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 การวิจัยคร้ังนี้มีวตัถุประสงคเพื่อศกึษา (1) ระดบัความรูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของ        
เจาอาวาสในจังหวัดราชบุรี (2) ลักษณะของการจัดกจิกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของวัดในจังหวัดราชบุรี  (3) ประมวล
ความคิดเห็นของเจาอาวาสเกี่ยวกับสภาพการดาํเนินงานและรูปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของวัดใน
จังหวัดราชบุรี  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ มี 2 ประเภท คือ กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม   ไดแก เจาอาวาสวัด
ในจังหวัดราชบุรี จํานวน 186 รูป  ซ่ึงไดมาจากการสุมแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Random Sampling)  และกลุม
ตัวอยางที่ใชในการสัมภาษณ คือ เจาอาวาสจํานวน 5 รูป  ที่มีผลงานในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนไดโดดเดน
เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยไดจากการคัดเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีสังคมมิติ (Sociometric)   
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก แบบทดสอบ  แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ   สถิตทิี่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล คือ  คารอยละ ( %)  คาเฉลี่ย (Χ ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. ระดับความรูเกี่ยวกับการจดักิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของเจาอาวาสในจังหวดัราชบุรีสวนใหญอยูใน
ระดับปานกลาง 
 2. ลกัษณะของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของวัดในจังหวดัราชบุรี ในภาพรวม พบวา 
 2.1 ลักษณะของการจัดกิจกรรมในดานการใหบริการความรูพื้นฐาน วัดสวนใหญจะมีบทบาทเปนผูริเร่ิม
และจดัดําเนนิการกิจกรรมเอง  
  2.2 ลักษณะของการจัดกิจกรรมในดานการสงเสริมเพิ่มพูนความรูและทักษะดานอาชพี   วดัสวนใหญจะมี
บทบาทเปนผูริเริ่มและจดัดําเนนิกจิกรรมเองนอยมาก   
  2.3 ลักษณะของการจัดกิจกรรมในดานการใหบริการขาวสารขอมูล  วัดสวนใหญจะมบีทบาทเปนผูใหการ
สนับสนุนหนวยงานอืน่ในการจัดกจิกรรม 
 3. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน คือ ขาดงบประมาณสนบัสนุนอยางตอเนื่อง  วัสดุ อุปกรณไมทันสมัย   
ขาดการประสานงาน การประชาสัมพันธ และการประเมินติดตามผล   พระสงฆไมคอยมีความรูเกี่ยวกบังานทีท่ํา  และ
ชาวบานใหความรวมมือนอย 
 4. สภาพการดาํเนนิงานในการจดักจิกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของวัดที่จดักิจกรรมไดประผลสําเร็จ มี
ผลงานโดดเดนสวนใหญจะเปนกิจกรรมหรือโครงการที่มุงตอบสนองและสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ
ของคนในชุมชน   รูปแบบการจัดกจิกรรมจะเนนให สถานศึกษา และคนในชุมชนเขามามีสวนรวมดวย โดยมีหนวยงาน
ภาครัฐ  เอกชน และองคกรตาง ๆ ใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรม   โดยมุงที่จัดพัฒนาใหวัดเปนแหลงเรียนรูในชุมชน 
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The purposes of this research were: 1) to study the level of knowledge in organizing nonformal education activities 
provided by the abbots in Ratchaburi province  2) to study the patterns in organizing nonformal education activities in the temples 
in Ratchaburi province and 3) to process the ideas of the abbots who were involved in working conditions and the patterns in 
organizing informal education activities in Ratchaburi province The sample for this research consisted of two groups : ones 
responding to the questionnaire , that is, 186 abbots in Ratchaburi province who were drawn by the means of multi-stage random 
sampling and those who were studied by interview; 5 abbots whose outstanding nonformal activities were recognized and were 
chosen by the sociometric technique.              

The research instruments used were the test, the questionnaire and the interviewing form. The statistics employed in 
analyzing data were percentage (%), mean (Χ ) , and standard deviation (S.D.) .  

The research results were as follows :       
 1. The level of knowledge of the abbots in Ratchaburi province in organizing nonformal education activities was at  
a moderate level.           

2. The patterns of nonformal education activities organized by the temples in Ratchaburi province in overall view 
revealed as follows : 

     2.1 For the pattern of the activities in providing basic knowledge service, it was found that most temples had 
launched and organized all activities by themselves. 

    2.2 For the pattern of the activities in promoting knowledge and vocational skill, it was found that most temples 
had launched and organized the activities at the least level. 

    2.3 For the pattern of the activities in providing information service, it was found that most temples had supported 
other organizations to complete the activities.  

3. Regarding the problems in providing organizing nonformal education activities, it was found that there was 
insufficient budget to support the activities, for instance, old oquipments, ineffective coordination and propagation and the follow-
up study, which most of the abbots had less skill to deal with, and most villagers hardly gave their helping hands.  
 4. For working conditions in organizing nonformal education activities, it was recognized that most temples were 
successful in doing so, that is to say, they performed outstanding works that related to the activities or the projects that met the 
villagers’ needs and obviously correlated to the problems and the communities’ needs. The patterns of the activities concerned 
were emphasized on schools and people in the communities; they had participated in those activities which were supported by the 
government’s organization, private sectors and other organizations related; aiming to promote the temples as the learning centers 
for their communities. 
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บทคัดยอภาษาไทย  ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ   จ 
กิตติกรรมประกาศ  ฉ 
สารบัญตาราง   ฌ 
บทท่ี 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

 การศึกษาเปนรากฐานสําคัญที่สุดประการหนึ่งในการสรางสรรคความเจริญกาวหนาและ
แกไขปญหาในสังคมได   เนื่องจากการศึกษาเปนกระบวนการที่ชวยใหคนไดพัฒนาตนเองตั้งแต
การวางรากฐานพัฒนาชีวิตตั้งแตแรกเกิด การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถดานตาง ๆ ที่จะ
ชวยใหดํารงชีวิต และประกอบอาชีพไดอยางมีความสุข  สามารถรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง รวมเปน
พลังสรางสรรคพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนได (นงลักษณ   พหลเวชช 2540 : 10)   

 เมื่อการศึกษามีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาคน ดังนั้นการศึกษาที่เอ้ือตอสภาพสังคมไทย
ในอนาคต จึงตองเปนการศึกษาที่มุงพัฒนาตัวบุคคล ครอบครัว และผนึกกําลังกับชุมชน โดยเปน
ระบบที่สามารถเพิ่มศักยภาพการเรียนรูของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สงเสริมใหบุคคลมีความเขาใจ
และทักษะเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูเพื่อศึกษาและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (กรมการ
ศึกษานอกโรงเรียน 2538  ก : 4)   สําหรับการพัฒนาการศึกษาที่ผานมา แมวาจะประสบความสําเร็จ
ในการขยายบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับหนึ่ง แตก็มีปญหาในเรื่องของความครอบคลุมของ
การบริการและความเสมอภาคทางการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผูดอยโอกาสยังขาดโอกาสใน
การไดรับบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นงลักษณ   พหลเวชช 2540 : 10)   

