผลให�
ทรัพยากรของประเทศถูกทําลายและเสื่อมโทรมอย างรวดเร็ว รวมท้ังระบบการศึกษาท่ียังมีป^ญหา
หลายประการ นับต้ังแต ป^ญหาคุณภาพของคนไทยทุกช วงวัย ป^ญหาคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การศึกษาในทุกระดับ จุดอ อนของระบบการศึกษาและการพัฒนาและการพัฒนาบุคลากรด�าน
วิทยาศาสตรJ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี และการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ียังไม เหมาะสม 
ขาดความคล องตัว ยังมีความเหลื่อมล้ําในด�านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา รวมท้ังป^ญหา
ด�านคุณธรรม จริยธรรม และการขาดความตระหนักถึงความสําคัญของการมีวินัย ความซ่ือสัตยJสุจริต 
และการมีจิตสาธารณะของคนไทยส วนใหญ  ส งผลกระทบต อระบบการศึกษา ท่ีต�องปรับเปลี่ยนให�
สนองและรองรับความท�ายทายดังกล าว จึงมีความจําเปนท่ีประเทศไทยต�องปฏิรูปการศึกษา เพ่ือให�
ระบบการศึกษาเปนกลไกหลักของการขับเคลื่อนประเทศ ภายใต�รัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย
ฉบับใหม  กรอบยุทธศาสตรJชาติระยะ 20 ปa (พ.ศ. 2560-2579) และกรอบทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) เพ่ือให�สามารถนําพาประเทศไปสู ความ
ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนในอีก 20 ปaข�างหน�า (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, หน�า ง) 

จากแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล าวข�างต�น แผนการศึกษาฉบับนี้ จึงได�กําหนดวิสัยทัศนJ 
(Vision) ไว�ดังนี้ “คนไทยทุกคนได
รับการศึกษาและเรียนรู
ตลอดชีวิตอย�างมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอย�าง
เป&นสุข สอดคล
องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 
โดยมีวัตถุประสงคJในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ 1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให�เปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะ
และสมรรถนะท่ีสอดคล�องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห งชาติ และยุทธศาสตรJชาติ 3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให�เปนสังคมแห งการเรียนรู� และ
คุณธรรม จริยธรรม รู�รักสามัคคี และร วมมือผนึกกําลังมุ งสู การพัฒนาประเทศอย างยั่งยืน ตามหลัก
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) เพ่ือนําประเทศไทยก�าวข�ามกับดักประเทศท่ีมีรายได�ปานกลาง 
และความเหลื่อมล้ําภายในประเทศลดลง (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, หน�า ฉ) 

การศึกษาเปนเครื่องมือในการสร�างคน สร�างสังคม และสร�างชาติเปนกลไกหลักในการพัฒนา
กําลังคนให�มีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตอยู ร วมกับบุคคลอ่ืนได�อย างเปนสุขในกระแสการเปลี่ยนแปลง
อย างรวดเร็วของโลกศตวรรษท่ี 21 เนื่องจากการศึกษามีบทบาทสําคัญในการสร�างความได�เปรียบ
ของประเทศเพ่ือการแข งขันและยืนหยัดในเวทีโลกภายใต�ระบบเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนพลวัต 
ประเทศต างๆ ท่ัวโลกจึงให�ความสําคัญและทุ มเทกับการพัฒนาการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษยJ
ของตนให�สามารถก�าวทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาค และ
ของโลก ควบคู กับการธํารงรักษาอัตลักษณJของประเทศในส วนของประเทศไทยได�ให�ความสําคัญกับ
การจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยให� มีทักษะ ความรู�
ความสามารถ และสมรรถนะท่ีสอดคล�องกับความต�องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, หน�า 1) 

เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
ได�กําหนดทิศทางการบริหารไว�ในมาตรา 39 ว า “ให�กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษาท้ังด�านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการ 
และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง...” จากข�อกําหนด
ดังกล าวโรงเรียนหรือสถานศึกษาจึงมีอํานาจหน�าท่ี และความรับผิดชอบการบริหารงานด�านการ
บริหารท่ัวไป วิชาการ บริหารงานบุคคล และงบประมาณเพ่ือให�เกิดผลสัมฤทธิ์ด�านการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ในขณะเดียวกันต�องให�เกิดผลสัมฤทธิ์สอดคล�องกับบริบทของชุมชนท่ี
สถานศึกษาต้ังอยู  โดยสถานศึกษาแต ละแห งต�องกําหนดเปHาหมายของตนเองในการพัฒนาผู�เรียนให�
เปนท้ังคนดี คนเก ง และคนมีความสุขในระดับใด ระดับหนึ่ง ซ่ึงสอดคล�องกับบริบทของผู�เรียนและ
ชุมชน ความดีความเก งและความสุขของผู�เรียนในแต ละพ้ืนท่ีภูมิศาสตรJ ท่ีสถานศึกษาต้ังอยู อาจ
แตกต างกันออกไป ข้ึนอยู กับสภาพแวดล�อมทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และความคาดหวังของ
ผู�ปกครอง เก่ียวกับการศึกษา ผู�มีหน�าท่ีเก่ียวข�องและรับผิดชอบของสถานศึกษา ได�แก  ผู�บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา จึงต�องมีความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับบริบท
ของชุมชน และบริหารจัดการศึกษาให�สอดคล�องกับบริบทชุมชนท้ังบริบท ทางเศรษฐกิจสังคม 
การเมือง เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล�อม (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2546, หน�า 1-2) 

การศึกษาเอกชนได�เข�ามามีส วนร วมในการจัดการศึกษาของประเทศมาเปนระยะเวลายาวนาน 
ซ่ึงนอกจากจะช วยแบ งเบาภาระในการจัดการศึกษาให�กับรัฐแล�ว ยังช วยสร�างโอกาสทางการศึกษา 
ช วยทําให�ระบบการศึกษาเกิดการแข งขันด�านคุณภาพ เปนทางเลือกให�กับผู�ปกครองและผู�เรียน รัฐให�
ความสําคัญกับการศึกษาเอกชนอย างต อเนื่อง มีการกําหนดเก่ียวกับการส งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาเอกชนไว�ในรัฐธรรมนูญ กฎหมายว าด�วยการศึกษาแห งชาติ กฎหมายว าด�วยโรงเรียนเอกชน 
แผนการศึกษาแห งชาติ มติคณะรัฐมนตรี โดยในป^จจุบันมีโรงเรียนเอกชนในความรับผิดชอบของ
สํานักงานคณะกรรมการส งเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน 12,641 แห ง จํานวนนักเรียน 3,489,091 คน 
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, หน�า ค) 
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โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาจัดว าเปนทางเลือกอีกทางหนึ่งซ่ึงได�รับอนุญาต
ให�จัดต้ังเปนโรงเรียนตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนพุทธศักราช 2488 ซ่ึงได�จัดการเรียนการสอน
แบบเดียวกับโรงเรียนสามัญท่ัวไปขณะเดียวกันก็มีจุดเน�นท่ีต�องการให�นักเรียนนั้นมีคุณธรรมจริยธรรม
โดยมีจุดประสงคJมุ งเสริมสร�างความรู�ความเข�าใจในหลักธรรมซ่ึงนาไปสู การประพฤติปฏิบัติตาม
หลักธรรมและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย างถูกต�องโดยการควบคุมกายวาจาใจให�อยู ในกรอบ
คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามไม เบียดเบียนตนเองและบุคคลอ่ืนสามารถสร�างประโยชนJ
ให�แก ตนเองและสังคมตลอดจนมีลักษณะของความเปนผู�นําและผู�ตามท่ีดีเพ่ือการดํารงตนเปน
พลเมืองท่ีดีในสังคมประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยJเปนประมุขขณะเดียวกันโรงเรียนก็ได�รับการ
สนับสนุนจากคณะสงฆJซ่ึงเปnดโอกาสให�วัดพระสงฆJและชุมชนได�เข�ามามีบทบาทในการจัดการศึกษา
อย างเต็มท่ีโดยมีกระทรวงศึกษาศึกษาธิการได�ส งเสริมสนับสนุนและให�การอุดหนุนแก โรงเรียนเปนพิเศษ
เพราะถือว าโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเปนโรงเรียนต�นแบบประเภทการจัดการศึกษาสงเคราะหJ
ให�แก บุคคลท่ีไม สามารถพ่ึงตนเองได�หรือไม มีผู�ดูแลหรือด�อยโอกาสในปaการศึกษา 2520 สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชนได�ออกนโยบายและแผนงานให�สอดคล�องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห งชาติ พ.ศ. 2520 จึงได�เพ่ิมเติมนโยบายการพัฒนาการศึกษาในด�านปริมาณว า จะ
ส งเสริมการจัดโรงเรียนราษฎรJการกุศลมากข้ึนเปนพิเศษ (ผ องศรี เรียงตระกูล, 2554, หน�า 19) 

โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาได�รับการพัฒนาให�มีความเจริญก�าวหน�าและ
เปนโรงเรียนท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนจากเดิมมากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนโดยเฉพาะให�การ
สนับสนุนถึงร�อยละ100ตามแนวทางของบัตรอุดหนุนค าเล าเรียนทาให�โรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนามีหลักประกันความม่ันคงด�านการเงินจากรัฐในระดับหนึ่งอย างไรก็ตามการพัฒนา
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาให�มีความเจริญก�าวหน�ายั่งยืนนั้นจะหวังเพียงการ
สนับสนุนจากงบประมาณท่ีเปนเพียงเงินอุดหนุนอย างเดียวเท านั้นไม เปนการพอเพียงผู�บริหาร
โรงเรียนและคณะครูซ่ึงเปนผู�ท่ีต�องปฏิบัติงานในโรงเรียนจําเปนท่ีต�องมีแนวความคิดและหลักการ
ทํางานให�สอดคล�องกับความต�องการของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลกด�วยจึงจะทําให�การ
พัฒนาโรงเรียนประสบผลสําเร็จได� (อุดม นาณิ, 2553, หน�า 5) 

โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนา เปนแหล งสร�างและพัฒนาทรัพยากรมนุษยJให�มี
โอกาสได�เรียนรู�ทางวิชาการควบคู ไปกับการฝpกอบรมคุณธรรมตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา โดย
มีเจ�าอาวาสเปนผู�รับใบอนุญาต โรงเรียนได�รับการจัดต้ังเพ่ือเปนการกุศลให�ผู�มีฐานะยากจนได�รับ
การศึกษาเล าเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน ดังนั้นโรงเรียนเอกชนการกุศลทางพระพุทธศาสนาจึงเปนอีก
ทางเลือกหนึ่งของสถาบันการศึกษาท่ีน าสนใจในการส งบุตรหลานไปเรียนเพ่ือให�ได�มีโอกาสได�เรียนท้ัง
วิชาการต าง และมีโอกาสได�รับการกล อมเกลาจิตใจด�วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ท้ังนี้เพ่ือเปน
การส งเสริมให�เยาวชนเปนคนดี คนเก งในสังคม โดยมีแนวทางการพัฒนาบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
โดยการพัฒนาให�เปนโรงเรียนต�นแบบด�านการพัฒนาความรู� ควบคู กับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
คณะสงฆJควรเข�ามามีส วนร วมทางการบริหารและการจัดการในโรงเรียน และผู�บริหารสถานศึกษา
จะต�องสามารถนําสถานศึกษาให�ดําเนินการไปได�ด�วยการกําหนดแผนงาน วิธีการ และข้ันตอนต างๆ 
ในการปฏิบัติงานไว�อย างมีระบบ (พระครูวชิรป^ญญานโยค (บุญเรือง รวิวํโส), 2559, หน�า 1)  
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โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาท่ัวประเทศ ป^จจุบันในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
กํากับดูแลโดยสํานักงานคณะกรรมการส งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ในส วนของต างจังหวัดกํากับ
ดูแลโดยสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด และสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด (สําหรับ 4 จังหวัดภาคใต�) 
(ข�อมูล ณ 10 มิถุนายน 2559) มีจํานวน 162 โรงเรียน นักเรียน 110,317 รูป/คน (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, หน�า 36) 

โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนา ในเขตจังหวัดร�อยเอ็ดป^จจุบัน (ข�อมูล ณ 10 
มิถุนายน 2560 ) มีจํานวน 10 โรงเรียน ในจํานวนนี้ มี 5 โรงเรียนท่ีมีจํานวนนักเรียน มากกว า 500 
คน มีจํานวน 4 โรงเรียนท่ีมีจํานวนนักเรียนมากกว า 300 คน แต ไม เกิน 500 คน และอีก 1 โรงเรียน 
ท่ีนักเรียนไม เกิน 200 คน นอกจากนี้มีโรงเรียน 5 โรงเรียนท่ีมีสถิตินักเรียนลดลงต อเนื่องกัน 3 ปa 
และมีป^ญหาการบริการจัดการท้ังในด�านของบริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ บริหารท่ัวไป และ
โดยเฉพาะอย างยิ่งการบริหารวิชาการท่ีผลการทดสอบระดับชาติ O-NET มีผลการทดสอบลดลงทุกปa 
รวมถึงการร�องเรียนเรื่องการบริหารงานท่ีขาดธรรมาภิบาล การจ ายเงินเดือน/ค าตอบแทนไม ตรงตาม
วุฒิปริญญาตรี หรือการรับสมัครครู และบุคลากรทางการศึกษาไม ตรงกับคุณสมบัติของตําแหน ง 
(สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด, 2560, หน�า 6) 

จากเหตุดังกล าวในฐานะผู�วิจัย เปนผู�บริหารโรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนา จึง
มีความสนใจท่ีจะทําวิจัย ในเรื่อง การบริหารโรงเรียนของผู�บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 
โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนา ในเขตจังหวัดร�อยเอ็ด เพ่ือเปนการศึกษาว าผู�บริหารมีนํา
หลักธรรมดังกล าวไปใช�ในการบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ในเขตจังหวัดร�อยเอ็ด
มากน�อยเพียงใด 

 
1.2 วัตถุประสงค!ของงานวิจัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาการบริหารโรงเรียนของผู�บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการกุศล
ของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร�อยเอ็ด 

1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนของผู�บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 โรงเรียน
การกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร�อยเอ็ด จําแนกตาม เพศ อายุ และประสบการณJ
การทํางาน 

1.2.3 เพ่ือศึกษาข�อเสนอแนะในการบริหารโรงเรียนของผู�บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 
โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร�อยเอ็ด 

 
1.3 สมมุติฐานของการวิจัย 

1.3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีเพศต างกันมีความคิดเห็นต อการบริหารโรงเรียนของ
ผู�บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัด
ร�อยเอ็ด แตกต างกัน  

1.3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอายุต างกันมีความคิดเห็นต อการบริหารโรงเรียนของ
ผู�บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัด
ร�อยเอ็ด แตกต างกัน 
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1.3.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณJการทํางานต างกันมีความคิดเห็นต อการ
บริหารโรงเรียนของผู�บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนา
ในเขตจังหวัดร�อยเอ็ด แตกต างกัน 

 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

1.4.1 ขอบเขตด*านประชากร 
ประชากรท่ีใช�ในการวิจัย ได�แก  ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติหน�าท่ีในโรงเรียนการกุศล

ของวัดทางพระพุทธศาสนา ในเขตจังหวัดร�อยเอ็ด จํานวน 219 คน  
1.4.2 ขอบเขตด*านตัวแปรท่ีศึกษา 
ตัวแปรต*น ได�แก  ป^จจัยส วนบุคคล ประกอบด�วยเพศ อายุ และประสบการณJการทํางาน 
ตัวแปรตาม ได�แก การบริหารของผู�บริหารตามหลักอปริหานิยธรรม 7 ประการ ของผู�บริหาร

โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร�อยเอ็ด ผู�วิจัยได�สังเคราะหJสาระสําคัญของ
หลักอปริหานิยธรรม 7 ให�สอดคล�องกับการบริหารจัดการในโรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนา
ในเขตจังหวัดร�อยเอ็ด ดังนี้    

 1) หม่ันประชุมกันเนืองนิตยJ 
 2) พร�อมเพรียงกันประชุม พร�อมเพรียงกันเลิกประชุม 
 3) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน 
 4) ใครเปนใหญ  เปนประธานใหญ  เคารพนับถือผู�ใหญ  
 5) ไม ลุแก อํานาจ ความอยาก ความเห็นแก ตัว 
 6) เคารพสักการะสิ่งท่ีชุมชนนั้นนับถือ รักสันติ ขัดเกลาจิตใจอยู เสมอ 
 7) เคารพในพระภิกษุสงฆJผู�ทรงศีล 
1.4.3 ขอบเขตด*านพ้ืนท่ี ได�แก  โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนา ในเขตจังหวัด

ร�อยเอ็ด จํานวน 10 โรงเรียน  
1.4.4 ขอบเขตด*านระยะเวลา ผู�วิจัยได�ดําเนินการในปaการศึกษา 2560 
 

1.5 ประโยชน!ที่คาดว4าจะได*รับ 
1.5.1 ทราบผลการบริหารโรงเรียนของผู�บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการ

กุศลของวัดทางพระพุทธศาสนา ในเขตจังหวัดร�อยเอ็ด 
1.5.2 ทราบผลการเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนของผู�บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 

โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนา ในเขตจังหวัดร�อยเอ็ด จําแนกตามเพศ อายุ และ
ประสบการณJการทํางาน 

1.5.3 ทราบข�อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารโรงเรียนของผู�บริหารตามหลักอปริหานิยธรรม 7 
โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร�อยเอ็ด เพ่ือท่ีผู�บริหารจะได�นําข�อมูลท่ีได� 
ไปใช�ในการปรับปรุงการบริหารโรงเรียนให�เกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลต อไป 
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1.6 นิยามศัพท!เฉพาะ 
การบริหารโรงเรียน หมายถึง การดําเนินงานทางการศึกษาของผู�บริหาร ผู�ช วยผู�บริหารใน

การอํานวยการ การส งเสริม สนับสนุน รวมถึงการพัฒนาในด�านวิชาการ บุคคล งบประมาณ และ
บริหารท่ัวไปของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ท่ีเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงคJทางการศึกษา อย างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 

การบริหารโรงเรียนของผู*บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 หมายถึง การบริหารจัดการ
คุณภาพท่ีมีประจําตัวโดยเฉพาะของอปริหานิยธรรม ซ่ึงได�แก ความไม เสื่อมหรือความเจริญก�าวหน�า ท่ี
ทําให�การปกครองมีความเจริญโดยท่ีไม มีทางเสื่อม ธรรมอันไม เปนท่ีต้ังแห งความเสื่อม ธรรมท่ีทําให� 
ไม เสื่อม เปนไปเพ่ือความเจริญฝtายเดียว ประกอบด�วย 7 ประการ คือ 

 1) หม่ันประชุมกันเนืองนิตยJ หมายถึง การพบปะ ประชุมปรึกษาหารือกันสมํ่าเสมอ 
เพ่ือแก�ไขป^ญหา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกันยอมรับในเหตุท่ีถูกต�องท่ีเปนประโยชนJ 
เพ่ือความเข�าใจท่ีดีต อกันของทุกในสังคม ในองคJกร 

 2) พร�อมเพรียงกันประชุม พร�อมเพรียงกันเลิกประชุม หมายถึง กิจอันควรทํา เพ่ือให�
เกิดความยุติธรรมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของหมู คนท่ีอยู ร วมกัน ได�ทราบข�อมูลเหมือนกัน ไม กิน
แหนงแคลงใจกันจะทํางานอะไรก็สําเร็จการประชุม – เลิกประชุมและกระทํากิจท่ีควรทําโดยพร�อม
เพียงกันเพ่ือให�เกิดความยุติธรรมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของหมู คนท่ีอยู รวมกันไม กินแหนงแคลงใจกัน
จะทํางานอะไรก็สําเร็จได�เช นในครอบครัวมีอะไรปรึกษาหารือกันก็ต�องอยู พร�อมๆกันเพ่ือทุกคนจะได�
ยอมรับในสิ่งท่ีจะทําลงไปด�วยความเต็มใจซ่ึงการพร�อมเพียงกันประชุมเลิกประชุมโดยพร�อมเพียงกัน
ซ่ึงเปนในหลักการของหลักการการประชุมท่ีดี 

 3) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน หมายถึง การประพฤติตามและยึดถือระเบียบ 
กติกาของโรงเรียนท่ีบัญญัติไว�แล�ว เปนกฎเกณฑJของโรงเรียนท่ีคนหมู มากต�องปฏิบัติตาม เพ่ือให�เปน
แนวปฏิบัติในการทํางานเปนไปในทิศทางเดียวกัน ไม ขัดแย�งเพราะมีกฎระเบียบไว�ยึดถือ รวมถึงจะได�
ไม เปนข�ออ�างของคนไม ทํางานตามกฎ 

 4) ใครเปนใหญ  เปนประธานใหญ เคารพนับถือผู�ใหญ  หมายถึง การเคารพ นับถือและ
รับฟ̂งคําสั่งสอนของผู�เปนใหญ  เพราะผู�ใหญ เกิดก อนมีประสบการณJมากกกว า ประกอบกับการอยู 
ร วมกันในสังคมต�องมีผู�นํา ถ�าเราให�การเคารพและเชื่อฟ̂งผู�นํา สังคมจะไม วุ นวาย 

 5) ไม ลุแก อํานาจความอยาก ความเห็นแก ตัว หมายถึง การเสียสละด�วยการลดทอน
กิเลสตัณหา ท่ีก อให�เกิดความอยาก เพราะความอยากความเห็นแก ตัวนําไปสู การทุจริตในโรงเรียนในสถาบัน 

 6) เคารพสักการะสิ่งท่ีชุมชนนั้นนับถือรักสันติ ขัดเกลาจิตใจอยู เสมอ หมายถึง การยึด
ม่ันในศีลธรรมของส วนรวม การเชื่อในหลักธรรมท่ีชุมชนนับถือ ไม ต อต�าน หรือไม แสดงออกว าไม เห็นด�วย 
เปนผู�ท่ีรับสงบ สันติ ขัดเกลาจิตใจ เปนตัวอย าง หรือผู�นําของชุมชน 

 7) เคารพในพระภิกษุสงฆJผู�ทรงศีล หมายถึง การแสดงออกถึงความศรัทธาในพระภิกษุ
สงฆJท่ีเปนผู�นําชุมชน ผู�นําองคJกรหรือสถาบัน สนับสนุน ในป^จจัย 4 ต อพระสงฆJ 

โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนา หมายถึง โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนา 
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการส งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยวัดเปนเจ�าของ และมีเจ�าอาวาส หรือผู�ท่ีเจ�าอาวาสของวัดมอบหมายให�เปนผู�รับใบอนุญาตโดยตําแหน ง 
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ซ่ึงต้ังอยู ในพ้ืนท่ีวัด เพ่ือช วยสงเคราะหJเด็กยากจน เด็กกําพร�า เด็กด�อยโอกาส และเด็กท่ีปรารถนาจะ
เข�ารับการศึกษา 

ครู หมายถึง บุคลากรวิชาชีพซ่ึงทําหน�าท่ีหลักทางด�านการเรียนการสอนและส งเสริมการ
เรียนรู�ด�วยวิธีการต าง ๆ ในโรงเรียน 

บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ผู�สนับสนุนการศึกษาซ่ึงเปนผู�ทําหน�าท่ีให�บริการหรือ
ปฏิบัติงานเก่ียวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในโรงเรียน 

ป�จจัยส4วนบุคคล หมายถึง ข�อมูลของครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีปฏิบัติหน�าท่ี ใน
โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร�อยเอ็ด ปaการศึกษา 2560 ประกอบด�วย 

 1) เพศ หมายถึง เพศของผู�ตอบแบบสอบถาม ประกอบด�วย เพศชาย และเพศหญิง 
 2) อายุ หมายถึง อายุของผู�ตอบแบบสอบถาม แบ งเปน 3 ช วงอายุ คือ (1) ตํ่ากว า 30 ปa 

(2) 30–40 ปa (3) มากกว า 40 ปaข้ึนไป  
 3) ประสบการณ!การทํางาน หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของผู�ตอบแบบสอบถาม 

แบ งเปน (1) ตํ่ากว า 5 ปa (2) 5-10 ปa และ (3) มากกว า 10 ปaข้ึนไป   



 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

 
การวิจัย เรื่องการบริหารโรงเรียนของผู�บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการกุศล

ของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร�อยเอ็ด ผู�วิจัยได�รวบรวมเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง
โดยมีหัวข�อเรียงลําดับ ดังนี้ 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารการศึกษา 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารโรงเรียน 
2.3 กฎหมายและระเบียบการบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนา 
2.4 หลักอปริหานิยธรรม 7 ในพระพุทธศาสนา 
2.5 แนวคิดการบริหารโรงเรียนตามหลักอปริหานิยธรรม 7  
2.6 โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร�อยเอ็ด    
2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
2.8 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 
2.1.1 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารการศึกษา 
ผู�ศึกษาวิจัยได�ศึกษาเอกสาร ทบทวนผลงานทางวิชาการท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารการศึกษา 

จากทัศนะต8างๆ ของนักวิชาการดังนี้ 
แคมเบล (Campbell F Roald, 1997 อ�างใน จันทรานี สงวนนาม, 2551, หน�า 22) กล8าวว8า 

การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการทํางานให�บรรลุเปJาหมายร8วมกับบุคคลอ่ืนจัดการและอีกท8านกล8าว
ว8า การบริหาร หมายถึง การขับเคลื่อนงานภายในองคLกรให�เดินไปข�างหน�าโดยอาศัยผู�อ่ืนด�วยการเปMน
ผู�นํา การแนะแนว และการกระตุ�นความเพียรของผู�อ่ืน เพ่ือสู8เปJาหมายขององคLกร และยังรวมไปถึง 
การให�กําลังใจ การสื่อสาร การวางแผน และการนําไปปฏิบัติ 

แฮโรลดL คูนทL (Koontz Harold D., 1982 อ�างใน จันทรานี สงวนนาม, 2551, หน�า 22) ได�
ให�ความหมายของทฤษฎีว8า เปMนการรวมกลุ8มอย8างเปMนระบบและสัมพันธLของหลักการ (หลักการ คือ 
ความจริงข้ันต�นท่ีอธิบายความสัมพันธLของตัวแปรต้ังแต8 2 ตัวข้ึนไป) เพ่ือใช�เปMนรอบในการอธิบาย
ความสัมพันธLและความหมายของหลักการในด�านการบริหารการศึกษา ได�มีการให�คํานิยามทฤษฎีว8า 
ชุดของความคิด (Concepts) คติฐาน (Assumptions) และข�อยุติโดยท่ัวไป (Generalization) ท่ี
อธิบายเก่ียวกับพฤติกรรมขององคLกรการศึกษาอย8างเปMนระบบและสัมพันธLกัน แต8สําหรับสมมติฐาน 
(Hypotheses) อาจจะได�มาจากทฤษฎีท่ีคาดการณLความสัมพันธLเพ่ิมเติมของแนวคิดต8างๆ ขอระบบการศึกษา 

จันทรานี สงวนนาม (2549, หน�า 26) ได�ให�ความหมายไว�ว8า การบริหาร หมายถึง กระบวนการ 
แนวทางการดําเนินงานอย8างมีระบบของผู�บริหารอันเก่ียวข�องกับกิจการต8างๆ ท่ีมีความเก่ียวข�อง
ระหว8างกัน เพ่ือความสําเร็จของเปJาหมายท่ีต�องการการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา เปMนการปฏิบัติ
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กิจกรรมต8าง ๆ ท่ีเกิดจากความร8วมมือกันเพ่ือพัฒนาสมาชิกของสังคม เปMนการดําเนินงานท่ีมี
เปJาหมายสําคัญ คือการพัฒนาผู�เรียนให�มีคุณภาพ 

ธีระ รุญเจริญ (2550, หน�า 12) กล8าวว8า การบริหาร หมายถึง กระบวนการของสังคมอย8าง
หนึ่งท่ีเกิดข้ึนกับคนกลุ8มหนึ่งท่ีเข�ามาร8วมกันเพ่ือกระทํากิจกรรมอย8างหนึ่งหรือหลายอย8างเพ่ือให�บรรลุ
ถึงจุดหมายตามท่ีกําหนดไว� 

พรพรรณ อินทรประเสริฐ (2550, หน�า 48) ได�กล8าวไว�ว8า การบริหาร คือ การดําเนิน
กิจกรรมต8างๆ ร8วมกันอย8างเปMนระบบโดยกลุ8มบุคคลหลายฝfายต8างมีส8วนเก่ียวข�อง โดยมีเปJาหมาย
และตัวชี้วัดความสําเร็จร8วมกัน 

จันทรานี สงวนนาม (2551, หน�า 25) ได�กล8าวว8า การบริหารเปMนเรื่องของการทํากิจกรรม
โดยผู�บริหารและสมาชิกในองคLการ เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงคLอย8างมีประสิทธิภาพด�วยการใช�
ทรัพยากรและเทคโนโลยีให�เกิดประโยชนLสูงสุด 

ถวิล เก้ือกูลวงศL (2551, หน�า 12) กล8าวไว�ว8า การบริหาร หมายถึง การจัดการของสถาบัน
ต8างๆ ซ่ึงออกแบบไว�เพ่ืออํานวยการให�เกิดการสอน การเรียนรู�ทําหน�าท่ีเปMนเครื่องมือในการ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอน แต8มิใช8ดําเนินการเอง ดังนั้นบุคลากรทุกคนท่ีอยู8ในระบบของ
โรงเรียนต�องร8วมมือกันเพ่ือบรรลุจุดประสงคL กิจกรรมการบริหารต8าง ๆ จําต�องออกแบบเพ่ือให�เอ้ือ
ต8อการจัดการเรียนการสอนด�วย 

จําเนียร พลหาญ (2553, หน�า 3) ได�ให�ความหมายของการบริหารการศึกษา หมายถึง การท่ี
บุคคลหลายคนร8วมมือกันดําเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนาในสังคม โดยใช�ทรัพยากรบริหารอย8างมี
ประสิทธิภาพจากทุกภาคส8วนของสังคม เพ่ือให�คนในสังคม เปMนสมาชิกท่ีดีของสังคม และสามารถ
ดํารงชีวิตอยู8ร8วมกันอย8างมีความสุข 

จินตะหรา ศรีเมือง (2554, หน�า 14) ได�กล8าวว8า การบริหาร หมายถึง การร8วมกันดําเนิน
กิจกรรมของสมาชิกในองคLการเพ่ือให�ประสบความสําเร็จตามเปJาหมายโดยใช�ท้ังศาสตรLและศิลปh  

ผศ.ดร.รัตนา ดวงแล�ว (2556, หน�า 2) การบริหารการศึกษา เปMนกระบวนการเปลี่ยนแปลง
หรือปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือให�ได�ผลลัพธLตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว�และจะต�องสร�างความ
พึงพอใจของผู�ปกครองชุมชน และสังคมโดยท่ัวไป ท้ังนี้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู�ในศตวรรษท่ี 21 ต�องอาศัยความรับผิดชอบร8วม ท้ังในระบบประเทศและระดับสถานศึกษาโดย
คํานึงถึงองคLประกอบสําคัญ 5 ประการ ได�แก8หลักสูตรสื่อการสอนและเทคโนโลยี การประเมินผล
ผู�เรียน การพัฒนาครูการประเมินคุณภาพการศึกษา และการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา ท่ี
เชื่อมโยงกับทักษะสําหรับศตวรรษท่ี 21 ท้ังนี้ต�องอาศัยแนวคิดและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา 
การเรียนรู� และการสอนเปMนฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สรุปได�ว8า การบริหารเปMนกระบวนการนําเอาทรัพยากรท่ีมีอยู8มาจัดกิจกรรมต8างๆ ท้ังนี้
เพ่ือให�ดําเนินงานบรรลุจุดหมายขององคLการท่ีต้ังไว�อย8างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยท่ี
ผู�บริหารจะต�องอาศัยหน�าท่ีการบริหารท่ีสําคัญคือ การวางแผน การจัดองคLการ การนํา และการ
ควบคุมตลอดจนการใช�ศาสตรLและศิลปhในการบริหารงาน 
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2.1.2 ความหมายของการบริหารการศึกษา 
ผู�บริหารสถานศึกษาจัดเปMนบุคคลสําคัญท่ีสุดของสถานศึกษา เพราะมีหน�าท่ีและความ

รับผิดชอบในการเปMนผู�นําให�บุคคลในสถานศึกษาร8วมมือกันปฏิบัติงานให�บรรลุตามจุดหมายของการ
จัดการศึกษา และสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปMนหน8วยงานหลักท่ีมีหน�าท่ีพัฒนาผู�เรียนและสังคมภายใต�
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห8งชาติ (ฉบับ 1-3 ) พ.ศ.2542 – 2553 ท่ีมีความมุ8งหมาย
เพ่ือพัฒนาคนไทยให� เปMนมนุษยL ท่ีสมบูรณL ท้ังร8างกาย จิตใจ สติปlญญา ความรู�และคุณธรรม  
มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตอยู8ในสังคมได�อย8างมีความสุขนักการศึกษาได�ให�
ความหมายของการบริหารสถานศึกษาดังนี้ 

พรพรรณ อินทรประเสริฐ (2550, หน�า 50) ได�กล8าวว8า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง 
การดําเนินการร8วมกับกลุ8มบุคคลมืออาชีพและชุมชนในท�องถ่ิน เพ่ือให�บริการทางการศึกษาแก8สมาชิก
ในสังคมตามวัตถุประสงคLอย8างมีคุณภาพ 

ปรียาพร วงศLอนุตรโรจนL (2553,หน�า 8) ได�กล8าวว8า การบริหารสถานศึกษาเปMนภารกิจหลัก
ของผู�บริหารท่ีจะต�องกําหนดแบบแผน วิธีการและข้ันตอนต8างๆ ในการปฏิบัติไว�อย8างมีระบบ เพราะ
ถ�าระบบการบริหารไม8ดี จะกระทบกระเทือนต8อส8วนอ่ืนๆ ของหน8วยงาน นักบริหารท่ีดีต�องรู�จักเลือก
วิธีการบริหารท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพ่ือท่ีจะให�งานนั้นบรรลุจุดหมายท่ีวางไว�การบริหารงาน
นั้น จะต�องใช�ศาสตรLและศิลปhทุกประการ เพราะว8าการดําเนินงานต8างๆ มิใช8เพียงกิจกรรมท่ีผู�บริหาร
จะทําเพียงลําพังคนเดียวแต8ยังมีผู�ร8วมงานอีกหลายคนท่ีมีส8วนทําให�งานนั้นประสบความสําเร็จ ผู�ช8วย
งานแต8ละคนมีความแตกต8างกันท้ังในด�านสติปlญญา ความสามารถ ความถนัด และความต�องการท่ีไม8
เหมือนกัน จึงเปMนหน�าท่ีของผู�บริหารท่ีจะนําเอาเทคนิควิธี และกระบวนการการบริหารท่ีเหมาะสมมา
ใช�ให�เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเปJาหมายของสถานศึกษา 

นาวิน เหมือนแสง (2553, หน�า 19) ได�กล8าวว8า การบริหารสถานศึกษา (school administration) 
คือ การดําเนินกิจกรรมต8างๆ ภายในโรงเรียน โดยกลุ8มบุคคลหลายฝfายเพ่ือให�นักเรียนมีทักษะความรู� 
มีพัฒนาการทางด�านร8างกาย อารมณL สังคม จิตใจ และสติปlญญา ตลอดจนเปMนสมาชิกท่ีดีของสังคมต8อไป 

สร�อยทิพยL ไทยน�อย (2554, หน�า 9) ได�กล8าวว8า การบริหารการศึกษาเปMนภารกิจหลักของ
ผู�บริหาร จะต�องใช�ศาสตรLและศิลปh กําหนดแบบแผนพิธีการ และข้ันตอนต8างๆ ในการปฏิบัติงาน
อย8างเปMนระบบ ใช�ภาวะผู�นํา เทคนิควิธีและกระบวนการท่ีเหมาะสม ให�หลายฝfายร8วมกันดําเนินงาน
พัฒนาเด็กเยาวชน รวมท้ังประชาชนในทุกๆด�าน ให�เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุเปJาหมายสถานศึกษา 

สรุปได�ว8า การบริหารการศึกษาเปMนการจูงใจให�ผู�ร8วมงานในสถานศึกษาปฏิบัติหน�าท่ีด�วย
ความเต็มใจ เต็มความสามารถ เพ่ือพัฒนาผู�เรียนให�เกิดทักษะกระบวนการคิดเปMน ทําเปMน แก�ปlญหาเปMน 
เพ่ือใช�เปMนพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต8อ รวมถึงการดําเนินกิจกรรมต8างๆ ของ
สถานศึกษา เพ่ือให�บรรลุผลสําเร็จตามนโยบายการจัดการศึกษาท่ีกําหนดไว�อย8างมีประสิทธิภาพ 