 ปญหาสวนใหญที่เกิดขึ้นเพราะการจัดศึกษาในระบบไมสามารถบริการใหการศึกษาแก
ประชาชนไดอยางทั่วถึง  การศึกษาในระบบมีขอจํากัดในเรื่องอายุ เวลา สถานที่ งบประมาณ       
การศึกษาในระบบไมสามารถจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการที่แทจริงของชุมชนได และ
การศึกษาในระบบไมสามารถนําเอาทรัพยากรในทองถ่ินมาใชในการจัดการศึกษาไดอยางเต็มที่      
(ทองอินทร วงศโสธร 2533 : 306) ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนขึ้น  อุนตา  
นพคุณ (2523 : 53) ไดกลาวถึงสาเหตุจําเปนในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนไว 3 ประการ คือ 
 1. สาเหตุอันเกิดขึ้นจากขอจํากัดของการศึกษาในระบบโรงเรียน 
 2. สาเหตุเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคม 
 3. สาเหตุจากแนวความคิดทางการพัฒนาที่เนนทรัพยากรมนุษย 
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 จะเห็นไดวา การศึกษานอกโรงเรียนมีความสําคัญอยางยิ่งในการที่สงผลตอการพัฒนา
การศึกษาและการพัฒนาประเทศโดยรวม  เพราะการจัดการศึกษานอกโรงเรียนเปนแนวทางที่จะทํา
ใหประชาชนของประเทศไดรับการศึกษาเพื่อใหเกิดความเสมอภาคและเทาเทียมกัน        การศึกษา
นอกโรงเรียนมุงตอบสนองความตองการของบุคคลทุกเพศ ทุกวัย  จึงอาจกลาวไดวา    การศึกษา
นอกระบบโรงเรียนเกิดขึ้นมาจากการที่การศึกษาในระบบโรงเรียนไมสามารถจัดไดอยางกวางขวาง 
ครอบคลุมกลุมประชากรไดทั้งหมด  ในขณะที่การศึกษานอกโรงเรียนมีลักษณะยืดหยุนสามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดหลากหลายและทั่วถึง โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันที่มี
การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง  รวมทั้งมีความเจริญกาวหนาทาง
เทคโนโลยีอยางรวดเร็ว จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อให
การเรียนรูเปนส่ิงที่อยูใกลตัว และแสวงหาไดโดยงายสําหรับคนทั่วไป (กรมการศึกษานอก    
โรงเรียน 2539 : 1 ) ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายในแผนพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน ฉบับที่ 8 
(2540-2544) (กรมการศึกษานอกโรงเรียน  2538  ข : 31-32) ที่ไดกําหนดนโยบายการศึกษานอก
โรงเรียนไววา (1) ขยายบริการการศึกษานอกโรงเรียนอยางกวางขวางและทั่วถึง  (2) เรงพัฒนา    
คุณภาพงานการศึกษานอกโรงเรียนใหมีมาตรฐาน เปนที่พึงพอใจของผูรับบริการและเปนที่ยอมรับ
ของสังคม  (3) เรงปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการเรียนการสอนการศึกษานอกโรงเรียน         
(4)  เรงพัฒนาระบบบริหารและการจัดการใหมีประสิทธิภาพ  (5) เรงระดมสรรพกําลังเพื่อการจัด
และสงเสริมงานศึกษานอกโรงเรียน  โดยเรงระดมสรรพกําลังทั้งจากประชาชน ชุมชน หนวยงาน     
ภาครัฐ เอกชน สถาบันอื่นในสังคม เพื่อการจัดและสงเสริมการศึกษานอกโรงเรียนแกประชาชน
อยางมีประสิทธิภาพ  และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ใหสนับสนุนการจัดเครือขาย
การเรียนรู โดยพัฒนาความรวมมือระหวางบาน วัด โรงเรียน และองคการบริหารสวนทองถ่ินใน
การนําภูมิปญญาทองถ่ินมาเสริมสรางกระบวนการเรียนรูของชุมชนอยางจริงจัง (สํานักงาน      
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2540 : 31) 
 แนวทางจัดการศึกษาของประเทศไทยในปจจุบัน ตามแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ 
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาที่ตัว "คน"  และในกระบวนการพัฒนา
คนนั้นจําเปนตองอาศัยการศึกษาเปนเครื่องมือที่สําคัญ        โดยเฉพาะในดานการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต  ซ่ึงรูปแบบการจัดการศึกษาแกประชาชน  โดยเนนใหมีการจัดการศึกษาในลักษณะที่
เปนเครือขายการเรียนรูและสังคมแหงการเรียนรู ที่มีความยืดหยุนหลากหลายในรูปแบบและวิธีการ
จัด  เพื่อใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของบุคคล ชุมชน สังคม อีกทั้งยังเปนการ
สงเสริมใหเกิดการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต เพื่อใหบุคคลไดมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องใน
กระบวนการและวิธีการจัดนั้นไดมีการประสานความรวมมือกันระหวางหนวยงานในภาครัฐ     
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องคกรเอกชน องคกรอื่น ๆ ในสังคมและผูนําในทองถ่ินทั้งในระดับจังหวัด   อําเภอ    ตําบลและ
หมูบานในการรวมมือกันดําเนินกิจกรรมการศึกษานอกโรงใหกับประชาชนอยางทั่วถึง ซ่ึงพระสงฆ
นั้นนับไดวาเปนผูมีบทบาทที่สําคัญกับทองถ่ินในสังคมไทยตั้งแตโบราณ ในสวนที่เกี่ยวกับบทบาท
และการมีสวนรวมของพระสงฆในการจัดการศึกษาใหกับประชาชนตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดมีการกลาวถึงไวในหลายมาตราดวยกัน คือ  

  มาตรา 9(6) ระบุไววา "การจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษา ใหยึด
หลักการมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว  ชุมชน   องคกรปกครองทองถ่ิน  เอกชน  องคกรเอกชน 
องคกรวิชาชีพ   สถาบันศาสนา  สถาบันประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่น ๆ” 
 มาตรา 1 8  ระบุไววา  "การจัดการศึกษาปฐมวยัและการศึกษาขั้นพื้นฐานใหจดัใน
สถานศึกษา ดังตอไปนี ้

(1) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดแก  ศูนยเด็กเล็ก  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ศูนยพัฒนา        
เด็กกอนเกณฑของสถาบันศาสนา  ศูนยบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กซึ่งมี
ความตองการพิเศษหรือสถานภาพพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออยางอื่น 

(2) โรงเรียน ไดแก  โรงเรียนของรัฐ  โรเรียนเอกชน และโรงเรียนที่สังกัดสถาบัน
พุทธศาสนาหรือศาสนาอื่น 

(3) ศูนยการเรียน ไดแก สถานที่เรียนที่หนวยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล 
ครอบครัว  ชุมชน  องคกรชุมชน  องคกรปกครองทองถ่ิน  องคกรเอกชน    องคกรวิชาชีพ  สถาบัน
ศาสนา  สถานประกอบการ  โรงพยาบาล  สถาบันทางการแพทย  สถานสงเคราะห  และสถาบัน
สังคมอื่นเปนผูจัด” 
 มาตรา 2 9 ระบุไววา "ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว องคกรปกครอง        
สวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอื่น สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยจดักระบวนการเรยีนรูภายในชุมชน เพื่อใหชุมชนมี
การจัดการศกึษาอบรม มีการแสวงหาความรู  ขอมูล  ขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิปญญา         
และวิทยาการตางๆ  เพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ รวมทั้งหา  

วิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน"  
 มาตรา 58 ระบุไววา "ใหมีการระดมการลงทุนดานงบประมาณ การเงนิ และทรัพยสิน 
ทั้งจากรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  บุคคล  ครอบครัว   ชุมชน   องคกรชุมชน   เอกชน องคกร
เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และตางประเทศมาใช

จัดการศึกษาดงันี้ 
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1 .ใหรัฐและองคการปกครองสวนทองถ่ินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยอาจ
จัดเก็บภาษเีพือ่การศึกษาไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ใหเปนตามที่กฎหมายกาํหนด 

2. ใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   เอกชน 
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยเปนผูจัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพยสินและ
ทรัพยากรอื่นใหแกสถานศึกษา และมีสวนรวมรับภาระคาใชจายทางการศึกษาตามความเหมาะสม
และความจําเปน" (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  2542 :6-29) 

    จากพระราชบญัญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ที่ไดเปดโอกาสและใหความสาํคัญกับบทบาท
ของพระสงฆในการจัดการศึกษา ดังไดกลาวไปแลวนั้นมคีวามสอดคลองกับวิสัยทัศนของกรมการ
ศึกษานอกโรงเรียน ที่ไดกําหนดวิสัยทัศนเพื่อการดําเนนิกิจกรรมในชวงแผนพัฒนาการศึกษานอก
โรงเรียน ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ไววา  กรมการศึกษานอกโรงเรียนจะดําเนินการและสงเสริม
ใหสังคมไทยเปนสังคมแหงการเรียนรู โดยทุกครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา สถาบนัศาสนา สถาน
ประกอบการ องคกรภาครัฐและเอกชนจะไดรับการเสริมบทบาทใหเปนศูนยการเรียน ทําหนาที่จดั
และสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพและไดมาตราฐานสอดคลองกับวิถีชีวิตและทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ใหกบับุคคลและประชาชน ซ่ึงประชาชนไทยจะสามารถแสวงหาความรูได
ดวยตนเอง เรียนรูอยางมีความสุขและตอเนื่องตลอดชีวติ อันจะนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
(กรมการศึกษานอกโรงเรียน  2540:15 ) 
 สภาพการดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนในปจจุบัน เปนงานที่จัดดําเนินการโดย
หลายองคกรหลายหนวยงานและหลายสถาบัน โดยที่งานการศึกษานอกระบบโรงเรียนเปนเพียง
สวนหนึ่งของภาพของหนวยงานนั้น สําหรับหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบงานการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนโดยตรง คือ กรมการศึกษานอกโรงเรียน ซ่ึงจําเปนตองปฏิบัติภารกิจของการศึกษานอก
โรงเรียนทั้ง 3 ดาน คือ การชดเชยโอกาสทางการศึกษา การสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาตาม
อัธยาศัยโดยเนนการประสานงานเปนยุทธศาสตรหลักของปฏิบัติงาน  และยึดหลักการจัดการศึกษา
เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และเปดโอกาสใหทุกคนไดมีโอกาสศึกษาหาความรู 
ฝกทักษะ และปลูกฝงเจตคติที่จําเปนตอการดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพไดเทาเทียมกันกับ
ผูอ่ืนสามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุขตามสมควรแกอัตภาพ  แตถาจะอาศัยเฉพาะ
กรมการศึกษานอกโรงเรียนเพียงหนวยงานเดียวในการรับผิดชอบการจัดการศึกษานอกโรงเรียนก็
ไมสามารถจะดําเนินงานใหประสบความสําเร็จได จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานอื่น
ทั้งภาครัฐ เอกชน องคกรตาง ๆ ในชุมชน เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนดวย  
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เพื่อใหมีรูปแบบตาง ๆ ที่หลากหลายออกไป เพื่อใหสามารถตอบสนองตอปญหาและความตองการ
ของกลุมเปาหมายที่มีความหลากหลายเชนกัน (กรมการศึกษานอกโรงเรียน 2538  ข : 4) 
 บทบาทของพระสงฆนั้น นอกจากจะเปนผูใหการอบรมสั่งสอนทางดานศีลธรรมและ 
จริยธรรมเปนผูนําทางดานจิตใจอันเปนการเผยแผทั่วไปแลว   ภารกิจหลักที่พระสงฆจะตองกระทํา
คือ การจัดการศึกษาและใหบริการการศึกษาแกชาวบาน ทั้งในสวนที่เปนการศึกษาของ  พระภิกษุ
สามเณรสําหรับลูกชาวบานที่เขามาบวชเรียน และลูกชาวบานทั่วไปดวย   พระสงฆนอกจากจะตอง
ทําหนาที่ของตนเองคือการศึกษาหาความรูแลว ในขณะเดียวกันก็ทําหนาที่สอนผูอ่ืนดวย กลาวคือ
เปนทั้งผูเรียนและผูสอน หรือผูใหการศึกษาและผูรับการศึกษาในเวลาเดียวกัน   วัดเปนสถานที่
ศึกษาเลาเรียน โดยมีพระสงฆเปนผูคอยถายทอดศิลปวิทยาการตาง ๆ  ตามที่ตนไดศึกษา  เลาเรียน
มาใหกับชาวบาน ตามความจําเปนของคนในสังคมยุคสมัยนั้น ๆ กลาวไดวาเปนการศึกษาแบบ
สงเคราะหจริง ๆ ไมมุงเนนที่ผลกําไร เปนการจัดการศึกษาแบบใหเปลา (พระราชวรมุนี (ประยุทธ  
ปยุตฺโต) 2529:3) 
 แมวาในปจจุบนัี้จะเปนยุคกระแสโลกาภวิัตนซ่ึงสงผลใหสังคมไทยจะมีการเปลี่ยนแปลง
ไปอยางรวดเรว็โดยเฉพราะความเจริญในดานวัตถุ แตบทบาทของพระสงฆและวดัก็ยังคงทําหนาที่
พึ่งที่ยึดเหนีย่วทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนในสังคมอยูตลอดไป.เพราะหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาไดกลายมาเปนหลักธรรมสําคัญของวัฒนธรรมไทย นอกจากนั้น พระสงฆยังคงมี
หนาที่ผูกพนัทางสังคมทั้งในหลักธรรมและคุณธรรม ดังที่ พระราชวรมุนี (ประยทุธ  ปยุตฺโต) 
(2529 : 2)    ไดกลาวไววา พระสงฆมีหนาทีดู่แลและมีความผูกพันตอสังคมนั้นเกดิจาก
องคประกอบ 3 ประการ คือ  
 1. ในการดํารงชวีิตของพระสงฆตองอาศัยปจจัยที่ชาวบานถวาย 
 2. สภาวะและเหตุการณทางสังคม ยอมมีผลเกี่ยวกับการบําเพ็ญสมณธรรม 
 3. โดยคุณธรรม คือ เมตตากรุณา จะตองชวยเหลือผูอ่ืนใหพนทุกข 
 ในสังคมไทยนั้น วดัเปนสวนหนึ่งของสังคมและเปนศนูยกลางสังคม คนไทยทุกคนเกิด
มาเปนชาวพุทธตั้งแตเกิด ในสังคมยอยระดบัหมูบานมีวดัเปนของตนเอง วัดจึงเปนที่รวมสังคมยอย
เขาเปนหนวยเดียวกัน วัดจึงมีบทบาทมากมายในอดีต   ดังที่ พระราชวรมุนี (ประยทุธ  ปยุตฺโต) 
(2527 : 205 -206) ไดอธิบายบทบาทและหนาที่วัดไวดังนี ้
 1. เปนสถานศึกษาสําหรับชาวบานสงบุตรมาใหพระฝกฝน อบรมศีลธรรมและไดรับ     
การเรียนวิชาตาง ๆ 
 2. เปนสถานสงเคราะหที่บุตรหลานชาวบานที่ยากจนไดอาศัยและเลาเรียนดวย 
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 3. เปนสถานพยาบาลที่แจกจายยาแกคนปวย 
 4. เปนที่พักคนเดนิทาง 
 5. เปนที่ที่ชาวบานมาพบปะสังสรรค หยอนใจ และหาความรู 
 6. เปนสถานที่บันเทิงที่จัดงานเทศกาลตาง ๆ 

7. เปนที่ไกลเกลี่ยขอพิพาท เปนที่ปรึกษาแกปญหาชีวิตครอบครัวของชาวบาน 
8 . เปนศูนยกลางทางวัฒนธรรม ที่รวบรวมศิลปกรรมตาง ๆ ไว 
9. เปนคลังพัสดุ สําหรับชาวบาน 
10. เปนศูนยกลางการปกครอง ที่สําหรับประชุมลูกบานของกํานัน ผูใหญบาน 
11. เปนที่ประกอบพิธีกรรม หรือประเพณีตาง ๆ 