 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน 

2.2.1 ความหมายของการบริหารโรงเรียน 
ความหมายของการบริหารการศึกษานักบริหารและนักวิชาการ ได�ให�ทัศนะไว� ดังนี้ 
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ภิญโญ สาธร (2528, หน�า 7)กล8าวว8า การบริหารโรงเรียน คือกิจกรรมต8างๆ ท่ีบุคคลหลาย
คนร8วมมือกันดําเนินการเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชน ประชาชน และสมาชิกของสังคมในทุกๆ ด�าน 
เช8นความสามารถ ทัศนคติ พฤติกรรม ค8านิยม หรือคุณธรรม ท้ังในด�านสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ 
เพ่ือให�บุคคลดังกล8าวเปMนสมาชิกท่ีดี และมีประสิทธิภาพของสังคม โดยกระบวนการต8างๆ ท้ังท่ีเปMน
ระเบียบแบบแผน และไม8เปMนระเบียบแบบแผน 

ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ (2542, หน�า 6) กล8าวว8า การบริหารโรงเรียน หมายถึง กิจกรรมท่ีบุคคล
หลายคนร8วมกันดําเนินการ เพ่ือพัฒนาสมาชิกของสังคมไทยทุก ๆ ด�าน นับแต8 บุคลิกภาพ ความรู� 
ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม เพ่ือให�มีค8านิยมตรงกันกับความต�องการของสังคม โดย
กระบวนการต8างๆ ท่ีอาศัยควบคุมสิ่งแวดล�อมให�มีผลต8อบุคคล และอาศัยทรัพยากรตลอดจนเทคนิค
ต8าง ๆ อย8างเหมาะสม เพ่ือให�บุคคลพัฒนาไปตรงตามเปJาหมายของสังคมดําเนินชีวิตอยู8 

กัลยากร ม่ันถาวรวงศL (2548, หน�า 117) กล8าวว8า การบริหารโรงเรียน หมายถึง การดําเนินการ
จัดการศึกษาโดยกลุ8มบุคคลท่ีเก่ียวข�อง ร8วมมือกันพัฒนาสมาชิกขององคLกรให�มีความรู� ความสามารถ
เปMนคนดีของสังคมและมีประสิทธิภาพด�วยกระบวนการบริหารท่ีสอดคล�องและเหมาะสม  

จันทรานี สงวนนาม (2549, หน�า 4) กล8าวว8า การบริหารเปMนท้ังศาสตรLและศิลปhท่ีผู�บริหาร
จะต�องอาศัยความรู�  ความสามารถ ทักษะและประสบการณLตลอดจนความสามารถในการ
ติดต8อสื่อสารด�วยภาวะผู�นํา มนุษยLสัมพันธLเพ่ือบริหารงานให�บรรลุเปJาหมายได�อย8างมีประสิทธิภาพ  

ดังนั้น ผู�วิจัยจึงสรุปความหมายของการบริหารโรงเรียน หมายถึง การดําเนินงานของกลุ8มบุคคล 
ซ่ึงอาจเปMนการดําเนินงานของครูใหญ8 ร8วมกับครูน�อยในโรงเรียน หรือร8วมกับคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ในการท่ีจะพัฒนาความรู� ความสามารถ และทักษะพ้ืนฐานให�กับนักเรียน หรือผู�เข�ารับ
การศึกษา ฝmกฝนให�เปMนคนดี ตามท่ีสังคมต�องการ และด�วยกระบวนการบริหารดังกล8าว ผู�บริหาร
สถานศึกษาจึงเปMนบุคคลสําคัญท่ีจะเปMนกลไกสําคัญในการผลักดัน นําพาองคLกร หรือโรงเรียนให�
ก�าวหน�ายิ่งๆ ข้ึนไป ดังนั้นผู�บริหารของโรงเรียนจึงต�องเปMนบุคคลท่ีมีคุณธรรมมีหลักธรรมาภิบาลและ
เปMนผู�ยึดหลักอปริหานิยธรรม 7 เพ่ือให�การบริหารนั้นบรรลุวัตถุประสงคLของการบริหารโรงเรียน 

2.2.2 การบริหารโรงเรียน  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห8งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

มาตรา 39 ให�กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ท้ังด�านวิชาการ งบประมาณ
การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไปไปยังคณะกรรมการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง และในมาตราท่ี 40 ให�มีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และสถานศึกษาระดับตํ่ากว8าปริญญาของแต8ละสถานศึกษาเพ่ือทําหน�าท่ีกํากับและส8งเสริมสนับสนุน
กิจการของสถานศึกษา การบริหารโดยใช�โรงเรียนเปMนฐานจึงมีหลักการสําคัญท่ีเน�นการกระจายอํานาจ
โดยการตัดสินใจและใช�อํานาจของสถานศึกษาผ8านคณะกรรมการสถานศึกษาและเปnดโอกาสให�ผู�ท่ีมี
ส8วนได�ส8วนเสีย ได�มีส8วนร8วมในการตัดสินใจในด�านต8างๆ ภายในขอบเขตการบริหารสถานศึกษาตามท่ี
กําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห8งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
ออกเปMน 4 ด�าน ดังต8อไปนี้ 

 1) การบริหารวิชาการ ประกอบด�วย หลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียนเปMนสําคัญ การประกันคุณภาพ การพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี แหล8งเรียนรู� 
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 2) การบริหารงบประมาณ ประกอบด�วย การวางแผนงบประมาณการตรวจสอบ
ประเมินประสิทธิภาพการใช�จ8าย งบประมาณ กองทุนสวัสดิการเพ่ือการศึกษาการบริหารเงินและบัญชี
 3) การบริหารงานบุคคล ประกอบด�วย การวางแผนอัตรากําลังคน การสรรหา บรรจุ 
แต8งต้ัง การย�าย การเลื่อนข้ันเงินเดือน การพัฒนาครู การศึกษาต8อ การดําเนินการทางวินัย และการ
รักษาวินัย การอุทธรณL การลาออก การขอใบประกอบอาชีพ การขอเครื่องราชอิสริยาภรณL 

 4) การบริหารท่ัวไป ประกอบด�วย การพัฒนาระบบข�อมูลสารสนเทศ การพัฒนา
เครือข8ายสถานศึกษา การวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผนการจัดทําแผนประจําปo การจัดทําสํามะโนผู�เรียน 
การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา การประชาสัมพันธL การประสานงานกับส8วนภูมิภาคและท�องถ่ิน 
การจัดระบบควบคุมภายใน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2548, หน�า 3) 

 
2.3 กฎหมายและระเบียบการบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนา 

ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห8งชาติ พ.ศ. 2542 ได�ระบุไว�ใน “หมวด 1 มาตรา 8 การ
จัดการศึกษาให�ยึดหลัก ดังนี้ (1) เปMนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน (2) ให�สังคมมีส8วนร8วมใน
การจัดการศึกษา และ (3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู�ให�เปMนไปอย8างต8อเนื่อง ในมาตรา 9 
ข�อ (6) การมีส8วนร8วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคLกรชุมชน องคLกรปกครองส8วนท�องถ่ิน เอกชน 
องคLกรเอกชน องคLกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน” (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2546, หน�า 2) 

ในหมวด 2 สิทธิและหน�าท่ีทางการศึกษา ยังได�ระบุไว�ใน “มาตรา 12 นอกเหนือจากรัฐ 
เอกชน และองคLกรปกครองส8วนท�องถ่ิน ให�บุคคล ครอบครัว องคLกรชุมชน องคLกรเอกชน องคLกร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน มีสิทธิ์ในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ท้ังนี้ ให�เปMนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง” 

นอกจากนี้ใน หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา ยังระบุใน “ข�อ (2) ให�บุคคล 
ครอบครัว องคLกรชุมชน องคLกรเอกชน องคLกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอ่ืน ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โดยเปMนผู�จัดและมีส8วนร8วมในการจัดการศึกษา 
บริจาคทรัพยLสินและทรัพยากรอ่ืนให�แก8สถานศึกษา และมีส8วนร8วมรับภาระค8าใช�จ8ายทางการศึกษา
ตามความเหมาะสม และความจําเปMน” 

ในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ใน มาตรา 4 ยังให�ความหมายของคําว8า
“โรงเรียน” หมายความว8า สถานศึกษาของเอกชนท่ีจัดการศึกษาไม8ว8าจะเปMนโรงเรียนในระบบ หรือโรงเรียน
นอกระบบ ท่ีมิใช8เปMนสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว8าด�วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

โรงเรียนในระบบ หมายความว8า โรงเรียน ท่ีจัดการศึกษาโดยกําหนดจุด มุ8 งหมาย  
วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผลซ่ึงเปMนเง่ือนไขของการสําเร็จ
การศึกษาท่ีแน8นอน 

นักเรียน หมายความว8า ผู�รับการศึกษาในโรงเรียน 
ผู�รับใบอนุญาต หมายความว8า ผู�รับใบอนุญาต ให�จัดต้ังโรงเรียน 
ผู�อํานวยการ หมายความว8า ผู�อํานวยการของโรงเรียนในระบบ 
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ครู หมายความว8า บุคลากรวิชาชีพซ่ึงทําหน�าหลักทางด�านการเรียนการสอน และส8งเสริมการ
เรียนรู�ด�วยวิธีการต8างๆ ในโรงเรียน 

บุคลากรทางการศึกษา หมายความว8า ผู�สนับสนุนการศึกษาซ่ึงเปMนผู�ทําหน�าท่ีให�บริการหรือ
ปฏิบัติงานเก่ียวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริการการศึกษาในโรงเรียน 

นอกจากนี้ ใน “มาตรา 30 ให�โรงเรียนในระบบมีคณะกรรมการบริหาร ประกอบด�วยผู�รับ
ใบอนุญาต ผู�จัดการ ผู�อํานวยการ ผู�แทนผู�ปกครอง ผู�แทนครู และผู�ทรงคุณวุฒิอย8างน�อยหนึ่งคน  
แต8ไม8 เกินสามคน เปMนกรรมการ ในกรณี ท่ีผู�รับใบอนุญาตเปMนบุคคลเดียวกับผู�จัดการ หรือ
ผู�อํานวยการ หรือเปMนบุคคลเดียวกันท้ังสามตําแหน8ง ให�ตั้งคณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่ง
หรือสองคน แล�วแต8กรณี 

คุณสมบัติ หลักเกณฑL วิธีการสรรหากรรมการ การเลือกประธานกรรมการ วาระการดํารง
ตําแหน8งและการพ�นตําแหน8ง ให�เปMนไปตามท่ีกําหนดไว�ในตราสารจัดต้ัง  

ในกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑLและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษาพ.ศ. 2550ยังได�ระบุแนวทางการปฏิบัติของโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไว� ดังนี้ 

ราชกิจจานุเบกษา (2551, หน�า 30) กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑLและวิธีการกระจาย
อํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550  

“อาศัยอํานาจตามความในมาตรา5และมาตรา39วรรคสองแห8งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห8งชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห8งชาติ (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545
รัฐมนตรีว8าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว�ดังต8อไปนี้  

ข�อ 1 ให�ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พิจารณาดําเนินการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาในด�านวิชาการด�านงบประมาณ
ด�านการบริหารงานบุคคลและด�านการบริหารท่ัวไปไปยังคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือสถานศึกษาในอํานาจหน�าท่ีของตนแล�วแต8กรณีในเรื่องดังต8อไปนี้ 

(1) ด�านวิชาการ 
 (ก) การพัฒนาหรือการดําเนินการเก่ียวกับการให�ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท�องถ่ิน 
 (ข) การวางแผนงานด�านวิชาการ 
 (ค) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
 (ง) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
 (จ) การพัฒนากระบวนการเรียนรู� 
 (ฉ) การวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
 (ช) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
 (ซ) การพัฒนาและส8งเสริมให�มีแหล8งเรียนรู� 
 (ฌ) การนิเทศการศึกษา (ญ) การแนะแนว 
 (ฎ) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
 (ฏ) การส8งเสริมชุมชนให�มีความเข�มแข็งทางวิชาการ 
 (ฐ) การประสานความร8วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคLกรอ่ืน 
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 (ฑ) การส8งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก8บุคคลครอบครัวองคLกรหน8วยงานสถาน
ประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 

 (ฒ) การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด�านวิชาการของสถานศึกษา 
 (ณ) การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพ่ือใช�ในสถานศึกษา (ด) การพัฒนาและใช�สื่อ

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
(2) ด�านงบประมาณ 
 (ก) การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอต้ังงบประมาณเพ่ือเสนอต8อปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแล�วแต8กรณี 
 (ข) การจัดทําแผนปฏิบัติการใช�จ8ายเงินตามท่ีได�รับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยตรง 
 (ค) การอนุมัติการใช�จ8ายงบประมาณท่ีได�รับจัดสรร 
 (ง) การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 (จ) การรายงานผลการเบิกจ8ายงบประมาณ 
 (ฉ) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช�งบประมาณ 
 (ช) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช�ผลผลิตจากงบประมาณ 
 (ซ) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
 (ฌ) การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีได�รับมอบหมายเก่ียวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา 
 (ญ) การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 (ฎ) การวางแผนพัสดุ 
 (ฏ) การกําหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑLหรือสิ่งก8อสร�างท่ีใช�

เงินงบประมาณเพ่ือเสนอต8อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานแล�วแต8กรณี 

 (ฐ) การพัฒนาระบบข�อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดทําและจัดหาพัสดุ 
 (ฑ) การจัดหาพัสดุ 
 (ฒ) การควบคุมดูแลบํารุงรักษาและจําหน8ายพัสดุ 
 (ณ) การจัดหาผลประโยชนLจากทรัพยLสิน(ด) การเบิกเงินจากคลัง 
 (ต) การรับเงินการเก็บรักษาเงินและการจ8ายเงิน 
 (ถ) การนําเงินส8งคลัง 
 (ท) การจัดทําบัญชีการเงิน 
 (ธ) การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
 (น) การจัดทําหรือจัดหาแบบพิมพLบัญชีทะเบียนและรายงาน 
(3) ด�านการบริหารงานบุคคล 
 (ก) การวางแผนอัตรากําลัง 
 (ข) การจัดสรรอัตรากําลังข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (ค) การสรรหาและบรรจุแต8งต้ัง 
 (ง) การเปลี่ยนตําแหน8งให�สูงข้ึนการย�ายข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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 (จ) การดําเนินการเก่ียวกับการเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 (ฉ) การลาทุกประเภท 
 (ช) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 (ซ) การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
 (ฌ) การสั่งพักราชการและการสั่งให�ออกจากราชการไว�ก8อน 
 (ญ) การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
 (ฎ) การอุทธรณLและการร�องทุกขL 
 (ฏ) การออกจากราชการ 
 (ฐ) การจัดระบบและการจัดทําทะเบียนประวัติ 
 (ฑ) การจัดทําบัญชีรายชื่อและให�ความเห็นเก่ียวกับการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณL 
 (ฒ) การส8งเสริมการประเมินวิทยฐานะข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (ณ) การส8งเสริมและยกย8องเชิดชูเกียรติ 
 (ด) การส8งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 (ต) การส8งเสริมวินัยคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (ถ) การริเริ่มส8งเสริมการขอรับใบอนุญาต 
 (ท) การพัฒนาข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดําเนินการท่ีเก่ียวกับการ

บริหารงานบุคคลให�เปMนไปตามกฎหมายว8าด�วยการนั้น 
(4) ด�านการบริหารท่ัวไป 
 (ก) การพัฒนาระบบและเครือข8ายข�อมูลสารสนเทศ 
 (ข) การประสานงานและพัฒนาเครือข8ายการศึกษา 
 (ค) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
 (ง) งานวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน 
 (จ) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคLกร 
 (ฉ) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 (ช) งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 (ซ) การดําเนินงานธุรการ 
 (ฌ) การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล�อม 
 (ญ) การจัดทําสํามะโนผู�เรียน 
 (ฎ) การรับนักเรียน 
 (ฏ) การเสนอความเห็นเก่ียวกับเรื่องการจัดต้ังยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษา 
 (ฐ) การประสานการจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย 
 (ฑ) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 (ฒ) การทัศนะศึกษา 
 (ณ) งานกิจการนักเรียน 
 (ด) การประชาสัมพันธLงานการศึกษา 
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 (ต) การส8งเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคลชุมชนองคLกร
หน8วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 

 (ถ) งานประสานราชการกับส8วนภูมิภาคและส8วนท�องถ่ิน 
 (ท) การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 (ธ) การจัดระบบการควบคุมภายในหน8วยงาน 
 (น) แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
ข�อ 2 การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาตามข�อ1ให�คํานึงถึงหลักการ

ดังต8อไปนี้ 
(1) ความพร�อมและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน�าท่ีของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาท่ีจะสามารถรับผิดชอบดําเนินการตามขีดความสามารถ
ได�อย8างมีประสิทธิภาพ 

(2) ความสอดคล�องกับกฎหมายกฎระเบียบประกาศหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข�องกับเรื่อง
ท่ีจะกระจายอํานาจ 

(3) ความเปMนเอกภาพด�านมาตรฐานและนโยบายด�านการศึกษา 
(4) ความเปMนอิสระและความคล8องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษา 
(5) มุ8งเน�นการมีส8วนร8วมของชุมชนและผู�มีส8วนได�เสียในพ้ืนท่ี 
(6) มุ8งให�เกิดผลสําเร็จแก8สถานศึกษาโดยเน�นการกระจายอํานาจให�แก8สถานศึกษาให�มาก

ท่ีสุดเพ่ือให�สถานศึกษานั้นมีความเข�มแข็งและความคล8องตัว 
(7) เพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพให�แก8สถานศึกษา 
(8) เพ่ือให�ผู�มีหน�าท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเปMนผู�ตัดสินใจในเรื่องนั้นๆโดยตรง 
ข�อ 3 การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาตามกําหนดในข�อ 1 เรื่องใดจะ

กําหนดให�คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือสถานศึกษาเปMนผู�รับ
มอบการกระจายอํานาจให�เปMนไปตามท่ีปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานแล�วแต8กรณีประกาศกําหนดท้ังนี้ในประกาศดังกล8าวอาจกําหนดให�ในระยะแรกมี
การกระจายอํานาจเฉพาะบางเรื่องหรือกําหนดการกระจายอํานาจให�เขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือ
สถานศึกษาแตกต8างกันตามลักษณะหรือความพร�อมและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน�าท่ีรวมท้ัง
อาจกําหนดเง่ือนไขท่ีต�องปฏิบัติในการดําเนินการตามท่ีได�รับมอบการกระจายอํานาจได�แต8จะต�อง
ปรับปรุงการกระจายอํานาจนั้นให�เพ่ิมมากข้ึนตามช8วงเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือให�เปMนไปตามหลักการใน
ข�อ 2 สําหรับการกระจายอํานาจให�แก8สถานศึกษาอาจกําหนดให�การดําเนินการในเรื่องใดต�องได�รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาด�วยก็ได�เพ่ือประโยชนLในการปฏิบัติงานให�เปMนไปโดย
ถูกต�องปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแล�วแต8กรณีอาจ
ประกาศกําหนดขอบเขตวิธีการปฏิบัติงานตามท่ีมีการกระจายอํานาจเพ่ือให�คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือสถานศึกษาท่ีได�รับมอบการกระจายอํานาจปฏิบัติได� 

ข�อ 4 ให�สํานักงานปลัดกระทรวงหรือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแล�วแต8
กรณีมีหน�าท่ีสนับสนุนส8งเสริมและกํากับดูแลการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ดังต8อไปนี้ 
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(1) ส8งเสริมสนับสนุนให�มีการปฏิบัติงานตามอํานาจหน�าท่ีท่ีได�รับการกระจายอํานาจอย8างมี
ประสิทธิภาพ 

(2) จัดให�มีระบบการกํากับดูแลติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการกระจายอํานาจให�
เปMนไปตามกฎหมาย 

(3) ให�ข�อเสนอแนะหรือแนะนําการใช�อํานาจตลอดจนมีอํานาจยับยั้งและแก�ไขการใช�อํานาจ
ของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาให�เปMนไปตาม
กฎหมาย 

(4) ศึกษาวิเคราะหLเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาระบบการกระจายอํานาจการบริหารอย8างต8อเนื่อง 
(5) รายงานผลการดําเนินการกระจายอํานาจและเสนอแนะปlญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนา

ต8อรัฐมนตรีว8าการกระทรวงศึกษาธิการทราบอย8างน�อยปoละหนึ่งครั้งให�ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามีหน�าท่ีสนับสนุนส8งเสริมกํากับดูแลและประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษาท่ีได�รับมอบ
การกระจายอํานาจให�เปMนไปตามแนวทางท่ีปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด ข�อ 5 ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเห็นสมควรหรือได�รับการร�องขอจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือกลุ8ม
สถานศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
อาจประกาศกําหนดให�รวมกลุ8มสถานศึกษาหลายแห8งท้ังเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเดียวกันหรือต8างเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาเปMนระบบเครือข8ายส8งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาเพ่ือดําเนินการหรือช8วยเหลือกันในการ
ปฏิบัติหน�าท่ีในเรื่องท่ีได�รับการกระจายอํานาจโดยคํานึงถึงความพร�อมของแต8ละสถานศึกษาด�วย 

ข�อ 6 การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให�เปMนไปตามกฎหมายว8า
ด�วยการนั้น 

นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับโรงเรียนเอกชนการกุศลของสถาบันพระพุทธศาสนา
โดยตรงคือ  

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว(าด�วยโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2532 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 แห8งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525

รัฐมนตรีว8าการกระทรวงศึกษาธิการออกระเบียบไว�ดังต8อไปนี้ 
ข�อ 1 ระเบียบนี้เรียกว8า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว8าด�วยโรงเรียนการกุศลของวัดใน

พระพุทธศาสนา พ.ศ. 2532” 
ข�อ 2 ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต8วันถัดจากวันประกาศเปMนต�นไป 
ข�อ 3 ให�ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องโรงเรียนราษฎรLของวัด พ.ศ. 2488 บรรดา

ระเบียบ ข�อบังคับ และคําสั่งอ่ืนใดส8วนท่ีกําหนดไว�แล�วในระเบียบนี้ หรือซ่ึงขัดหรือแย�งกับระเบียบนี้ 
ให�ใช�ระเบียบนี้แทน 

ข�อ 4 ในระเบียบนี้ 
“โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา” หมายถึง โรงเรียนเอกชนตามมาตรา 15(1) 

และ (3) แห8งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 ท่ีวัดเปMนผู�รับใบอนุญาต 
“ผู�รับใบอนุญาต” หมายถึง ผู�ขอจัดต้ังโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
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“วัด” หมายถึง วัดในพระพุทธศาสนาท่ีได�รับอนุญาตให�จัดต้ังตามพระราชบัญญัติคณะสงฆL 
พ.ศ. 2505 

“โรงเรียน” หมายถึง โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
“ผู�จัดการ” หมายถึง ผู�ทําหน�าท่ีผู�จัดการ หรือผู�อํานวยการโรงเรียนการกุศลของวัดใน

พระพุทธศาสนา 
“ครูใหญ8” หมายถึง ผู� ทําหน�าท่ีครูใหญ8หรืออาจารยLใหญ8 โรงเรียนการกุศลของวัดใน

พระพุทธศาสนา 
“ครู” หมายถึง ผู�ทําหน�าท่ีครู หรืออาจารยLท่ีทําการสอนประจําอยู8ในโรงเรียนการกุศลของวัด

ในพระพุทธศาสนา 
“นั ก เรียน” หมายถึง ผู� ท่ี กํ าลั ง ศึกษาเล8 า เรียนอยู8 ใน โรงเรียนการกุศลของวัด ใน

พระพุทธศาสนา 
“กลุ8มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา” หมายถึง กลุ8มท่ีโรงเรียนการกุศลของวัด

ในพระพุทธศาสนาจัดต้ังข้ึนตามระเบียบนี้ 
ข�อ 5 การจัดต้ังโรงเรียนให�ดําเนินการตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 และ

ระเบียบท่ีเก่ียวข�อง โดยความเห็นของของมหาเถรสมาคม 
ข�อ 6 ให�ดําเนินกิจการโรงเรียน โดยมีคณะกรรมการอํานวยการโรงเรียนทําหน�าท่ีตาม

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 แล�วให�ทําหน�าท่ีเพ่ิมอีก ดังต8อไปนี้ 
(1) กําหนดนโยบายและแผนเพ่ือพัฒนาโรงเรียน 
(2) ควบคุมการบริหารงานให�เปMนไปตามนโยบาย 
(3) ควบคุมการเงินและงบประมาณของโรงเรียน 
(4) พิจารณาเสนอบุคคลเพ่ือบรรจุแต8งต้ังถอดถอนผู�จัดการ ครูใหญ8 และครูในโรงเรียน 
ข�อ 7 ให�มีกลุ8มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาข้ึนภายในระยะเวลา 1 ปo 

นับต้ังแต8ประกาศใช�ระเบียบนี้ 
ข�อ 8 กลุ8มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ทําหน�าท่ีช8วยประสานงานระหว8าง

โรงเรียนกับหน8วยงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือช8วยพัฒนาโรงเรียนทุกโรงให�มีความเจริญก�าวหน�าทัดเทียมกัน 
ข�อ 9 ผู�จัดการ และครูใหญ8 จะเปMนพระภิกษุหรือคฤหัสถLก็ได� 
ข�อ 10 ครู จะเปMนพระภิกษุ สามเณรหรือคฤหัสถLก็ได� สําหรับพระภิกษุ สามเณร ท่ีเปMนครู

สอนจะทําการสอนได�แต8เฉพาะวิชาท่ีไม8ขัดต8อพระวินัย 
ข�อ 11 นักเรียน (ชาย – หญิง) พระภิกษุ สามเณร เข�าเรียนในโรงเรียนประเภทนี้ได� พระภิกษุ 

สามเณร ท่ีจะเข�าเรียนในโรงเรียนประเภทนี้ต�องได�รับอนุญาตเปMนลายลักษณLอักษรจากเจ�าอาวาสวัด
ของตนเสียก8อน 

ข�อ 12 โรงเรียนต�องจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดและ
ต�องพัฒนาการเรียนการสอน โดยเน�นแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนในเรื่องการจัดองคLประกอบด�านการเรียน
การสอนในโรงเรียน ให�เก้ือหนุนต8อจุดประสงคLท่ีหลักสูตรต�องการ และจัดกิจการนักเรียนให�
สอดคล�องกับสถาบันท่ีเปMนศูนยLกลางในการเผยแพร8พระพุทธศาสนา 
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สําหรับนักเรียนท่ีเปMนพระภิกษุและสามเณร การเรียนการสอนตามหลักสูตรบางวิชาอาจจะ
ไม8เหมาะสม ให�เลือกเรียนวิชาและจัดกิจกรรมท่ีไม8ขัดต8อสมณะสารูปแทน 

ข�อ 13 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนให�การอุดหนุนโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาเปMนกรณีพิเศษตามหลักเกณฑLท่ีรัฐมนตรีว8าการกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

ข�อ 14 เงินค8าธรรมเนียมการเรียนและเงินรายได�อ่ืน ๆ ท่ีโรงเรียนได�รับ ให�ใช�จ8ายในกิจการ
โรงเรียนเท8านั้น 

ข�อ 15 โรงเรียนเอกชนท่ีมีเจ�าอาวาสเปMนผู�รับใบอนุญาต หรือมูลนิธิของวัดซ่ึงเจ�าอาวาสเปMนผู�
ลงนามแทนมูลนิธิเปMนผู�รับใบอนุญาตท่ีดําเนินการอยู8ก8อนวันท่ีระเบียบนี้ประกาศใช� หากประสงคLจะ
ของรับการอุดหนุนเปMนกรณีพิเศษในฐานะโรงเรียนการกุศลของวัด ให�ดําเนินการโอนกิจการเปMน
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาภายในกําหนดเวลา 2 ปo นับแต8ระเบียบนี้ประกาศใช� 
มิฉะนั้นจะหมดสิทธิการขอรับการอุดหนุนเปMนกรณีพิเศษ 

ข�อ 16 ให�เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชนรักษาการตามระเบียบนี้ และให�มีอํานาจ
กําหนดวิธีปฏิบัติเพ่ือปฏิบัติให�เปMนตามระเบียบนี้ 

2.3.1 ประวัติ และความเป-นมาของโรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนา  
โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนา (Charity Schools in Buddhist Temples) 

ได�แก8โรงเรียนซ่ึงต้ังข้ึนและดําเนินการเปMนการกุศลโดยวัดในพระพุทธศาสนา (ฝfายหินยาน, เถรวาท) 
มักจะเรียกกันย8อๆ ว8า “โรงเรียนวัด” หรือ “โรงเรียนราษฎรLของวัด” 

ความเป-นมาของโรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนา 
“โรงเรียนวัด” มีมานานแล�ว ก8อนท่ีจะมีโรงเรียนในระบบของรัฐมีท้ังโรงเรียนท่ีสอนปริยัติ

ธรรม และสอนวิชาสามัญ โดยอดีตวัดเปMนศูนยLกลางของชุมชนเปMนท่ีพ่ึงของประชาชนในทุก ๆ ด�าน
โดยเฉพาะด�านการศึกษา วัดเปMนแหล8งการศึกษาท้ังการศึกษาธรรมะในพระพุทธศาสนา การศึกษา
วิชาสามัญ และการศึกษาวิชาชีพ ปlจจุบันวัดไม8ได�เปMนศูนยLกลางของชุมชนดังแต8ก8อน ความสําคัญด�าน
การศึกษาของวัดจึงลดลงจะเหลืออยู8ก็เพียงโรงเรียนพระปริยัติธรรมภาพโรงเรียนวัดซ่ึงสอนวิชาสามัญ
กลายเปMนโรงเรียนท่ีล�าสมัย จํานวนโรงเรียนของวัดในปlจจุบันจึงลดลงมาก 

ในอดีต “โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา” มีชื่อว8า “โรงเรียนราษฎรLของวัด” 
จัดต้ังข้ึนเพ่ือสอนนักเรียนท้ังท่ีเปMนพระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถL เก็บค8าเรียนเพียงเล็กน�อย หรือไม8เก็บเลย 
กระทรวงศึกษาธิการได�ให�การรับรองโดยประกาศใช�ระเบียบ “เรื่อง โรงเรียนราษฎรLของวัด พ.ศ. 2488 
ข้ึนเม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2488 ซ่ึงคณะสังฆมนตรีของคณะสงฆLในขณะนั้นได�ให�ความเห็นชอบด�วย 

หลักการสําคัญของระเบียบโรงเรียนราษฎร0ของวัด พ.ศ. 2488 
 1) เปMนโรงเรียนราษฎรLประเภทสามัญศึกษา เปnดสอนเวลากลางวัน ต้ังอยู8ในวัดเพ่ือการ

กุศลนักเรียนทุกคนต�องเปMนชาย 
 2) โรงเรียนอยู8ในวัดใด เจ�าอาวาสของวัดนั้นเปMนเจ�าของโดยตําแหน8ง การขออนุญาต

จัดต้ังต�องได�รับอนุมัติจากสังฆมนตรีว8าการองคLการศึกษาอีกทางหนึ่งด�วย 
 3) บริหารงานโดยคณะกรรมการจัดการโรงเรียนจํานวนไม8น�อยกว8า 5 คน ไม8เกิน 7 คน 

ศึกษาธิการอําเภอท่ีโรงเรียนต้ังอยู8เปMนกรรมการโดยตําแหน8ง มีพระภิกษุ และคฤหัสถL เปMนผู�จัดการ
ฝfายละ 1 คน 
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 4) ครูใหญ8เปMนพระภิกษุได� 
 5) ครูเปMนพระภิกษุ หรือคฤหัสถL ก็ได� ถ�าเปMนพระภิกษุให�สอนเฉพาะวิชาท่ีไม8ขัดต8อพระวินัย 
 6) พระภิกษุ สามเณร สมัครเข�าเรียนต�องได�รับอนุญาตจากเจ�าอาวาสเปMนลายลักษณL

อักษรเสียก8อน 
 7) การเงินให� ต้ังกองทุนหรือมูลนิธิแยกจากเงินทุนของวัด มีบัญชีเปMนหลักฐาน มี

คณะกรรมการดูแล ครู พระภิกษุไม8มีเงินเดือน แต8โรงเรียนอาจถวายนิตยภัตได�เท8าท่ีจําเปMน 
ในเวลาเดียวกัน ทางด�านคณะสงฆLได�ออกประกาศองคLการศึกษา “เรื่องระเบียบโรงเรียน

ราษฎรLของวัด พ.ศ. 2488 ” ระเบียบนี้กําหนดแนวปฏิบัติสําหรับการจัดต้ังโรงเรียนสามัญให�วัดถือ
ปฏิบัติดังนี้ 

 1) วัดท่ีจะจัดต้ังโรงเรียนราษฎรLของวัดข้ึนนั้น ต�องมีลักษณะสําคัญ คือ 
  1.1 มีการสอนบาลี หรือนักธรรมอยู8แล�ว 
  1.2 มีสภาพสามารถจัดต้ังโรงเรียนราษฎรL ตาม พ.ร.บ.โรงเรียนราษฎรLโดยครบถ�วน 
  1.3 การสอนบาลีหรือนักธรรม และการสอนสามัญศึกษา ต�องแยกจากกัน ในการนี้

จะจัดให�มีการสอนบาลีนักธรรมนอกเวลาเรียนได� 
  1.4 การขออนุมัติสังฆมนตรีเพ่ือจัดต้ังโรงเรียนราษฎรLของวัด ให�ยื่นต8อเจ�าคณะ

จังหวัดโดยผ8านเจ�าคณะอําเภอ 
 2) พระภิกษุสามเณรท่ีเจ�าอาวาสอนุญาตให�เข�าเรียนในโรงเรียนสามัญต�องมีลักษณะ คือ 
  2.1 เปMนผู�เคร8งครัดต8อการปฏิบัติวินัย 
  2.2 กําลังศึกษานักธรรม หรือบาลี ด�วยความเอาใจใส8ส8วนนี้เปMนอย8างดี    
  2.3 เม่ือเรียนจบสามัญศึกษาแล�วต�องต้ังใจเปMนครูในโรงเรียนราษฎรLของวัดไม8น�อย

กว8าเวลาท่ีเรียนมา 
  2.4 วัดท่ีจัดสอบปริยัติธรรม และจัดต้ังโรงเรียนราษฎรLของวัดข้ึน ถ�าจัดได�ผลท้ังสอง

ฝfายคณะสงฆLจะรับไว�เปMนสํานักตัวอย8าง 
ต8อมา พ.ศ. 2502 องคLการศึกษาของคณะสงฆLได�มีประกาศ เรื่องโรงเรียนราษฎรLของวัด 

แก�ไขประกาศเดิม ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2502 โดยอาศัยเหตุผลเพ่ือเปMนการแก�ไขสมณะภาวะของ
พระภิกษุสามเณร และเพ่ือเปMนการอนุเคราะหLกุลสตรีท่ัวไปให�มีโอกาสศึกษาในโรงเรียนราษฎรLของวัด 
ส8วนท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม คือ 

 1) อนุญาตให�โรงเรียนราษฎรLของวัดรับสตรีเปMนครู เปMนเจ�าหน�าท่ี และนักเรียนได� 
 2) ห�ามครูสตรีทําการสอนพระภิกษุ สามเณรในโรงเรียนราษฎรLของวัด 
 3) ให�แยกอาคารเรียนออกจากกัน ห�ามพระภิกษุสามเณรีเรียนร8วมในอาคารเรียนกันกับ

สตรีและห�ามพระภิกษุสามเณรเปMนเจ�าหน�าท่ีประจําอาคารเรียนของสตรีด�วย 
จะเห็นได�ว8า เวลานั้นทางคณะสงฆL ได�ผ8อนปรนเปnดโอกาสให�พระภิกษุ สามเณรได�ศึกษาวิชาสามัญ 

อีกท้ังเห็นความสําคัญของสตรีจึงเปnดโอกาสให�เข�าศึกษาในโรงเรียนราษฎรLของวัดได� แต8ก็ได�พยายาม
ปJองกันปlญหาท่ีอาจเกิดแก8พระพุทธศาสนาโดยกําหนดให�พระภิกษุ สามเณรอีกท้ังความเห็นของสตรี 
จึงเปnดโอกาสให�เข�าศึกษาในโรงเรียนราษฎรLของวัดได� แต8ก็ได�พยายามปJองกันปlญหาท่ีอาจเกิดแก8



21 
 
พระพุทธศาสนาโดยกําหนดให�พระภิกษุสามเณรท่ีจะเรียนวิชาสามัญได�นั้น จะต�องต้ังใจเรียนปริยัติ
ธรรมก8อนและห�ามมิให�พระภิกษุสามเณรเรียนร8วมกันในอาคารเดียวกันกับสตรี เปMนต�น 

อย8างไรก็ตาม การบริหารงานของโรงเรียนราษฎรLของวัดบางแห8งยังมีข�อบกพร8องไม8อยู8ใน
ระเบียบท่ีดี วัดบางแห8งก็พยายามจะเปnดโรงเรียนราษฎรLของวัดข้ึนท้ัง ๆ ท่ีไม8เปMนการสมควรในการ
ประชุมมหาเถรสมาคมครั้งท่ี 5/2509 ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2509 จึงมีมติให�เจ�าคณะจังหวัดถือปฏิบัติ
ว8า “ไม8อนุมัติการจัดต้ังและการโอนโรงเรียนราษฎรมาเปMนของวัดจนกว8าจะได�แก�ไขปรับปรุงระเบียบ
โรงเรียนราษฎรLของวัด พ.ศ. 2488 ให�เหมาะสมเสียก8อน” 