 วัดจึงกลายเปนศูนยรวมทุกอยางของสังคม ดังนั้นพระสงฆจึงตองมบีทบาทและหนาที่
มากขึ้น พระสงฆในสังคมสมัยกอนถือวาเปนผูมีสติปญญารอบรูวิชาตาง ๆ การศึกษาของประชาชน
สวนใหญจะไดรับการศึกษาจากวดัและพระสงฆ เยาวชนในสมัยโบราณเมื่อมีวยัพอสมควรแลวบดิา
มารดาก็จะพาเขามามอบตัวเปนศิษยของพระสงฆ เพื่อใหพระไดใชสอยและอบรมบมนิสัย 
ตลอดจนศึกษาเลาเรียนในแขนงวิชาการตาง ๆ เชน ดานอักษรศาสตร ศิลปศาสตร โหราศาสตร 
และวิชาการแพทย เปนตน 
 บทบาทของวัดและพระสงฆในการจดัการศึกษาไดเร่ิมลดนอยลง เมือ่ประเทศไทยไดมี
การเปลี่ยนแปลงแนวทางการศึกษาใหม โดยนําเอาระบบการจัดการศกึษาจากประเทศทางตะวนัตก
มาใชตั้งแตสมยัรัชกาลที่ 5 และหลังจากไดประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2468 
ระบบการศึกษาแบบประเทศในทางตะวันตกไดเร่ิมมีบทบาทในการจดัการศึกษาในประเทศไทย
มากยิ่งขึ้น จึงสงผลใหการจดัการศึกษาของชาติไทยเริ่มหันเหออกนอกวัด   
 ในสวนบทบาทของพระสงฆในในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนนั้น จะเห็นไดวาใน
ปจจุบันแมจะมีนักการศึกษาจํานวนหนึ่งจะพยายามแยกการศึกษาออกจากวัด    แตก็ยังมีวัดและ
พระสงฆอีกจํานวนมากที่ยังมีบทบาทสําคัญที่ชวยการศึกษาของชาติ   ดังที่  พระเทพเวที (ประยุทธ  
ปยุตฺโต) (2531 : 172)    ไดกลาววา แมวัดจะเลิกใหการศึกษาแกนักเรียนแลววัดก็ยังใหการศึกษาแก
ชาวบานอยู ชาวบานสวนใหญเดี๋ยวนี้ไดรับการศึกษาจากวัด โดยเปนการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
(Nonformal Education) เปนการศึกษาไมเปนทางการ ดังนั้นวัดจึงเปนแหลงใหการศึกษาใหกับ  
ชาวบานอยูตลอดไป    ซ่ึงจะเห็นไดวาบทบาทของวัด      และพระสงฆยังคงทําหนาที่เปนผูให   
การศึกษาแกประชาชนอยู ถึงแมวาจะเปนจัดการศึกษาแบบไมเปนทางการก็ตาม โดยมีรูปแบบเปน
การศึกษานอกโรงเรียนซึ่งเปนการสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนนั้นเอง      
ถาหากจะมองในตรงสวนนี้ก็จะเห็นไดวาพระสงฆยังเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในเรื่องการให
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การศึกษาแกประชาชนอยู ดังที่ เจริญผล สุวรรณโชติ (อางถึงใน กรมการศึกษานอกโรงเรียน 
2540:37-38) กลาวถึงกระแสพระราชดํารัส ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบันได
พระราชทานพระบรมราโชวาทแกครูผูมีหนาที่ใหการศึกษาแกนักเรียน มีใจความสําคัญตอนหนึง่วา 
“ถาเราสามารถที่จะสรางความสัมพันธระหวางศาสนากับการศึกษาและชีวิตของคนใหกลับมาเปน
เหมือนอยางเดิมเหมือนอยางเกา คือใหรูสึกวาโรงเรียนก็คือวัด วัดก็คือโรงเรียนก็จะทําใหบานเมือง
มีอนุชนที่มีความสามารถทางวิชาการ และมีจิตใจเปนพลเมืองดีตอไป” 
    บทบาทพระสงฆโดยเฉพาะในดานการจัดการศึกษานอกโรงเรียน และพัฒนาสังคม  
นับไดวามีความสําคัญ    และสอดคลองกับการพัฒนาการศึกษาของชาติในปจจุบันอยางยิ่ง      ไดมี
นักการศึกษาหลายทานไดใหแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทพระสงฆกับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
นอกโรงเรียนและการพัฒนาสังคมไวหลายทัศนะ ดังนี้ 
 กีรติ  ศรีวิเชียร (อางถึงใน อกนิษฐ  โพธ์ิทอง 2537 : 19) ไดกลาวถึง สถาบันสงฆไดมี
บทบาทใหการศึกษานอกโรงเรียนในสวนที่เกี่ยวของกับการศึกษานอกโรงเรียนของรัฐที่สําคัญ    
ไดแก 
 1. ใหการศกึษาทางพระพุทธศาสนาแก พระสงฆ ชาวบาน ลูกหลานชาวบานรอบวัด 

2. เปนสถานเรียนวิชาสามัญของพระสงฆผูเสียโอกาสทางการศึกษาในระบบของรัฐ 
3. ใหการศกึษาในระดับอุดมศกึษาแกพระสงฆ 
4. ใหการศกึษาแกเด็กวัยเรียนซ่ึงเปนลูกหลานชาวบานรอบวดั 
5. เปนสถานที่สอนและฝกอาชีพที่จําเปนแกคนหนุมสาวในทองถ่ิน 
6. เปนแหลงรวบรวมศิลปวัตถุโบราณซึ่งประชาชนที่ไปเขาไปศึกษาคนควา 
7. เปนที่ตั้งของหองสมุดที่ประชาชนทั่วไปเขาไปศึกษาคนควา 