ต8อมาเม่ือมีแผนการศึกษาแห8งชาติพ.ศ. 2520 ได�กําหนดนโยบายพัฒนาการศึกษา “จะส8งเสริม
ให�จัดโรงเรียนราษฎรLการกุศลให�ข้ึนเปMนพิเศษ” สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจึงได�เสนอ
โครงการปรับปรุงโรงเรียนราษฎรLของวัดโดยประสานงานกันต้ังเปMน “สภาโรงเรียนราษฎรLของวัด” ข้ึน
มีคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการปฏิบัติการทําหน�าท่ีส8งเสริมดูแลควบคุมโรงเรียนท่ีเข�า
มาร8วมโครงการโครงการนี้ได�รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให�เริ่มดําเนินการต้ังแต8ปoการศึกษา 2521 
มีโรงเรียนเข�าร8วมโครงการ 11 โรงเรียนในจํานวน 40 โรงเรียน 

การดําเนินการทดลองพัฒนาโรงเรียนราษฎรLของวัดเพ่ือการกุศลตามโครงการเปMนเวลา 3 ปo
ต้ังแต8ปoการศึกษา 2521 ถึงปoการศึกษา 2523 สํานักคณะกรรมการศึกษาเอกชนได�ใช�งบประมาณ
อุดหนุนโรงเรียนเปMนโครงการเปMนกรณียLพิเศษรวม 3 ปoจํานวน 8,066,960 บาท 

ในปo พ.ศ. 2532 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนได�แต8งต้ังคณะกรรมการข้ึนเพ่ือ
ปรับปรุงแก�ไขระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ “ เรื่องโรงเรียนราษฎรLของวัดพ.ศ. 2488 ” คําสั่งลงวันท่ี 
21 พฤศจิกายน 2531 คณะกรรมการได�ร8างระเบียบเสร็จเสนอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชนเตรียมการนําเสนอความเห็นชอบต8อมหาเถรสมาคมก8อนเพ่ือนําเสนอกระทรวงศึกษาธิการ
พิจารณาต8อไป 

ต8อมาวันท่ี 1 พฤษภาคม 2532 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนได�มีคําสั่งท่ี  
19 / 2532 ต้ังหน8วยงานภายในมีสาระสําคัญดังนี้ 

 1) ให�ต้ังงานส8งเสริมโรงเรียนเอกชนของวัดเปMนหน8วยงานภายในข้ึนฝfายมัธยมศึกษากอง
โรงเรียนสามัญศึกษา 

 2) ให�ส8งเสริมโรงเรียนเอกชนของวัดมีอํานาจหน�าท่ีในการส8งเสริมสนับสนุนพัฒนาและ
ควบคุมดูแลโรงเรียนเอกชนของวัดมีอํานาจหน�าท่ีในการส8งเสริมสนับสนุนพัฒนาและควบคุมดูแล
โรงเรียนเอกชนของวัดให�จัดการศึกษาโดยสอดคล�องกับนโยบายของทางราชการในปoเดียวกันนี้
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนได�มีคําสั่งท่ี 209 / 2532 ลงในวันท่ี 4 พฤษภาคม 2532  

เรื่องแต8งต้ังคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดโดยมอบให�ทําหน�าท่ี คือ 
 1) ร8างนโยบาย 
 2) จัดทําแผนการส8งเสริมโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัด 
 3) จัดทําแผนการอุดหนุนโรงเรียนเปMนกรณีพิเศษ 
 4) ร8างหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาสําหรับโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัด 
 5) พิจารณาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว8าด�วยโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัด 
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จากผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการปรับปรุงแก�ไขระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ “เรื่อง
โรงเรียนราษฎรLของวัด พ.ศ. 2488 และคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดดังกล8าวข�างต�น
กระทรวงศึกษาธิการได�ออกระเบียบ “ว8าด�วยโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2532” 
ข้ึนมีสาระสําคัญคือ 

 1) โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีวัดเปMนเจ�าของเจ�าอาวาสเปMนผู�ลงนามใน
ฐานะเปMนผู�รับใบอนุญาต 

 2) ให�คณะกรรมการอํานวยการโรงเรียนทําหน�าท่ีบริหารโรงเรียนเพ่ิมเติมจากหน�าท่ีตาม
พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชนพ.ศ. 2505 ใน 4 เรื่องคือ 

  2.1 กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน 
  2.2 ควบคุมการบริหารงานให�เปMนไปตามนโยบาย 
  2.3 ควบคุมการเงินและงบประมาณของโรงเรียน 
  2.4 พิจารณาเสนอบุคคลเพ่ือบรรจุแต8งต้ังถอดถอนผู�จัดการครูใหญ8และครูในโรงเรียน 
  2.5 ให�กลุ8มโรงเรียนการกุศลของวัดทําหน�าท่ีประสานงานและช8วยพัฒนาโรงเรียนให�

มีความเจริญก�าวหน�าทัดเทียมกัน 
  2.6 นักเรียน (ชาย-หญิง) พระภิกษุสามเณรเข�าเรียนในโรงเรียนประเภทนี้สําหรับ

พระภิกษุสามเณรต�องได�รับอนุญาตเปMนลายลักษณLอักษรจากเจ�าอาวาสของตนก8อน 
  2.7 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนให�การอุดหนุนโรงเรียนการกุศลของ

วัดในพระพุทธศาสนาเปMนกรณีพิเศษ 
  2.8 โรงเรียนท่ีเจ�าอาวาสเปMนผู�รับใบอนุญาต (เปMนส8วนตัว) หรือโรงเรียนของมูลนิธิ

ของวัดหากประสงคLจะรับการอุดหนุนกรณีพิเศษต�องโอนกิจการของวัดภายใน 2 ปo  
นับแต8วันท่ีประกาศใช�ต8อมากระทรวงศึกษาธิการได�กําหนดระเบียบว8าด�วยการอุดหนุน

ส8งเสริมโรงเรียนเอกชนการกุศล พ.ศ. 2535 อีกหนึ่งฉบับตามระเบียบนี้ได�ระบุให�โรงเรียนการกุศลของ  
วัดในเปMนประการหนึ่งของโรงเรียนการกุศลสมควรได�รับการอุดหนุนเปMนกรณีพิเศษ 5 ประการ คือ 

 1) ให�เงินอุดหนุนตามมติรัฐมนตรี 
 2) ให�ข�าราชการไปปฏิบัติงานในโรงเรียนการกุศลได�โดยถือเสมือนปฏิบัติราชการตามปกติ 
 3) ให�การอุดหนุนด�านอาคารเรียนและอาคารประกอบโดยต้ังงบประมาณเปMนรายปo 
 4) ให�การอุดหนุนค8าใช�จ8ายสําหรับการพัฒนาคุณภาพกรจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

เช8น อุปกรณLการศึกษา 
 5) ให�การอุดหนุนแก8โรงเรียนการกุศลทุกโรงเรียนทุกระดับท่ีได�รับอนุญาตให�เปnดทําการ

สอนหรือท่ีจะจัดต้ังข้ึนใหม8 
2.3.2 สภาพในป4จจุบันของโรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนา 
สถิติข�อมูลของโรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาท่ัวประเทศ ปlจจุบันในเขตพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร กํากับดูแลโดยสํานักงานคณะกรรมการส8งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ในส8วนของ
ต8างจังหวัดกํากับดูแลโดยสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด และสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด (4 จังหวัด
ภาคใต�) โดยมีจํานวน 162 โรงเรียน นักเรียน 110,317 รูป/คน (ข�อมูล ณ 10 มิถุนายน 2559) 
(สํานักงานคณะกรรมการส8งเสริมการศึกษาเอกชน, 2560, หน�า 36) 
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เกรียงศักด์ิ จิตรLเนื่อง (2551, หน�า 25-29) ได�สรุปสภาพในปlจจุบันของโรงเรียนการกุศลของ
วัดทางพระพุทธศาสนา ไว�ดังนี้ 

 1) ในขณะนี้มีจํานวนโรงเรียนการกุศลของวัดท่ัวประเทศท่ีเปMนสมาชิกอยู8ในกลุ8มท้ังสิ้น
จํานวน 162 โรงระดับการศึกษาท่ีจัดต้ังมีต้ังแต8ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมปลายในปoการศึกษา 2550  
มีจํานวนครูชาย 1,575 ครูสตรี 2,478 คนครูพระภิกษุ 750 รูปจํานวนนักเรียนทุกระดับชั้น 110,317 
รูป/คน และใน 2 ปoการศึกษาท่ีผ8านมาโรงเรียนได�มีการพัฒนาคุณภาพดีข้ึนจํานวนนักเรียนมีแนวโน�ม
เพ่ิมข้ึนตามลําดับ 

 2) ในด�านการบริหารโรงเรียนกลุ8มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาได�ทํา
หน�าท่ีประสานงานส8งเสริมรวมท้ังจัดการอบรมประชุมผู�บริหารเพ่ือให�การบริหารโรงเรียนเปMนไปอย8าง
มีประสิทธิภาพโดยวางแนวปฏิบัติสําหรับโรงเรียนไว� 5 ประการคือ 

 3) บริหารงานโดยยึดหลักบริหารโดยคณะบุคคลแทนการยึดตัวบุคคลโดยมีคณะกรรมการ
อํานวยการเปMนองคLกรท่ีมีหน�าท่ีอํานาจในการกํากับดูแลบริหารโรงเรียนอย8างใกล�ชิดสมํ่าเสมอ
ตลอดเวลา 

 4) ปฏิบัติงานโดยอาศัยกฎระเบียบของทางราชการและของโรงเรียนเปMนหลักสําคัญมี
การกําหนดสายการบริหารระเบียบปฏิบัติรวมท้ังหน�าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรโดยชัดเจน 

 5) บริหารงานอย8างมีระบบมีแผนอย8างเปnดเผยโปร8งใสมีหลักฐานและลายลักษณLอักษร
ครบถ�วนตรวจสอบได�โดยเฉพาะด�านนโยบายด�านการเงินด�านบุคลากร 

 6) ยึดหลักให�มีการประสานงานระหว8างวัดกับโรงเรียนอย8างใกล�ชิดกลมกลืนร8วม
กิจกรรมส8งเสริมกันแต8ไม8ก�าวก8ายซ่ึงกันและกัน 

 7) ทุกโรงเรียนเปMนสมาชิกของกลุ8มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนามีระบบ
บริหารในแนวเดียวกันมีกลุ8มเปMนส8วนกลางช8วยเหลือซ่ึงกันและกันท้ังในด�านการแก�ปlญหาการพัฒนา
โรงเรียนและการประสานงานกับหน8วยงานอ่ืน 

 8) การช8วยเหลืออุดหนุนจากทางราชการในปlจจุบันกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชนได�ให�การอุดหนุนโรงเรียนการกุศลเปMนกรณีพิเศษเพ่ิมข้ึนจากเดิม
กล8าวคือให�เงินอุดหนุนแก8โรงเรียนตามอัตรา 100 % ของค8าใช�จ8ายรายหัวของนักเรียนในโรงเรียน
รัฐบาลและได�จัดสรรงบประมาณเปMนค8าก8อสร�างซ8อมแซมอาคารเรียนแก8โรงเรียนในกลุ8มนี้ต้ังแต8
ปoงบประมาณ 2536 เปMนต�นมาแต8เนื่องจากโรงเรียนบางแห8งเก็บค8าเล8าเรียนในอัตราตํ่ามากและบาง
แห8งก็ไม8เก็บเลยทําให�เงินท่ีได�รับจากการอุดหนุนไม8เพียงพอท่ีจะพัฒนาคุณภาพและปรับปรุงสถานภาพ
ของครูให�เท8าเทียมกับครูกลุ8มอ่ืนได�จึงทําให�มีปlญหาขาดแคลนครูท่ีมีความรู�ความสามารถตามมาด�วย 

 9) ด�านมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนการกุศลของวัดส8วนใหญ8ในขณะนี้มี
คุณภาพดีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากท้ังนี้ เพราะการอุดหนุนเปMนกรณีพิเศษของสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาเอกชนประกอบกับการประสานงานช8วยเหลือของกลุ8มโรงเรียนทําให�โรงเรียน
ได�รับความเชื่อถือจากประชาชนเพ่ิมข้ึนเช8นโรงเรียนบางแห8งมีนักเรียนมาสมัครจํานวนมากเกินกว8าท่ี
โรงเรียนจะรับไว�ต�องมีการสอบคัดเลือกเปMนต�น 
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2.4 หลักอปริหานิยธรรม 7 ในพระพุทธศาสนา 

ผู�วิจัยศึกษาความรู�เบื้องต�นเก่ียวกับหลักอปริหานิยธรรม 7 ในพระพุทธศาสนาเถรวาท โดยมี
กรอบในการศึกษา ดังนี้ 

2.4.1 ประวัติความเป-นมาอปริหานิยธรรม 7 และความหมาย 
อปริหานิยธรรม 7 เปMนธรรมะอันเปMนท่ีต้ังแห8งความไม8รู�จักเสื่อม เปMนเหตุท่ีต้ังแห8งความ

สามัคคี ความเปMนปmกแผ8นท้ังในบ�านเรือน ท้ังในหมู8คณะ แม�ในท่ีสุดท้ังในประเทศชาติของเรา ดังท่ี
พระผู�มีพระภาคได�ตรัสถึงหลักภิกขุอปริหานิยธรรม 7 ไว� ดังต8อไปนี้ 

ความเป-นมาของหลักอปริหานิยธรรม 7 
หลักอปริหานิยธรรมท่ีปรากฏใน มหาปรินิพพาน พระสุตตันตปnฎก ทีฆนิกายมหาวรรค ไว�ว8า 

วัสสการพราหมณLมหาอํามาตยL แคว�นมคธ ทูลถามเรื่องพระเจ�าอชาติศัตรูเวเทหิบุตร มีพระประสงคL
จะเสด็จไปปรามแคว�นวันวัชชี พระผู�มีพระภาครับสั่งเรียกพระอานนทLมาตรัสถามเรื่อง อปริหานิยธรรม 
ท้ัง 7 ข�อ คือ 1) เจ�าวัชชีหม่ันประชุมกันเนืองนิตย L2) เจ�าวัชชีพร�อมเพรียงกันประชุมพร�อมเพรียงกัน
เลิกประชุม พร�อมเพรียงกันทํากิจท่ีพึงกระทํา 3) เจ�าวัชชีไม8บัญญัติสิ่งท่ี มิได�บัญญัติไว�ไม8ล�มล�างสิ่งท่ี
บัญญัติไว �4) เจ�าวัชชีเคารพนับถือผู�ใหญ88ในแคว�นวัชชี 5) เจ�าวัชชีไม8ฉุดคร8าขืนใจกุลสตรีหรือกุลกุมารี 
6) เจ�าวัชชีสักการเคารพนับถือบูชาเจดียLในแคว�นวัชชี 7) เจ�าวัชชีจัดการรักษาคุ�มครองปJองกันพระ
อรหันตLLท้ังหลายด�วยความชอบธรรม ตราบใดท่ีพวกวัชชีรักษาราชอปริยหานิยธรรมท้ัง 7 ข�อนี้ เจ�าวัชชี
พึงได�แต88เจริญอย8างเดียว ไม8มีความเสื่อมเลย (ที .ม./10/78) 

มหาปรินิพพพานสูตร คัมภีรLLทีฆนิกาย มหาวรรคได�กล8าวถึงหลักอปริหานิยธรรม 7 ประการ 
5 หมวด ท่ีพระพุทธเจ�าทรงแสดงแก8ภิกษุท้ังหลายในสมัยใก�ลจะดับขันธปรินิพพาน นอกจากนี้แล�ว 
หลักอปริหานิยธรรมยังปรากฏอยู8 8ในคัมภีรL Lอังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต ข�อความท่ีเปMนข�อธรรม
เหมือนกันท้ัง 5 หมวดตรงกับข�อความท่ีมาในมหาปรินิพพานสูตร มีข�อแตกต8างกันตรงท่ีข�อความ
ปรารภการแสดงอปริหานิยธรรม ในมหาปรินิพพานสูตรเปMนข�อความต8อเนื่องจากการท่ีพระพุทธองคL
ประทับอยู8บนภูเขาคิชฌกูฏ พระเจ�าอชาตศัตรูทรงส8งวัสสการพราหมณLLมหาอํามาตยLมาเข�าเฝJากราบ
ทูลเรื่องท่ีพระองคLจะยกทัพไปย่ํายีพวกวัชชี แล�วพระพุทธองคLทรงแสดงราชอปริหานิยธรรม (ที.ม./ 
10/78 - 81) แก8พระอานนทL เม่ือวัสสการพราหมณLมหาอํามาตยLทูลลากลับไป พระพุทธองคLมีรับสั่ง
กับพระอานนทLเพ่ือแจ�งให�ภิกษุท้ังหมดท่ีพักอยู8 8ในกรุงราชคฤหLมาประชุมท่ีอุปlฏฐานศาลา แล�วท8าน
พระอานนทLได��นิมนตLภิกษุท้ังหมดมาประชุมกัน จากนั้นได�เข�ากราบทูลให�พระพุทธองคLทรงทราบ พระองคL
ได�เสด็จไปยังอุปlฏฐานศาลาแสดงอปริหานิยธรรม (ที.ม./10/87 – 88) แก8ภิกษุท้ังหลายเปMนข�อความท่ี
เปMนเหตุการณLติด ต8อกันส8วนในคัมภีรLอังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต พระสังคีติกาจารยLท8านกล8าว       
แบบกว�างๆ  ว8าพระพุทธเจ�าประทับอยู8ท่ีภูเขาคิชฌกูฏได�แสดงอปริหานิยธรรมแก8ภิกษุท้ังหลาย อปริหานิยธรรม 7 
ประการ 5 หมวดพระสังคีติกาจารยLได�แยกเปMน 5 สูตรต้ังชื่อสูตรว8า (1) ปฐมสัตตกสูตร (2) ทุติยสัตตกสูตร 
(3) ตติยสัตตกสูตร (4) โพชฌังคสูตร (5) สัญญาสูตร ต8อจากวัสสการสูตร คือข�อความตอนท่ี วัสสการ 
พราหมณLมหาอํามาตยLเข�าเฝJา ซ่ึงท8านจัดเปMนสูตรหนึ่งเรียงลําดับไว�ก8อน ระบุสถานท่ีแสดงเฉพาะปฐม
สัตตกสูตร ส8วนสูตรท่ี 2 - 5 ไม8ระบุ คล�ายกับเปMนต8างเหตุการณLต8างวาระกัน (พระครูประสิทธิสรคุณ 
(พระครูประสิทธิสรคุณ (บุรินทรL ฐิตธมฺโม), 2545, หน�า 76-77) 
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ความหมายของหลักอปริหานิยธรรม 7 
จากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข�องเก่ียวกับหลักอปริหานิยธรรม พบว8ามีนักวิชาการนําเสนอไว� ดังนี้ 
อรรถกถาทีฆนิกาย มหาวรรคได�ระบุความหมายของหลักอปริหานิยธรรมว8าธรรมท่ีเปMนเหตุให�เกิด

ความเจริญโดยส8วนเดียว ไม8มีความเสื่อม มี 2 ประเภท คือ ราชอปริหานิยธรรม และภิกขุอปริหานิยธรรม 

(ที .ม.อ./2/116-128) 
สมเด็จพระมหาสมณเจ�า กรมพระยาวชิรญาวโรรส ได�ให�ความหมายเก่ียวกับ อปริหานิยธรรม 

ว8าเปMนธรรมไม8เปMนท่ีตั้งแห8งความเสื่อมเปMนไปเพ่ือความเจริญฝfายเดียว ชื่อว8า อปริหานิยธรรม (สมเด็จ
พระมหาสมณเจ�า กรมพระยาวชิรญาวโรรส, 2539, หน�า 77) 

พระพรหมคุณาภรณL (ป.อ.ปยุตฺโต), 2554, หน�า 122) ได�ให�ความหมายของอปริหานิยธรรมว8า 
“เปMนธรรมอันไม8เปMนท่ีต้ังแห8งความเสื่อม เปMนไปเพ่ือความเจริญฝfายเดียวสําหรับหมู8ชนหรือผู�บริหาร
บ�านเมือง” 

พระพรมคุณาภรณL (2554, หน�า 359) คือการถือธรรมเปMนใหญ8ธรรมท่ีเปMนไปเพ่ือความเจริญ
ฝfายเดียว ไม8มีเสื่อมเลย 

พระธรรมปnฎก (ประยุทธL ปยุตฺโต) (2554, หน�า 119) ได�อธิบายเสริมความว8าอปริหานิยธรรมคือ
ธรรมไม8เปMนท่ีต้ังแห8งความเสื่อม, ธรรมท่ีทําให�ไม8เสื่อมเปMนไปเพ่ือความเจริญฝfายเดียวมี 7 อย8างท่ีตรัส
สําหรับภิกษุ (ภิกขุอปริหานิยธรรม) ยกมาแสดงหมวดหนึ่งดังนี้ 

 1) หม่ันประชุมกันเนืองนิตยL 
 2) เม่ือประชุมก็พร�อมเพรียงกันประชุมเม่ือเลิกประชุมก็พร�อมเพรียงกันเลิกและพร�อม

เพรียงช8วยกันทํากิจท่ีสงฆLจะต�องทํา 
 3) ไม8บัญญัติสิ่งท่ีพระพุทธเจ�าไม8บัญญัติข้ึนไม8ถอนสิ่งท่ีพระองคLบัญญัติไว�แล�วสมาทาน

ศึกษาอยู8ในสิกขาบทตามท่ีพระองคLทรงบัญญัติไว� 
 4) ภิกษุเหล8าใดเปMนผู�ใหญ8เปMนประธานในสงฆLเคารพนับถือภิกษุเหล8านั้นเชื่อฟlงถ�อยคําของท8าน 
 5) ไม8ลุอํานาจแก8ความอยากท่ีเกิดข้ึน 
 6) ยินดีในเสนาสนะปfา 
 7) ต้ังใจอยู8ว8าเพ่ือนภิกษุสามเณรซ่ึงเปMนผู�มีศีลซ่ึงยังไม8มาสู8อาวาสขอให�มาท่ีมาแล�วขอให�

อยู8เปMนสุข 
พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ) (2544, หน�า 67) ได�อธิบายถึงหลักภิกขุอปริหานิยธรรมไว�

ว8า ข�อท่ี 1 ข�อท่ี 2 พูดถึงการประชุมของคนท่ีอยู8เปMนหมวดหมู8กัน จําเปMนจะต�องมีการประชุมปรึกษา
ในกิจการงานและกระทํากิจกรรมต8างๆ ตามหน�าท่ี การประชุมจึงต�องมีบ8อยๆ เพ่ือให�สามารถติดตามศึกษา 
และแก�ไขปlญหาท่ีเกิดข้ึนได�ทันท8วงที ในการเข�าร8วมประชุมนั้น ต�องพร�อมเพรียงกันประชุม เพราะกรรม
ในพระพุทธศาสนาท่ีถือว8าถูกต�อง จะต�องพร�อมเพรียงกันกระทา ไม8ใช8ต8างคนต8างทําหรือว8าคนหนึ่งทํา 
คนหนึ่งไม8เห็นด�วย และเม่ือประชุมไปแล�วก็ต�องอยู8ในระเบียบวินัย ไม8ใช8นึกจะลุกไปกลางคันก็ลุกไป 
แต8จะต�องประชุมกันจนตลอดไป นอกจากเกิดเหตุสุดวิสัยข้ึนมาจริงๆ จึงออกไปตามมติของสงฆLได� แต8
จะต�องยอมรับมติต8างๆ ซ่ึงสงฆLได�ลงไปในขณะท่ีเราไม8อยู8ในท่ีประชุม กิจการอันใดท่ีเปMนภาระของหมู8คณะ 
ไม8ว8าภายในบ�านหรือว8าภายในวัด หรือว8าภายในสังคม ตลอดถึงประเทศชาติก็ตาม จะต�องพร�อม
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เพรียงกันปฏิบัติภารกิจเหล8านั้นให�สําเร็จลุล8วงไปด�วยดี และพร�อมเพรียงกันทํางานอันเปMนหน�าท่ีความ
รับผิดชอบของหมู8ของคณะนั้นๆ ไม8ให�มีความบกพร8อง 

หลักภิกขุอปริหานิยธรรมในข�อ3นี้พระพุทธองคLทรงตรัสถึงหลักการประพฤติปฏิบั ติ
พระพุทธศาสนาก็คือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ�าผู�ท่ีนับถือพระพุทธศาสนาจะต�องปฏิบัติตามคําสั่งและ
คําสอนของพระองคLดังนั้นเรื่องอะไรท่ีพระองคLทรงบัญญัติไว�ก็ถือประพฤติปฏิบัติไปตามนั้นไม8มีการ
บัญญัติเพ่ิมเติมไม8มีการแก�ไขสิ่งท่ีทรงบัญญัติไว�ทรงบัญญัติไว�ว8าอย8างไรก็ต�องยึดถือประพฤติปฏิบัติไป
อย8างนั้นถ�าหากว8าไม8พอใจหรือไม8อาจปฏิบัติได�ก็สึกออกไปเปMนฆราวาสไม8ใช8จะมาแก�ไขดัดแปลงพระ
ธรรมวินัยเพ่ือให�ตนปฏิบัติได�โดยไม8ยอมรับนับถือหลักท่ีพระพุทธเจ�าทรงบัญญัติไว�สิกขาบทบางอย8าง
ถึงแม�ว8าในยุคในสมัยนี้ได�มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากก็ตามแต8ก็ต�องยึดถือประพฤติปฏิบัติไปตามนั้น 

หลักภิกขุอปริหานิยธรรมใน ข�อ 4 อีกว8าในหมู8ในคณะท่ีอยู8ร8วมกันมีผู�หลักผู�ใหญ8ท่ีลดหลั่น
กันลงมาจําเปMนจะต�องให�ความเคารพนับถือต8อท8านท่ีเปMนใหญ8ในท่ีนั้นเช8นภายในวัดก็ให�ความเคารพนับถือ
ต8อเจ�าอาวาสและพระเถระผู�ใหญ8ท่ีเหนือตนข้ึนไปข�อความท่ีท8านแนะนําสั่งสอนแม�จะมีการดุด8าตําหนิ
ไปบ�างแต8ถือว8าเปMนคําสอนท่ีเกิดข้ึนโดยเจตนาดีผู�ท่ีอยู8ในสํานักของท8านจะต�องเชื่อถือและปฏิบัติตาม 

หลักภิกขุอปริหานิยธรรม ข�อ 5 นี้เก่ียวกับการควบคุมอารมณLคนเรานั้นเหมือนกับนกท่ีตาย
เพราะเหยื่อหรือปลาท่ีตายเพราะเหยื่อคนก็มีลักษณะอย8างเดียวกันคือถ�าปล8อยให�ความอยากได�อย8าง
นั้นอย8างนี้อย8างโน�นครอบงําใจแล�วโอกาสหนึ่งก็เปMนอันตรายเพราะความอยากเหล8านั้นการพยายาม
ควบคุมจิตใจไม8ให�ทําอะไรไปตามอํานาจของความอยากทุกอย8างจึงเปMนทางเจริญของบุคคลเหล8านั้น 

หลักภิกขุอปริหานิยธรรม ข�อ 6 เรื่องของเสนาสนะท่ีอยู8อาศัยทรงสอนให�หาเสนาสนะท่ีเปMน
ปlจจัยโน�มน�อมไปเพ่ือหาความสงบโดยเน�นไปท่ีเสนาสนะปfาซ่ึงห8างจากเสียงรบกวนไม8มีเสียงอึกทึก
ครึกโครมซ่ึงเปMนอันตรายต8อการกระทําความสงบแต8ว8าในชั้นของการปฏิบัตินั้นเราจะอยู8ท่ีไหนก็ตาม
ถ�าหากว8ามีเสียงรบกวนมากก็อย8าไปใส8ใจสนใจต8อเสียงรบกวนเหล8านั้นให�มากกว8าก็จะทําจิตใจให�เกิด
ความสงบได� 

หลักภิกขุอปริหานิยธรรม ข�อ 7 สุดท�ายถือว8า เปMนหลักสําคัญของคนท่ีอยู8ร8วมกันวัดหรือศา
สนสถานในทางศาสนานั้นถือว8าเปMนคุณสมบัติกลางของพระศาสนาพระภิกษุสามเณรทุกรูปท่ีบวชมา
ถูกต�องตามพระธรรมวินัยมีศีลมีความคิดเห็นตรงต8อหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาจึงมีสิทธิท่ีจะเข�า
อยู8ในอารามนั้นในวัดนั้นดังนั้นใครจะอยู8ในวัดใดก็ตามก็ต�องสร�างความรู�สึกพร�อมท่ีจะพบเห็นเพ่ือน
ภิกษุสามเณรท่ียังไม8ได�อยู8ในวัดของเราก็ขอให�มาท่ีมาแล�วก็ขอให�อยู8เปMนสุขซ่ึงท้ังหมดนี้เปMนเรื่องของ
การสร�างความรู�สึกท้ังนั้นแม�จะไม8ลงมือประพฤติปฏิบัติคือไม8ลงมือช8วยเหลือเก้ือกูลอะไรก็ตามแต8เปMน
การแสดงออกถึงความไม8เห็นแก8ตัวความไม8หวงท่ีอยู8ความไม8อิจฉาริษยาคนอ่ืนซ่ึงแต8ละอย8างนั้นไม8ใช8
เปMนเรื่องท่ีทําได�ง8ายนัก (พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ), 2544, หน�า 305) 

อุดร จันทวัน (2547, หน�า 37) ได�ให�ความหมายของคาว8าอปริหานิยธรรมไว�ว8า “อปริหานิยธรรม
ในความหมายนั้นหมายถึงธรรมท่ีประพฤติปฏิบัติแล�วจะไม8ทําให�องคLกรและสังคมนั้นๆ เสื่อมทรามลง
คือมีแต8ความเจริญฝfายเดียว” 

จากการค�นคว�าผู�วิจัยสรุปได�ว8าความหมายของอปริหานิยธรรมหมายถึงเครื่องแสดงหรือ
คุณภาพท่ีมีประจําตัวโดยเฉพาะของอปริหานิยธรรมซ่ึงได�แก8ความไม8เสื่อมหรือความเจริญก�าวหน�า
สําหรับลักษณะของอปริหานิยธรรมท่ีทําให�การปกครองมีความเจริญโดยท่ีไม8มีทางเสื่อมนั้นจะต�อง
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ประกอบด�วยสิ่งสําคัญ3ประการได�แก8ผู�ปกครองเปMนผู�มีธรรมผู�ถูกปกครองหรือประชาชนเปMนผู�มีธรรม
และมีหลักวิธีการบริหารการปกครองท่ีดีหลักธรรมดังกล8าวนี้เปMนหลักธรรมท่ีประชาชนหรือสมาชิกในรัฐ
ควรยึดถือเปMนหลักปฏิบัติและเปMนหลักธรรมท่ีสอนให�ดําเนินชีวิตอย8างมีความรับผิดชอบท้ังต8อตนเอง
และต8อสังคมโดยรวม 

2.4.2 ประเภทของอปริหานิยธรรม 7 
อปริหานิยธรรมเปMนหลักธรรมท่ีไม8ก8อให�เกิดความเสื่อม เปMนไปแต8ความเจริญเท8านั้นเพ่ือให�

เกิดความสามัคคีท่ีกล8าวไว�ในพุทธศาสนาเถรวาท อีกข�อหนึ่งท่ีครอบคลุมการปฏิบัติสามัคคีธรรมท้ัง
ทางกาย วาจาและทางจิตใจได�อย8างดีท่ีสุดประการหนึ่ง ก็คือ หลักอปริหานิยธรรม แยกออกเปMน
ประเภท ดังต8อไปนี้ 

ราชอปริหานิยธรรม 
สมัยนั้น ท8านพระอานนทLยืนถวายงานพัดพระผู�มีพระภาคอยู8 ณ เบื้องพระปฤษฎางคLพระผู�มี

พระภาครับสั่งเรียกท8านพระอานนทLมาตรัสถามว8า 
 1) “อานนทL เธอได�ยินไหมว8า ‘พวกเจ�าวัชชีหม่ันประชุมกันเนืองนิตยL ประชุม’ กันมากครั้ง” 

ท8านพระอานนทLทูลตอบว8า “ข�าแต8พระองคLผู�เจริญ ข�าพระองคLได�ยินว8า ‘พวกเจ�าวัชชีหม่ันประชุมกัน
เนืองนิตยL ประชุมกันมากครั้ง” พระผู�มีพระภาคตรัสถามว8า “อานนทL พวกเจ�าวัชชีพึงหวังได�แต8ความเจริญ
อย8างเดียวไม8มีความเสื่อมเลย ตราบเท8าท่ีพวกเจ�าวัชชียังหม่ันประชุมกันเนืองนิตยL ประชุมกันมากครั้ง” 

 2) “อานนทL เธอได�ยินไหมว8า ‘พวกเจ�าวัชชีพร�อมเพรียงกันประชุม พร�อมเพรียงกันเลิก
ประชุม และพร�อมเพรียงกันทากิจท่ีพวกเจ�าวัชชีจะพึงทํา” “ข�าแต8พระองคLผู�เจริญ ข�าพระองคLได�ยิน
ว8า ‘พวกเจ�าวัชชีพร�อมเพรียงกันประชุม พร�อมเพรียงกันเลิกประชุม และพร�อมเพรียงกันทากิจท่ีพวก
เจ�าวัชชีจะพึงทํา” “อานนทL พวกเจ�าวัชชีพึงหวังได�แต8ความเจริญอย8างเดียว ไม8มีความเสื่อมเลย ตราบ
เท8าท่ีพวกเจ�าวัชชียังพร�อมเพรียงกันประชุม พร�อมเพรียงกันเลิกประชุม และพร�อมเพรียงกันทํากิจท่ี
พวกเจ�าวัชชีจะพึงกระทํา” 

 3) “อานนทL เธอได�ยินไหมว8า ‘พวกเจ�าวัชชีไม8บัญญัติสิ่งท่ีมิได�บัญญัติไว� ไม8ล�มล�างสิ่งท่ี
บัญญัติไว�แล�ว ถือปฏิบัติตามวัชชีธรรมท่ีวางไว�เดิม “อานนทL พวกเจ�าวัชชีพึงหวังได�แต8ความเจริญ
อย8างเดียว ไม8มีความเสื่อมเลยตราบเท8าท่ีพวกเจ�าวัชชียังไม8บัญญัติสิ่งท่ีมิได�บัญญัติไว� ไม8ล�มล�างสิ่งท่ี
บัญญัติไว�แล�วถือปฏิบัติม่ันตามวัชชีธรรมท่ีวางไว�เดิม” 

 4) “อานนทL เธอได�ยินไหมว8า ‘พวกเจ�าวัชชี สักการะ เคารพ นับถือ บูชา เจ�าวัชชีผู�มี
พระชนมายุมากของชาววัชชี และสําคัญถ�อยคําของท8านเหล8านั้นว8าเปMนสิ่งควรรับฟlง” “ข�าแต8
พระองคLผู� เจริญ ข�าพระองคLได�ยินว8า ‘พวกเจ�าวัชชี สักการะ เคารพ นับถือ บูชาเจ�าวัชชีผู� มี
พระชนมายุมากของชาววัชชี และสําคัญถ�อยคําของท8านเหล8านั้นว8าเปMนสิ่งควรรับฟlง”“อานนทL พวก
เจ�าวัชชีพึงหวังได�แต8ความเจริญอย8างเดียว ไม8มีความเสื่อมเลยตราบเท8าท่ีพวกเจ�าวัชชียังสักกระ 
เคารพ นับถือ บูชา เจ�าวัชชีผู�มีพระชนมายุมากของชาววัชชี และสําคัญถ�อยคําของท8านเหล8านั้นว8า
เปMนสิ่งควรรับฟlง” 

 5) “อานนทL เธอได�ยินไหมว8า ‘พวกเจ�าวัชชีไม8ฉุดคร8าขืนใจกุลสตรี หรือกุลกุมารีให�อยู8
ร8วมกัน” “ข�าแต8พระองคLพระผู�เจริญ ข�าพระองคLได�ยินว8า ‘พวกเจ�าวัชชีไม8ฉุดคร8าขืนใจกุลสตรี หรือ
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กุลกุมารีให�อยู8ร8วมด�วย” “อานนทL พวกเจ�าวัชชีพึงหวังได�แต8ความเจริญอย8างเดียว ไม8มีความเสื่อม
ตราบเท8าท่ีพวกเจ�าวัชชียังไม8ฉุดคร8าขืนใจกุลสตรี หรือกุลกุมารีให�อยู8ร8วมด�วย” 

 6) “อานนทL เธอได�ยินไหมว8า ‘พวกเจ�าวัชชี สักกระ เคารพ นับถือ บูชา เจดียLในแคว�น
วัชชีของชาววัชชีท้ังในเมืองและนอกเมือง และไม8ละเลยการบูชาอันชอบธรรมท่ีเคยให�เคยกระทําต8อ
เจดียLเหล8านั้นให�เสื่อมสูญไป” “ข�าแต8พระองคLผู�เจริญ ข�าพระองคLได�ยินว8า ‘พวกเจ�าวัชชี สักการะ 
เคารพ นับถือ บูชาเจดียLในแคว�นวัชชีของชาววัชชีท้ังในเมืองและนอกเมือง และไม8ละเลยการบูชาอัน
ชอบธรรมท่ีเคยให�เคยกระทําต8อเจดียLเหล8านั้นให�เสื่อมสูญไป” 

 7) “อานนทL เธอได�ยินไหมว8า ‘พวกเจ�าวัชชีจัดการรักษา คุ�มครอง ปJองกันพระอรหันตL
ท้ังหลายโดยชอบธรรมด�วยต้ังใจว8า ‘ทําอย8างไร พระอรหันตLท่ียังไม8มาพึงมาสู8แว8นแคว�นของเรา ท8าน
ท่ีมาแล�วพึงอยู8อย8างผาสุกในแว8นแคว�น” “ข�าแต8พระองคLผู�เจริญ ข�าพระองคLได�ยินว8า ‘พวกเจ�าวัชชี
จัดการรักษาคุ�มครอง ปJองกันพระอรหันตLท้ังหลายโดยชอบธรรมด�วยต้ังใจว8า ‘ทําอย8างไรพระอรหันตL
ท่ียังไม8มา พึงมาสู8แว8นแคว�นของเรา ท8านท่ีมาแล�วพึงอยู8อย8างผาสุกในแว8นแคว�น” “อานนทL พวกเจ�า
วัชชีพึงหวังได�แต8ความเจริญอย8างเดียว ไม8มีความเสื่อมเลยตราบเท8าท่ีพวกเจ�าวัชชียังจัดการรักษา 
คุ�มครอง ปJองกันพระอรหันตLท้ังหลายโดยชอบธรรมด�วยต้ังใจว8า “ทําอย8างไร พระอรหันตLท่ียังไม8มา 
พึงมาสู8แคว�นของเรา ท8านท่ีมาแล�วพึงอยู8อย8างผาสุกในแว8นแคว�น” 

ลําดับนั้น พระผู�มีพระภาครับสั่งกับวัสสการพราหมณLมหาอํามาตยLแคว�นมคธว8า “พราหมณL สมัยหนึ่ง 
เราอยู8ท่ีสารัททเจดียL เขตกรุงเวสาลี ได�แสดงอปริหานิยธรรม 7 ประการนี้แก8พวกเจ�าวัชชี พวกเจ�าวัชชี
พึงหวังได�แต8ความเจริญอย8างเดียวไม8มีความเสื่อมเลยตราบเท8าท่ีพวกเจ�าวัชชียังมีอปริหานิยธรรมท้ัง  
7 ประการนี้อยู8และใส8ใจอปริหารนิยธรรมท้ัง 7 ประการนี้อยู8” เม่ือพระผู�มีพระภาคตรัสอย8างนี้ วัสสการ 
พราหมณLมหาอํามาตยLแคว�นมคธได�กราบทูลดังนี้ว8า “ข�าแต8ท8านพระโคดม พวกเจ�าวัชชีมีอปริหานิยธรรม
แม�เพียงข�อเดียวก็พึงหวังได�แต8ความเจริญอย8างเดียวไม8มีความเสื่อมเลย ไม8จําต�องกล8าวว8ามีครบท้ัง 7 
ประการ ข�าแต8ท8านพระโคดม พระราชาแห8งแคว�นมคธพระนามว8าอชาตศัตรู เวเทหิบุตร ไม8ควรทํา
สงครามกับพวกเจ�าวัชชี นอกจากจะใช�วิธีปรองดองทางการทูต หรือไม8ก็ทําให�แตกสามัคคีกัน ข�าแต8
ท8านพระโคดม ถ�าอย8างนั้นบัดนี้ ข�าพระองคLขอทูลลากลับ เพราะมีกิจมาก มีหน�าท่ีท่ีจะต�องทําอีกมาก
พระพุทธเจ�าข�า”พระผู�มีพระภาคตรัสว8า “พราหมณL ขอท8านจงกําหนดเวลาท่ีสมควร ณ บัดนี้เถิด” 
จากนั้นวัสสการพราหมณL มหาอํามาตยLแคว�นมคธมีใจยินดีชื่นชมพระดํารัสของพระผู�มีพระภาคแล�ว
ลุกจากท่ีนั่งจากไป (ที.ม./10/13/81) 

ภิกขุอปริหานิยธรรม 
เม่ือวัสสการพราหมณLมหาอํามาตยLแคว�นมคธจากไปไม8นาน พระผู�มีพระภาครับสั่งเรียกท8าน

พระอานนทLมาตรัสว8า “อานนทL เธอจงไปนิมนตLภิกษุท่ีเข�ามาพักอยู8ในกรุงราชคฤหLทุกรูปให�มาประชุมกัน
ท่ีหอฉัน” ท8านพระอานนทLทูลรับสนองพระดํารัสแล�ว นิมนตLภิกษุท่ีเข�ามาพักอยู8ในกรุงราชคฤหLทุกรูป
ให�มาประชุมกันท่ีหอฉันแล�ว เข�าไปเฝJาพระผู�มีพระภาคถึงท่ีประทับภิกษุสงฆLประชุมกันแล�ว ขอพระผู�
มีพระภาคจงกําหนดเวลาท่ีสมควร ณ บัดนี้เถิดพระพุทธเจ�าข�า” 

ลําดับนั้น พระผู�มีพระภาคทรงลุกจากพุทธอาสนL เสด็จเข�าไปยังหอฉันประทับนั่งบนพุทธ
อาสนLท่ีปูลาดไว�แล�วรับสั่งเรียกภิกษุท้ังหลายมาตรัสว8า “ภิกษุท้ังหลาย เราจะแสดงอปริหานิยธรรม 7 
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ประการแก8เธอท้ังหลายเธอท้ังหลายจงฟlงจงใส8ใจให�ดีเราจักกล8าว” ภิกษุเหล8านั้นทูลรับสนองพระ
ดํารัสแล�วพระผู�มีพระภาคจึงได�ตรัสดังนี้ว8า ภิกษุท้ังหลาย 

 1) ภิกษุพึงหวังได�แต8ความเจริญ 1 อย8างเดียว ไม8มีความเสื่อมเลยตราบเท8าท่ีภิกษุยัง
หม่ันประชุมกันเนืองนิตยL ประชุมกันมากครั้ง 

 2) ภิกษุพึงหวังได�แต8ความเจริญอย8างเดียว ไม8มีความเสื่อมเลย ตราบเท8าท่ีภิกษุยังพร�อม
เพรียงกันประชุม พร�อมเพรียงกันเลิกประชุม และพร�อมเพรียงกันทํากิจท่ีสงฆLจะพึงทํา 

 3) ภิกษุพึงหวังได�แต8ความเจริญอย8างเดียว ไม8มีความเสื่อมเลย ตราบเท8าท่ีภิกษุยังไม8
บัญญัติสิ่งท่ีเรามิได�บัญญัติไว� ไม8ล�มล�างสิ่งท่ีเราได�บัญญัติไว�แล�ว ถือปฏิบัติม่ันตามสิกขาบทท่ีเรา
บัญญัติไว�แล�ว 

 4) ภิกษุพึงหวังได�แต8ความเจริญอย8างเดียว ไม8มีความเสื่อมเลย ตราบเท8าท่ีภิกษุยัง
สักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุผู�เปMนเถระ เปMนรัตตัญ�ู บวชมานาน เปMนสังฆบิดร เปMนสังฆปริณายก 
และสําคัญถ�อยคําของท8านเหล8านั้นว8าเปMนสิ่งควรรับฟlง 

 5) ภิกษุพึงหวังได�แต8ความเจริญอย8างเดียว ไม8มีความเสื่อมเลยตราบเท8าท่ีภิกษุยังไม8ตก
อยู8ในอํานาจแห8งตัณหาก8อให�เกิดภพใหม8ท่ีเกิดข้ึนแล�ว 

 6) ภิกษุพึงหวังได�แต8ความเจริญอย8างเดียว ไม8มีความเสื่อมเลยตราบเท8าท่ีภิกษุยังเปMนผู�
มุ8งหวังเสนาสนะปfา 

 7) ภิกษุพึงหวังได�แต8ความเจริญอย8างเดียว ไม8มีความเสื่อมเลยตราบเท8าท่ีภิกษุยังต้ังสติ
ไว�ในภายในว8าทําอย8างไรเพ่ือนพรหมจํารีท้ังหลายผู�มีศีลงามท่ียังไม8มาพึงมาท8านท่ีมาแล�วพึงอยู8อย8าง
ผาสุก (ที.ม./10/137/83) 

ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุพึงหวังได�แต8ความเจริญอย8างเดียว ไม8มีความเสื่อมเลยตราบเท8าท่ีภิกษุยัง
มีอปริหานิยธรรมท้ัง 7 ประการนี้อยู8 และใส8ใจอปริหานิยธรรมท้ัง 7 ประการนี้อยู8 

หลักอปริหานิยธรรมในคัมภีรLพระพุทธศาสนาเถรวาทอปริหานิยธรรมเปMนหลักธรรมไม8เปMน
ท่ีต้ังแห8งความเสื่อม เปMนไปเพ่ือความเจริญฝfายเดียว มี 2 ประเภท คือ (พระปลัดสุรพงษL ฐิตญาโณ 
(แก�วกอ), 2555, หน�า 101-102) 

ราชอปริหานิยธรรม (อปริหานิยธรรมสําหรับคฤหัสถLผู�มีหน�าท่ีในการปกครอง) ราชอปริหานิยธรรม
หรือวัชชีอปริหานิยธรรมสําหรับผู�รับผิดชอบต8อบ�านเมือง 7 ประการ คือ 

 1) หม่ันประชุมกันเนืองนิตยL การอยู88ร8วมกันการทํางานร8วมกันของคนในสังคมจะต�องมี
การพบปะ ประชุมปรึกษาหารือกันสมํ่าเสมอ เพ่ือแก�ไขปlญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและ
กันยอมรับในเหตุผลท่ีถูกต�องท่ีเปMนประโยชนL เพ่ือความเข�าใจท่ีดีต8อกันของทุกคนในสังคมซ่ึงความ
เจริญไม8เกิดความเสื่อมในทุกกรณี เช8น ในครอบครัว พ8อ แม8 ลูก มีอะไรพูดกันปรึกษากันลูกก็จะ
อบอุ8น ปlญหาลูกไปติดยาเสพยLติดก็จะไม8เกิดข้ึน ในสถานท่ีทํางาน หัวหน�ามีการประชุมปรึกษากับ
ผู�ร8วมงานทุกครั้ง งานก็จะราบรื่น หากมีข�อผิดพลาด ทุกคนก็จะยอมรับในสิ่งท่ีเกิดข้ึน 

 2) พร�อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุมและกระทํากิจท่ีควรทํา เพ่ือให�เกิดความยุติธรรม
เปMนอันหนึ่งอันเดียวกันของหมู8คนท่ีอยู8รวมกัน ไม8กินแหนงแคลงใจกัน จะทํางานอะไรก็สําเร็จได� เช8น
ในครอบครัวมีอะไรปรึกษาหารือกันก็ต�องอยู8พร�อมๆ กัน เพ่ือทุกคนจะได�ยอมรับในสิ่งท่ีจะทําลงไป
ด�วยความเต็มใจจะทําลงไปด�วยความเต็มใจ 
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 3) ไม8บัญญัติสิ่งท่ียังไม8ได�บัญญัติและไม8เลิกล�มสิ่งท่ีบัญญัติไว�แล�ว เช8น บ�านเมือง จะสงบ
สุขได� ทุกคนจะต�องบัญญัติและไม8ล�มเลิก ระเบียบกฎเกณฑLต8างๆ ของคณะและสังคมตามความพอใจ
ของตนหรือของกลุ8มโดยไม8คํานึงถึงความถูกต�อง ตัวอย8าง เช8น นักเรียนจะต�องแต8งเครื่องแบบของ
โรงเรียนเพ่ือความเปMนระเบียบเรียบร�อย จะแต8งกายตามใจตนเองไม8ได� 

 4) เคารพนับถือผู�ใหญ8การเคารพและรับฟlงคําสั่งสอนของผู�ใหญ8ถือว8าเปMนสิ่งท่ีดีเพราะ
ผู�ใหญ8เกิดก8อน ผ8านประสบการณLมามากกว8า ประกอบกับการอยู8ร8วมกันในสังคมต�องมีผู�นํา ถ�าเราให�
การเคารพและเชื่อฟlงผู�นํา สังคมก็จะไม8วุ8นวาย เช8น ถ�าลูกเชื่อฟlง พ8อ แม8 ก็จะเปMนคนดีได�เพราะไม8มี
พ8อแม8คนไหน อยากลูกตนเองให�ชั่ว 

 5) ไม8ข8มเหงล8วงเกินสตรี สตรีถือว8าเปMนเพศแม8 เปMนเพศท่ีอ8อนแอ บุรุษควรให�เกียรติให�
การยกย8อง ปกปJองไม8ให�ใครละเมิดสิทธิหรือข8มเหงรังแก ถ�าสังคมใดๆ ผู�หญิงถูกฉุดคร8าข8มขืนมากข้ึน
ความเสื่อมก็จะเกิดกับสังคมนั้น 

 6) สักการเคารพเจดียL หมายถึงการให�ความเคารพและปกปJองรักษาปูชนียสถานท่ี
สําคัญในศาสนา เพ่ือจะเปMนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของกลุ8มคนในหมู8คณะท่ีอยู8ร8วมกันและระลึกถึงกัน 
เช8นการเคารพพระปฐมเจดียL 

 7) ให�การอารักขา คุ�มครอง อันชอบธรรมแก8พระอรหันตL คือการคุ�มครองบรรพชิต ซ่ึงเปMน
ผู�สืบทอดพระพุทธศาสนาให�คงอยู8ตลอดไป เช8นการทําบุญด�วยปlจจัย 4 เปMนต�น (พระทวีป กลฺยาณธมฺโม 
(เล็ก บัณฑิตยL), 2552, หน�า 92-93) 

ภิกขุอปริหานิยธรรมหรืออปริหานิยธรรมสําหรับบรรพชิตผู�ใฝfธรรมมี 7 ประการ (พระครูนิกร
สุนทรกิจ (สมพงษL นุ8มสกุล, 2553, หน�า 30-32) คือ 

 1) หม่ันประชุมกันเนืองนิตยL หมายความว8า ธรรมดาคนเราต�องอยู8 8ร8วมกันเปMนหมวด 
เปMนหมู8เปMนคณะจะอยู88ตามลําพังไม8ได� หมู8คณะจะเจริญอยู88ได� ก็เพราะอาศัยการติดต8อกันไปมาหาสู8กัน 
มีเหตุการณLเปลี่ยนแปลงอย8างไร รู�ท่ัวถึงกันหรือเม่ือมีกรณียะเรื่องท่ีจะต�องทําเกิดข้ึน ผู�เปMนใหญ8ในหมู8
จะต�องเรียกประชุมปรึกษาหารือกันเพ่ือความเจริญและความพร�อมเพรียงของหมู8และผู�น�อยท่ีนับเนื่อง
ในหมู8 ก็ต�องหม่ันเข�าประชุมตามวาระท่ีถูกเรียกประชุมจึงจะมีความเจริญและพร�อมเพรียงกัน 

 2) พร�อมเพรียงกันประชุม พร�อมเพรียงกันเลิกประชุมพร�อมเพรียงกันทํากิจท่ีสงฆL
จะต�องทํา หมายความว8าในการประชุมนั้นย8อมมีกําหนดเวลาทุกคนควรตรงต8อเวลา ไม8ใช8ว8าต8างคนต8าง 
เข�าหรือต8างคนต8างออกตามชอบใจซ่ึงเปMนการเสียระเบียบเสียมรรยาท อาจทําให�เวลาเม่ือเข�าประชุมแล�ว 
ต�องพร�อมเพรียงช8วยกันทํากิจท่ีสงฆLจะต�องทําหมายความว8ากิจใดท่ีสงฆLคือหมู8ชนจะต�องทําร8วมกัน ด�วย
กําลังกายหรือกําลังวาจาหรือกําลังความคิดก็ต�องร8วมกันทํากิจนั้น ช8วยกันทํา ช8วยกันพูด ช8วยกันคิด
ปรึกษาหารือกัน ช8วยแก�ไขสิ่งไม8ดีให�ดีข้ึนส8งเสริมสิ่งท่ีดีให�ดียิ่งข้ึน ทําได�อย8างนี้ก็จะมีความเจริญ ความพร�อม-
เพรียงของชนท้ังปวงผู�เปMนหมู8 ยังความเจริญให�สําเร็จฯ” (มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2546, หน�า 75)  

 3) ไม8บัญญัติ สิ่งท่ีพระพุทธเจ�าไม8ทรงบัญญัติไว� ไม8ล�มล�างสิ่งท่ีพระองคLทรงบัญญัติไว�
สมาทานศึกษาอยู8 8ในสิกขาบทท้ังหลายตามท่ีพระพุทธเจ�าทรงบัญญัติไว� หมายความว8า ศีลหรือสิกขาบทท่ี
ทรงบัญญัติไว�สําหรับภิกษุ-สามเณร-อุบาสกอุบาสิกา ก็นับว8าพอดีพองามพอแก8ความปฏิบัติเพ่ือขัดเกลา
กิเลสท่ีหยาบๆ บาปท่ีหนาๆ ตามสมควรแก8เพศบรรพชิตและเพศคฤหัสถLอยู8แล�วไม8จําเปMนต�องบัญญัติ
เพ่ิมเติมอีกเหมือนกฎหมายทางพระราชอาณาจักรท่ีประกาศใช�ในสมัยหนึ่งๆ ก็พอสมควรอยู8 แล�วใครๆ ไม8
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ควรบัญญัติเพ่ิมเติมตามลําพังตนเปMนกฎหมายเถ่ือนข้ึนอีก และสิกขาบททุกข�อ ท่ีทรงบัญญัติไว�แล�ว 
ใครๆ ไม8พึงถอน คือไม8ตัดออก ไม8ยกเลิกแม�บางข�ออาจไม8เหมาะแก8กาลสถานท่ีภูมิประเทศ ก็มีพระ
พุทธานุญาตพิเศษไว�แล�ว จึงไม8จําเปMนต�องถอนสิกขาบทใดๆ ท้ังสิ้น เหมือนกฎหมายทางระราชอาณาจักร
ใครๆไม8พึงถอน เพราะถ�าต8างคนต8างเลิกถอนสิกขาบทท่ีทรงบัญญัติไว� ตามความต�องการของตน ผล
สุดท�ายก็ไม8มีอะไรเหลือเปMนหลักไว�ควบคู8หมู8พระศาสนาก็ย8อมต้ังอยู8 8ไม8ได� ต�องอันตรธานไปเหมือน
กฎหมาย ถ�าต8างคนต8างถอนทีละมาตราสองมาตราไม8ช�าก็หมด ประเทศชาติ บ�านเมืองไม8มีกฎหมาย 
ก็เหมือนบ�านเรือนไม8มีข่ือไม8มีแปก็มีแต8พินาศ ควรสมาทานศึกษาอยู8 8ในสิกขาบทตามท่ีพระองคLทรง
บัญญัติไว� หมายความว8า ต�องมีความเคารพในพระวินัยสิกขาบทท้ังปวง ถือสิกขาบทเปMนสิ่งสําคัญ 
สนใจศึกษาให�เข�าใจและปฏิบัติให�ถูกต�อง ไม8แก�ตัวว8ายังไม8รู�ไม8มักง8าย ไม8ดูหม่ินว8าเรื่องเล็ก พระวินัยมิ
ได�ยกเว�นโทษผู�ทําผิดแม��ไม8รู�เหมือนกฎหมายของบ�านเมืองประชาชนทุกคนต�องเคารพต�องเข�าใจต�อง
รับรู�และปฏิบัติอย8าให�ผิดกฎหมายมิได�ยกเว�นโทษแก8ผู�ทําผิดแม��ไม8รู�เพราะถ�ายกเว�นแก8ผู�ไม8รู� แล�วก็ไม8มี
ใครสนใจท่ีจะรู�มีแต8ทําผิดกันท่ัวไป ฉะนั้นจึงต�องถือเปMนเรื่องสําคัญต�องศึกษาและปฏิบัติโดยดี 

 4) ภิกษุเหล8าใดเปMนผู�ใหญ8เปMนสังฆบิดรเปMนสังฆปริณายกเคารพนับถือภิกษุเหลา8นั้นเห็น 
ถ�อยคําของท8านว8าเปMนสิ่งอันควรรับฟlง หมายความว8าต�องเคารพไม8ฝfาฝ�นต8อท8านเปMนธรรมดาของคนท่ี
อยู88รวมกันเปMนหมู8 เปMนวัด เปMนบ�านจนถึงเปMนประเทศ ถ�าไม8มีหัวหน�า มีแต8คนวางท8าเสมอกันไม8มีใคร
เคารพยําเกรงใครก็มีแต8ความเสื่อมความยุ8งยากลําบาก การอยู8ร8วมกันคนท่ีเสมอกัน (ด�วยกิเลส) นําทุกขL
มาให�” (ขุ .ธ./25/31/38) 

ดังนี้ เพราะคนมีกิเลสกับคนมีกิเลส “เม่ือเอากิเลสมาใช�เปMนกําลังตัดกําลังคน ไม8มีใครยอม
ใครไม8มีผู�ใหญ8 ไม8มีผู�น�อย ไม8มีผู�นํา ไม8มีผู�ตาม ในท่ีสุดก็หมดกําลังพังพินาศไปด�วยกันเหมือนกองทัพท่ี
ไม8มีแม�8ทัพจะไปสู�กับใครได� ฉะนั้นทุกหมู8 ทุกคณะทุกประเทศ จําต�องมีหัวหน�าจะขาดเสียมิได�และผู�
เปMนหัว หน�านั้นต�องไม8เปMนคนพาลเกเรไม8เปMนคนโง8คนพาลหรือคนโง8ไม8ควรเปMนหัวหน�า” (ขุ .ชา.ทก./27/ 
313/89) เพราะหัวหน�าเปMนคนสําคัญหมู8 คณะ วัดหรือบ�านเมืองจะเสื่อม จะเจริญก็เพราะหัวหน�า คนโง8
เปMนหัวหน�าก็พาวัดพาบ�านให�ฉิบหายเหมือนขุนโคนําฝูงโคเดินคด โคในฝูงท้ังหมดก็เดินคดตามกันฉัน
ในหมู8มนุษยLก็เช8นเดียวกัน เม่ือหัวหน�าประพฤติคดโกงเกเร ผู�ท่ีอยู8ร8วมหมู8ก็ประพฤติตามก็มีแต8ความเสื่อม 
ฉะนั้น ผู�เปMนหัวหน�าต�อง เปMนคนดีมีความฉลาดสามารถ องอาจ กล�าหาญ เม่ือได�หัวหน�าเปMนคนดี ก็
เปMนหน�าท่ีของทุกคนท่ีอยู88ร8วมหมู8คณะ ร8วมวัด ร8วมบ�าน ร8วมเมืองต�องเคารพนับถือเชื่อฟlงถ�อยคําของ
ท8านผู�เปMนหัวหน�า หมู8คณะจึงจะเจริญม่ันคงอยู88ได� 

 5) ไม8ลุอํานาจตัณหา คือ ความอยากท่ีเกิดข้ึน หมายความว8า ไม8ทําไม8พูด ไม8คิดอะไร
ตามอํานาจของความอยาก ตัณหา คือ “ความทะยานอยาก แบ8งออกเปMน 3 ประการ ได�แก8 กามตัณหา 
ภวตัณหา และวิภวตัณหา” (ที .ปา./11/228/166) 

 6) ยินดีอยู8 8ในเสนาสนะปfา หมายความว8าพอใจในท่ีนอนท่ีนั่งอันเงียบสงัดในปfาหรือ
เหมือนอยู8 8ในปfา เช8น วัดท่ีไม8พลุกพล8านด�วยหมู8ชนหรือกุฎี ศาลา เรือนว8าง โคนไม�ท่ีเงียบเสียงไม8มี
ใครๆรบกวน ก็ควรยินดีพอใจอยู8 8ในท่ีเช8นนั้น เม่ืออยู8 8ในท่ีสงัดเช8นนั้น ย8อมให�กายวิเวก สงัดทางกาย 
คือ ไม8คลุกคลีจับกลุ8มสรวลเสเฮฮา เม่ือได�กายวิเวกแล�วก็ย8อมได�จิตตวิเวก สงัดจิต คือจิตย8อมสงบจาก
กามและจากอกุศลบาปธรรมท้ังหลาย กลายเปMนสมาธิจิตหรือฌานจิต มีความสุขไม8 อิงอามิสเกิดข้ึน 
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เปMนความสุขท่ีหวานใจยิ่งนักและจิตตวิเวกนั้นเปMนปlจจัยให�ได�อุปธิวิเวก สงัดอุปธิคือ “หมดจดจาก
กิเลสอันเปMนเหตุทุกขLท้ังปวง” 

 7) ต้ังสติระลึกไว�ในใจว8า “เพ่ือนพรหมจารีท้ังหลายผู�มีศีลงดงามซ่ึงยังไม8มาขอให�มาท่ีมา
แล�ว ขอให�อยู88ผาสุก” (องฺ .สตฺตก./23/21) หมายความว8า “ให�มีจิตใจเอ้ือเฟ��อโอบเอ้ืออารี ไม8หวงท่ีอยู88
ไม8กีดกันคนดี มีศีลมีธรรมให�ต้ังใจต�อนรับผู� มีศีล มีสัตยLให�อยู8ร8วมหมู8 ร8วมวัด ร8วมบ�าน ร8วมงานตาม
ควรแก8ภาวะและให�แผ8เมตตา ต8อผู�ท่ีมาอยู8 8ร8วมกันว8า ขอให�อยู8เย็นเปMนสุขอย8าอยู8 8ร�อนนอนทุกขLเลย 
ท้ังนี้เพ่ือมิให�เกิดความคิดริษยาติดผู�ท่ี อยู88ร8วมกันเพราะถ�าเกิดริษยากันแล�วก็จะมีแต8ความเสื่อมความ
ฉิบหายได� ในพระธรรมภาษิตว8า อรติ โลกนาสิกา ความริษยา ทําโลกให�ฉิบหา แต8ตรงกันข�าม ถ�ามี
เมตตาต8อกัน ก็ย8อมจะคํ้าประกันโลกไว�ให�เจริญสืบไปได�” ผู�อยู8ร8วมหมู8คณะต�องมีเมตตาท้ังทางกาย 
ทางวาจาและทางใจต8อกัน ความสามัคคีอันจะเปMนเหตุนําความสงบสุข ความเจริญรุ8งเรืองตามมา  

สรุปได�ว8าอปริหานิยธรรม 7 เปMนหลักธรรมไม8เปMนท่ีตั้งแห8งความเสื่อม เปMนไปเพ่ือความเจริญ
ฝfายเดียว มี 2 ประเภท คือ ราชอปริหานิยธรรม (อปริหานิยธรรมสําหรับคฤหัสถLผู�มีหน�าท่ีในการปกครอง) 
และภิกษุอปริหานิยธรรม (อปริหานิยธรรมสําหรับบรรพชิตผู�ใฝfธรรม) 

สรุปเป-นแผนผังของประเภทของอปริหานิยธรรม 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 2.1 โครงสร�างของอปริหานิยธรรม 
ท่ีมา : พระสมหมาย อตฺถสิทฺโธ (พืชสิงหL) 
 

อปริหานิยธรรม 7 

สําหรับบรรพชิต สําหรับฆราวาส 

หมั่นประชุมกันเนืองนิตยL 

พร�อมเพรียงกันประชุม 

ไม8บัญญัตสิิ่งท่ีพระพุทธเจ�าไม8ทรง

ภิกษุเหล8าใดเปMนผู�ใหญ8เปMนสังฆบิดร
เปMนสังฆปริณายก นับถือภิกษุ 

หมั่นประชุมกันเนืองนิตยL 

ไม8ลุอํานาจตณัหา 

ยินดีอยู8ในเสนาสนะปfา 

ตั้งสติระลึกไว�ในใจว8า 

พร�อมเพรียงกันประชุม 

ไม8บัญญัตสิิ่งท่ียังไม8ได�บญัญัติและไม8
เลิกล�มสิ่งท่ีบัญญัตไิว�บัญญัติไว�แล�ว 

ให�การอารักขา คุ�มครอง 

เคารพนับถือผู�ใหญ8 

ไม8ข8มเหงล8วงเกินสตร ี

สักการเคารพเจดียL 
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2.4.3 หลักการ และสาระสําคัญของอปริหานิยธรรม 7 
ผู�วิจัยได�ศึกษาวิเคราะหL สาระสําคัญของอปริหานิยธรรม ซ่ึงประกอบไปด�วย 7 ประการ โดย

ได�ทรงแสดงแก8กษัตริยLลิจฉวีท่ีใกล�เมืองเวสาลี ซ่ึงจะนํามากล8าว ดังต8อไปนี้ 
พระพรหมคุณาภรณL (ป.อ. ปยุตฺโต) (2540, หน�า 26) ได�ให�แนวคิดเก่ียวกับอปริหานิยธรรม

ว8าเปMนหลักการร8วมรับผิดชอบท่ีจะช8วยปJองกันความเสื่อม นําไปสู8ความเจริญรุ8งเรืองโดยส8วนเดียว มี 
7 ประการ คือ 

 1) หม่ันประชุมกันเนืองนิตยL พบปะปรึกษาหารือกิจการงาน (ท่ีพึงรับผิดชอบตามระดับ
ของตน) โดนสมํ่าเสมอ 

 2) พร�อมเพรียงกันประชุม พร�อมเพรียงกันเลิกประชุม พร�อมเพรียงกันทํากิจท้ังหลายท่ี
พึงทําร8วมกัน 

 3) ไม8ถืออําเภอใคร8ต8อความสะดวก บัญญัติวางข�อกําหนดกฎเกณฑLต8างๆ อันมิได�ตกลง
บัญญัติวางไว� และไม8เหยียบย่ําล�มล�างสิ่งท่ีตกลงวางบัญญัติกันไว�แล�ว ถือปฏิบัติม่ันอยู8ในบทบัญญัติ
ใหญ8ท่ีวางไว�เปMนธรรมนูญ 

 4) ท8านผู�ใดเปMนผู�ใหญ8มีประสบการณLยาวนาน ให�เกียรติเคารพนับถือท8านเหล8านั้น
มองเห็นความสําคัญแห8งถ�อยคําของท8านว8าเปMนสิ่งอันพึงรับฟlง 

 5) ให�เกียรติและคุ�มครองกุลสตรี มิให�มีการข8มเหงรังแก 
 6) เคารพบูชาสักการเจดียL ปูชนียสถาน อนุสาวรียLประจําชาติอันเปMนเครื่องเตือนความ

ทรงจํา เร�าให�ทําดี และเปMนท่ีรวมใจของหมู8ชน ไม8ละเลย พิธีเคารพบูชาอันพึงทําต8ออนุสรณLสถาน
เหล8านั้นตามประเพณี 

 7) จัดการให�ความอารักขา บํารุง คุ�มครอง อันชอบธรรม แก8บรรพชิต ผู�ทรงศีลธรรมบริสุทธิ์ 
ซ่ึงเปMนหลักใจและเปMนตัวอย8างทางศีลธรรมของประชาชน เต็มใจต�อนรับและหวังให�ท8านอยู8โดยผาสุก 

พระพรหมคุณาภรณL (ป.อ. ปยุตฺโต) (2554, หน�า 211) ให�ความคิดเห็นหลักอปริหานิยธรรม
ว8า “เปMนธรรมท่ีไม8เปMนท่ีต้ังแห8งความเสื่อม เปMนไปเพ่ือความเจริญฝfายเดียว สําหรับหมู8ชนหรือ
ผู�บริหารบ�านเมือง” 

 1) หม่ันประชุมกันเนืองนิตยL 
 2) พร�อมเพรียมกันประชุม พร�อมเพรียงกันเลิกประชุม พร�อมเพรียงกันทํากิจท่ีพึงทํา 
 3) ไม8บัญญัติสิ่งท่ีมิได�บัญญัติไว� ไม8ล�มล�างสิ่งท่ีบัญญัติไว� 
 4) ท8านเหล8าใดเปMนผู�ใหญ8ในชุมชน (ชาววัชชี) เคารพนับถือท8านเหล8านั้น เห็นถ�อยคํา

ของท8านว8าเปMนสิ่งอันควรรับฟlง 
 5) บรรดากุลสตรี กุลกุมารีท้ังหลาย ให�อยู8ดีโดยมิถูกข8มเหง หรือฉุดคร8าขืนใจ 
 6) เคารพสักการบูชาเจดียL 
 7) จัดให�ความอารักขา คุ�มครอง ปJองกัน อันชอบธรรมแก8พระอรหันตLท้ังหลาย 
พระครูนิกรสุนทรกิจ (สมพงษL นุ8มสกุล) (2553, หน�า 30-31) ได�ให�ความคิดกับอปริหานิยธรรม 

ว8า “หลักธรรมท่ีก8อให�เกิดความสามัคคีท่ีกล8าวไว�ในพุทธศาสนาเถรวาท อีกข�อหนึ่งท่ีครอบคลุมการ
ปฏิบัติสามัคคีธรรมท้ังทางกาย วาจา และทางจิตใจได�อย8างดีท่ีสุดประการหนึ่ง ก็คือหลักอปริหานิยธรรม 
7 ประการ โดยแยกออกเปMน 2 หมวด ตามเพศบรรพชิตและฆราวาส 
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ก. หลักอปริหานิยธรรม 7 ประการ สําหรับบรรพชิต ได�แก8 
 1) หม่ันประชุมกันเนืองนิตยL หมายความว8า ธรรมดาคนเราต�องอยู8ร8วมกันเปMนหมวดเปMน

หมู8เปMนคณะจะอยู8ตามลําพังไม8ได� หมู8คณะจะเจริญอยู8ได� ก็เพราะอาศัยการติดต8อกันไปมาหาสู8กัน มี
เหตุการณLเปลี่ยนแปลงอย8างไร รู�ท่ัวถึงกันหรือเม่ือมีกรณียะเรื่องท่ีจะต�องทําเกิดข้ึน ผู�เปMนใหญ8ในหมู8
จะต�องเรียกประชุมปรึกษาหารือกันเพ่ือความเจริญและความพร�อมเพรียงของหมู8และผู�น�อยท่ีนับเนื่อง
ในหมู8 ก็ต�องหม่ันเข�าประชุมตามวาระท่ีถูกเรียกประชุม จึงจะมีความเจริญและพร�อมเพรียงกัน 

 2) พร�อมเพรียงกันประชุม พร�อมเพรียงกันเลิกประชุม พร�อมเพรียงกันทํากิจท่ีสงฆL
จะต�องทํา หมายความว8า ในการประชุมนั้นย8อมมีกําหนดเวลา ทุกคนควรตรงต8อเวลา ไม8ใช8ว8าต8างคน
ต8างเข�าหรือต8างคนต8างออกตามชอบใจซ่ึงเปMนการเสียระเบียบ เสียมรรยาท อาจทําให�เวลาเม่ือเข�า
ประชุมแล�ว ต�องพร�อมเพรียงช8วยกันทํากิจท่ีสงฆLจะต�องทําหมายความว8ากิจใดท่ีสงฆL คือ หมู8ชน
จะต�องทําร8วมกันด�วยกําลังกายหรือกําลังวาจาหรือกําลังความคิด ก็ต�องร8วมกันทํากิจนั้น ช8วยกันทํา 
ช8วยกันพูด ช8วยกันคิดปรึกษาหารือกัน ช8วยแก�ไขสิ่งไม8ดีให�ดีข้ึนส8งเสริมสิ่งท่ีดีให�ดียิ่งข้ึน ทําได�อย8างนี้ก็
จะมีความเจริญ ความพร�อมเพรียงของชนท้ังปวงผู�เปMนหมู8 ยังความเจริญให�สําเร็จฯ”ด�วยว8าอันความ
พร�อมเพรียงนั้น ย8อมยังความเจริญให�สําเร็จหลาย 