 8.   เปนที่ตั้งของที่อานหนังสือประจําหมูบาน 
 กลา  สมตระกูล (อางถึงใน สมพร  คุมแกว 2538 : 24-25)   กลาวถึงบทบาทวัดและ  
พระสงฆในการมีสวนรวมจดัการศึกษานอกโรงเรียน ดังนี้ 
 1. เปนผูประสานงานการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน 
 2. เปนผูช้ีแนะชาวบานเกี่ยวกับหนวยราชการ หรือเอกชนที่ชาวบานขอความชวยเหลือ 
เพื่อแกปญหาทองถ่ิน 
 3. รวบรวมขอมลูความตองการดานการศึกษานอกโรงเรียนของชุมชน 
 4. ประชาสัมพันธงานการศึกษานอกโรงเรียน 
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 5. เปนวิทยากรในการใหความรูแกชุมชน โดยเฉพาะอยางยิง่เรื่องที่เกี่ยวกบัการสงเสริม
ใหประชาชนอยูดีกนิด ี
 6. เปนผูนําการใหการศึกษาและพัฒนาชนบท 
 7. ใชวัดเปนแหลงรวบรวมและเผยแพรวิทยาการใหม ๆ ที่เหมาะสมกับทองถ่ิน 
 เรวัฒน สุธรรม (2534 : 9) กลาวถึง บทบาทพระภกิษุสงฆในการจดัการศึกษานอก    
โรงเรียนดานการจัดกจิกรรมวิชาชีพ ไดแก การจัดสอนวิชาชีพโดยใหเยาวชนในหมูบาน เขามากนิ
นอนในวัดเพือ่เรียนวิชาชพีสําหรับเปนเครื่องมือในการประกอบอาชพีเมื่อกลับไปอยูบานของตน 
 วีระ  อําพันสุข (อางถึงใน อุดม  เชยกีวงศ 2534 : 6) มองการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อ
สังคมไทยโดยกลาววา วัดเปนศูนยกลางการศึกษาตลอดชีวิต เปนรูปแบบหนึ่งของการศึกษาตลอด
ชีวิต แมสภาพปจจุบันของสังคมไทยจะเปลี่ยนไป แตวัดก็ยังคงความสําคัญในฐานะเปน “ศูนย
การศึกษาตลอดชีวิต” ตอไป คือ พระสงฆสอนความเปนมนุษย ความเปนคนไทยใหแกเด็กและ
ผูใหญ      สอนวิชาพระพุทธศาสนา วิชาศิปลวัฒนธรรม อบรมความประพฤตินักเรียน ใหอาศัย
บริเวณวัดเปนที่ใหการศึกษาของเยาวชน และยังใหความรวมมือแกหนวยราชการรวมทั้งภาคเอกชน 
ใชศาลาวัดเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหเปนรากฐานของการสรางสรรคสังคมไทยในทางที่ถูกตอง
และชอบธรรมโดยตลอดเทากับวา   วัดเปน “ศูนยสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต” ซ่ึงเปนรูปแบบหนึ่ง
ของ   การศึกษาตลอดชีวิตอีกดวย 
 วีระชัย   มีชอบธรรม (2534 : 17) กลาวถึง ดานการสงเสริมอาชีพแกประชาชน         
พระสงฆไดชวยงานการศึกษานอกโรงเรียนหลายลักษณะ ไดแก การใหใชวัดเปนสถานที่เปดสอน
วิชาชีพ ประชาสัมพันธเชิญชวนใหประชาชนเรียนวิชาชีพ รวมกลุมกันฝกวิชาชีพ เปนตน  
 จากทัศนะของนักการศึกษาซึ่งไดกลาวถึงบทบาทของพระสงฆในการใหการศึกษานอก
โรงเรียน และการมีสวนรวมพัฒนาสังคมนั้น จะเห็นไดวา หลักการพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
ในปจจุบนัรัฐไดมีนโยบายระดมสรรพกําลังและประสานงานในการใชทรัพยากรรวมกันเพื่อจัด
การศึกษานอกโรงเรียนระหวางภาครัฐและเอกชน รวมทัง้ไดมีการสนบัสนุนใหทองถ่ินและชุมชน   
องคกร และหนวยงานตาง ๆ    เขามามีบทบาทมีสวนรวมในการจดักิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน
ใหกวางขวางและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อจะทําใหการจดัการศึกษานัน้สามารถตอบสนองตอ
สภาพปญหาและความตองการของชุมชนไดอยางทั่วถึง  ดังนัน้รัฐจึงไดมีมาตรการหลักในการ
สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชน หนวยงานภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรทางศาสนา
หรือองคกรอ่ืน ๆ ในสังคม ไดมีสวนรวมในการจัดกจิกรรมทางการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อเปน
เครือขายและขยายผลออกไปในทองถ่ินและชุมชน  ดงันั้น พระสงฆในฐานะผูนาํทองถ่ินที่สําคัญ
ของชุมชน จึงไดมีบทบาทในการใหการศึกษานอกโรงเรียนและรวมพัฒนาสังคม เพื่อกอใหเกิด