 3) ไม8บัญญัติสิ่งท่ีพระพุทธเจ�าไม8ทรงบัญญัติไว� ไม8ล�มล�างสิ่งท่ีพระองคLทรงบัญญัติไว�
สมาทานศึกษาอยู8ในสิกขาบทท้ังหลายตามท่ีพระพุทธเจ�าทรงบัญญัติไว� หมายความว8าศีลหรือ
สิกขาบทท่ีทรงบัญญัติไว�สําหรับภิกษุ - สามเณร - อุบาสกอุบาสิกา ก็นับว8าพอดีพองาม พอแก8ความ
ปฏิบัติเพ่ือขัดเกลากิเลสท่ีหยาบๆ บาปท่ีหนาๆ ตามสมควรแก8เพศบรรพชิตและเพศคฤหัสถLอยู8แล�ว ไม8
จําเปMนต�องบัญญัติเพ่ิมเติมอีกเหมือนกฎหมายทางพระราชอาณาจักรท่ีประกาศใช�ในสมัยหนึ่งๆ ก็
พอสมควรอยู8แล�ว ใครๆ ไม8ควรบัญญัติเพ่ิมเติมตามลําพังตน เปMนกฎหมายเถ่ือนข้ึนอีก และสิกขาบท
ทุกข�อท่ีทรงบัญญัติไว�แล�ว ใครๆ ไม8พึงถอน คือไม8ตัดออก ไม8ยกเลิกแม�บางข�ออาจไม8เหมาะแก8กาล
สถานท่ีภูมิประเทศ ก็มีพระพุทธานุญาตพิเศษไว�แล�ว จึงไม8จําเปMนต�องถอนสิกขาบทใดๆ ท้ังสิ้น 
เหมือนกฎหมายทางระราชอาณาจักร ใครๆ ไม8พึงถอน เพราะถ�าต8างคนต8างเลิกถอนสิกขาบทท่ีทรง
บัญญัติไว� ตามความต�องการของตน ผลสุดท�ายก็ไม8มีอะไรเหลือเปMนหลักไว�ควบคู8หมู8 พระศาสนาก็
ย8อมต้ังอยู8ไม8ได� ต�องอันตรธานไปเหมือนกฎหมาย ถ�าต8างคนต8างถอนทีละมาตรา สองมาตรา ไม8ช�าก็
หมด ประเทศชาติบ�านเมืองไม8มีกฎหมาย ก็เหมือนบ�านเรือนไม8มีข่ือไม8มีแป ก็มีแต8พินาศ ควรสมาทาน
ศึกษาอยู8ในสิกขาบทตามท่ีพระองคLทรงบัญญัติไว� หมายความว8า ต�องมีความเคารพในพระวินัย
สิกขาบทท้ังปวง ถือสิกขาบทเปMนสิ่งสําคัญ สนใจศึกษาให�เข�าใจและปฏิบัติให�ถูกต�อง ไม8แก�ตัวว8ายังไม8
รู�ไม8มักง8าย ไม8ดูหม่ินว8าเรื่องเล็ก พระวินัยมิได�ยกเว�นโทษผู�ทําผิดแม�ไม8รู�เหมือนกฎหมายของบ�านเมือง 
ประชาชนทุกคนต�องเคารพ ต�องเข�าใจต�องรับรู�และปฏิบัติอย8าให�ผิด กฎหมายมิได�ยกเว�นโทษแก8ผู�ทํา
ผิดแม�ไม8รู�เพราะถ�ายกเว�นแก8ผู�ไม8รู�แล�ว ก็ไม8มีใครสนใจท่ีจะรู� มีแต8ทําผิดกันท่ัวไป ฉะนั้น จึงต�องถือ
เปMนเรื่องสําคัญ ต�องศึกษาและปฏิบัติโดยดี 

 4) ภิกษุเหล8าใดเปMนผู�ใหญ8 เปMนสังฆบิดร เปMนสังฆปริณายก เคารพนับถือภิกษุเหล8านั้น 
เห็นถ�อยคําของท8านว8าเปMนสิ่งอันควรรับฟlง หมายความว8าต�องเคารพไม8ฝfาฝ�นต8อท8าน เปMนธรรมดาของ
คนท่ีอยู8รวมกัน เปMนหมู8 เปMนวัด เปMนบ�านจนถึงเปMนประเทศ ถ�าไม8มีหัวหน�า มีแต8คนวางท8าเสมอกันไม8
มีใครเคารพยําเกรงใคร ก็มีแต8ความเสื่อมความยุ8งยากลําบาก การอยู8ร8วมกันคนท่ีเสมอกัน (ด�วยกิเลส) 
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นําทุกขLมาให�” (ขุ.ธ./25/31/38) ดังนี้ เพราะคนมีกิเลสกับคนมีกิเลส “เม่ือเอากิเลสมาใช�เปMนกําลังตัด
กําลังคน ไม8มีใครยอมใคร ไม8มีผู�ใหญ8 ไม8มีผู�น�อย ไม8มีผู�นํา ไม8มีผู�ตาม ในท่ีสุดก็หมดกําลังพังพินาศไป
ด�วยกันเหมือนกองทัพท่ีไม8มีแม8ทัพจะไปสู�กับใครได� ฉะนั้น ทุกหมู8 ทุกคณะ ทุกประเทศ จําต�องมี
หัวหน�า จะขาดเสียมิได� และผู�เปMนหัวหน�านั้นต�องไม8เปMนคนพาลเกเร ไม8เปMนคนโง8 คนพาลหรือคนโง8 
ไม8ควรเปMนหัวหน�า” (ขุ.ชา.ทก./27/313/89) เพราะหัวหน�าเปMนคนสําคัญหมู8 คณะ วัดหรือบ�านเมือง
จะเสื่อม จะเจริญก็เพราะหัวหน�า คนโง8เปMนหัวหน�าก็พาวัดพาบ�านให�ฉิบหายเหมือนขุนโคนําฝูงโคเดินคด 
โคในฝูงท้ังหมดก็เดินคดตามกันฉันใด ในหมู8มนุษยLก็เช8นเดียวกัน เม่ือหัวหน�าประพฤติคดโกงเกเร ผู�ท่ี
อยู8ร8วมหมู8ก็ประพฤติตาม ก็มีแต8ความเสื่อม ฉะนั้น ผู�เปMนหัวหน�าต�องเปMนคนดีมีความฉลาด สามารถ 
องอาจ กล�าหาญ เม่ือได�หัวหน�าเปMนคนดี ก็เปMนหน�าท่ีของทุกคนท่ีอยู8ร8วมหมู8คณะ ร8วมวัด ร8วมบ�าน 
ร8วมเมืองต�องเคารพนับถือเชื่อฟlงถ�อยคําของท8านผู�เปMนหัวหน�า หมู8คณะจึงจะเจริญม่ันคงอยู8ได� 

 5) ไม8ลุอํานาจตัณหา คือ ความอยากท่ีเกิดข้ึน หมายความว8า ไม8ทํา ไม8พูด ไม8คิดอะไร
ตามอํานาจของความอยาก ตัณหา คือ “ความทะยานอยาก แบ8งออกเปMน 3 ประการ ได�แก8 กามตัณหา 
ภวตัณหา และวิภวตัณหา” (ที.ปา./11/228/166) 

 6) ยินดีอยู8ในเสนาสนะปfา หมายความว8าพอใจในท่ีนอนท่ีนั่งอันเงียบสงัดในปfาหรือ
เหมือนอยู8ในปfา เช8น วัดท่ีไม8พลุกพล8านด�วยหมู8ชนหรือกุฎี ศาลา เรือนว8าง โคนไม�ท่ีเงียบเสียงไม8มี
ใครๆรบกวน ก็ควรยินดีพอใจอยู8ในท่ีเช8นนั้น เม่ืออยู8ในท่ีสงัดเช8นนั้น ย8อมให�กายวิเวก สงัดทางกาย 
คือ ไม8คลุกคลีจับกลุ8มสรวลเสเฮฮา เม่ือได�กายวิเวกแล�วก็ย8อมได� จิตตวิเวก สงัดจิต คือจิตย8อมสงบ
จากกามและจากอกุศลบาปธรรมท้ังหลาย กลายเปMนสมาธิจิตหรือฌานจิต มีความสุขไม8อิงอามิส
เกิดข้ึน เปMนความสุขท่ีหวานใจยิ่งนักและจิตตวิเวกนั้นเปMนปlจจัยให�ได�อุปธิวิเวก สงัดอุปธิคือ “หมดจด
จากกิเลสอันเปMนเหตุทุกขLท้ังปวง” 

 7) ต้ังสติระลึกไว�ในใจว8า “เพ่ือนพรหมจารีท้ังหลายผู�มีศีลงดงามซ่ึงยังไม8มาขอให�มาท่ีมาแล�ว 
ขอให�อยู8ผาสุก” (องฺ.สตฺตก./23/21/22-23) หมายความว8า “ให�มีจิตใจเอ้ือเฟ��อโอบเอ้ืออารี ไม8หวงท่ี
อยู8ไม8กีดกันคนดีมีศีลมีธรรมให�ต้ังใจต�อนรับผู�มีศีล มีสัตยL ให�อยู8ร8วมหมู8 ร8วมวัด ร8วมบ�าน ร8วมงานตาม
ควรแก8ภาวะและให�แผ8เมตตาต8อผู�ท่ีมาอยู8ร8วมกันว8า ขอให�อยู8เย็นเปMนสุขอย8าอยู8ร�อนนอนทุกขLเลย 
ท้ังนี้เพ่ือมิให�เกิดความคิดริษยาติดผู�ท่ีอยู8ร8วมกันเพราะถ�าเกิดริษยากันแล�วก็จะมีแต8ความเสื่อมความ
ฉิบหายได� ในพระธรรมภาษิตว8า อรติ โลกนาสิกา ความริษยา ทําโลกให�ฉิบหาย แต8ตรงกันข�าม ถ�ามี
เมตตาต8อกัน ก็ย8อมจะคํ้าประกันโลกไว�ให�เจริญสืบไปได�” ผู�อยู8ร8วมหมู8คณะต�องมีเมตตาท้ังทางกาย 
ทางวาจาและทางใจต8อกัน ความสามัคคีอันจะเปMนเหตุนําความสงบสุข ความเจริญรุ8งเรื่องตามมาได� 

ข. อปริหานิยธรรม 7 ประการ จัดเปMนหลักธรรมสําหรับฆราวาสทุกหมู8เหล8าในสังคมท่ีพึง
ยึดถือปฏิบัติให�ได�ด�วยความเอาใจใส8 หากหวังความสมัครสมานของคนในชาติ ได�แก8 

 1) หม่ันประชุมกันเสมอ 
 2) พร�อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุม พร�อมเพรียงกันทํากิจการ 
 3) ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณ ไม8เลิกล�ม 
 4) เคารพนับถือผู�ใหญ8 
 5) ให�เกียรติแก8สตรี ไม8ล8วงละเมิด 
 6) เคารพสถานศักด์ิสิทธิ์ของชุมชน 
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 7) ให�ความคุ�มครองปJองกันบรรพชิตผู�ประพฤติดีปฏิบัติชอบในรัฐของตน 
2.4.4 คุณค(าของอปริหานิยธรรม 7  
พระทวีป กลฺยาณธมฺโม (เล็ก บัณฑิตยL) (2552, หน�า 92-93) ได�ให�แนวความคิดเก่ียวกับหลัก

ปริหานิยธรรมว8าเปMนท่ีต้ังแห8งความไม8เสื่อม 7 ประการ ซ่ึงธรรมท้ัง 7 ประการนี้เปMนเพ่ือความเจริญ
ท้ังฝfายบ�านเมือง และสงฆL 

ก. ฝ:ายบ�านเมือง 
 1) หม่ันประชุมกันเนืองนิตยL การอยู8ร8วมกัน การทํางานร8วมกันของคนในสังคมจะต�องมี

การพบปะ ประชุมปรึกษาหารือกันสมํ่าเสมอ เพ่ือแก�ไขปlญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
ยอมรับในเหตุผลท่ีถูกต�องท่ีเปMนประโยชนL เพ่ือความเข�าใจท่ีดีต8อกันของทุกคนในสังคมซ่ึงความเจริญ
ไม8เกิดความเสื่อมในทุกกรณี เช8น ในครอบครัว พ8อ แม8 ลูก มีอะไรพูดกันปรึกษากัน ลูกก็จะอบอุ8น 
ปlญหาลูกไปติดยาเสพยLติดก็จะไม8เกิดข้ึน ในสถานท่ีทํางาน หัวหน�ามีการประชุมปรึกษากับผู�ร8วมงาน
ทุกครั้ง งานก็จะราบรื่น หากมีข�อผิดพลาด ทุกคนก็จะยอมรับในสิ่งท่ีเกิดข้ึน 

 2) พร�อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุมและกระทํากิจท่ีควรทํา เพ่ือให�เกิดความยุติธรรม
เปMนอันหนึ่งอันเดียวกันของหมู8คนท่ีอยู8รวมกัน ไม8กินแหนงแคลงใจกัน จะทํางานอะไรก็สําเร็จได� เช8น
ในครอบครัวมีอะไรปรึกษาหารือกันก็ต�องอยู8พร�อมๆ กัน เพ่ือทุกคนจะได�ยอมรับในสิ่งท่ีจะทําลงไป
ด�วยความเต็มใจจะทําลงไปด�วยความเต็มใจ 

 3) ไม8บัญญัติสิ่งท่ียังไม8ได�บัญญัติและไม8เลิกล�มสิ่งท่ีบัญญัติไว�แล�ว เช8น บ�านเมือง จะสงบ
สุขได� ทุกคนจะต�องบัญญัติและไม8ล�มเลิก ระเบียบกฎเกณฑLต8างๆ ของคณะและสังคมตามความพอใจ
ของตนหรือของกลุ8มโดยไม8คํานึงถึงความถูกต�อง ตัวอย8าง เช8น นักเรียนจะต�องแต8งเครื่องแบบของ
โรงเรียนเพ่ือความเปMนระเบียบเรียบร�อย จะแต8งกายตามใจตนเองไม8ได� 

 4) เคารพนับถือผู�ใหญ8การเคารพและรับฟlงคําสั่งสอนของผู�ใหญ8ถือว8าเปMนสิ่งท่ีดีเพราะ
ผู�ใหญ8เกิดก8อน ผ8านประสบการณLมามากกว8า ประกอบกับการอยู8ร8วมกันในสังคมต�องมีผู�นํา ถ�าเราให�
การเคารพและเชื่อฟlงผู�นํา สังคมก็จะไม8วุ8นวาย เช8น ถ�าลูกเชื่อฟlง พ8อ แม8 ก็จะเปMนคนดีได�เพราะไม8มี
พ8อแม8คนไหน อยากลูกตนเองให�ชั่ว 

 5) ไม8ข8มเหงล8วงเกินสตรี สตรีถือว8าเปMนเพศแม8 เปMนเพศท่ีอ8อนแอ บุรุษควรให�เกียรติให�
การยกย8อง ปกปJองไม8ให�ใครละเมิดสิทธิหรือข8มเหงรังแก ถ�าสังคมใดๆ ผู�หญิงถูกฉุดคร8าข8มขืนมากข้ึน
ความเสื่อมก็จะเกิดกับสังคมนั้น 

 6) สักการเคารพเจดียL หมายถึงการให�ความเคารพและปกปJองรักษาปูชนียสถานท่ี
สําคัญในศาสนา เพ่ือจะเปMนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของกลุ8มคนในหมู8คณะท่ีอยู8ร8วมกันและระลึกถึงกัน 
เช8นการเคารพพระปฐมเจดียL 

 7) ให�การอารักขา คุ�มครอง อันชอบธรรมแก8พระอรหันตL คือการคุ�มครองบรรพชิต ซ่ึง
เปMนผู�สืบทอดพระพุทธศาสนาให�คงอยู8ตลอดไป เช8นการทําบุญด�วยปlจจัย 4 เปMนต�น 

ข. ฝ:ายสงฆ0 
 1) หม่ันประชุมกันเนืองนิตยL ในกิจของสงฆLท่ีต�องทําร8วมกันไม8ว8าเรื่องเล็กหรือใหญ8 เช8น 

การทําอุโบสถสังฆกรรม 
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 2) พร�อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุมและทํากิจท่ีสงฆLต�องทําการประชุมถือว8าเปMนกิจท่ี
สงฆLต�องทําร8วมกัน แต8การท่ีจะให�สงฆLทุกรูปยอมรับซ่ึงกันและกัน เพ่ือความสามัคคีก็จะต�องอาศัย
ความพร�อมเพรียงกันทุกๆ ครั้ง เช8น การทําพิธีกรรมในงานมงคลนิยมใช�พระสงฆL 9 รูป ก็ต�องมา
พร�อมกันจึงจะทําพิธีกรรมได� 

 3) ไม8บัญญัติในสิ่งท่ีพระพุทธเจ�าไม8ทรงบัญญัติ ไม8ล�มเลิกสิ่งท่ีพระองคLบัญญัติไว�ถือว8า
สิกขาบทท่ีพระพุทธเจ�าบัญญัติไว� เปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญท่ีพระสงฆLจะต�องปฏิบัติตาม 

 4) เคารพนับถือและรับฟlงถ�อยคําของภิกษุผู�ใหญ8 ในการปกครองของพระสงฆLจะให�
อํานาจแก8ผู�ท่ีมีความสามารถตามบรรดาศักด์ิ เช8น ภิกษุผู�ใหญ8 สังฆบิดร สังฆปรินายก ภิกษุทุกรูป
จะต�องปฏิบัติตามลําดับข้ันเพ่ือความเปMนระเบียบเรียบร�อย 

 5) ไม8ลุอํานาจแก8ความอยากท่ีเกิดข้ึน เพราะพระสงฆLตัดแล�วซ่ึงกิเลสตัณหา ความอยาก
มีอยากได�จะต�องไม8เกิดข้ึน จึงจะเปMนท่ียกย8องของคนท่ัวไป 

 6) ยินดีในเสนาสนะอันควร คือพระสงฆLต�องมีชีวิตเรียบง8าย มุ8งแสวงหาธรรมเพ่ือเผยแผ8
ให�กับผู�อ่ืน 

 7) ต้ังใจอยู8ว8า เพ่ือนภิกษุสามเณร เปMนผู�มีศีล ซ่ึงยังไม8มาสู8อาวาสขอให�มา ท่ีมาแล�ว
ขอให�อยู8เปMนสุข คือ พระสงฆLต�องใจกว�างยินดีต�อนรับสมาชิกใหม8และมีความปรารถนาดีต8อสมาชิกเก8า 
เพ่ือสังคมสงฆLจะได�ไม8เกิดความเสื่อม 

จากสาระสําคัญของหลักอปริหานิยธรรม เปMนธรรมท่ีไม8เปMนท่ีต้ังแห8งความเสื่อม เปMนไปเพ่ือ
ความเจริญฝfายเดียว โดยแบ8งออกเปMนสําหรับพระภิกษุ และสําหรับฆราวาสซ่ึงท้ังสองแบบมี
สาระสําคัญท่ีเหมือนกันแต8จะมีการปรับให�เหมาะสมกับสภาวะของกลุ8มคนนั้นๆสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 
ผู�วิจัยได�สังเคราะหLสาระสําคัญของหลักอปริหานิยธรรม 7 ให�สอดคล�องกับการบริหารจัดการใน
โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร�อยเอ็ด ดังนี้ 

 1) หม่ันประชุมกันเนืองนิตยL 
 2) พร�อมเพรียงกันประชุม พร�อมเพรียงกันเลิกประชุม 
 3) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน 
 4) ใครเปMนใหญ8 เปMนประธานใหญ8เคารพนับถือผู�ใหญ8 
 5) ไม8ลุแก8อํานาจความอยาก ความเห็นแก8ตัว 
 6) เคารพสักการะสิ่งท่ีชุมชนนั้นนับถือรักสันติ ขัดเกลาจิตใจอยู8เสมอ 
 7) เคารพในพระภิกษุสงฆLผู�ทรงศีล 
 

2.5 แนวคิดการบริหารโรงเรียนตามหลักอปริหานิยธรรม 7 
การประยุกตLหลักอปริหานิยธรรม7 เปMนการประยุกตLหลักอปริหานิยธรรมในการบริหาร

จัดการภาครัฐแนวใหม8เพ่ือปJองกันมิให�การบริหารหมู8คณะเสื่อมถอยโดยปฏิบัติตามหลักการร8วม
รับผิดชอบท่ีจะช8วยปJองกันความเสื่อมนําไปสู8ความเจริญรุ8งเรืองประกอบด�วย 1) หม่ันประชุมกัน
เนืองนิตยL 2) พร�อมเพรียงกันประชุม พร�อมเพรียงกันเลิกประชุม 3) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของ
โรงเรียน 4) ใครเปMนใหญ8 เปMนประธานใหญ8เคารพนับถือผู�ใหญ8 5) ไม8ลุแก8อํานาจความอยาก 
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ความเห็นแก8ตัว 6) เคารพสักการะสิ่งท่ีชุมชนนั้นนับถือรักสันติ ขัดเกลาจิตใจอยู8เสมอ7) เคารพใน
พระภิกษุสงฆLผู�ทรงศีลซ่ึงนักวิชาการทางพระพุทธศาสนาได�ให�ความหมายไว� ดังนี้ 

หม่ันประชุมกันเนืองนิตย0 
พระทวีป กลฺยาณธมฺโม (เล็ก บัณฑิตยL) (2552, หน�า 92-93) ได�ให�ความหมายของหม่ัน

ประชุมกันเนืองนิตยL เปMนการอยู8ร8วมกัน การทํางานร8วมกันของคนในสังคมจะต�องมีการพบปะ 
ประชุมปรึกษาหารือกันสมํ่าเสมอ เพ่ือแก�ไขปlญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ยอมรับ
ในเหตุผลท่ีถูกต�องท่ีเปMนประโยชนL เพ่ือความเข�าใจท่ีดีต8อกันของทุกคนในสังคมซ่ึงความเจริญไม8เกิด
ความเสื่อมในทุกกรณี เช8น ในครอบครัว พ8อ แม8 ลูก มีอะไรพูดกันปรึกษากัน ลูกก็จะอบอุ8น ปlญหาลูก
ไปติดยาเสพยLติดก็จะไม8เกิดข้ึน ในสถานท่ีทํางาน หัวหน�ามีการประชุมปรึกษากับผู�ร8วมงานทุกครั้ง 
งานก็จะราบรื่น หากมีข�อผิดพลาด ทุกคนก็จะยอมรับในสิ่งท่ีเกิดข้ึน 

พระครูนิกรสุนทรกิจ (สมพงษL นุ8มสกุล) (2553, หน�า 30-31) กล8าวว8า หม่ันประชุมกันเนืองนิตยL 
หมายความว8า ธรรมดาคนเราต�องอยู8ร8วมกันเปMนหมวดเปMนหมู8เปMนคณะจะอยู8ตามลําพังไม8ได� หมู8คณะ
จะเจริญอยู8ได� ก็เพราะอาศัยการติดต8อกันไปมาหาสู8กัน มีเหตุการณLเปลี่ยนแปลงอย8างไร รู�ท่ัวถึงกัน
หรือเม่ือมีกรณียะเรื่องท่ีจะต�องทําเกิดข้ึน ผู�เปMนใหญ8ในหมู8จะต�องเรียกประชุมปรึกษาหารือกันเพ่ือ
ความเจริญและความพร�อมเพรียงของหมู8และผู�น�อยท่ีนับเนื่องในหมู8 ก็ต�องหม่ันเข�าประชุมตามวาระท่ี
ถูกเรียกประชุม จึงจะมีความเจริญและพร�อมเพรียงกัน 

พระปลัดสุรพงษL ฐิตญาโณ (แก�วกอ) (2555, หน�า 101-102) กล8าวว8า หม่ันประชุมกันเนืองนิตยL
หมายถึง การประชุมปรึกษาหารือกันสมํ่าเสมอ เพ่ือแก�ไขปlญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกัน
และกันยอมรับในเหตุผลท่ีถูกต�องท่ีเปMนประโยชนL เพ่ือความเข�าใจท่ีดีต8อกันของทุกคนในสังคมซ่ึง
ความเจริญไม8เกิดความเสื่อมในทุกกรณี เช8น ในครอบครัว พ8อ แม8 ลูก มีอะไรพูดกันปรึกษากัน ลูกก็
จะอบอุ8น ปlญหาลูกไปติดยาเสพยLติดก็จะไม8เกิดข้ึน ในสถานท่ีทํางาน หัวหน�ามีการประชุมปรึกษากับ
ผู�ร8วมงานทุกครั้ง งานก็จะราบรื่น หากมีข�อผิดพลาด ทุกคนก็จะยอมรับในสิ่งท่ีเกิดข้ึน 

สรุปได�ว8า หม่ันประชุมกันเนืองนิตยL หมายถึง การพบปะ ประชุมปรึกษาหารือกันสมํ่าเสมอ 
เพ่ือแก�ไขปlญหา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกันยอมรับในเหตุท่ีถูกต�องท่ีเปMนประโยชนL 
เพ่ือความเข�าใจท่ีดีต8อกันของทุกในสังคม ในองคLกร 

พร�อมเพรียงกันประชุม พร�อมเพรียงกันเลิกประชุม 
พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ) (2544, หน�า 341) ได�อธิบายถึงพร�อมเพรียงกันประชุม 

พร�อมเพรียงกันเลิกประชุมไว�ว8า ในการเข�าร8วมประชุมนั้น ต�องพร�อมเพรียงกันประชุม เพราะกรรมใน
พระพุทธศาสนาท่ีถือว8าถูกต�องจะต�องพร�อมเพรียงกันกระทํา ไม8ใช8ต8างคนต8างทําหรือว8าคนหนึ่งทํา 
คนหนึ่งไม8เห็นด�วย 

พระครูนิกรสุนทรกิจ (สมพงษL นุ 8มสกุล) (2553, หน�า 30-32) กล8าวว8าพร�อมเพรียงกันประชุม 
พร�อมเพรียงกันเลิกประชุมพร�อมเพรียงกันทํากิจท่ีสงฆLLจะต�องทํา หมายความว8า ในการประชุมนั้น    
ย8อมมีกําหนดเวลาทุกคนควรตรงต8อเวลาไม8ใช8ว8าต8างคนต8างเข�าหรือต8างคนต8างออกตามชอบใจซ่ึงเปMน
การเสียระเบียบเสียมรรยาท อาจทําให�เวลาเม่ือเข�าประชุมแล�วต�องพร�อมเพรียงช8วยกันทํากิจท่ีสงฆLL
จะต�องทําหมายความว8ากิจใดท่ีสงฆLคือหมู8ชนจะต�องทําร8วมกันด�วยกําลังกายหรือกําลังวาจาหรือกําลัง
ความคิดก็ต�องร8วมกันทํากิจนั้นช8วยกันทํา ช8วยกันพูด ช8วยกันคิดปรึกษาหารือกัน ช8วยแก�ไขสิ่งไม8ดีให�
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ดีข้ึนส8งเสริมสิ่งท่ีดีให�ดียิ่งข้ึน ทําได�อย8างนี้ก็จะมีความเจริญ ความพร�อมเพรียงของชนท้ังปวงผู�เปMนหมู8 
ยังความเจริญให�สําเร็จ 

พระปลัดสุรพงษL ฐิตญาโณ (แก�วกอ) (2555, หน�า 101-102) กล8าวว8า พร�อมเพรียงกันประชุม 
เลิกประชุมและกระทํากิจท่ีควรทํา เพ่ือให�เกิดความยุติธรรมเปMนอันหนึ่งอันเดียวกันของหมู8คนท่ีอยู8รวมกัน 
ไม8กินแหนงแคลงใจกัน จะทํางานอะไรก็สําเร็จได� เช8นในครอบครัวมีอะไรปรึกษาหารือกันก็ต�องอยู8
พร�อมๆ กัน เพ่ือทุกคนจะได�ยอมรับในสิ่งท่ีจะทําลงไปด�วยความเต็มใจจะทําลงไปด�วยความเต็มใจ 

สรุปได�ว8า พร�อมเพรียงกันประชุม พร�อมเพรียงกันเลิกประชุม หมายถึง กิจอันควรทําเพ่ือให�
เกิดความยุติธรรมเปMนอันหนึ่งอันเดียวกันของหมู8คนท่ีอยู8ร8วมกัน ได�ทราบข�อมูลเหมือนกัน ไม8กิน
แหนงแคลงใจกันจะทํางานอะไรก็สําเร็จการประชุม – เลิกประชุมและกระทํากิจท่ีควรทําโดยพร�อม
เพียงกันเพ่ือให�เกิดความยุติธรรมเปMนอันหนึ่งอันเดียวกันของหมู8คนท่ีอยู8รวมกันไม8กินแหนงแคลงใจกัน
จะทํางานอะไรก็สําเร็จได�เช8นในครอบครัวมีอะไรปรึกษาหารือกันก็ต�องอยู8พร�อมๆกันเพ่ือทุกคนจะได�
ยอมรับในสิ่งท่ีจะทําลงไปด�วยความเต็มใจซ่ึงการพร�อมเพียงกันประชุมเลิกประชุมโดยพร�อมเพียงกัน
ซ่ึงเปMนในหลักการของหลักการการประชุมท่ีดี 

ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน 
พระทวีป กลฺยาณธมฺโม (เล็กบัณฑิตยL) (2552, หน�า 92-93) กล8าวว8า การปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบของโรงเรียนคือ การไม8บัญญัติสิ่งท่ียังไม8ได�บัญญัติและไม8เลิกล�มสิ่งท่ีบัญญัติไว�แล�ว เช8น 
บ�านเมืองจะสงบสุขได� ทุกคนจะต�องบัญญัติและไม8ล�มเลิกระเบียบกฎเกณฑLต8างๆ ของคณะและสังคม
ตามความพอใจของตนหรือของกลุ8มโดยไม8คํานึงถึงความถูกต�อง ตัวอย8าง เช8น นักเรียนจะต�องแต8ง
เครื่องแบบของโรงเรียนเพ่ือความเปMนระเบียบเรียบร�อย จะแต8งกายตามใจตนเองไม8ได� 

พระครูนิกรสุนทรกิจ (สมพงษL นุ8มสกุล) (2553, หน�า 30-31) กล8าวว8า ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
หมายความว8า ต�องมีความเคารพในพระวินัยสิกขาบทท้ังปวง ถือสิกขาบทเปMนสิ่งสําคัญ สนใจศึกษาให�
เข�าใจและปฏิบัติให�ถูกต�อง ไม8แก�ตัวว8ายังไม8รู�ไม8มักง8าย ไม8ดูหม่ินว8าเรื่องเล็ก พระวินัยมิได�ยกเว�นโทษ
ผู�ทําผิดแม�ไม8รู�เหมือนกฎหมายของบ�านเมือง ประชาชนทุกคนต�องเคารพ ต�องเข�าใจต�องรับรู�และ
ปฏิบัติอย8าให�ผิด กฎหมายมิได�ยกเว�นโทษแก8ผู�ทําผิดแม�ไม8รู�เพราะถ�ายกเว�นแก8ผู�ไม8รู�แล�ว ก็ไม8มีใคร
สนใจท่ีจะรู� มีแต8ทําผิดกันท่ัวไป ฉะนั้น จึงต�องถือเปMนเรื่องสําคัญต�องศึกษาและปฏิบัติโดยดี 

สรุปได�ว8า ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน หมายถึง การประพฤติตามและยึดถือระเบียบ 
กติกาของโรงเรียนท่ีบัญญัติไว�แล�ว เปMนกฎเกณฑLของโรงเรียนท่ีคนหมู8มากต�องปฏิบัติตาม เพ่ือให�เปMน
แนวปฏิบัติในการทํางานเปMนไปในทิศทางเดียวกัน ไม8ขัดแย�งเพราะมีกฎระเบียบไว�ยึดถือ รวมถึงจะได�
ไม8เปMนข�ออ�างของคนไม8ทํางานตามกฎ 

ใครเป-นใหญ( เป-นประธานใหญ(เคารพนับถือผู�ใหญ( 
พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ) (2544, หน�า 98) กล8าวว8า ใครเปMนใหญ8 เปMนประธานใหญ8

เคารพนับถือผู�ใหญ8 หมายความว8า ในหมู8ในคณะท่ีอยู8ร8วมกันมีผู�หลักผู�ใหญ8ท่ีลดหลั่นกันลงมาจําเปMน
จะต�องให�ความเคารพนับถือต8อท8านท่ีเปMนใหญ8ในท่ีนั้นเช8นภายในวัดก็ให�ความเคารพนับถือต8อเจ�า
อาวาสและพระเถระผู�ใหญ8ท่ีเหนือตนข้ึนไปข�อความท่ีท8านแนะนําสั่งสอนแม�จะมีการดุด8าตําหนิไปบ�าง
แต8ถือว8าเปMนคําสอนท่ีเกิดข้ึนโดยเจตนาดีผู�ท่ีอยู8ในสํานักของท8านจะต�องเชื่อถือและปฏิบัติตาม 
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พระครูนิกรสุนทรกิจ (2553, หน�า 30-32) กล8าวว8า ภิกษุเหล8าใดเปMนผู�ใหญ8เปMนสังฆบิดรเปMน
สังฆปริณายกเคารพนับถือภิกษุเหล8านั้นเห็นถ�อยคําของท8านว8าเปMนสิ่งอันควรรับฟlง หมายความว8าต�อง
เคารพไม8ฝfาฝ�นต8อท8านเปMนธรรมดาของคนท่ีอยู88รวมกันเปMนหมู8 เปMนวัด เปMนบ�านจนถึงเปMนประเทศ ถ�า 
ไม8มีหัวหน�า มีแต8คนวางท8าเสมอกันไม8มีใครเคารพยําเกรงใครก็มีแต8ความเสื่อมความยุ8งยากลําบาก  

พระปลัดสุรพงษL ฐิตญาโณ (แก�วกอ) (2555, หน�า 101-102) กล8าวว8า ใครเปMนใหญ8 เปMน
ประธานใหญ8เคารพนับถือผู�ใหญ8หมายถึง เคารพนับถือผู�ใหญ8การเคารพและรับฟlงคําสั่งสอนของ
ผู�ใหญ8ถือว8าเปMนสิ่งท่ีดีเพราะผู�ใหญ8เกิดก8อน ผ8านประสบการณLมามากกว8า ประกอบกับการอยู8ร8วมกัน
ในสังคมต�องมีผู�นํา ถ�าเราให�การเคารพและเชื่อฟlงผู�นํา สังคมก็จะไม8วุ8นวาย เช8น ถ�าลูกเชื่อฟlงพ8อแม8 ก็
จะเปMนคนดีได�เพราะไม8มีพ8อแม8คนไหนอยากลูกตนเองให�ชั่ว 

สรุปได�ว8า ใครเปMนใหญ8 เปMนประธานใหญ8เคารพนับถือผู�ใหญ8 หมายถึง การเคารพ นับถือและ
รับฟlงคําสั่งสอนของผู�เปMนใหญ8 เพราะผู�ใหญ8เกิดก8อนมีประสบการณLมากกกว8า ประกอบกับการอยู8
ร8วมกันในสังคมต�องมีผู�นํา ถ�าเราให�การเคารพและเชื่อฟlงผู�นํา สังคมจะไม8วุ8นวาย 

ไม(ลุแก(อํานาจความอยาก ความเห็นแก(ตัว 
พระทวีป กลฺยาณธมฺโม (เล็กบัณฑิตยL) (2552, หน�า 92-93) กล8าวว8า ไม8ลุแก8อํานาจความอยาก 

ความเห็นแก8ตัวคือ ความอยากท่ีเกิดข้ึน หมายความว8า ไม8ทํา ไม8พูด ไม8คิดอะไรตามอํานาจของความอยาก 
ตัณหา คือ ความทะยานอยาก แบ8งออกเปMน 3 ประการ ได�แก8 กามตัณหาภวตัณหา และวิภวตัณหา 

พระครูนิกรสุนทรกิจ (สมพงษL นุ8มสกุล) (2553, หน�า 30-32) กล8าวว8า ไม8ลุอํานาจตัณหา คือ 
ความอยากท่ีเกิดข้ึน หมายความว8า ไม8ทําไม8พูด ไม8คิดอะไรตามอํานาจของความอยาก ตัณหา คือ
ความทะยานอยาก แบ8งออกเปMน 3 ประการ ได�แก8 กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา 

สรุปได�ว8า ไม8ลุแก8อํานาจความอยาก ความเห็นแก8ตัวหมายถึง การเสียสละด�วยการลดทอน
กิเลสตัณหา ท่ีก8อให�เกิดความอยาก เพราะความอยากความเห็นแก8ตัวนําไปสู8การทุจริตในโรงเรียน ในสถาบัน 

เคารพสักการะส่ิงท่ีชุมชนนั้นนับถือรักสันติ ขัดเกลา 
พระพรหมคุณาภรณL (ป.อ. ปยุตฺโต) (2540, หน�า 26) กล8าวว8า เคารพบูชาสักการเจดียL ปูชนียสถาน 

อนุสาวรียLประจําชาติอันเปMนเครื่องเตือนความทรงจํา เร�าให�ทําดี และเปMนท่ีรวมใจของหมู8ชน ไม8ละเลย  
พิธีเคารพบูชาอันพึงทําต8ออนุสรณLสถานเหล8านั้นตามประเพณี 

พระทวีป กลฺยาณธมฺโม (เล็กบัณฑิตยL, 2552, หน�า 92-93)กล(าวว(าเคารพสักการะสิ่งท่ีชุมชน
นั้นนับถือรักสันติ ขัดเกลาหมายถึงการให�ความเคารพและปกปJองรักษาปูชนียสถานท่ีสําคัญในศาสนา 
เพ่ือจะเปMนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของกลุ8มคนในหมู8คณะท่ีอยู8ร8วมกันและระลึกถึงกัน เช8นการเคารพ
พระปฐมเจดียL 

พระปลัดสุรพงษL ฐิตญาโณ (แก�วกอ), 2555, หน�า 101-102 )กล8าวว8า เคารพสักการะสิ่งท่ี
ชุมชนนั้นนับถือรักสันติ ขัดเกลาหมายถึงการให�ความเคารพและปกปJองรักษาปูชนียสถานท่ีสําคัญใน
ศาสนา เพ่ือจะเปMนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของกลุ8มคนในหมู8คณะท่ีอยู8ร8วมกันและระลึกถึงกัน  

สรุปได�ว8าเคารพสักการะสิ่งท่ีชุมชนนั้นนับถือรักสันติ ขัดเกลาจิตใจอยู8เสมอหมายถึงการยึดม่ัน
ในศีลธรรมของส8วนรวม การเชื่อในหลักธรรมท่ีชุมชนนับถือ ไม8ต8อต�าน หรือไม8แสดงออกว8าไม8เห็นด�วย 
เปMนผู�ท่ีรับสงบ สันติ ขัดเกลาจิตใจ เปMนตัวอย8าง หรือผู�นําของชุมชน 
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เคารพในพระภิกษุสงฆ0ผู�ทรงศีล 
พระพรหมคุณาภรณL (ป.อ. ปยุตฺโต) (2540, หน�า 26) กล8าวว8า เคารพในพระภิกษุสงฆLผู�ทรงศีล 