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 9

กระบวนการเรียนรูตลอดชีวติของประชาชนในชุมชนนั้น ๆ โดยอาศัยแนวทางในการจัดการศึกษา
นอกโรงเรียน 3  รูปแบบ คือ  
 1. การบริการใหความรูพื้นฐานแกประชาชนเพื่อใหเกดิการพัฒนาคุณภาพชีวิต   
 2 การสนับสนุนและสงเสริมเพิ่มพูนความรู และทักษะดานอาชีพของประชาชนใน 
ทองถ่ิน 
 3. การใหบริการความรูทางดานขาวสารขอมูลของภาครัฐแกประชาชนในทองถ่ิน 
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการกนิดีอยูด ีสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข 
 ในการดําเนินงานการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนทั้ง 3 รูปแบบนั้นไดให
ความสําคัญตั้งแตระดับหมูบานไปจนถึงระดับประเทศ      เนื่องจากการดําเนินงานที่จะใหสําเร็จผล
โดยสมบูรณไปจนถึงระดับชาติได จําเปนตองเริ่มจากหนวยงานระดับทองถ่ินกอน นั้นคือระดับ
หมูบานและระดับตําบล ซึ่งจัดเปนหนวยงานระดับทองถ่ินที่มีประชาชนที่เปนกลุมเปาหมายของ
การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนมากที่สุด เนื่องจากเปนหนวยของสังคมที่มีขนาดเล็กและมีเขต
ชนบทมาก การพัฒนาทองถ่ินใหมีความเจริญกาวหนาได จําเปนตองมีการพัฒนาคนในทองถ่ินกอน 
โดยการจัดการศึกษาใหแกประชาชนดวยวิธีการตาง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อใหประชาชนไดรับ
ผลประโยชนอยางจริงจัง  ดังนั้น ในการดําเนินจึงควรมีการวางแผนอยางรอบครอบและรัดกุม โดย
ตองอาศัยขอมูลดานสิ่งแวดลอมและความตองการของประชาชนแตละทองถ่ินเปนหลัก  แตการจะ
เขาถึงประชาชนและรับรูสภาพชีวิตและความเปนอยูที่แทจริงของคนในสังคมนั้น ๆ เพื่อใหรูถึง
ความตองการของเขานั้นจะตองใชวิธีการเก็บขอมูลแบบเจาะลึก โดยการเขาไปคลุกคลีอยางใกลชิด
อยูประจํา          ซ่ึงจําเปนตองใชเจาหนาที่จํานวนมาก แตเนื่องสภาพปญหาสําคัญในการจัด
การศึกษานอกโรงเรียนในระดับทองถ่ิน ปญหาอยางหนึ่งที่สําคัญคือ การขาดแคลนบุคลากร ดังนั้น
การแกปญหาตรงจุดนี้ได ก็ตองอาศัยบุคลากรในทองถ่ินเขามามีสวนชวยในการจัดกิจกรรม
การศึกษานอกโรงเรียน    (พล  ศรีกัลยา 2530 :122)   ซ่ึงพระสงฆ ก็เปนผูที่สามารถทําหนาที่ใน
บทบาทตรงนี้ได         โดยเฉพาะเจาอาวาส หรือรักษาการในตําแหนงเจาอาวาส  เนื่องจากทาน
เหลานี้เปนผูนําในทองถ่ินที่ประชาชนใหความเคารพนับถือ และศรัทธา ไววางใจและเปนผูที่มี
อํานาจตอความรูสึกนึกคิดและการตัดสินใจของประชาชน     อีกทั้งอยูใกลชิดและมีความคุนเคย 
ประชาชนในทองถ่ิน ยอมจะรูจักคนใน ทองถ่ินและรูสภาพปญหา  ความตองการของประชาชนใน
ทองถ่ินนั้น ๆ ไดดี  และสามารถพูดชักชวนโนมนาวใหชาวบานเห็นความสําคัญของการพัฒนา
ตนเองและทองถ่ินในดานตาง ๆ ไดดีดวย 
 สภาพสังคมในจังหวัดราชบุรีที่คอนขางยังผูกพันกับวัดและวัฒนธรรมประเพณีที่สืบ
ทอดตอกันมา  ถึงแมจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบและการเขาถึงพระพุทธศาสนาจะมีความหมายที่
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นอยลงไป  แตวัดก็ยังเปนสัญลักษณสําหรับคนราชบุรี  ในการตั้งใจกระทําสิ่งที่ดีใหเกิดในจิตใจ  
ดังนั้นพระสงฆจึงเปนแรงจูงใจในการทีทําใหคนเดินเขาวัด  ดวยวัฒนธรรมประเพณีและความ
ศรัทธาอยู  โดยเฉพาะวัดที่มีพระสงฆทํางานทางดานพัฒนาสังคมดานตางๆ ดวยแลว  จะเปนผูนํา
การเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมตลอดจนวิถีชีวิตของคนในชุมชนไดเปนอยางดี  เชน  การ
ทํากลุมสัจจะสะสมทรัพย การทําปุยชีวภาพ  การทําสมุนไพร หรือการสรางอาชีพเสริมใหกับผูที่ไม
มีที่    ทํากิน  เปนตน 
 ขณะที่กลุมหรือองคกรชุมชน  ในจังหวัดราชบุรีไดเริ่มมีตัวตนและมีความเคลื่อนไหว 
ในประเด็นตางๆ  ชัดเจนขึ้นในชวง 1-2 ปที่ผานมาทางดานพระสงฆเองก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน  เชนกัน   กลาวคือ  ชวง 5 ปที่ผานมาและกอนหนานั้น             
พระสงฆในจังหวัดราชบุรีมุงเนนเพียงการเผยแผหลักธรรมะและสรางความศรัทธาในพุทธศาสนา
บนพื้นฐานความเชื่อตาง ๆ  แตขณะเดียวกันสังคมและชุมชนรอบๆวัดไดมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วและมีความย่ําแยทุก ๆ ดาน  ทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  ความเชื่อตาง ๆ  พระสงฆ
สวนหนึ่งที่มีความใกลชิดกับชุมชนและมองเห็นถึงอนาคตที่เลวรายลงของสังคม  จึงไดหันมา
เปล่ียนแปลงวิธีการเผยแผหลักธรรมะ  ซ่ึงเดิมใชวิธีการเทศน  มาเปนการเขาไปมีสวนรวมกับการ
แกปญหาของชุมชนโดยใชหลักธรรมะเชนเดิม  แตเปนธรรมะที่เอื้อประโยชนกับประเด็นปญหา
ตาง ๆ ของชุมชนมากขึ้น  เชนทางดานปญหาสังคม  ที่พระสงฆหลายรูปมุงเนนไปที่การสรางคนที่
มีคุณธรรม  ศีลธรรม   โดยใชวิธีการฝกอบรมเพื่อกลอมเกลาจิตใจ  ใหมีความเชื่อมั่นและศรัทธาใน
คุณงามความดี  มีสติปญญา  ในการใชวิจารณญาณเลือกทางเดินชีวิตของตน เปนตน    พระสงฆ
บางสวนทําหนาที่ประสานความรวมมือและชี้ใหเห็นชองทางการแกปญหาดวยความสมานฉันท
และพ่ึงพากันเองในชุมชน  เชน การจัดตั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพย  เพื่อสรางความเอื้ออาทรโดย
ธรรมชาติเดิมของชุมชน  ซ่ึงเปนการสรางสํานึกของ การพึ่งตนเองการพึ่งกันเองในชุมชนดวยระยะ
เร่ิมตนพระสงฆที่ทํางานทางดานนี้พยายามเผยแผหลกธรรมในการบริหารจัดการ  แตสภาพการ
ดําเนินงานที่ผานมานั้น การทํางานของพระสงฆดานนี้ สวนใหญไมคอยประสบผลสําเร็จเทาที่ควร 
เพราะประสบปญหาอุปสรรคตาง ๆ ทําใหตองเลิกลมโครงการไปในที่สุด   
 จากสภาพปญหาดังกลาว จะเห็นไดวา แมวาพระสงฆจะมีบทบาทในการจัดกิจกรรม
ทางการศึกษานอกโรงเรียนก็ตาม  แตก็ยังมีปญหาอุปสรรคในการจัดกิจกรรมทางการศึกษานอก
โรงเรียนอยู ซ่ึงปญหาดังกลาวเกิดจากปจจัยในหลาย ๆ สวน  ทั้งในสวนของพระสงฆเอง และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ    ในสวนที่เกิดจากการขาดความพรอมของพระสงฆนั้น    อาจเกิดจากการ
ขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางการศึกษานอกโรงเรียนของพระสงฆ  โดยเฉพาะ
เจาอาวาส  ซ่ึงเปนผูดูแล และควบคุมการจัดกิจกรรมทุกอยางที่เกิดขึ้นในวัด  ทั้งที่เปนกิจกรรมที่
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พระสงฆในวัดเปนผูริเร่ิม จัดดําเนินการเอง     และกิจกรรมที่หนวยงานอื่นไดจัดขึ้นภายในวัด โดย
ทางวัดใหการสนับสนุน    ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวา เจาอาวาสมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนอยูในระดับใด  และตองการที่จะศึกษาวา ลักษณะ
ของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของวัดในจังหวัดราชบุรีเปนอยางไรบาง   และเพื่อให
งานวิจัยมีประโยชนและมีคุณคามากยิ่งขึ้น ผูวิจัยจึงไดมีการประมวลความคิดเห็นของเจาอาวาสวัด
ที่มีผลงานในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนโดดเดน เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป  โดยการ
สัมภาษณเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานเปนอยางไร และมีรูปแบบวิธีในการจัดกิจกรรมการศึกษา
นอกโรงเรียนอยางไร ซ่ึงผลการวิจัยยะเปนแนวทางในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพจัด              
กิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของหนวยงานที่มีสวนรับผิดชอบ เพื่อเปนการสงเสริมให           
การดําเนินการการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนของพระสงฆมีประสิทธิภาพและบรรลุ
ตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว    
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 ในการศึกษาความรูเกีย่วกับการจัดกจิกรรมการศึกษานอกโรงเรียนและลักษณะของการ
จัดการศึกษานอกโรงเรียนของวัดใน คร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆกบั
การจัดกจิกรรมศึกษานอกโรงเรียน ที่สุรัฐ  ศิลปอนันต (2534 : 15-16) กลาวถึงบทบาทของ
พระภกิษุสงฆในการจดักิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน ไวดังนี ้
 1. จัดกิจกรรมเกีย่วกับความรูพืน้ฐาน โดยเชิญชวนชาวบานที่ไมรูหนังสือมารวมกลุม
เรียนหนังสือใหอานออกเขยีนได สนับสนุนสงเสริมคุณภาพชวีิตใหแกชาวบาน ใหชาวบานได
รวมกลุมพูดคยุเกีย่วกับการประกอบอาชพีเพื่อพัฒนาคณุภาพชวีิตใหดีขึ้น ในวนัพระหรือในวัน
เทศกาลอื่น ๆ  กระตุนคนทีจ่บ ป.6 ใหเรียนสูงขึ้น โดยเรียนกับศูนยการศึกษานอกโรงเรียนในแบบ
สามัญ จะเปนการเรียนแบบตนเอง แบบทางไกล หรือแบบเขาชั้นเรียนก็ได 
 2. จัดกิจกรรมดานอาชีพ โดยวัดจัดสถานที่ฝกอาชีพเหมือนในอดีตกาลที่วัดเคยทํามา
กอน เชน การแกะสลัก ชางปน ฯลฯ อาชพีใหมก็สอนได เชน   คหกรรม  ศิลปประดิษฐ  จดัสอน
วิชาชีพโดยชาวบานมากนินอนในวัด เพื่อฝกอาชีพใหชาวบานไดรับความรูนําไปประกอบอาชพี
ประจําได 
 3. จัดกิจกรรมในดานการใหบริการขาวสารขอมูล วัดจัดทําไดหลายอยาง เชน จัด
หองสมุด หรือมุมหนังสือในวัดจัดบรรยากาศใหวัดเปนศูนยการศกึษาตลอดชีวิต ดังอดีตที่วัดเคยทาํ
มาแลว วดัจะเปนสถาบันหลักที่มีคุณคายิ่งของชุมชน 
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 4. จัดอบรมศีลธรรมใหกับประชาชนทั้งในวดัและนอกวดั เชน เปนวิทยากรใหกับศูนย
การศึกษานอกโรงเรียนที่ออกพบปะประชาชนตามหมูบานตาง ๆ 
 จากแนวคิดขางตน ผูวิจัยจึ่งไดกําหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวรูปแบบการจัดกจิกรรม
การศึกษานอกโรงเรียนของพระสงฆไว 3 รูปแบบ คือ 1) การใหบริการความรูพืน้ฐาน  2) การ
สงเสริมเพิ่มพูนความรูและทักษะดานอาชีพ  3) การใหบริการขาวสารขอมูล  โดยในการวิจัยคร้ังนี้ 
ผูวจิัยไดศึกษาความรูเกี่ยวกบั หลักการ และรูปแบบในการจัดกจิกรรมการศึกษานอกโรงเรียนทั้ง 3 
รูปแบบนี้    โดยไดแบงระดับความรูออกเปน 3 ระดับ คือ 1) ระดับสูง   2) ระดบัปานกลาง  3) 
ระดับต่ํา 
 ในสวนแนวคดิเกี่ยวกบัลักษณะในการจดักจิกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของวัดนัน้    
ผูวิจัยไดศึกษางานวิจยัของโกศัลย   ตั้งใจ (2533 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เร่ือง การมีสวนรวมของ
พระสงฆในการจัดกการศกึษานอกโรงเรียนในเขตพื้นทีจ่ังหวดัชัยภูมิ ผลการวิจัยพบวา พระสงฆมี
สวนรวมในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนในระดับต่ํา ลักษณะการมีสวนรวมมี 2 ลักษณะคือ เปน
ผูใหความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ที่ไปจัดดาํเนินการในพืน้ที่ และเปนผูคิดริเร่ิมสราง    
โครงการและจัดดําเนินการเอง แตสวนใหญจะเปนผูใหความรวมมือแกหนวยงานตาง ๆ ที่ไปจัดใน
พื้นที่มากกวาการเปนผูคิดริเริ่มเอง  โดยรูปแบบการมสีวนรวมประกอบดวย การประชาสัมพันธ
ชักชวนชาวบาน การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ อาคารสถานที่ และแรงงาน  การประชมุรวมออกความ
คิดเห็น  รวมแกปญหา คิดตัดสินใจ เปนวิทยากร เปนผูประสานงาน รวมรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการควบคุมดูแล  สละทุนทรัพย  รวมวางแผนจัดโครงการลงหมูบาน    และรวมติดตาม
ประเมินผล   จากนั้นผูวจิัยไดกําหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะในการจัดกิจกรรมการศึกษา
นอกโรงเรียนของวัดในจังหวัดราชบุรี สําหรับการวิจยัครั้งนี้ไว 3 ลักษณะ คือ 1) ลักษณะการที่วดัมี
บทบาทเปนผูริเร่ิมและดําเนนิการจัดกิจกรรมเอง  2) ลักษณะการที่วัดมีบทบาทเปนผูใหการ
สนับสนุนหนวยงานอื่นในการจัดกิจกรรม  3) ลักษณะการที่วัดไมไดมีบทบาทเปนผูดําเนินการเอง
และไมไดเปนผูใหการสนับสนุนหนวยงานอื่น  
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความรูเกีย่วกับการจัดกจิกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของเจาอาวาส 
ในจังหวดัราชบุรี 
 2. เพื่อศึกษาลกัษณะของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของวัด ในจังหวดัราชบุรี 
 3. เพื่อประมวลความคิดเห็นของเจาอาวาสเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานและรูปแบบการ
จัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของวัดในจังหวัดราชบุรี   
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ขอคําถามของการวิจัย  
 1. เจาอาวาสในจังหวัดราชบุรี มีความรูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนอยู
ในระดับใด  
 2. ลักษณะของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของวัดในจังหวัดราชบุรีเปน    
อยางไร 
 3. สภาพการดําเนินงานและรูปแบบในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของวัด 
เปนอยางไรบาง   มีปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไรบาง ตามความคิดเห็นของเจาอาวาส  
  