หมายถึง จัดการให�ความอารักขา บํารุง คุ�มครอง อันชอบธรรม แก8บรรพชิต ผู�ทรงศีลธรรมบริสุทธิ์ ซ่ึง
เปMนหลักใจและเปMนตัวอย8างทางศีลธรรมของประชาชน เต็มใจต�อนรับและหวังให�ท8านอยู8โดผาสุก 

พระทวีป กลฺยาณธมฺโม (เล็กบัณฑิตยL) (2552, หน�า 92-93) กล8าวว8า การอารักขา คุ�มครอง
อันชอบธรรมแก8พระอรหันตL คือการคุ�มครองบรรพชิต ซ่ึงเปMนผู�สืบทอดพระพุทธศาสนาให�คงอยู8
ตลอดไป เช8นการทําบุญด�วยปlจจัย 4 เปMนต�นส8วนในทางสงฆLนั้น ภิกษุสามเณร เปMนผู�มีศีล ซ่ึงยังไม8มา
สู8อาวาสขอให�มา ท่ีมาแล�วขอให�อยู8เปMนสุข คือ พระสงฆLต�องใจกว�างยินดีต�อนรับสมาชิกใหม8และมี
ความปรารถนาดีต8อสมาชิกเก8า เพ่ือสังคมสงฆLจะได�ไม8เกิดความเสื่อม 

พระพรหมคุณาภรณL (ป.อ. ปยุตฺโต) (2554, หน�า 211) กล8าวว8า เคารพในพระภิกษุสงฆLผู�ทรงศีล 
หมายถึง การจัดให�ความอารักขา คุ�มครอง ปJองกัน อันชอบธรรมแก8พระอรหันตLท้ังหลาย 

สรุปได�ว8า เคารพในพระภิกษุสงฆLผู�ทรงศีล หมายถึง การแสดงออกถึงความศรัทธาใน
พระภิกษุสงฆLท่ีเปMนผู�นําชุมชน ผู�นําองคLกรหรือสถาบัน สนับสนุน ในปlจจัย 4 ต8อพระสงฆL 

 
2.6 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดร�อยเอ็ด  

โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนา จังหวัดร�อยเอ็ดจํานวน 10 โรงเรียน คือ 
โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง โรงเรียนพุทธเมตตา โรงเรียนการกุศลวัดปfาศรีไพรวัน โรงเรียนการกุศล
วัดบ�านก8อ โรงเรียนการกุศลวัดหนองนกเอ้ียง โรงเรียนการกุศลวัดกลาง โรงเรียนการกุศลวัดบ�านนางเครือ 
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณL) โรงเรียนการกุศลมัธยมวัดกลาง และโรงเรียนการกุศลวัดศรีทอง 
โดยมีวิสัยทัศนL (Vision) พันธกิจ (Mission) เปJาหมาย (Goal) บูรณาการร8วมกัน คือ 

2.6.1 วิสัยทัศน0 (Vision)  
สร�างโอกาสให�กับคนท่ีไม8มีโอกาส ได�รับการศึกษาโดยไม8มีค8าใช�จ8าย ส8งเสริมสนับสนุน

การศึกษาให�กับนักเรียนโดยยึดหลักพุทธรรม ธํารงและรักษาพระธรรมวินัย และเพ่ือมุ8งรักษาศิลปะ 
ประเพณี วัฒนธรรม ธรรมชาติของชุมชน  

2.6.2 พันธกิจ (Mission) 
 1) ยึดหลักความเท8าเทียมกันทางการศึกษา 
 2) ให�การศึกษาแบบสงเคราะหL และทุกคนท่ีอยู8ในเกณฑLตามชุมชน ต�องได�รับการศึกษา

ระดับการศึกษาข้ึนพ้ืนฐานทุกคน 
 3) สร�างศรัทธา ธํารงและเผยแผ8หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส8งเสริมกิจกรรมสําคัญ

ทางพระพุทธศาสนา ให�โรงเรียนเปMนโรงเรียนวิถีพุทธอย8างแท�จริง 
 4) เปMนพันธมิตร เครือข8ายกับองคLกรปกครองส8วนท�องถ่ิน องคLกรทางวัฒนธรรม องคLกร

ทางการศึกษา ในลักษณะให�ความร8วมมือ และสนับสนุนท้ังกําลังคน งบประมาณ ด�านวิชาการ 
 5) มีหลักสูตรท�องถ่ินเพ่ือให�สอดคล�องกับวิถีของชุมชน ให�นักเรียนสํานึกรักษLบ�านเกิด  
 6) รักษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี อันดีงาม และอนุรักษLท�องถ่ิน อนุรักษLธรรมชาติ

ของชุมชน 
 7) สนับสนุน และเปMนแกนนําสําคัญในการจัดกิจกรรมวันสําคัญในทางพระพุทธศาสนา 
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โดยโรงเรียนท้ัง 10 โรงเรียน มีวัตถุประสงคLของโรงเรียนร8วมกัน คือ  
 1) ให�เด็กด�อยโอกาส ได�มีโอกาสเรียนเทียบเท8ากับนักเรียนท่ัวไป 
 2) ให�เด็กนักเรียนได�เข�าเรียนระดับประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย ในระบบ

ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ในรูปแบบการกุศลสงเคราะหL โดยไม8เก็บค8าธรรมเนียมการเรียน 
 3) ส8งเสริมสนับสนุนการศึกษาและการปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 4) ร8วมมือกกลุ8มและสมาคม หรือหน8วยงานอ่ืน ๆ พัฒนานักเรียน ครู และบุคลากร

ทางการศึกษา 
 5) เพ่ือให�บริการด�านวิชาการ และบริหารแก8ชุมชน 
 6) เพ่ือให�โอกาสนักเรียนท่ีขาดแคลน และด�อยโอกาสทางการศึกษา 
 7) จัดการศึกษาเพ่ือสนองความต�องการของท�องถ่ินให�สอดคล�องกับหลักการในการจัดการศึกษา 
 8) เพ่ือมุ8งรักษาสภาพแวดล�อมทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมอันดีงาม 
 9) ส8งเสริมการทําบุญ งานประเพณี วัฒนธรรมต8างๆ (สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร�อยเอ็ด 

ปoงบประมาณ, 2561, หน�า 7-8) 
ข�อมูลผู�บริหาร ผู�ช8วยผู�บริหาร คณะครู บุคลกรทางการศึกษา เจ�าหน�าท่ี และคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนา จังหวัดร�อยเอ็ด (ข�อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน2560) ดัง
ตารางท่ี 2.1 

ตารางท่ี 2.1 จํานวนผู�บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนา จังหวัดร�อยเอ็ด 
 
ท่ี ชื่อโรงเรียน ผู�บริหาร 

ผู�ช�วย
ผู�บริหาร 

คร ู
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

เจ�า 
หน�าท่ี 

คณะกรรม 
การบริหาร
โรงเรียน 

รวม 

1 การกุศลวัดสระทอง 1 4 17 4 2 9 37 
2 พุทธเมตตา 1 4 24 4 2 9 44 
3 การกุศลวัดปfาศรีไพรวัน 1 4 7 2 2 9 25 
4 การกุศลวัดบ�านก8อ 1 4 47 6 4 15 77 
5 การกุศลวัดหนองนกเอ้ียง 1 4 5 2 2 9 23 
6 การกุศลวัดกลาง 1 4 16 4 2 9 36 
7 การกุศลวัดบ�านนางเครือ 1 4 27 5 2 9 48 
8 มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณL) 1 4 21 6 2 9 43 
9 การกุศลมัธยมวัดกลาง 1 4 6 3 2 9 25 
10 การกุศลวัดศรีทอง 1 4 11 2 2 9 48 

รวมท้ังสิ้น 10 40 181 38 22 96 387 
 
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 

ศิรินารถ นันทวัฒนภิรมยL (2553, บทคัดย8อ) ได�ทาการวิจัยเรื่อง “การบริหารงานสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานตามหลักธรรมอําเภอเมืองลําพูน” พบว8าการบริหารงานด�านวิชาการบุคลกรและท่ัวๆ ไปใน
ภาพรวมมีการบริหารงานท่ีผ8านคุณภาพมีความตระหนักถึงความสําคัญความมีคุณภาพและความ
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พยายามส8วนการบริหารส8วนการบริหารด�านงบประมาณมีการบริหารท่ีผ8านการประกันคุณภาพตาม
เกณฑLพิจารณางานในแต8ละด�านพบว8าผู�บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานท่ีผ8านระดับคุณภาพด�าน
วิชาการมีประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงด�านงบประมาณมีการมอบหมายให�มีผู�รับผิดชอบจัดเก็บ
ควบคุมเบิกจ8ายต้ังคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุสมํ่าเสมอด�านบุคลากรได�มอบหมายกระจายอํานาจ
ความรับผิดชอบแต8ละตําแหน8งตามความสามารถเหมาะสมเปMนลายลักษณLอักษรด�านท่ัวไปได�แก8จัดทํา
สํามโนและระบบข�อมูลสารสนเทศเพ่ือนาข�อมูลมาใช�อย8างมีประสิทธิภาพสําหรับปlญหาในการ
บริหารงานพบว8าด�านวิชาการมีปlญหาเก่ียวกับหลักสูตรเนื่องจากขาดความเข�าใจในการจัดหลักสูตรท่ี
สอดคล�องกับความต�องการของผู�เรียนชุมชนท�องถ่ินด�านงบประมาณขาดความรู�ความเข�าใจท่ีชัดเจน
ในการบริหารงบประมาณแบบมุ8งเน�นผลงานด�านบุคคลการขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู�
ความสามารถท่ีนอกเหนือจากงานด�านการเรียนการสอนด�านธุรการเทคโนโลยีข�อแนะนาด�านวิชาการ
ควรมีการจักอบรมจัดทาหลักสูตรในรูปคณะกรรมการด�านงบประมาณควรจัดอบรมบริหารงาน
งบประมาณแบบเน�นผลงานด�านบุคลากรควรมีการประสานงานกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจัดหาอัตรากา
ลังเพ่ิมเติมวางแผนใช�อัตรากาลังท่ีมีอยู8อย8างคุ�มค8าและด�านท่ัวไปควรมีการประสานงานกับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาในการจัดหาบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะมาให�ความรู�แก8ผู�รับผิดชอบท่ีสําคัญผู�บริหาร
ควรนาหลักธรรมาภิบาลมาเปMนแนวในการบริหารงานด�วย 

พระไพศาล สุทฺธจิตฺโต (2555, หน�า ก-ข) ได�ศึกษาวิจัย เรื่อง “การบริหารโรงเรียนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดราชบุรี” พบว8า  

 1) ความคิดเห็นของบุคลากร ต8อการบริหารงานโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรีโดยรวมอยู8ในระดับมากมีค8าเฉลี่ย3.97เม่ือจําแนกรายด�านพบว8า
บุคลากรมีความคิดเห็นต8อการบริหารงานโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรีใน
ด�านกิจการนักเรียนมีค8าเฉลี่ยสูงสุดท่ี4.01 ด�านธุรการและการเงินมีค8าเฉลี่ยตํ่าสุดท่ี 3.96 

 2) ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต8อการบริหารงานโรงเรียนการกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรีจําแนกตามปlจจัยส8วนบุคคลพบว8าเงินเดือนสวัสดิการมีความ
แตกต8างกันอย8างมีนัยสําคัญทางสถิติจึงยอมรับสมมติฐานส8วนปlจจัยด�านเพศอายุวุฒิการศึกษา
ประสบการณLทํางานตําแหน8งไม8แตกต8างกันจึงปฏิเสธสมมติฐาน 

 3) ข�อเสนอแนะและแนวทางการบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
จังหวัดราชบุรี1) ควรส8งเสริมบุคลากรให�มีคุณภาพในทุกๆด�านเพ่ือประสิทธิภาพงานท่ีดีในด�าน
วิชาการบุคลากรกิจการนักเรียนธุรการและการเงินอาคารสถานท่ีความสัมพันธLโรงเรียนกับชุมชน2) 
ควรบริหารกิจกรรมนักเรียนอาคารสถานท่ีและงบประมาณอย8างมีคุณภาพ3) ควรจัดสวัสดิการให�
บุคลากรในสถานศึกษาอย8างพอเพียงและเหมาะสม  

พระครูวิลาศกาญจนธรรม (2555, หน�า ก – ข) ได�ศึกษาวิจัย เรื่อง “การปกครองคณะสงฆL
ตามหลักภิกขุอปริหานิยธรรม7ของคณะสงฆLอําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี” ผลการวิจัยพบว8า 

การปกครองคณะสงฆLตามหลักภิกขุอปริหานิยธรรม7ของคณะสงฆLอําเภอทองผาภูมิจังหวัด
กาญจนบุรีนั้นการวิจัยแบ8งได�ออกเปMน 3 ส8วน ส8วนแรก คือ ศึกษาความคิดเห็นซ่ึงผลปรากฏว8ากลุ8ม
ตัวอย8างมีความคิดเห็นต8อการปกครองคณะสงฆLตามหลักภิกขุอปริหานิยธรรม7ว8าอยู8ในระดับ “มาก” 
(4.30 จาก 5) และพิจารณาผลแยกตามหัวข�อธรรมย8อยท้ัง 7 ข�อ ก็พบว8าหัวข�อท่ีเก่ียวกับการให�ความ
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เคารพผู�อาวุโสกว8าและหัวข�อท่ีเก่ียวกับการประชุมโดยพร�อมเพรียงกันได�รับคะแนนความคิดเห็นใน
ระดับ “มากท่ีสุด” (4.63 และ 4.60) นอกนั้นอีก 5 หัวข�อย8อย แม�มีคะแนนไม8ค8อยต8างกันแต8จัดอยู8ใน
ระดับท่ี “มาก” ทุกหัวข�อโดยมีหัวข�อย8อยเก่ียวกับการหม่ันประชุมเปMนเนืองนิตยLและหัวข�อเก่ียวกับ
การยินดีในเสนาสนะปfามีคะแนนน�อยท่ีสุด (3.83 และ 3.88)  

ส8วนท่ีสองศึกษาปlจจัยส8วนบุคคลท่ีมีผลต8อความคิดเห็นพบว8าปlจจัยท่ีมีผลต8อความแตกต8าง
ของความคิดเห็นอย8างมีนัยสําคัญเด8นชัดคือปlจจัยด�านการศึกษาสามัญ (sig. = .30)ส8วนปlจจัยด�าน
การศึกษาทางธรรม (sig. = .014) และปlจจัยด�านพ้ืนท่ีการปกครอง (sig. = .01) แม�ผลทางสถิติจะ
ระบุว8าส8งผลให�เกิดความแตกต8างอย8างมีนัยสําคัญแต8เนื่องจากมีการกระจุกตัวของกลุ8มตัวอย8างท่ีมีวุฒิ
การศึกษาสามัญถึงร�อยละ58.2อยู8ในพ้ืนท่ีปกครองเดียวกันคือตําบลท8าขนุนเขต2จึงทําให�ไม8สามารถ
สรุปได�ว8าเปMนเพราะท้ัง2ปlจจัยส8งผลร8วมกันหรือเปMนเพราะปlจจัยใดปlจจัยหนึ่งเพียงอย8างเดียวหรือไม8
ซ่ึงต�องมีการศึกษาเพ่ิมเติมต8อไปจึงจะสามารถสรุปได�ส8วนปlจจัยด�านอายุแม�มีผลต8อความคิดเห็นอย8าง
มีนัยสําคัญ (sig. = .001) แต8เม่ือพิจารณาดูว8าการกระจุกตัวของประชากรท่ีอายุ 20 – 30 ปo ในช8วง
พรรษาไม8เกิน 5 พรรษา อย8างมากผิดปกติและเม่ือพิจารณาช8วงเวลาการเก็บข�อมูลท่ีอยู8ในช8วงเข�าพรรษา
จึงอนุมานได�ว8าช8วงเวลาดังกล8าวมีกุลบุตรบวชมาใหม8เปMนจํานวนมากทําให�เกิดกลุ8มพระใหม8ท่ียังไม8ค8อยได�
ศึกษาเล8าเรียนธรรมมากกว8าในช8วงเวลาท่ีไม8อยู8ในพรรษาจึงส8งผลให�พระบวชใหม8ท่ีอยู8ในกลุ8มอายุ 20 
– 30 ปo ดังกล8าวมีความคิดเห็นท่ีแตกต8างจากพระเก8าท่ีส8วนใหญ8อยู8ในกลุ8มอายุ30 – 40ปo อย8างมี
นัยสําคัญ (sig. = .001) จึงยังไม8อาจสรุปได�ว8าปlจจัยด�านอายุมีผลต8อความคิดเห็นจนกว8าจะมีการศึกษา
เพ่ิมเติมในช8วงนอกพรรษา 

ส8วนท่ีสามศึกษาปlญหาและข�อเสนอแนะต8อการปกครองคณะสงฆLตามหลักภิกขุอปริหานิยธรรม 7 
ของคณะสงฆLอําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีคือ 1) ควรมีการประเมินผลการบริหารงานของพระ
สังฆาธิการโดยให�คณะสงฆLนอกพ้ืนท่ีเปMนผู�ดําเนินการประเมินอย8างเปMนกลาง 2) ควรจัดกิจกรรม
สัมมนาอบรมเพ่ือให�เกิดการพบปะกันระหว8างพระภิกษุ 3) เจ�าอาวาสควรให�การสนับสนุนการศึกษา
พระปริยัติธรรมแผนกธรรมแผนกบาลีและทางโลกแก8พระภิกษุ-สามเณรอย8างเต็มความสามารถ 4) 
ส8งเสริมให�เจ�าอาวาสเปnดรับความรู�ใหม8ๆเพ่ือนํามาใช�ในการบริหารจัดการวัดโดยนําเอาเทคโนโลยี
สมัยใหม8มาใช�ในการพัฒนาวัดให�มากข้ึนเปMนต�น 5) ควรมีการจัดกิจกรรมท่ีสร�างสรรคLระหว8างวัดและชุมชน 
6) ควรดูแลสอดส8องพระภิกษุ-สามเณรภายในวัดอย8างท่ัวถึง  

พระดนัย อนาวิโล (2555, หน�า 1–2) ได�ศึกษาวิจัย เรื่อง “การประยุกตLใช�หลักพุทธธรรมใน
สถานศึกษา: กรณีศึกษาผู�บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรคL” ผลการวิจัยสรุปได�ดังต8อไปนี้ 

 1) หลักพุทธธรรมท่ีสอดคล�องกับหลักการบริหารสถานศึกษาประกอบด�วยหลักสัปปุริสธรรม 7 
ว8าด�วยการครองตนเปMนธรรมของสัปปุริสชน คือ คนดีประกอบด�วยรู�หลักการรู�จุดหมายรู�ตนรู�
ประมาณรู�กาลรู�ชุมชน และรู�บุคคลหลักสังคหวัตถุ 4 ว8าด�วยการครองคนเปMนธรรมยึดเหนี่ยวใจบุคคล
และประสานหมู8ชนไว�สามัคคีประกอบด�วยทานคือการให�ปnยวาจาคือวาจาอันเปMนท่ีรักอัตถจริยา คือ
การประพฤติประโยชนL และสมานัตตตา คือ ความมีตนเสมอหรือทําตนเสมอต�นเสมอปลายและหลัก
อิทธิบาท 4 ว8าด�วยการครองงานเปMนคุณธรรมท่ีนําไปสู8ความสําเร็จแห8งผลท่ีมุ8งหมายประกอบด�วย
ฉันทะ คือ ความพอใจวิริยะคือความเพียร จิตตะ คือ ความคิดมุ8งไปและวิมังสาคือความไตร8ตรองซ่ึง
ผู�บริหารการศึกษาควรยึดหลักธรรมท้ัง 3 นี้ เพ่ือนําไปประยุกตLใช�กับการบริหารงานของสถานศึกษา 
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 2) ความคิดเห็นของผู�บริหารสถานศึกษาในการนําหลักพุทธธรรมไปใช�ในการบริหาร
สถานศึกษา พบว8า ความคิดเห็นของผู�บริหารสถานศึกษาในการใช�หลักพุทธธรรมในการบริหาร
สถานศึกษาด�านหลักการครองตนอยู8ในระดับมากส8วนด�านการครองคนและด�านการครองงานอยู8ใน
ระดับมากท่ีสุด 

 3) แนวทางการประยุกตLใช�หลักพุทธธรรมในสถานศึกษาตามทัศนะของผู�บริหาร
สถานศึกษา พบว8า บุคลิกของผู�บริหารท่ีควรยึดถือเปMนแบบอย8างในการปฏิบัติ คือ เปMนผู�มีคุณธรรมใน
การบริหารจัดการและยึดหลักการบริหารแบบมีส8วนร8วมโดยท่ีคุณลักษณะของผู�บริหารสถานศึกษาท่ีดี
จะส8งผลทําให�เปMนท่ียอมรับจากบุคลากรทุกฝfายทําให�การดําเนินงานมีประสิทธิภาพสูงทําให�บุคลากร
ครูมีขวัญกําลังใจท่ีดีและผู�เรียนได�รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสิ่งท่ีผู�บริหารสถานศึกษาต�องการพบ
เห็นเก่ียวกับการทํางานของบุคลากรภายในสถานศึกษาคือบุคลากรมีศรัทธาในวิชาชีพต้ังใจสอนมี
คุณธรรมมุ8งม่ันทุ8มเทเสียสละรักลูกศิษยLเหมือนลูกหลานและปฏิบัติงานด�วยความเอาใจใส8ผู�บริหารเห็น
ความสําคัญของการบริหารแบบมีส8วนร8วมว8าสามารถช8วยให�งานสําเร็จและบุคลากรมีความสุขในการ
ทํางานแบบ “ร8วมคิดร8วมทําร8วมปรับปรุงแก�ไขและร8วมภาคภูมิใจ” สิ่งท่ีทําให�ผู�บริหารรู�สึกพอใจใน
การบริหารงานของตนคือการยึดม่ันในคุณธรรมให�การสนับสนุนบุคลากรและส8งเสริมการศึกษาของ
ผู�เรียนและจากคํากล8าวท่ีว8าผู�บริหารท่ีดีจําเปMนต�องมีคุณธรรมควบคู8กับการทํางานพบว8าผู�บริหารทุก
ท8านเห็นด�วยและให�เหตุผลสนับสนุนว8าคุณธรรมเปMนหัวใจสําคัญในการบริหารสามารถสร�างความ
ศรัทธาและเปMนพ้ืนฐานท่ีทําให�เกิดแห8งความรักความสามัคคีในหมู8คณะหากผู�บริหารมีคุณธรรม
ประกอบกับการทํางานแล�วย8อมทําให�ครูมีสุขภาพจิตท่ีดีและเกิดบรรยากาศในการทํางานอย8างมี
ความสุขอันจะส8งผลต8อความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให�ดีและมีคุณภาพต8อผู�เรียนในท่ีสุด  

สําเนา เภาศรี (2557, หน�า 5 – 6) ได�ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส8วนร8วมของชุมชนในการจัด
การศึกษาตามหลักอปริหานิยธรรม 7 ของกลุ8มโรงเรียนวังทองสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชรเขต1” ผลวิจัยพบว8า 

 1) การมีส8วนร8วมของชุมชนในการจัดการศึกษาตามหลักอปริหานิยธรรม 7 ของกลุ8ม
โรงเรียนวังทองสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต1โดยภาพรวมอยู8ใน
ระดับมากเม่ือพิจารณารายละเอียดในแต8ละด�านพบว8าอยู8ในระดับมากทุกด�านได�แก8ด�านหม่ันประชุม
กันเนืองนิตยLด�านความพร�อมเพรียงกันประชุมพร�อมเพรียงกันเลิกประชุมด�านการไม8ต้ังกฎระเบียบท่ี
ขัดต8อระเบียบของโรงเรียนด�านการมีความเคารพนับถือต8อผู�บังคับบัญชาด�านการให�ความเคารพต8อ
เพศสตรีด�านการมีความเคารพต8อสถานท่ีภายในโรงเรียนด�านการให�ความดูแลเอาใจใส8แก8ท8านผู�มา
เยือนโดยรวมตามลําดับ 

 2) การประยุกตLใช�หลักอปริหานิยธรรม 7 มีส8วนร8วมในการจัดการและการบริหาร
การศึกษาของกลุ8มโรงเรียนวังทองสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1
พบว8า แนวทางการประยุกตLใช�หลักอปริหานิยธรรม 7 มีส8วนร8วมในการจัดการและการบริหาร
การศึกษาของกลุ8มโรงเรียนวังทองสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 
บุคลากรทางการศึกษาต�องยึดหลักอปริหานิยธรรม 7 ตรวจตราหาเหตุผลตรวจสอบข�อยิ่งหย8อนใน
งานนั้นๆ ท่ีสําคัญต�องรู�จักการวางแผนงานวัดผลและคิดค�นวิธีแก�ไขปรับปรุงงานให�ดีข้ึนอยู8ตลอดเวลา



46 
 
ข้ึนอยู8กับผู�บริหารและตัวบุคลากรรวมถึงชุมชนเปMนแรงขับเคลื่อนท่ีสําคัญท่ีจะนําไปสู8ความสําเร็จได�ใน
อนาคตจึงเปMนผลให�โดยภาพรวมอยู8ในระดับมาก 

ประยงคL พรมมา (2557, หน�า ข) ได�ศึกษาวิจัย เรื่อง “การบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรม
ขององคLการบริหารส8วนจังหวัดขอนแก8น” ผลวิจัยพบว8า 

 1) ผู�ตอบแบบสอบถามส8วนใหญ8เปMนเพศชายมีอายุตั้งแต8 40-49 ปo มีระดับการศึกษาอยู8
ในระดับปริญญาตรีอยู8ในภาคส8วนราชการกองช8างมีตําแหน8งข�าราชการมีรายได�ต้ังแต8 20,001 บาท
ข้ึนไปมีระยะเวลาในการดารงตําแหน8ง 1–5 ปo 

 2) พนักงานมีความคิดเห็นต8อการบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมขององคLการ
บริหารส8วนจังหวัดขอนแก8นโดยรวมอยู8ในระดับมากท่ีสุด (4.56) เม่ือพิจารณารายด�านพบว8าพนักงาน
มีความคิดเห็นต8อการบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมอยู8ในระดับมากท่ีสุดทุกด�านโดยเฉลี่ยจาก
มากไปหาน�อยตามลาดับคือด�านการเคารพเชื่อฟlงผู�บังคับบัญชา, ด�านการให�เกียรติและคุ�มครองสิทธิสตรี, 
ด�านการส8งเสริมและรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม, ด�านการอารักขาคุ�มครองปกปJองอันชอบ, 
ด�านการพร�อมเพียงกันประชุม, ด�านการประชุมกันเนืองนิตยL, และด�านการไม8บัญญัติหรือไม8ล�มเลิก
ข�อบัญญัติตามอําเภอใจตามลําดับ 

 3) พนักงานท่ีมีเพศ,และส8วนราชการท่ีต8างกันมีความคิดเห็นต8อการบริหารงานตามหลัก
อปริหานิยธรรมขององคLการบริหารส8วนจังหวัดขอนแก8นแตกต8างกันเปMนไปต8างสมมติท่ีต้ังไว�ส8วน
พนักงานท่ีมีอายุ, ระดับการศึกษา, ตําแหน8งงาน, รายได�ต8อเดือน, และอายุการทางานท่ีต8างกันมีความ
คิดเห็นต8อการบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมขององคLการบริหารส8วนจังหวัดขอนแก8นไม8แตกต8าง
กันจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว� 

 4) แนวทางในการบริหารงานองคLการบริหารส8วนจังหวัดขอนแก8นพบว8าควรมีการ
เสริมสร�างความรู�ความเข�าใจแก8พนักงานในด�านการนาอปริหานิยธรรม 7 มาใช�กับการทํางานให�มาก
ยิ่งข้ึน, ควรส8งเสริมให�มีการทางานเพ่ือประโยชนLส8วนร8วมมากกว8าประโยชนLส8วนตนไม8แสวงหา
ผลประโยชนLจากตําแหน8งหน�าท่ีการงาน, ควรคัดสรรบุคลากรท่ีมีความรู�ความสามารถตรงตาม
ลักษณะของงาน, ควรส8งเสริมและสนับสนุนให�พนักงานขององคLการบริหารส8วนจังหวัดขอนแก8นได�มี
โอกาสพัฒนาความรู�ความสามารถในการทางานท้ังในองคLการและนอกมากยิ่งข้ึน, และควรสร�าง
บรรยากาศพัฒนาสภาพแวดล�อมในการทางานให�เอ้ือต8อการทางานตลอดจนการพัฒนาการจัด
กิจกรรมขององคLการให�มีความทันสมัยและให�น8าสนใจยิ่งข้ึน 

เพ็ญนภา พิลึก (2557, หน�า 137–138) ได�ศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกตLใช�หลักพุทธธรรมใน
การบริหารสถานศึกษา : กรณีศึกษาผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42” สรุปผลวิจัยได�ดังนี้  

ผู�บริหารสถานศึกษามีการประยุกตLใช�หลักพุทธธรรมในการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 
ด�านการเปMนผู�มีจิตใจหนักแน8น (สมานัตตตา) ว8าด�วยการครองคนเปMนธรรมยึดเหนี่ยวใจบุคคลและ
ประสานหมู8ชนไว�สามัคคีประกอบด�วยทานคือการให�ปnยวาจาคือวาจาอันเปMนท่ีรักอัตถจริยาคือการ
ประพฤติประโยชนLและสมานัตตตาคือความมีตนเสมอต�นเสมอปลายเปMนคุณธรรมท่ีนาไปสู8
ความสําเร็จแห8งผลท่ีมุ8งหมายผู�บริหารสถานศึกษานาหลักพุทธธรรมด�านการครองคนและด�านการ
ครองงานไปใช�ในการบริหารสถานศึกษามากท่ีสุดและบุคลิกภาพของผู�บริหารท่ีควรยึดเปMนแบบอย8าง
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ในการปฏิบัติคือการเปMนผู�มีคุณธรรมในการบริหารจัดการและยึดหลักการบริหารแบบมีส8วนร8วมโดยท่ี
คุณลักษณะของผู�บริหารสถานศึกษาท่ีดีจะส8งผลทาให�เปMนท่ียอมรับจากบุคลากรทุกฝfายทําให�การดําเนินงาน
มีประสิทธิภาพสูงบุคลากรครูมีขวัญกําลังใจท่ีดีและผู�เรียนได�รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสิ่งท่ี
ผู�บริหารสถานศึกษาต�องการในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาได�แก8การท่ีบุคลากรมี
ศรัทธาในวิชาชีพต้ังใจสอนมีคุณธรรมมุ8งม่ันทุ8มเทเสียสละรักลูกศิษยLเหมือนลูกหลานและปฏิบัติงาน
ด�วยความเอาใจใส8สําหรับผู�บริหารเห็นความสําคัญของการบริหารแบบมีส8วนร8วมว8าสามารถช8วยให�งานสําเร็จ
และบุคลากรมีความสุขในการทํางานแบบ“ร8วมคิดร8วมทําร8วมปรับปรุงแก�ไขและร8วมภาคภูมิใจ” สิ่งท่ีทําให�
ผู�บริหารรู�สึกพอใจในการบริหารงานของตนคือการยึดม่ันในคุณธรรมการประยุกตLใช�หลักพุทธธรรม 

จากการสรุป ทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องจํานวน 7 เรื่อง พบว8าการบริหารโรงเรียนของผู�บริหาร
โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา เปMนการบริหารท่ีเน�นหลักคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลัก
ความสอดคล�องกับการบริหารเชิงพุทธ และโรงเรียนประเภทดังกล8าวจะเน�นการให�ความช8วยเหลือชุมชน
ด�านการศึกษา และเผยแผ8หลักธรรมพระพุทธศาสนาเข�าสู8เยาวชน ผ8านระบบการบริหารการศึกษาของโรงเรียน
โดยไม8หวังผลกําไร เปMนการจัดการศึกษาแบบการกุศล มุ8งสงเคราะหLนักเรียนท่ีขาดโอกาสทางการศึกษา
และเด็กด�อยโอกาสทางการศึกษามุ8งปลูกฝlงให�เยาวชนไทย เปMนผู�มีคุณธรรม จริยธรรม และดําเนินชีวิตให�
ถูกต�องตามครรลองอันดีงามของสังคมไทยต8อไป ซ่ึงผู�วิจัยจะใช�เปMนแนวทางในการทําวิจัย และอภิปรายผลต8อไป 

 
2.8 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

งานวิจัย เรื่องการบริหารโรงเรียนของผู�บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการกุศล
ของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร�อยเอ็ด ผู�วิจัยได�ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข�อง และนํามาสรุปเปMนกรอบความคิดในการวิจัยดังภาพท่ี 2.2 

ตัวแปรอิสระ 
(Independent Variables) 

 ตัวแปรตาม 
(Dependent Variables) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 2.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ป4จจัยส(วนบุคคล 
1) เพศ 
2) อายุ 
3) ประสบการณLการทํางาน  

     การบริหารโรงเรียนของผู�บริหารตามหลักอปริหานิยธรรม 7 
โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัด
ร�อยเอ็ด จําแนกเปMน 
1) หม่ันประชุมกันเนืองนิตยL 
2) พร�อมเพรียงกันประชุม พร�อมเพรียงกันเลิกประชุม 
3) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน 
4) ใครเปMนใหญ8 เปMนประธานใหญ8เคารพนับถือผู�ใหญ8 
5) ไม8ลุแก8อํานาจความอยาก ความเห็นแก8ตัว 
6) เคารพสักการะสิ่งท่ีชุมชนนั้นนับถือรักสันติขัดเกลาจิตใจอยู8เสมอ 
7) เคารพในพระภิกษุสงฆLผู�ทรงศีล 



 

บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง การบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการกุศล
ของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด โดยผู้วิจัยได้เสนอวิธีด าเนินการวิจัยตามขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2 เทคนิคและวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.4 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.7 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 3.1.1 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนการ
กุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 219 คน 
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน
การกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 140 คน 
 

3.2 เทคนิคและวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
 ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การเปิดตารางส าเร็จรูปของ เครซี่ และมอร์แกน (Krejcie 
and Morgan) และค านวณสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละหน่วยตามประชากรในหน่วยนั้นๆ
รายละเอียดของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังตาราง 3.1 
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ตาราง 3.1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามโรงเรียน ของโรงเรียนการกุศลของวัด
ทางพระพุทธศาสนา ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 

 

โรงเรียน 
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ครู บุคลากร ครู บุคลากร 
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ 17 4 11 3 
โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง 24 4 15 3 
โรงเรียนพุทธเมตตา 7 2 4 1 
โรงเรียนการกุศลวัดป่าศรีไพรวัลย์ 47 6 30 4 
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) 5 2 3 1 
โรงเรียนการกุศลวัดกลาง 16 4 10 3 
โรงเรียนมัธยมวัดกลาง 27 5 17 3 
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ 21 6 13 4 
โรงเรียนอนุบาลวัดศรีทองนพคุณ 6 3 4 2 
โรงเรียนการกุศลวัดหนองนกเอ้ียง 11 2 7 1 

รวม 181 38 116 24 
 
 ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) (บุญชม 
ศรีสะอาด, 2545, หน้า 43)  
 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ซึ่งแบ่งออก 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และ
ประสบการณ์การท างาน ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  
 ตอนที่ 2 สอบถามการบริหารของผู้บริหารตามหลักอปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการกุศลของ
วัดทางพระพุทธศาสนา ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 42 ข้อ โดยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีการของลิเคิร์ต (Likert Scale) แบ่งระดับการวัด ออกเป็น 5 ระดับ
โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 121) 
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 ระดับ   5  หมายถึง    มากที่สุด 
 ระดับ   4  หมายถึง    มาก 

 ระดับ 3  หมายถึง  ปานกลาง 

 ระดับ 2  หมายถึง  น้อย 

 ระดับ 1  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Opened Questionnaire) เพ่ือสอบถามข้อเสนอแนะ
การบริหารของผู้บริหารตามหลักอปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนา    
ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

3.4 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) มีข้ันตอนดังนี้ 
 3.4.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสารต ารา คู่มือ วารสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 3.4.2  ก าหนดประเด็นต่างๆ ที่ต้องการทราบเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของการบริหารโรงเรียนของ
ผู้บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
เพ่ือจะน าไปใช้ในการสร้างเป็นข้อค าถามในแบบสอบถาม 
 3.4.3  สร้างแบบสอบถามโดยประยุกต์และเก็บความหมาย รายละเอียดจากวัตถุประสงค์
ของการวิจัยและนิยามศัพท์เฉพาะ มาเขียนข้อค าถามขึ้นและเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและให้ค าแนะน าเพ่ือปรับปรุงต่อไป 
 3.4.4 แก้ไขตามอาจารย์ที่ปรึกษาเสนอแนะและน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์
และนิยามศัพท์เฉพาะ เสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพ่ือปรับปรุงแก้ไขความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจ านวน 
3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์และนิยามศัพท์เฉพาะกับข้อค าถามประเมิน
ความถูกต้องโดยใช้สูตรการค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC(The Index of Item Objective 
Congruence) มีเกณฑ์ ดังนี้ (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2545, หน้า 159) 
  +1 หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดได้ตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
   0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดได้ตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  -1 หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดไม่ได้ตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามแต่ละข้อ โดยใช้สูตร IOC ค านวณได้ ดังนี้ 
 