ขอบเขตของการวิจัย 
 เพื่อใหการศึกษาในครั้งนี้เปนไปตามวัตถุประสงค  ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัย
ไวดังนี้ 
 1. การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาถึงระดับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของเจาอาวาส  และลักษณะของการจัดกิจกรรม
การศึกษานอกโรงเรียนของวัด ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะวัดโนจังหวัดราชบุรี  โดย
มี          เจาอาวาสเปนผูใหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ 
 2. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  2.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้แบงเปน 2 ประเภท คือ 
 2.1.1 ประชากรที่ตอบแบบสอบถาม  ไดแก เจาอาวาสในจังหวัดราชบุรี   
จํานวน 363 รูป 
 2.1.2 ประชากรที่ใหสัมภาษณ  ไดแก  เจาอาวาสในจังหวัดราชบุรี     จํานวน 
363 รูป 
 2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
  2.2.1 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม ไดแก เจาอาวาสในจังหวัดราชบุรี 
จํานวน 186 รูป ซ่ึงไดจากการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling)  
  2.2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการสัมภาษณ ไดแก เจาอาวาสในจังหวัดราชบุรี  
จํานวน 5 รูป  ซ่ึงใชการเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีสังคมมิติ (Sociometric)    โดยเลือกสัมภาษณ    
เจาอาวาสที่มีผลงาน และบทบาทในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนเปนที่โดดเดนและเปนที่
ยอมรับโดยทั่วไป  
 3. ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัย  
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 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง  “ลักษณะของจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของวัดในจังหวัด
ราชบุรี”  คร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาตัวแปร ดังตอไปนี้ 
  3.1 อาย ุ
 3.2 จํานวนพรรษา 
  3.3 วุฒิการศึกษาทางสายสามัญ 
  3.4 วุฒิการศึกษาทางธรรม 
  3.5 ประสบการณในการดํารงตําแหนงเจาอาวาส 
  3.6 ระดับความรูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน  จําแนกออกเปน 3  
ระดับ  ไดแก 

- ระดับสูง 
- ระดับปานกลาง 
- ระดับต่ํา 

  3.7  ลักษณะของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของวัดในจังหวัดราชบุรีทั้ง 
3  รูปแบบ  คือ (1) การใหบริการความรูพื้นฐาน  (2) การสงเสริมเพื่อเพิ่มพูน ความรูและทักษะ
ดานอาชีพ  (3) การใหบริการขาวสารขอมูล     โดยในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาลักษณะ
การจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของวัดใน  3 ลักษณะ  คือ  
  - ลักษณะการที่วัดเปนผูริเร่ิมและจัดดําเนินกิจกรรมเอง   
  - ลักษณะการที่วัดเปนผูใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของหนวยงานอื่น   
  - ลักษณะการที่วัดไมไดเปนผูริเร่ิมและจัดดําเนินกิจกรรม และไมไดใหการ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมของหนวยงานอื่น 
 

นิยามศัพทเฉพาะ  
 เพื่อใหมีความเขาใจตรงกันในความหมายของคําบางคํา ผูวิจัยจึงไดนิยามศัพท เพื่อใชใน
การวิจยัคร้ังนี ้ ดังนี ้
 1. ความรูในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน หมายถึง ความรู ความเขาใจของเจา
อาวาสในจดัหวัดราชบุรี  เกี่ยวกับหลักการ  วิธีการหรือรูปแบบในการจัดกจิกรรมการศึกษานอก
โรงเรียน ทั้ง 3 รูปแบบ คือ การใหบริการความรูพื้นฐาน  การสงเสริมเพิ่มพูนความรูและทักษะดาน
อาชีพ  และการใหบริการขาวสารขอมูล  ซ่ึงจําแนกความรูออกเปน 3 ระดับ คอื 
  - ระดับสูง 
  - ระดับปานกลาง 
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  - ระดับต่ํา 
 2. กิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน  หมายถึง กิจกรรมทางการศึกษานอกโรงเรียนตาง ๆ 