IOC =  


 R  
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 เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับ 
     เนื้อหาหรือระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 
      R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
        แต่ละคน 
      N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 

 3.4.5 น าแบบสอบถามหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC(The Index of Item Objective 
Congruence ) ของแบบสอบถาม โดยเลือกข้อค าถามที่มีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 0.5 จากข้อค าถาม
ทั้งหมดจ านวน 42 ข้อใช้ได้ทั้งหมด ซึ่งข้อค าถามท่ีใช้ได้มีค่า IOC อยู่ในช่วง 0.67– 1.00 (รายละเอียด
อยู่ในภาคผนวก จ)  
 3.4.6 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (Try out) 
กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน  50 คน เพ่ือหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 3.4.7  น าข้อที่มีค่าอ านาจจ าแนกผ่านเกณฑ์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ( - Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.94 (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก  ฉ) 
 3.4.8 จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 

3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
 3.5.1 น าหนังสือขอความร่วมมือในการท าสารนิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎ
ราชวิทยาลัย น าเรียนผู้บริหารโรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนา ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 
10 โรงเรียน เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัย 
 3.5.2 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยท าการชี้แจงรายละเอียด
ของแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างฟัง โดยให้เวลาในการตอบแบบสอบถามและได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนมาท้ังหมด 
 3.5.3 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ได้จากการตอบแล้วทั้งหมด ได้แล้วน ามาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
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3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ตามล าดับ
ขั้นตอน ดังนี้ 
 3.6.1 น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ 
 3.6.2 น าแบบสอบถามที่ได้คัดเลือกไว้แล้วมาด าเนินการลงคะแนน 
 3.6.3 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงค่าความถี่ 
(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 
 3.6.4 วิเคราะห์ข้อมูลระดับการมีส่วนร่วมของการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลัก   
อปริหานิยธรรม 7โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดโดยการหาค่าเฉลี่ย 
( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งในภาพรวม รายด้านและรายข้อแล้วแปลผลตามเกณฑ์การ
วิเคราะห์ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 121) 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถึง มีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3.7.5 วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาความแตกต่างการมีส่วนร่วมของการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร 
ตามหลักอปริหานิยธรรม 7โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยการทดสอบค่า t – test t ( Independent  Samples) และ F–test  
(One – Way ANOVA)  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 3.6.6 วิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร 
ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด โดย
การแจกแจงความถี่ (Frequency) 
 

3.7 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ 
 3.7.1 สถิติพ้ืนฐาน (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
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 1) ค่าเฉลี่ย ( )  ใช้สูตรดังนี้  (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 54) 
 

       =  
N

x
N
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i


 
 

   
เมื่อ      แทน   ค่าเฉลี่ยของประชากร 

    
iX     แทน   คะแนนคนที่ i 

    n    แทน   จ านวนสมาชิกในประชากร 

 
 2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 60)  
 

    
 

n
 S.D. 1i
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i XX

 

    

   
เมื่อ S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร 

      แทน ค่าเฉลี่ยของประชากร 
    

iX  แทน คะแนนคนที่ i 
    n     แทน   จ านวนสมาชิกในประชากร 
 
 3) ร้อยละ (Percentage) ใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 104)  
 

    
100

n

f
P    

 
   เมื่อ P แทน   ร้อยละ 

    f แทน   ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 

    n    แทน   จ านวนความถี่ทั้งหมด 
 
 3.7.2 สถิติที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย การหาค่าความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยหาค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟา (α–Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) 
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 1) การหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือ โดยการหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง  
(Index of Item Objective Congruence : IOC) ใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 121) ดังนี้ 
 

    
n

R
IOC


  

 
             เมื่อ IOC แทน   ดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบสอบถามกับ 

                       วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

    R    แทน   ผลรวมคะแนนความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
     n     แทน   จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
 
  2) การหาค่าคุณภาพของเครื่องมือโดยการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม
โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค ใช้สูตรดังนี้ (บุญชม 
ศรีสะอาด, 2545, หน้า 99) 
 

      = 
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   เมื่อ    แทน   ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน 
        K   แทน   จ านวนข้อของเครื่องมือวัด 

       
2

i
S   แทน   ผลรวมของความแปรแรวนของแต่ละข้อ 

        
2

t
S     แทน   ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 
 3.7.3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วย การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
สองกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระจากกัน โดยใช้ t – test (Independent  Samples) และการทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมากกว่าสองกลุ่มโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way 
ANOVA) โดยใช้สถิติ F – test 
 1) การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน
โดยใช้ค่าที (t-test Independent Samples) ใช้สูตรดังนี้ (กุศล ศรีสารคาม, 2557, หน้า 29) 
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          เมื่อ t   แทน   ค่าสถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน (t-test) 
       1  แทน   คะแนนเฉลี่ยกลุ่มที่ 1 

       2 แทน   คะแนนเฉลี่ยกลุ่มที่ 2 

        
2

1
S    แทน   ความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มที่ 1 

        
2

2
S    แทน   ความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มที่ 2 

    1n   แทน   จ านวนคนในกลุ่มท่ี 1 

         2n   แทน   จ านวนคนในกลุ่มท่ี 2 
 
 2)  การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) และใช้สถิติ F-test เมื่อพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะท าการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของ Bonferroni ใช้สูตรดังนี้ (กุศล ศรีสารคาม, 
2557, หน้า 40) 
 

    w

b

MS

MS
F   

 
           เมื่อ F   แทน   อัตราส่วนความแปรปรวนทางเดียว 
        bMS   แทน   Mean Square between Groups 
       wMS   แทน   Mean Square within Groups 
 
 



 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง การบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการกุศลของ
วัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
 4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล    
 

4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ตรงกัน ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์และ
ความหมายดังนี้ 
   แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
 S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 SS แทน ผลบวกก าลังสอง 
 MS แทน ค่าเฉลี่ยของผลบวกก าลังสอง 
 df แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ 
 F แทน ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาความมีนัยส าคัญจากการแจกแจงแบบ F-test  
 t  แทน ค่าสถิติท่ีใช้เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม 
  

4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้น าเสนอขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 4.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 4.2.2 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลัก อปริหานิยธรรม 7
โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด   
 4.2.3 ผลการโรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตาม
เพศ อายุและประสบการณ์การท างาน เปรียบเทียบระดับการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลัก 
อปริหานิยธรรม 7 
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 4.2.4 ผลวิเคราะห์ข้อเสนอแนะการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 
โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 เพ่ือทราบจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศอายุและประสบการณ์
การท างาน ผู้วิจัยได้แสดงผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 4.1 – 4.3 
 
ตารางที ่4.1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
     ชาย 
     หญิง 

59 
81 

42.14 
57.86 

รวม 140 100 
 
 จากตาราง 4.1 กลุ่มตัวอย่างจ านวน 140 คน เป็นเพศชาย จ านวน 59 คน เพศหญิง จ านวน 
81 คน คิดเป็นร้อยละ 42.14 และ 57.86 ตามล าดับ 
 
ตารางที ่4.2 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 30 ปี 41 29.29 
31 – 40 ปี 49 35.00 
41 ปีขึ้นไป 50 35.71 

รวม 140 100 
 
 จากตารางที่ 4.2 กลุ่มตัวอย่างจ านวน 140 คน มีอายุไม่เกิน30 ปี จ านวน41 คน 31–40 ปี 
จ านวน 49 คน และ 41 ปีขึ้นไป จ านวน50 คน คิดเป็นร้อยละ 29.29,35.00 และ 35.71 ตามล าดับ 
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ตารางที ่4.3 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
 

ประสบการณ์การท างาน จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า  5  ปี 43 30.71 
5 – 10 ปี 50 35.71 
มากกว่า 10  ปีขึ้นไป 47 33.57 

วม 140 100 
 
 จากตารางที่ 4.3 กลุ่มตัวอย่างจ านวน 140 คน มีประสบการณ์การท างาน 1-5 ปี จ านวน 43 คน 
6–10 ปี จ านวน 50 คน และ 11 ปีขึ้นไป จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 30.71,35.71 และ 33.57 
ตามล าดับ 
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 4.3.2 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร  ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 
โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ดังตารางที ่4.4 – 4.11 
 
ตารางที ่4.4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลัก 

อปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยรวม 

 
การบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร 

ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. อันดับ ระดับ 
1. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 3.58 0.71 4 มาก 
2. พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม 3.63 0.72 1 มาก 
3. ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน 3.56 0.66 6 มาก 
4. ใครเป็นใหญ่ เป็นประธานใหญ่เคารพนับถือผู้ใหญ่ 3.55 0.69 7 มาก 
5. ไม่ลุแก่อ านาจความอยาก ความเห็นแก่ตัว 3.63 0.74 2 มาก 
6. เคารพสักการะสิ่งที่ชุมชนนั้นนับถือรักสันติ ขัดเกลา

จิตใจอยู่เสมอ 
 

3.58 
 

0.67 
 
3 

 
มาก 

7. เคารพในพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีล 3.58 0.77 5 มาก 
เฉลี่ยรวม 3.59 0.71 - มาก 

 
 จากตารางที่ 4.4 พบว่าค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการบริหารโรงเรียนของ
ผู้บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.59, S.D. = 0.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านพร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม ( = 3.63, S.D. = 72) 
รองลงมาได้แก่ ด้านไม่ลุแก่อ านาจความอยาก ความเห็นแก่ตัว ( = 3.63, S.D. = 0.72) เคารพสักการะ
สิ่งที่ชุมชนนั้นนับถือรักสันติ ขัดเกลาจิตใจอยู่เสมอ ( = 3.58, S.D. = 0.67) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 
( = 3.58, S.D. = 0.71) เคารพในพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีล ( = 3.58, S.D. = 0.77) ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบของโรงเรียน ( = 3.56, S.D. = 0.66) และที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านใครเป็นใหญ่ เป็น
ประธานใหญ่เคารพนับถือผู้ใหญ่ ( =3.55, S.D. = 0.69) 
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ตารางท่ี 4.5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลัก
อปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
ด้านหม่ันประชุมกันเนืองนิตย์ 

 

ด้านหม่ันประชุมกันเนืองนิตย์ 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. อันดับ ระดับ 
1. ผู้บริหารเข้าร่วมและด าเนินการประชุมภายในโรงเรียน

เป็นประจ า 
 

3.62 
 

0.69 
 
2 

 
มาก 

2. ผู้บริหารปรึกษาหารือกับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ภายในโรงเรียนเป็นประจ า 

 
3.64 

 
0.76 

 
1 

 
มาก 

3. ผู้บริหารพบปะพูดคุยกับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ภายในโรงเรียนเป็นประจ า 

 
3.55 

 
0.66 

 
3 

 
มาก 

4. ผู้บริหารประสานงานระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษา
ภายในโรงเรียนเป็นประจ า 

 
3.54 

 
0.75 

 
4 

 
มาก 

5. ผู้บริหารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นประจ า 

 
3.52 

 
0.69 

 
5 

 
มาก 

เฉลี่ยรวม 3.58 0.71 - มาก 
   
  จากตารางที่ 4.5 พบว่าค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร 
ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด   
ด้านหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือผู้บริหารปรึกษาหารือกับครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
เป็นประจ า ( = 3.64) รองลงมาคือ ผู้บริหารเข้าร่วมและด าเนินการประชุมภายในโรงเรียนเป็นประจ า
( = 3.62) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ผู้บริหารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ภายในโรงเรียนเป็นประจ า ( = 4.18)  
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ตารางท่ี 4.6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลัก
อปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
ด้านพร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม 

 
ด้านพร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิก

ประชุม 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. อันดับ ระดับ 
1. ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมก่อนเวลา และตรงเวลาเสมอ 3.67 0.74 1 มาก 
2. ผู้บริหารไม่เคยละทิ้งการประชุมโดยไม่มีสาเหตุอันควร 3.62 0.69 3 มาก 
3. ผู้บริหารเข้าร่วมการท ากิจกรรมของโรงเรียนโดย

พร้อมเพรียงกัน 
 

3.66 
 

0.72 
 
2 

 
มาก 

4. ผู้บริหารลงมติเห็นชอบในการประชุมต่างๆ ของโรงเรียน
โดยพร้อมเพรียงกัน 

 
3.59 

 
0.70 

 
5 

 
มาก 

5. ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการประชุม / โครงการ / กิจกรรม
กับทางโรงเรียนโดยพร้อมเพรียงกัน 

 
3.62 

 
0.75 

 
3 

 
มาก 

เฉลี่ยรวม 3.63 0.72 - มาก 
 
 จากตารางที่ 4.6 พบว่าค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร 
ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด   
ด้านพร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุมโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.63) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมก่อนเวลา และตรงเวลาเสมอ 
( = 3.67) รองลงมาคือผู้บริหารเข้าร่วมการท ากิจกรรมของโรงเรียนโดยพร้อมเพรียงกัน ( = 3.66) 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ผู้บริหารลงมติเห็นชอบในการประชุมต่างๆ ของโรงเรียนโดยพร้อม
เพรียงกัน ( = 3.59)  
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ตารางท่ี 4.7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลัก
อปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
ด้านปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน 

 

ด้านปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. อันดับ ระดับ 
1. ผู้บริหารปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียนโดยเคร่งครัด 3.58 0.67 2 มาก 
2. ผู้บริหารก ากับให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติ

ตามกฎ ระเบียบของโรงเรียนโดยเคร่งครัด 
 

3.54 
 

0.67 
 
3 

 
มาก 

3. ผู้บริหารก ากับให้เจ้าหน้าที่และนักเรียนปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบของโรงเรียนโดยเคร่งครัด 

 
3.52 

 
0.59 

 
4 

 
มาก 

4. ผู้บริหารบัญญัติกฎไว้เพ่ือประโยชน์ของโรงเรียนและ
ส่วนรวม 

 
3.51 

 
0.65 

 
5 

 
มาก 

5. ผู้บริหารลงโทษครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่
และนักเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน 

 
3.63 

 
0.71 

 
1 

 
มาก 

เฉลี่ยรวม 3.56 0.66 - มาก 
 
 จากตารางที่ 4.7 พบว่าค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร 
ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบของโรงเรียนโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ผู้บริหารลงโทษครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่และนักเรียนที่ไม่
ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน ( = 3.63) รองลงมาคือ ผู้บริหารปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียนโดย
เคร่งครัด ( = 3.58) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือผู้บริหารบัญญัติกฎไว้เพ่ือประโยชน์ของโรงเรียน
และส่วนรวม ( = 3.51)  
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ตารางท่ี 4.8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลัก
อปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
ด้านใครเป็นใหญ่ เป็นประธานใหญ่เคารพนับถือผู้ใหญ่ 

 
ด้านใครเป็นใหญ่ เป็นประธานใหญ่เคารพนับถือ

ผู้ใหญ่ 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. อันดับ ระดับ 
1. มีการปฏิบัติตามความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ

ผู้ปกครองนักเรียน 
 

3.61 
 

0.67 
 
1 

 
มาก 

2. ผู้บริหารปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาเพ่ือให้บรรลุ
ไปตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

 
3.54 

 
0.61 

 
4 

 
มาก 

3. ผู้บริหารปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาเพ่ือให้บรรลุ
ไปตามพันธกิจของโรงเรียน 

 
3.53 

 
0.69 

 
6 

 
มาก 

4. ผู้บริหารปฏิบัติตามตนค าสั่งผู้บังคับบัญชาเพ่ือให้บรรลุ
ไปตามเป้าหมายของโรงเรียน 

 
3.56 

 
0.68 

 
3 

 
มาก 

5. ผู้บริหารยึดถือปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

 
3.51 

 
0.68 

 
7 

 
มาก 

6. ผู้บริหารยึดถือปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาด้วยความ
ขยันหมั่นเพียร 

 
3.54 

 
0.81 

 
4 

 
มาก 

7. ผู้บริหารยึดถือปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาด้วยความ
เคารพเชื่อฟัง และให้เกียรติผู้บังคับบัญชา 

 
3.58 

 
0.68 

 
2 

 
มาก 

เฉลี่ยรวม 3.55 0.69 - มาก 
 
 จากตารางที่ 4.8 พบว่าค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการบริหารโรงเรียนของ
ผู้บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัด
ร้อยเอ็ดด้านใครเป็นใหญ่ เป็นประธานใหญ่เคารพนับถือผู้ใหญ่ โดยรวมมีค่าอยู่ ในระดับมาก  
( = 3.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือมีการปฏิบัติตามความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะของผู้ปกครองนักเรียน ( = 3.61) รองลงมาคือ ผู้บริหารยึดถือปฏิบัติตามค าสั่ง
ผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพเชื่อฟัง และให้เกียรติผู้บังคับบัญชา ( = 3.58) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ า
ทีสุ่ดคือ ผู้บริหารยึดถือปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ( = 3.51)  
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ตารางท่ี 4.9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลัก
อปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
ด้านไม่ลุแก่อ านาจความอยาก ความเห็นแก่ตัว 

 
ด้านใครเป็นใหญ่ เป็นประธานใหญ่เคารพนับถือ

ผู้ใหญ่ 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. อันดับ ระดับ 
1. ผู้บริหารบริหารโรงเรียนด้วยความโปร่งใส 3.90 0.74 1 มาก 
2. ผู้บริหารบริหารโรงเรียนด้วยความเป็นธรรม 3.52 0.84 7 มาก 
3. ผู้บริหารบริหารโรงเรียนแบบตรวจสอบได้ 3.56 0.65 5 มาก 
4. ผู้บริหารบริหารโรงเรียนให้การเคารพเสียงส่วนใหญ่

ของกรรมการบริหารโรงเรียน 
 

3.66 
 

0.76 
 
2 

 
มาก 

5. ผู้บริหารบริหารโรงเรียนด้วยการเปิดโอกาสให้ครู 
บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ แสดงความคิดเห็น
ที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน 

 
 

3.54 

 
 

0.79 

 
 
6 

 
 

มาก 
6. ผู้บริหารบริหารโรงเรียนด้วยการยึดถือความพึงพอใจ

ของผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ปกครอง และนักเรียน 
 

3.62 
 

0.71 
 
4 

 
มาก 

7. ผู้บริหารบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 3.64 0.71 3 มาก 
เฉลี่ยรวม 3.63 0.74 - มาก 

 
 จากตารางที่ 4.9 พบว่า ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร 
ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านไม่ลุ
แก่อ านาจความอยาก ความเห็นแก่ตัวโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.63) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงทีสุ่ดคือผู้บริหารบริหารโรงเรียนด้วยความโปร่งใส ( = 3.90) รองลงมาคือ 
ผู้บริหารบริหารโรงเรียนให้การเคารพเสียงส่วนใหญ่ของกรรมการบริหารโรงเรียน ( = 3.66) และข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าทีสุ่ดคือผู้บริหารบริหารโรงเรียนด้วยความเป็นธรรม ( = 3.52)  
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ตารางท่ี 4.10 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลัก
อปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
ด้านเคารพสักการะสิ่งท่ีชุมชนนั้นนับถือรักสันติ ขัดเกลาจิตใจอยู่เสมอ 

 
ด้านเคารพสักการะสิ่งท่ีชุมชนนั้นนับถือรักสันติ  

ขัดเกลาจิตใจอยู่เสมอ 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. อันดับ ระดับ 
1. ผู้บริหารให้ความเคารพ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ภายในโรงเรียน 
 

3.56 
 

0.64 
 
4 

 
มาก 

2. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาเคารพ  
และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงเรียน   

 
3.63 

 
0.72 

 
2 

 
มาก 

3. ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนที่เกี่ยวกับ
จารีต ประเพณี และศีลธรรม 

 
3.59 

 
0.71 

 
3 

 
มาก 

4. ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

 
3.51 

 
0.66 

 
6 

 
มาก 

5. ผู้บริหารปฏิบัติธรรมและปฏิบัติวิปัสสนาอย่างสม่ าเสมอ 3.53 0.64 5 มาก 
6. ผู้บริหารปฏิบัติธรรมและขัดเกลาจิตใจอย่างสม่ าเสมอ 3.64 0.68 1 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.58 0.67 - มาก 
 
 จากตารางที่ 4.10 พบว่า ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร 
ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด    
ด้านเคารพสักการะสิ่งที่ชุมชนนั้นนับถือรักสันติ ขัดเกลาจิตใจอยู่เสมอ โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
( = 3.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือผู้บริหารปฏิบัติธรรมและขัดเกลา
จิตใจอย่างสม่ าเสมอ ( = 3.64) รองลงมาคือ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาเคารพ 
และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงเรียน ( = 3.63) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ผู้บริหารส่งเสริม 
สนับสนุนกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ( = 3.51) 
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ตารางท่ี 4.11 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลัก
อปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
ด้านเคารพในพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีล 

 

ด้านเคารพในพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีล 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. อันดับ ระดับ 
1. ผู้บริหารแสดงความเคารพพระภิกษุผู้ทรงศีลและแสดง

ความนอบน้อมด้วยกาย วาจา ใจ 
 

3.61 
 

0.66 
 
3 

 
มาก 

2. ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติศาสนกิจของ
พระภิกษุสงฆ ์

 
3.51 

 
0.72 

 
7 

 
มาก 

3. ผู้บริหารท านุ บ ารุง กราบปัจจัยการปฏิบัติศาสนกิจ
ของพระภิกษุสงฆ์ 

 
3.53 

 
0.85 

 
6 

 
มาก 

4. ผู้บริหารให้ความคุ้มครอง และปกป้องพระภิกษุสงฆ์ 3.58 0.69 4 มาก 
5. ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนให้ครู บุคลากรทางการศึกษา

ในโรงเรียนของผู้บริหารช่วยส่งเสริม สนับสนุน
พระภิกษุสงฆ ์

 
 

3.56 

 
 

0.75 

 
 
5 

 
 

มาก 
6. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

โรงเรียนท านุ บ ารุง และถวายปัจจัยพระภิกษุสงฆ์ 
 

3.63 
 

0.97 
 
2 

 
มาก 

7. ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ภายในโรงเรียนให้ความคุ้มครอง ปกป้องพระภิกษุสงฆ์ 

 
3.65 

 
0.78 

 
1 

 
มาก 

เฉลี่ยรวม 3.58 0.77 - มาก 
 
 จากตารางที่ 4.11 พบว่า ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการบริหารโรงเรียนของ
ผู้บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัด
ร้อยเอ็ด ด้านเคารพในพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีล โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 3.58) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนให้ความคุ้มครอง ปกป้องพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีล  ( = 3.65) 
รองลงมาคือ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนท านุ บ ารุง และถวายปัจจัย
พระภิกษุสงฆ์ (  = 3.63) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติ
ศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์ ( = 3.92)  
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 4.3.3 ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย การวิเคราะห์ เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อ
การบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนา
ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่มี เพศ อายุ และประสบการณ์ต่างกัน ผลการเปรียบเทียบปรากฏผลดัง
ตางรางที่ 4.12 – 4.14 
 
ตารางท่ี 4.12 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 

โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดจ าแนกตามเพศ 
 

การบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร 
ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 

เพศชาย เพศหญิง t 
  S.D. 

  S.D. 

1. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 3.55 0.39 3.49 0.43 0.92 
2. พร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกัน

เลิกประชุม 
 

3.55 
 

0.39 
 

3.56 
 

0.42 
 

0.22 
3. ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน 3.49 0.36 3.45 0.40 0.65 
4. ใครเป็นใหญ่ เป็นประธานใหญ่

เคารพนับถือผู้ใหญ่ 
 

3.53 
 

0.42 
 

3.52 
 

0.39 
 

0.10 
5. ไม่ลุแก่อ านาจความอยากความเห็น

แก่ตัว 
 

3.57 
 

0.42 
 

3.60 
 

0.39 
 

0.49 
6. เคารพสักการะสิ่งที่ชุมชนนั้นนับถือ

รักสันติ ขัดเกลาจิตใจอยู่เสมอ 
 

3.59 
 

0.47 
 

3.52 
 

0.41 
 

1.05 
7. เคารพในพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีล 3.48 0.39 3.44 0.37 0.58 

โดยรวม 3.54 0.34 3.51 0.33 0.45 
 

 จากตารางที่ 4.12 ระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีเพศต่างกันมีค่าเฉลี่ย
ของระดับความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการ
กุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ไม่แตกต่างกัน 
 ระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีเพศต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น
ต่อการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนา
ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม ไมแ่ตกต่างกัน 
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 ระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีเพศต่างกันมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น
ต่อการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนา
ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน ไมแ่ตกต่างกัน 
 ระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีเพศต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น

ต่อการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนา
ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านใครเป็นใหญ่ เป็นประธานใหญ่เคารพนับถือผู้ใหญ่ ไมแ่ตกต่างกัน 
 ระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีเพศต่างกันมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น

ต่อการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนา
ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านไม่ลุแก่อ านาจความอยาก ความเห็นแก่ตัว ไมแ่ตกต่างกัน 
 ระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีเพศต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของระดับ

ความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการกุศลของ
วัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านเคารพสักการะสิ่งที่ชุมชนนั้นนับถือรักสันติ  
ขัดเกลาจิตใจอยู่เสมอ ไมแ่ตกต่างกัน 
 ระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีเพศต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของระดับ

ความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการกุศลของ
วัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านเคารพในพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีล ไม่แตกต่างกัน 
 ระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีเพศต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของระดับ

ความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการกุศลของ
วัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 
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 4.3.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 
โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด รายด้าน และโดยรวม จ าแนกตาม
อายุ ผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 4.13 
 
ตารางท่ี 4.13 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 

โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดจ าแนกตามอายุ 
 
การบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร 
ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 
ระหว่างกลุ่ม 0.40 2 0.20 

1.15 0.32 ภายในกลุ่ม 23.59 137 0.17 
รวม 23.99 139  

พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อม
เพรียงกันเลิกประชุม 

ระหว่างกลุ่ม 0.00 2 0.00   
ภายในกลุ่ม 22.76 137 0.17 0.00 0.99 

รวม 22.76 139    

ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ของโรงเรียน 

ระหว่างกลุ่ม 0.24 2 0.12   
ภายในกลุ่ม 20.49 137 0.15 0.79 0.46 

รวม 20.73 139    

ใครเป็นใหญ่ เป็นประธานใหญ่ 
เคารพนับถือผู้ใหญ่ 

ระหว่างกลุ่ม 0.05 2 0.03  
0.16 

 
0.85 ภายในกลุ่ม 22.29 137 0.16 

รวม 22.34 139  

ไม่ลุแก่อ านาจ ความอยาก 
ความเห็นแก่ตัว 

ระหว่างกลุ่ม 0.30 2 0.15  
0.92 

 
0.40 ภายในกลุ่ม 22.66 137 0.17 

รวม 22.96 139  

เคารพสักการะสิ่งที่ชุมชนนั้น
นับถือ รักสันติ ขัดเกลาจิตใจอยู่

เสมอ 

ระหว่างกลุ่ม 0.43 2 0.22  
1.38 

 
0.32 ภายในกลุ่ม 25.97 137 0.19 

รวม 26.40 139  

เคารพในพระภิกษุสงฆ์ 
ผู้ทรงศีล 

ระหว่างกลุ่ม 0.60 2 0.30  
2.12     0.13 ภายในกลุ่ม 19.41 137 0.14 

รวม 20.01 139  
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ตารางท่ี 4.13 (ต่อ) 
 
การบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร 
ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 0.13 2 0.06   
ภายในกลุ่ม 15.51 137 0.11 0.56 0.57 

 รวม 15.64 139    
 
  จากตารางที่ 4.13 ระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีอายุต่างกันมีค่าเฉลี่ย
ของระดับความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการกุศล
ของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ไม่แตกต่างกัน  
 ระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีอายุต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น
ต่อการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนา
ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม ไม่แตกต่างกัน 
 ระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีอายุต่างกัน มีค่าเฉลี่ย ของระดับความคิดเห็น
ต่อการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนา
ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน ไม่แตกต่างกัน 
 ระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีอายุต่างกัน มีค่าเฉลี่ย ของระดับความคิดเห็น
ต่อการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนา
ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านใครเป็นใหญ่ เป็นประธานใหญ่เคารพนับถือผู้ใหญ่ ไม่แตกต่างกัน 
 ระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีอายุต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น
ต่อการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนา
ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านไม่ลุแก่อ านาจความอยาก ความเห็นแก่ตัว ไม่แตกต่างกัน 
 ระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีอายุต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น
ต่อการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนา
ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านเคารพสักการะสิ่งที่ชุมชนนั้นนับถือรักสันติ ขัดเกลาจิตใจอยู่เสมอ ไม่แตกต่างกัน 
 ระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีอายุต่างกัน มีค่าเฉลี่ย ของระดับความคิดเห็น
ต่อการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนา
ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านเคารพในพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีล ไม่แตกต่างกัน 
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 ระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีอายุต่างกัน มีค่าเฉลี่ย ของระดับความคิดเห็น
ต่อการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนา
ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.14 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 

โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดจ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างาน 

 
การบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร 
ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 
ระหว่างกลุ่ม 0.11 2 0.05 

0.31 
 

0.73 
 

ภายในกลุ่ม 23.88 137 0.17 
รวม 23.99 139  

พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อม
เพรียงกันเลิกประชุม 

ระหว่างกลุ่ม 0.22 2 0.11 
 0.66  0.52 ภายในกลุ่ม 22.54 137 0.16 

รวม 22.76 139  

ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ของโรงเรียน 

ระหว่างกลุ่ม 0.05 2 0.03 
 0.18  0.84 ภายในกลุ่ม 20.68 137 0.15 

รวม 20.73 139  

ใครเป็นใหญ่ เป็นประธานใหญ่
เคารพนับถือผู้ใหญ่ 

ระหว่างกลุ่ม 0.06 2 0.03 
  0.19 
 

  0.83 
 

ภายในกลุ่ม 22.28 137 0.16 
รวม 22.34 139  

ม่ลุแก่อ านาจความอยาก 
ความเห็นแก่ตัว 

ระหว่างกลุ่ม 0.20 2 0.10 
  0.61 
 

 0.54 
 

ภายในกลุ่ม 22.76 137 0.17 
รวม 22.96 139  

เคารพสักการะสิ่งที่ชุมชนนั้น
นับถือรักสันติ ขัดเกลาจิตใจ

อยู่เสมอ 

ระหว่างกลุ่ม 0.62 2 0.31 
1.64      0.20 ภายในกลุ่ม 25.78 137 0.19 

รวม 26.40 139  
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ตารางท่ี 4.14 (ต่อ) 
 
การบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร 

ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

เคารพในพระภิกษุสงฆ์ 
ผู้ทรงศีล 

ระหว่างกลุ่ม 0.56 2 0.28 
1.99      0.14 

 

ภายในกลุ่ม 19.44 137 0.14 
รวม 20.01 139  

โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 0.10 2 0.05 

  0.45      0.64 ภายในกลุ่ม 15.54 137 0.11 
รวม 15.64 139  

 
 จากตารางที่ 4.14 ระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีประสบการณ์การท างาน
ต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 
โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์    
ไม่แตกต่างกัน   
 ระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน    
มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 
โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านพร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกัน
เลิกประชุม ไม่แตกต่างกัน 
 ระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน    
มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 
โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของ
โรงเรียน ไม่แตกต่างกัน 
 ระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน    
มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 
โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านใครเป็นใหญ่ เป็นประธานใหญ่
เคารพนับถือผู้ใหญ่ ไม่แตกต่างกัน 
 ระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน    
มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 
โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านไม่ลุแก่อ านาจความอยาก 
ความเห็นแก่ตัว ไม่แตกต่างกัน 
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 ระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน    
มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 
โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านเคารพสักการะสิ่งที่ชุมชนนั้น
นับถือรักสันติ ขัดเกลาจิตใจอยู่เสมอ ไม่แตกต่างกัน 
 ระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน    
มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 
โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านเคารพในพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรง
ศีล ไม่แตกต่างกัน 
 ระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน    
มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 
โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 
 4.3.4 ผลวิเคราะห์ข้อเสนอแนะการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 
โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด สรุปได้ดังนี้ 
 1. ด้านหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์มีข้อเสนอแนะสรุปได้ว่า โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนา
ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดควรจัดการประชุมใน 2 ลักษณะ คือ 1) การประชุมสามัญประจ าเดือน 2) การประชุม
วิสามัญหรือการประชุมเฉพาะกิจเมื่อมีความจ าเป็นเร่งด่วน 
 2. ด้านพร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุมมีข้อเสนอแนะสรุปได้ว่าโรงเรียน
การกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดควรก าหนดวัน เวลา ในการจัดประชุมสามัญ
ประจ าเดือนให้ชัดเจน เพ่ือผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดเตรียมวาระการประชุม 
และข้อเสนอแนะในการประชุมไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในการประชุม 
 3. ด้านปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียนมีข้อเสนอแนะสรุปได้ว่าโรงเรียนการกุศลของวัด
ทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดควรมีการก าหนดกฎ ระเบียบของโรงเรียนการกุศลร่วมกัน 
ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับกฎ ระเบียบของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  
 4. ด้านใครเป็นใหญ่ เป็นประธานใหญ่เคารพนับถือผู้ใหญ่มีข้อเสนอแนะสรุป ได้ว่าผู้บริหาร
โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ควรบริหารจัดการโรงเรียนโดยให้
ครู และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารงานในด้านต่างๆ  
 5. ด้านไม่ลุแก่อ านาจความอยาก ความเห็นแก่ตัวมีข้อเสนอแนะสรุปได้ว่าผู้บริหารโรงเรียน
การกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ควรรับฟังความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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           6. ด้านเคารพสักการะสิ่งที่ชุมชนนั้นนับถือรักสันติ ขัดเกลาจิตใจอยู่เสมอมีข้อเสนอแนะสรุป
ได้ว่าผู้บริหารโรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดควรเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียม ประเพณี อันดีงามของชุมชนตามโอกาสที่เหมาะสม  
 7. ด้านเคารพในพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีลมีข้อเสนอแนะสรุปได้ว่าผู้บริหารโรงเรียนการกุศลของ
วัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของภิกษุสงค์ตามโอกาสที่เหมาะสม 

 
 



 

บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยในครั้งนี้ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) เพ่ือศึกษาการบริหารโรงเรียน
ของผู้บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัด
ร้อยเอ็ด 2) เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 โรงเรียน
การกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะการบริหารโรงเรียน
ของผู้บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษา เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาใน
เขตจังหวัดร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2560 จ านวน 219 รูป/คนจ าแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์
การท างานก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเปิดตารางส าเร็จรูปของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie 
and Morgan)ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 140 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบง่ายแล้วน ามาหาอัตราส่วน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถามปลายเปิด ผู้วิจัยใช้ลักษณะ
ค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ โดยใช้หลักของ Rating Scaleคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย น้อยที่สุด แลแบบสอบถามปลายเปิด (Open – ended) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบสองกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นอิสระจากกัน โดยใช้ค่าสถิติ  t – test(Independent Samples) และการทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยมากว่าของกลุ่ม   โดยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดี่ยว ใช้สถิติ F –test (One –way 
ANNOVA) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ซึ่งมีล าดับขั้นตอนดังนี้ 
 5.1 สรุปผล 
 5.2 อภิปรายผล 
 5.3 ข้อเสนอแนะ 
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5.1 สรุปผล 
 5.1.1 ผลการศึกษาระดับการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 
พบว่าโรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านพร้อมเพรียงกันประชุม 
พร้อมเพรียงกันเลิกประชุมรองลงมาได้แก่ ด้านไม่ลุแก่อ านาจความอยาก ความเห็นแก่ตัวเคารพ
สักการะสิ่งที่ชุมชนนั้นนับถือรักสันติ ขัดเกลาจิตใจอยู่เสมอหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์เคารพใน
พระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีลปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียนและที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านใครเป็น
ใหญ่ เป็นประธานใหญ่เคารพนับถือผู้ใหญ่  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏดังนี้ 
               1) ด้านหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหารปรึกษาหารือกับครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใน
โรงเรียนเป็นประจ ารองลงมาคือผู้บริหารเข้าร่วมและด าเนินการประชุมภายในโรงเรียนเป็นประจ า
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ผู้บริหารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ภายในโรงเรียนเป็นประจ า 
 2) ด้านพร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุมโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมก่อนเวลา และตรง
เวลาเสมอรองลงมาคือผู้บริหารเข้าร่วมการท ากิจกรรมของโรงเรียนโดยพร้อมเพรียงกันและข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยทีสุ่ดคือ ผู้บริหารลงมติเห็นชอบในการประชุมต่างๆ ของโรงเรียนโดยพร้อมเพรียงกัน 
 3) ด้านปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ผู้บริหารลงโทษครู บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าที่และนักเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนรองลงมาคือ ผู้บริหารปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ของโรงเรียนโดยเคร่งครัดและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือผู้บริหารบัญญัติกฎไว้เพ่ือประโยชน์ของ
โรงเรียนและส่วนรวม  
 4) ด้านใครเป็นใหญ่ เป็นประธานใหญ่เคารพนับถือผู้ใหญ่โดยรวมมีค่าอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มีการปฏิบัติตามความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของผู้ปกครองนักเรียนรองลงมาคือ ผู้บริหารยึดถือปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาด้วย
ความเคารพเชื่อฟัง และให้เกียรติผู้บังคับบัญชาและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ผู้บริหารยึดถือปฏิบัติ
ตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
 5) ด้านไม่ลุแก่อ านาจความอยาก ความเห็นแก่ตัว โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือผู้บริหารบริหารโรงเรียนด้วยความโปร่งใส
รองลงมาคือ ผู้บริหารบริหารโรงเรียนให้การเคารพเสียงส่วนใหญ่ของกรรมการบริหารโรงเรียนและ 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าทีสุ่ดคือผู้บริหารบริหารโรงเรียนด้วยความเป็นธรรม 
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 6) ด้านเคารพสักการะสิ่งที่ชุมชนนั้นนับถือรักสันติ ขัดเกลาจิตใจอยู่เสมอโดยรวม 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ผู้บริหารปฏิบัติธรรม
และขัดเกลาจิตใจอย่างสม่ าเสมอรองลงมาคือ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาเคารพ 
และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงเรียน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
 7) ด้านเคารพในพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีลโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาภายในโรงเรียนให้ความคุ้มครอง ปกป้องพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีลรองลงมาคือ ผู้บริหารส่งเสริม  
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนท านุ บ ารุง และถวายปัจจัยพระภิกษุสงฆ์และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าทีสุ่ดคือ ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์ 
 5.1.2 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 
โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า 
 1) ระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีเพศต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการกุศล
ของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ด้านพร้อมเพรียงกัน
ประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุมด้านปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน ด้านใครเป็นใหญ่  
เป็นประธานใหญ่เคารพนับถือผู้ใหญ่ด้านไม่ลุแก่อ านาจความอยาก ความเห็นแก่ตัวด้านเคารพ
สักการะสิ่งที่ชุมชนนั้นนับถือรักสันติ ขัดเกลาจิตใจอยู่เสมอด้านเคารพในพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีล  
และโดยรวม ไม่แตกต่างกัน  
 2) ระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีอายุต่างกัน มีค่าเฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการกุศล
ของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ด้านพร้อมเพรียงกัน
ประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุมด้านปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน ด้านใครเป็นใหญ่  
เป็นประธานใหญ่เคารพนับถือผู้ใหญ่ด้านไม่ลุแก่อ านาจความอยาก ความเห็นแก่ตัวด้านเคารพ
สักการะสิ่งที่ชุมชนนั้นนับถือรักสันติ ขัดเกลาจิตใจอยู่เสมอด้านเคารพในพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีล  
และโดยรวม ไม่แตกต่างกัน  
 3) ระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีประสบการณ์ การท างานต่างกัน 
มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 
โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 
ด้านพร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุมด้านปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน   
ด้านใครเป็นใหญ่ เป็นประธานใหญ่เคารพนับถือผู้ใหญ่ด้านไม่ลุแก่อ านาจความอยาก ความเห็นแก่ตัว
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ด้านเคารพสักการะสิ่งที่ชุมชนนั้นนับถือรักสันติ ขัดเกลาจิตใจอยู่เสมอ ด้านเคารพในพระภิกษุสงฆ์ผู้
ทรงศีล และโดยรวม ไม่แตกต่างกัน 
 5.1.3 ผลการศึกษาข้อเสนอแนะการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 
โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า 
 1) ด้านหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขต
จังหวัดร้อยเอ็ด ควรจัดการประชุมใน 2 ลักษณะ คือ 1) การประชุมสามัญประจ าเดือน 2) การประชุม
วิสามัญหรือการประชุมเฉพาะกิจเมื่อมีความจ าเป็นเร่งด่วน 
 2) ด้านพร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุมโรงเรียนการกุศลของวัดทาง
พระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดควรก าหนดวัน เวลา ในการจัดประชุมสามัญประจ าเดือนให้
ชัดเจน เพ่ือผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดเตรียมวาระการประชุม และ
ข้อเสนอแนะในการประชุมไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในการประชุม  
 3) ด้านปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียนโรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนา
ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดควรมีการก าหนดกฎ ระเบียบของโรงเรียนการกุศลร่วมกัน ทั้งนี้จะต้อง
สอดคล้องกับกฎ ระเบียบของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  
 4) ด้านใครเป็นใหญ่ เป็นประธานใหญ่เคารพนับถือผู้ใหญ่ผู้บริหารโรงเรียนการกุศลของ
วัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ควรบริหารจัดการโรงเรียนโดยให้ครู และบุคลากร
ทางการศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารงานในด้านต่างๆ  
 5) ด้านไม่ลุแก่อ านาจความอยาก ความเห็นแก่ตัวผู้บริหารโรงเรียนการกุศลของวัดทาง
พระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ควรรับฟังความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา      
 6) ด้านเคารพสักการะสิ่งที่ชุมชนนั้นนับถือรักสันติ ขัดเกลาจิตใจอยู่เสมอ ผู้บริหาร
โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับขนบธรรมเนียม ประเพณี อันดีงามของชุมชนตามโอกาสที่เหมาะสม 
 7) ด้านเคารพในพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีลผู้บริหารโรงเรียนการกุศลของวัดทาง
พระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของภิกษุสงค์ตามโอกาสที่เหมาะสม 
 
 
 
 
 



79 

5.2 อภิปรายผล 
 จากสรุปผลการวิจัยข้างต้นมีประเด็นที่อภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ และสมมุติฐาน
ของการวิจัย ดังนี้ 
 5.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 
โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ที่พบว่าระดับการบริหารโรงเรียน
ของผู้บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัด
ร้อยเอ็ด ด้านหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.58 ด้านพร้อมเพรียงกันประชุม พร้อม
เพรียงกันเลิกประชุมมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.63 ด้านปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียนมีค่าเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 3.56 ด้านใครเป็นใหญ่ เป็นประธานใหญ่เคารพนับถือผู้ใหญ่มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.55
ด้านไม่ลุแก่อ านาจความอยาก ความเห็นแก่ตัวมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.63 ด้านเคารพสักการะสิ่งที่
ชุมชนนั้นนับถือรักสันติ ขัดเกลาจิตใจอยู่เสมอมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.58 ด้านเคารพในพระภิกษุสงฆ์
ผู้ทรงศีลมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.58 และมีค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 7 ด้าน เท่ากับ 3.59 ที่ผลการวิจัยเป็นดังนี้
อาจสืบเนื่องมาจาก โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นสถานศึกษา
ที่ตั้งอยู่ภายวัด ซึ่งวัด เป็นสถาบันหลักในชุมชนที่ให้การอบรมกล่อมเกลาจิตใจให้ความรู้พ้ืนฐานจนถึง
วิชาชีพรวมทั้งเป็นศูนย์อนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมไทยมาช้านาน ภารกิจส าคัญของวัด คือการจัด
การศึกษา แก่พระภิกษุสามเณรที่เรียกว่าการศึกษาพระปริยัติธรรม และการให้การศึกษาแก่ประชาชน
ทุกเพศทุกวัยที่เรียกว่าการศึกษาสงเคราะห์ รวมทั้งการเผยแผ่ศาสนธรรมเพ่ือให้ประชาชนคนไทยเป็น
บุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ, หน้า 3) ผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัดโรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด จะต้องเป็นบุคคลที่ประพฤติ 
ปฏิบัติตน ปฏิบัติหน้าที่การงาน และบริหารจัดการให้เป็นไปตามบัญญัติของวัดและตามกฎหมายและ
ระเบียบการบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจึงท าให้ผู้บริหารโรงเรียนด าเนินการ
บริหารจัดการสอดคล้องกับหลักตามหลักอปริหานิยธรรม 7 ท าให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 ในด้านหมั่นประชุม
กันเนืองนิตย์ด้านพร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุมด้านปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของ
โรงเรียนด้านใครเป็นใหญ่ เป็นประธานใหญ่เคารพนับถือผู้ใหญ่ด้านไม่ลุแก่อ านาจความอยากความเห็นแก่ตัว
ด้านเคารพสักการะสิ่งที่ชุมชนนั้นนับถือรักสันติ ขัดเกลาจิตใจอยู่เสมอและด้านเคารพในพระภิกษุสงฆ์
ผู้ทรงศีล อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูวิลาศกาญจนธรรม(2555, หน้า ก – ข) 
ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การปกครองคณะสงฆ์ตามหลักภิกขุอปริหานิยธรรม 7 ของคณะสงฆ์อ าเภอทองผา
ภูมิจังหวัดกาญจนบุรีผลการวิจัยพบว่าการปกครองคณะสงฆ์ตามหลักภิกขุอปริหานิยธรรม 7 ของคณะสงฆ์
อ าเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนั้นการวิจัยแบ่งได้ออกเป็น 3 ส่วนส่วนแรกคือศึกษาความคิดเห็น
ซึ่งผลปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการปกครองคณะสงฆ์ตามหลักภิกขุอปริหานิยธรรม 7 
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ว่าอยู่ในระดับ “มาก” (4.30 จาก 5) และพิจารณาผลแยกตามหัวข้อธรรมย่อยทั้ง 7 ข้อก็พบว่าหัวข้อ
ที่เกี่ยวกับการให้ความเคารพผู้อาวุโสกว่าและหัวข้อที่เกี่ยวกับการประชุมโดยพร้อมเพรียงกันได้รับคะแนน
ความคิดเห็นในระดับ “มากที่สุด” (4.63 และ 4.60) นอกนั้นอีก 5 หัวข้อย่อยแม้มีคะแนนไม่ค่อยต่างกัน
แต่จัดอยู่ในระดับที่ “มาก” ทุกหัวข้อโดยมีหัวข้อย่อยเกี่ยวกับการหมั่นประชุมเป็นเนืองนิตย์และ
หัวข้อเกี่ยวกับการยินดีในเสนาสนะป่ามีคะแนนน้อยที่สุด (3.83 และ 3.88) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ส าเนา เภาศรี (2557, หน้า 5 – 6) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาตาม
หลักอปริหานิยธรรม 7 ของกลุ่มโรงเรียนวังทองสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชรเขต 1 ผลวิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาตามหลักอปริหานิยธรรม 7 
ของกลุ่มโรงเรียนวังทองสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านได้แก่ด้านหมั่น
ประชุมกันเนืองนิตย์ด้านความพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมด้านการไม่ตั้งกฎระเบียบ
ที่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียนด้านการมีความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชาด้านการให้ความเคารพต่อ
เพศสตรีด้านการมีความเคารพต่อสถานที่ภายในโรงเรียนด้านการให้ความดูแลเอาใจใส่แก่ท่านผู้มาเยือน
ตามล าดับ นอกจานี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประยงค์พรมมา (2557, หน้า ข)ที่ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง 
การบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ผลวิจัยพบว่าพนักงาน
มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (4.56) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าพนักงานมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
ตามหลักอปริหานิยธรรมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้านโดยเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยตามล าดับคือด้าน
การเคารพเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา, ด้านการให้เกียรติและคุ้มครองสิทธิสตรี, ด้านการส่งเสริมและรักษา
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม, ด้านการอารักขาคุ้มครองปกป้องอันชอบ, ด้านการพร้อมเพียงกันประชุม, 
ด้านการประชุมกันเนืองนิตย์, และด้านการไม่บัญญัติหรือไม่ล้มเลิกข้อบัญญัติตามอ าเภอใจตามล าดับ 
 5.2.2 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 
โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ที่พบว่า 
 ค่าเฉลี่ยระดับระดับความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหาร
โรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขต
จังหวัดร้อยเอ็ด จ าแนกตามเพศอายุ และประสบการณ์การท างาน ด้านหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ด้าน
พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุมด้านปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียนด้านใคร
เป็นใหญ่ เป็นประธานใหญ่เคารพนับถือผู้ใหญ่ด้านไม่ลุแก่อ านาจความอยาก ความเห็นแก่ตัว 
ด้านเคารพสักการะสิ่งที่ชุมชนนั้นนับถือรักสันติ ขัดเกลาจิตใจอยู่เสมอด้านเคารพในพระภิกษุสงฆ์ผู้
ทรงศีล และโดยรวมไม่แตกต่างกัน อาจสืบเนื่องมาจาก ผู้บริหารโรงเรียนการกุศลของวัดทาง
พระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดได้บริหารจัดการสถานศึกษา และปฏิบัติตนตามหลักอปริหานิย
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ธรรม 7อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมตลอดมาขณะเดียวกันโรงเรียนก็ได้รับการสนับสนุนจากคณะสงฆ์ซึ่ง
เปิดโอกาสให้วัดพระสงฆ์และชุมชนได้เข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาอย่างเต็มที่โดยมีกระทรวง
ศึกษาศึกษาธิการได้ส่งเสริมสนับสนุนและให้การอุดหนุนแก่โรงเรียนเป็นพิเศษเพราะถือว่าโรงเรียน
การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเป็นโรงเรียนต้นแบบประเภทการจัดการศึกษาสงเคราะห์ให้แก่
บุคคลที่ไม่สามารถพ่ึงตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาสซึ่งได้จัดการเรียนการสอนแบบเดียวกับ
โรงเรียนสามัญทั่วไปขณะเดียวกันก็มีจุดเน้นที่ต้องการให้นักเรียนนั้นมีคุณธรรมจริยธรรมโดยมี
จุดประสงค์มุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมซึ่งน าไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรม
และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องโดยการควบคุมกายวาจาใจให้อยู่ในกรอบคุณธรรม
จริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามไม่เบียดเบียนตนเองและบุคคลอ่ืนสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่
ตนเองและสังคมตลอดจนมีลักษณะของความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีเพ่ือการด ารงตนเป็นพลเมืองที่ดี
ในสังคมประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระดนัย อนาวิโล 
(2555, หน้า 1-2) จากเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ประกอบด้วยครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานภายใต้บริบทเดียวกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของประยงค์  พรมมา (2557, หน้า ข) ที่ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ผลวิจัยพบว่าพนักงานที่มีอายุ, ระดับการศึกษา, ต าแหน่งงาน, 
รายได้ต่อเดือน, และอายุการท างานที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 5.2.3 ผลการศึกษาข้อเสนอแนะการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 
โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ที่พบว่า 
 ด้านหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัด
ร้อยเอ็ด ควรจัดการประชุมใน 2 ลักษณะ คือ การประชุมสามัญประจ าเดือน การประชุมวิสามัญหรือ
การประชุมเฉพาะกิจเมื่อมีความจ าเป็นเร่งด่วน  
 ด้านพร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุมโรงเรียนการกุศลของวัดทาง
พระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดควรก าหนดวัน เวลา ในการจัดประชุมสามัญประจ าเดือนให้
ชัดเจน เพ่ือผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดเตรียมวาระการประชุม และ
ข้อเสนอแนะในการประชุมไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในการประชุม  
 ด้านปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียนโรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาใน
เขตจังหวัดร้อยเอ็ดควรมีการก าหนดกฎ ระเบียบของโรงเรียนการกุศลร่วมกัน ทั้งนี้จะต้องสอดคล้อง
กับกฎ ระเบียบของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  
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 ด้านใครเป็นใหญ่ เป็นประธานใหญ่เคารพนับถือผู้ใหญ่ผู้บริหารโรงเรียนการกุศลของวัด
ทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ควรบริหารจัดการโรงเรียนโดยให้ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารงานในด้านต่างๆ  
            ด้านไม่ลุแก่อ านาจความอยาก ความเห็นแก่ตัวผู้บริหารโรงเรียนการกุศลของวัดทาง
พระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ควรรับฟังความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 ด้านเคารพสักการะสิ่งที่ชุมชนนั้นนับถือรักสันติ ขัดเกลาจิตใจอยู่เสมอ ผู้บริหารโรงเรียน
การกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับขนบธรรมเนียม ประเพณี อันดีงามของชุมชนตามโอกาสที่เหมาะสม  
 ด้านเคารพในพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีลผู้บริหารโรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนา
ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับภารกิจของภิกษุสงฆ์ 
ตามโอกาสที่เหมาะสม  
             ผลการวิจัยเป็นดังนี้อาจสืบเนื่องมาจาก ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนการ
กุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด มีความต้องการที่จะให้ผู้บริหารของโรงเรียนได้
ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียน ผู้ปกครอง
นักเรียน และประชาชนในชุมชน เพ่ือให้โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนา จังหวัดร้อยเอ็ด
สามารถบริหารจัดการศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน คือ 1)ให้เด็กด้อยโอกาส ได้มีโอกาส
เรียนเทียบเท่ากับนักเรียนทั่วไป 2) ให้เด็กนักเรียนได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในระบบตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ในรูปแบบการกุศลสงเคราะห์ โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม
การเรียน 3) ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและการปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 4) ร่วมมือ
กลุ่มและสมาคม หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ พัฒนานักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 5) เพ่ือให้บริการ
ด้านวิชาการ และบริหารแก่ชุมชน 6) เพ่ือให้โอกาสนักเรียนที่ขาดแคลน และด้อยโอกาสทางการศึกษา 
7) จัดการศึกษาเพ่ือสนองความต้องการของท้องถิ่นให้สอดคล้องกับหลักการในการจัดการศึกษา 8) เพ่ือมุ่งรักษา
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมอันดีงามและ 9) ส่งเสริมการท าบุญ งานประเพณี วัฒนธรรมต่าง ๆ 
ของชุมชนสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูวิลาศกาญจนธรรม (2555, หน้า ก – ข) ที่ได้ศึกษาวิจัย 
เรื่อง การปกครองคณะสงฆ์ตามหลักภิกขุอปริหานิยธรรม 7ของคณะสงฆ์อ าเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี
ผลการวิจัยพบว่าปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการปกครองคณะสงฆ์ตามหลักภิกขุอปริหานิยธรรม 7 
ของคณะสงฆ์อ าเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีคือ 1) ควรมีการประเมินผลการบริหารงานของพระ
สังฆาธิการโดยให้คณะสงฆ์นอกพ้ืนที่เป็นผู้ด าเนินการประเมินอย่างเป็นกลาง 2) ควรจัดกิจกรรมสัมมนา
อบรมเพ่ือให้เกิดการพบปะกันระหว่างพระภิกษุ 3) เจ้าอาวาสควรให้การสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรมแผนกบาลีและทางโลกแก่พระภิกษุ-สามเณรอย่างเต็มความสามารถ 4) ส่งเสริมให้เจ้าอาวาส
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เปิดรับความรู้ใหม่ๆเพ่ือน ามาใช้ในการบริหารจัดการวัดโดยน าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาวัด
ให้มากขึ้นเป็นต้น 5) ควรมีการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ระหว่างวัดและชุมชน 6) ควรดูแลสอดส่อง
พระภิกษ-ุสามเณรภายในวัดอย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระไพศาล สุทฺธจิตฺโต (2555, 
หน้า ก-ข) ทีไ่ด้ท าการศึกษาวิจัย เรื่องการบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัด
ราชบุรี พบว่าข้อเสนอแนะและแนวทางการบริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจังหวัด
ราชบุรีประกอบด้วย 1) ควรส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณภาพในทุกๆด้านเพ่ือประสิทธิภาพงานที่ดีในด้าน
วิชาการบุคลากรกิจการนักเรียนธุรการและการเงินอาคารสถานที่ความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน     
2) ควรบริหารกิจกรรมนักเรียนอาคารสถานที่และงบประมาณอย่างมีคุณภาพ 3) ควรจัดสวัสดิการให้
บุคลากรในสถานศกึษาอย่างพอเพียงและเหมาะสม  
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1) ผู้บริหารโรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ควรน า
หลักอปริหานิยธรรม 7 ในด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิก
ประชุมมาใช้เพ่ือให้เกิดผลดีต่อสถานศึกษาต่อไป 
 2) ผู้บริหารโรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ควรน า
หลักอปริหานิยธรรม 7 ในด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ า คือ ด้านปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน และด้าน
ใครเป็นใหญ่ เป็นประธานใหญ่เคารพนับถือผู้ใหญ่มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เกิดผลดีต่อสถานศึกษา
ต่อไป 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 1) ควรท าการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการตามหลักอปริหานิยธรรม 7 
กับประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
 2) ควรท าการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักอปริหานิยธรรม 7 ที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 3) ควรท าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการด าเนินงานตามหลักอปริหานิยธรรม 7 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง การบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการกุศล 

ของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 

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

ค าช้ีแจง 
   1. แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยผู้วิจัยขอความ
อนุเคราะห์จากท่านได้กรุณาตอบแบบสอบถามตรงตามความเป็นจริงทุกข้อ ข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะ
เป็นประโยชน์ และมีคุณค่าอย่างสูงต่อการวิจัยครั้งนี้ และค าตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบต่อท่าน 
เพราะผลการวิเคราะห์และการน าเสนอผลการวิจัยเป็นภาพรวม 
 2. แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่  
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ 
อายุ และประสบการณ์การท างาน 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 
โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามแบบปลายเปิดของข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนของ
ผู้บริหารตามหลักอปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  
 ผู้วิจัยหวังว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ 

 
 

สมบัติ  เจนสระคู 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
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ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน    ซึ่งตรงกับข้อมูลของท่าน 
 
 1.  เพศ     ชาย    หญิง 
        2. อายุ          ไม่เกิน 30 ปี       31–40 ปี           41ปีขึ้นไป 
        3. ประสบการณ์การท างาน  
    1-5 ปี           6 – 10 ปี         10 ปีขึ้นไป 
 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ตามหลัก 
อปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยมีระดับความคิดเห็น ดังนี้ 
  ระดับ  5หมายถึง มากที่สุด 
  ระดับ 4หมายถึง มาก 
  ระดับ 3หมายถึง ปานกลาง 
  ระดับ 2หมายถึง น้อย 
  ระดับ 1หมายถึง น้อยที่สุด 
 
ค าชี้แจง โปรดพิจารณาว่าโรงเรียนของท่านได้ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับใด

โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นตามความเป็นจริง 

ข้อ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
การประชุมกันเนืองนิตย์ 
1 ผู้บริหารเข้าร่วมและด าเนินการประชุมภายในโรงเรียนเป็นประจ า      
2 ผู้บริหารปรึกษาหารือกับครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใน

โรงเรียนเป็นประจ า 
     

3 ผู้บริหารพบปะพูดคุยกับครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใน
โรงเรียนเป็นประจ า 

     

4 ผู้บริหารประสานงานระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษา
ภายในโรงเรียนเป็นประจ า 

     

5 ผู้บริหารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ภายในโรงเรียนเป็นประจ า 
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ข้อ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
พร้อมเพรียงกันประชุม / พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม 
6 ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมก่อนเวลา และตรงเวลาเสมอ      
7 ผู้บริหารไม่เคยละทิ้งการประชุมโดยไม่มีสาเหตุอันควร      
8 ผู้บริหารเข้าร่วมการท ากิจกรรมของโรงเรียนโดยพร้อมเพรียงกัน      
9 ผู้บริหารลงมติเห็นชอบในการประชุมต่างๆ ของโรงเรียนโดย

พร้อมเพรียงกัน 
     

10 ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการประชุม / โครงการ / กิจกรรม กับ
ทางโรงเรียนโดยพร้อมเพรียงกัน 

     

การปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน 
11 ผู้บริหารปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียนโดยเคร่งครัด      

12 ผู้บริหารก ากับให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบของโรงเรียนโดยเคร่งครัด 

     

13 ผู้บริหารก ากับให้เจ้าหน้าที่และนักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ของโรงเรียนโดยเคร่งครัด 

     

14 ผู้บริหารบัญญัติไว้เพ่ือประโยชน์ของโรงเรียนและส่วนรวม      

15 ผู้บริหารลงโทษครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่และ

นักเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน 

     

ใครเป็นใหญ่ ประชาชนเป็นใหญ่  เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา 
16 มีการปฏิบัติตามความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง

นักเรียน 

     

17 ผู้บริหารปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาเพ่ือให้บรรลุไปตาม

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

     

18 ผู้บริหารปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาเพ่ือให้บรรลุไปตาม

พันธกิจของโรงเรียน 

     

19 ผู้บริหารปฏิบัติตามตนค าสั่งผู้บังคับบัญชาเพ่ือให้บรรลุไปตาม

เป้าหมายของโรงเรียน 
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ข้อ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
20 ผู้บริหารยึดถือปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริต 
     

21 ผู้บริหารยึดถือปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาด้วยความขยัน 
หมั่นเพียร 

     

22 ผู้บริหารยึดถือปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ
เชื่อฟัง และให้เกียรติผู้บังคับบัญชา 

     

ไม่ลุแก่อ านาจ ความอยาก เห็นแก่ตัว 
23 ผู้บริหารบริหารโรงเรียนด้วยความโปร่งใส      
24 ผู้บริหารบริหารโรงเรียนด้วยความเป็นธรรม      
25 ผู้บริหารบริหารโรงเรียนแบบตรวจสอบได้      
26 ผู้บริหารบริหารโรงเรียนด้วยการเคารพเสียงส่วนใหญ่ของ

กรรมการบริหารโรงเรียน 
     

27 ผู้บริหารบริหารโรงเรียนด้วยการเปิดโอกาสให้ครู บุคลากร
ทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน 

     

28 ผู้บริหารบริหารโรงเรียนด้วยการยึดถือความพึงพอใจของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ปกครอง และนักเรียน 

     

29 ผู้บริหารบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม      
เคารพสักการะสิ่งท่ีชุมชนนับถือ รักสันติ ขัดเกลาจิตใจอยู่เสมอ 
30 ผู้บริหารให้ความเคารพ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงเรียน      
31 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาเคารพ และ

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงเรียน   
     

32 ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนที่เกี่ยวกับจารีต 
ประเพณี และศีลธรรม 

     

33 ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา      
34 ผู้บริหารปฏิบัติธรรมและปฏิบัติวิปัสสนาอย่างสม่ าเสมอ      
35 ผู้บริหารปฏิบัติธรรมและขัดเกลาจิตใจอย่างสม่ าเสมอ      
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ข้อ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
เคารพในพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีล 
36 ผู้บริหารแสดงความเคารพพระภิกษุผู้ทรงศีลและแสดงความ

นอบน้อมด้วยกาย วาจา ใจ 
     

37 ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติศาสนกิจขอพระภิกษุผู้
ทรงศีลตามกาล 

     

38 ผู้บริหารท านุ บ ารุง กราบปัจจัยการปฏิบัติศาสนกิจของพระ 
ภิกษุสงฆผ์ู้ทรงศีล 

     

39 ผู้บริหารให้ความคุ้มครอง และปกป้องพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีล      
40 ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนให้ครู บุคลากรทางการศึกษาใน

โรงเรียนของผู้บริหารช่วยส่งเสริม สนับสนุนพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีล 
     

41 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
ของผู้บริหารท านุ บ ารุง และกราบปัจจัยพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีล 

     

42 ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ภายในโรงเรียนของผู้บริหารให้ความคุ้มครอง ปกป้องพระ 
ภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีล 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามแบบปลายเปิดของข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร
ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนการกุศลของวัดทางพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด  

 

1. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
2. พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
3. ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
4. ใครเป็นใหญ่ เป็นประธานใหญ่เคารพนับถือผู้ใหญ่ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
5. ไม่ลุแก่อ านาจความอยาก ความเห็นแก่ตัว 
………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
6. เคารพสักการะสิ่งที่ชุมชนนั้นนับถือรักสันติ ขัดเกลาจิตใจอยู่เสมอ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
7. เคารพในพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีล 
………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 

ผู้วิจัยขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 

ข้อ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ รวม ค่าIOC สรุป 
1 2 3 

การประชุมกันเนืองนิตย์ 
1 ผู้บริหารเข้าร่วมและด าเนินการประชุม

ภายในโรงเรียนเป็นประจ า 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

2 ผู้บริหารปรึกษาหารือกับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นประจ า 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

3 ผู้บริหารพบปะพูดคุยกับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นประจ า 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

4 ผู้บริหารประสานงานระหว่างครูและบุคลากร
ทางการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นประจ า 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

5 ผู้บริหารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครู
และบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
เป็นประจ า 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 

1.00 

 
 

ใช้ได้ 
พร้อมเพรียงกันประชุม / พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม 

6 ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมก่อนเวลา  และ
ตรงเวลาเสมอ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

7 ผู้บริหารไม่เคยละทิ้งการประชุมโดยไม่มี
สาเหตุอันควร 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

8 ผู้บริหารเข้าร่วมการท ากิจกรรมของโรงเรียน
โดยพร้อมเพรียงกัน 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
2 

 
0.67 

 
ใช้ได้ 

9 ผู้บริหารลงมติเห็นชอบในการประชุมต่างๆ 
ของโรงเรียนโดยพร้อมเพรียงกัน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

10 ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการประชุม / โครงการ / 
กิจกรรม กับทางโรงเรียนโดยพร้อมเพรียงกัน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 
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ข้อ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ รวม ค่าIOC สรุป 
1 2 3 

การปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน 
11 ผู้บริหารปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน

โดยเคร่งครัด 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

12 ผู้บริหารก ากับให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน
โดยเคร่งครัด 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 

1.00 

 
 

ใช้ได้ 
13 ผู้บริหารก ากับให้เจ้าหน้าที่และนักเรียน

ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโรงเรียนโดย
เคร่งครัด 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 

1.00 

 
 

ใช้ได้ 
14 ผู้บริหารบัญญัติไว้เพ่ือประโยชน์ของโรงเรียน

และส่วนรวม 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

15 ผู้บริหารลงโทษครู บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าที่และนักเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ
ของโรงเรียน 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 

1.00 

 
 

ใช้ได้ 
ใครเป็นใหญ่ ประชาชนเป็นใหญ่  เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา 
16 มีการปฏิบัติตามความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ

ของผู้ปกครองนักเรียน 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

17 ผู้บริหารปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา
เพ่ือให้บรรลุไปตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

18 ผู้บริหารปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา
เพ่ือให้บรรลุตามพันธกิจของโรงเรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

19 ผู้บริหารปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา
เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของโรงเรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

20 ผู้บริหารยึดถือปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

21 ผู้บริหารยึดถือปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา
ด้วยความขยันหมั่นเพียร 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 
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ข้อ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ รวม ค่าIOC สรุป 
1 2 3 

22 ผู้บริหารยึดถือปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา
ด้วยความเคารพเชื่อฟัง และให้เกียรติ
ผู้บังคับบัญชา 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 

1.00 

 
 

ใช้ได้ 
ไม่ลุแก่อ านาจ ความอยาก เห็นแก่ตัว 
23 ผู้บริหารบริหารโรงเรียนด้วยความโปร่งใส +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
24 ผู้บริหารบริหารโรงเรียนด้วยความเป็นธรรม +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
25 ผู้บริหารบริหารโรงเรียนแบบตรวจสอบได้ +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
26 ผู้บริหารบริหารโรงเรียนด้วยการเคารพ

เสียงส่วนใหญ่ของกรรมการบริหารโรงเรียน 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

27 ผู้บริหารบริหารโรงเรียนด้วยการเปิดโอกาส
ให้ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ 
แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 

1.00 

 
 

ใช้ได้ 
28 ผู้บริหารบริหารโรงเรียนด้วยการยึดถือ

ความพึงพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ปกครอง 
และนักเรียน 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 

1.00 

 
 

ใช้ได้ 
29 ผู้บริหารบริหารโรงเรียนตามหลักคุณธรรม 

จริยธรรม 
 

+1 
 
0 

 
+1 

 
2 

 
0.67 

 
ใช้ได้ 

เคารพสักการะสิ่งท่ีชุมชนนับถือ รักสันติ ขัดเกลาจิตใจอยู่เสมอ 
30 ผู้บริหารให้ความเคารพ และสักการะสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงเรียน 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

31 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาเคารพ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ภายในโรงเรียน   

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 

1.00 

 
 

ใช้ได้ 
32 ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของ

ชุมชนที่เกี่ยวกับจารีต ประเพณี และศีลธรรม 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

33 ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 
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ข้อ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ รวม ค่าIOC สรุป 
1 2 3 

34 ผู้บริหารปฏิบัติธรรมและปฏิบัติวิปัสสนา
อย่างสม่ าเสมอ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

35 ผู้บริหารปฏิบัติธรรมและขัดเกลาจิตใจ
อย่างสม่ าเสมอ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

เคารพในพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีล 
36 ผู้บริหารแสดงความเคารพพระภิกษุผู้ทรงศีล

และแสดงความนอบน้อมด้วยกาย วาจา ใจ 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

37 ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติศาสนกิจ
ขอพระภิกษุผู้ทรงศีลตามกาล 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

38 ผู้บริหารท านุ บ ารุง กราบปัจจัยการปฏิบัติ
ศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีล 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

39 ผู้บริหารให้ความคุ้มครอง และปกป้องพระภิกษุ
สงฆ์ผู้ทรงศีล 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

40 ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนให้ครู บุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียนของผู้บริหารช่วย
ส่งเสริม สนับสนุนพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีล 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 

1.00 

 
 

ใช้ได้ 
41 ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในโรงเรียนของผู้บริหารท านุ บ ารุง 
และกราบปัจจัยพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีล 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
3 

 
 

1.00 

 
 

ใช้ได้ 
42 ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนของ
ผู้บริหารให้ความคุ้มครอง ปกป้องพระภิกษุ
สงฆ์ผู้ทรงศีล 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 
3 

 
 
 

1.00 

 
 
 

ใช้ได้ 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
ค่าอ านาจจ าแนกและคา่ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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ตารางแสดงค่าอ านาจจ าแนกรายข้อและค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ 

    ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก ข้อ ค่าอ านาจจ าแนก 
1 0.93 21 0.94 
2 0.94 22 0.93 
3 0.94 23 0.94 
4 0.93 24 0.93 
5 0.93 25 0.93 
6 0.93 26 0.93 
7 0.94 27 0.93 
8 0.93 28 0.93 
9 0.94 29 0.93 
10 0.94 30 0.94 
11 0.94 31 0.93 
12 0.94 32 0.93 
13 0.93 33 0.93 
14 0.93 34 0.93 
15 0.93 35 0.93 
16 0.94 36 0.93 
17 0.94 37 0.93 
18 0.94 38 0.94 
19 0.93 39 0.94 
20 0.93 40 0.93 
    41 0.94 
    42 0.93 

    ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบท้ังฉบับ 0.94 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก  ช 
ตารางประมาณค่าขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางแสดงจ านวนประชากรและจ านวนกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan 
 

จ านวน 
ประชากร 

จ านวน 
กลุ่ม

ตัวอย่าง 

จ านวน 
ประชากร 

จ านวน 
กลุ่ม

ตัวอย่าง 

จ านวน 
ประชากร 

จ านวน 
กลุม่

ตัวอย่าง 

จ านวน 
ประชากร 

จ านวน 
กลุ่ม

ตัวอย่าง 
10 10 150 108 460 210 2200 327 
15 14 160 113 480 214 2400 331 
20 19 170 118 500 217 2600 335 
25 24 180 123 550 226 2800 338 
30 28 190 127 600 234 3000 341 
35 32 200 132 650 242 3500 346 
40 36 210 136 700 248 4000 351 
45 40 220 140 750 254 4500 354 
50 44 230 144 800 260 5000 357 
55 48 240 148 850 265 6000 361 
60 52 250 152 900 269 7000 364 
65 56 260 155 950 274 8000 367 
70 59 270 159 1000 278 9000 368 
75 63 280 162 1100 285 10000 370 
80 66 290 165 1200 291 15000 375 
85 70 300 169 1300 297 20000 377 
90 73 320 175 1400 302 30000 379 
95 76 340 181 1500 306 40000 380 
100 80 360 186 1600 310 50000 381 
110 86 380 191 1700 313 75000 382 
120 92 400 196 1800 317 100000 384 
130 97 420 201 1900 320   
140 103 440 205 2000 322   
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ประวัติย่อของผู้วิจัย 
 

ชื่อ – ชื่อสกุล  นายสมบัติ  เจนสระคู 
วัน  เดือน  ปี เกิด  14 กันยายน 2512 
ที่อยู่ปัจจุบัน  93 หมู่ 21 บ้านป่าม่วง ต าบลเหนือเมือง อ าเออเมือง 

จงัหวัดร้อยเอ็ด 
ต าแหน่งและประวัติการท างาน   

 พ.ศ. 2539 – 2547  นักวิชาการศาสนศึกษาช านาญงาน ส านักงานกลุ่มโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 10 
กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ 

 พ.ศ. 2547 – 2555  นักวิชาการศาสนศึกษาช านาญการ หัวหน้าส านักงานกลุ่ม
โรงเรียพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 10 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

 พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน  ผู้อ านวยการโรงเรียนการกุศลวัดสระทอง ส านักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชาน (สช.) 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงศึกษาธิการ 

ประวัติการศึกษา   
 พ.ศ. 2535  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 พ.ศ. 2538 

 
 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 

สถาบันราชอัฏบุรีรัมย์ 
 พ.ศ. 2541  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

สถาบันราชอัฏมหาสารคาม 
 พ.ศ. 2558  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 พ.ศ. 2561  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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