ที่พระสงฆในจังหวดัราชบุรี ไดมีสวนในการจัดดําเนนิการขึ้นเพื่อใหบริการแกประชาชนในชุมชน 
นอกเหนือจากการเรียนการสอนในระบบโรงเรียนปกติ    ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ไดศึกษาการจัด
กิจกรรมการศกึษานอกโรงเรียนของพระสงฆใน 3  รูปแบบ คือ  
 2.1 การใหบริการความรูพื้นฐาน  หมายถึง  การจัดบรกิารใหความรูเพือ่เปนพื้นฐาน
ในการดํารงชวีิต โดยมุงชวยใหประชาชนสามารถอานออก เขียนได และนําความรูพืน้ฐานที่ไดรับ
ไปใชในการแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง จากแหลงความรูตาง ๆ    

  2.2 การสงเสริมเพื่อเพิ่มความรูและทักษะดานอาชีพ  หมายถึง การจัดกิจกรรมที่เปน
การสงเสริมและเพิ่มพูนความรูและทักษะตาง ๆ ในการประกอบอาชีพ  เพื่อชวยใหประชาชน
สามารถพัฒนาอาชีพ และพัฒนาชีวิตความเปนอยูของตนเองใหดียิ่งขึ้นกวาที่เปนอยู โดยเนนการ
พัฒนาอาชีพในทองถ่ิน และตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินนั้น ๆ  
 2.3 การจัดใหบริการขาวสารขอมูล  หมายถึง  การจัดบริการใหความรูและขาวสาร
ขอมูลตาง ๆ ที่ทันตอเหตุการณ มีประโยชนและทันตอความเปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบันใหแก
ประชาชนในชุมชน   
 3. ลักษณะของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน หมายถึง ลักษณะหรือบทบาทของ
วัดโดยมีพระสงฆไดเขาไปจัดดําเนินการในการจดักิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนตาง ๆ  ซ่ึงใน
การศึกษาครั้งนี้ไดศึกษาลักษณะในการจดักิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน ใน3  ลักษณะ คอื  
   3.1 ลักษณะการที่วัดเปนผูดาํเนินการเอง หมายถึง  การที่พระสงฆในวัดไดเปนผูคิด 
ริเร่ิมและดําเนนิการจัดการจดักิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนตาง ๆ ขึน้เอง  เพื่อใหบริการแกคนใน
ชุมชน  เพื่อส นองตอความตองการ และสภาพปญหาของคนในชุมชน 

   3.2  ลักษณะการที่วัดเปนผูใหการสนับสนุน  หมายถึง  การที่พระสงฆในวัดไดให
การสนับสนุน หรือรวมมือกับหนวยงานอื่น ๆ ในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน โดยการ
สนับสนุนในดานตาง  ๆ เชน  สถานที่ วัสดุอุปกรณ งบประมาณ  การประชาสัมพันธ  การ
ประสานงาน เปนตน 

   3.3 ลักษณะการท ี่วัดไมไดเปนผูดําเนินการเองและไมไดใหการสนับสนุน หมายถึง 
การที่พระสงฆในวัดไมไดมีบทบาทในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนนั้น ๆ  ทั้งที่เปน
บทบาทเปนผูริเร่ิมและจัดดําเนินการโครงการเอง และไมไดมีบทบาทเปนผูใหการสนับสนุนแก
หนวยงานอื่นในการจัดกิจกรรมนั้น ๆ 
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 4. บทบาทในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน หมายถึง ลักษณะการที่พระสงฆเขา
ไปดําเนนิการหรือมีสวนรวมในการจดักิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน ทั้ง 3 รูปแบบ  คือ การ
ใหบริการความรูพื้นฐาน  การสงเสริมเพิ่มพูนความรูและทักษะดานอาชีพ  และการใหบริการ

ขาวสารขอมูล 
 5. เจาอาวาส  หมายถึง พระสงฆในคณะสงฆไทยที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง        
เจาอาวาสวดั หรือรักษาการในตําแหนงเจาอาวาสวัดในวัดในเขตการปกครองของคณะสงฆจังหวดั
ราชบุรี 
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บทที่ 2 

 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้  เปนการศึกษาถึงลักษณะของการจัดกิจกรรมการศึกษานอก       
โรงเรียนของวัดในจังหวัดราชบุรี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวของ โดยนําเสนอใน
รายละเอียด ดังนี้ คือ 
 ตอนที่ 1  การศึกษานอกโรงเรียน 
 ตอนที่ 2  แนวคิดเกี่ยวกับบทบาท 
 ตอนที่ 3 บทบาทของพระสงฆในการพัฒนาสังคม และการจัดกิจกรรมการศึกษา 
  นอกโรงเรียน 

 ตอนที่ 4  การจัดดําเนินงานการศึกษานอกระบบโรงเรียนในประเทศไทย 
 ตอนที่ 5  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

ตอนที่ 1 การศึกษานอกโรงเรียน 
  การศึกษานอกโรงเรียน นับวาเปนกิจกรรมการศึกษาที่จัดขึ้นเพื่อใหโอกาสทางการ
ศึกษาแกผูที่พลาดโอกาส และผูดอยโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนเพื่อเสริมเติมเต็มและตอเนื่อง
การศึกษาในระบบโรงเรียน   อันเปนการสงเสริมกระบวนการศึกษาตลอดชีวิต กลุมเปาหมายที่         
การศึกษานอกโรงเรียนจะตองใหบริการนั้นมีอยูมากมายในภูมิภาคตาง ๆ  ของประเทศ        การจะ
จัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนใหครอบคลุมทั่วถึงทุกกลุมเปาหมายจํานวนมากเหลานี้ ใหทัน
ตอสถานการณ      ทันตอสภาพสังคมแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วจะตองมีวิธีที่หลากหลาย   
ยืดหยุนและเหมาะสมกลุมเปาหมาย   
 

ความหมายของการศึกษานอกโรงเรียน 
 ในเรื่องเกี่ยวกับความหมายของการศึกษานอกโรงเรียนนี้ มีนักการศึกษาและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาไดใหความหมายไว ดังนี้ 
 กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ (2538 ก : 20)ไดใหความหมายไววา 
การศึกษานอกโรงเรียน หมายถึง กระบวนการพัฒนาคุณภาพของมนุษยที่มีความยืดหยุนในการ
กําหนดจุดมุงหมาย รูปแบบ และเนื้อหาใหเหมาะสม สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ
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ของบุคคลกลุมตางๆ ในสังคมทั้งกลุมที่ดอยโอกาส ขาดโอกาส และพลาดโอกาสจากการศึกษาใน
โรงเรียน  
 ฟลลิป เอช คูมส (Phillip H. Coombs, อางถึงใน ปฐม นิคมานนท 2528 : 70) ไดให
ความหมายของการศึกษานอกโรงเรียนไววา “ การศึกษานอกโรงเรียน  หมายถึง  กิจกรรมการศึกษา
ทุกประเภทที่จัดขึ้นนอกเหนือจากกิจกรรมการศึกษาในระบบโรงเรียนตามปกติ   กิจกรรมเหลานี้
จัดขึ้นเพื่อสนองความตองการดานการเรียนรูตามแตกลุมและบุคคลจะสนใจ     อาจจะเปนกิจกรรม
ที่เสริมหรือตอเนื่องกับกิจกรรมการศึกษาในโรงเรียน หรือในบางกรณีที่อาจจัดขึ้นเพื่อเปนตัวเลือก 
หรือจัดขึ้นเพื่อแทนการมานั่งเรียนก็ได”  
 อุนตา นพคุณ (2523 : 84-85)  กลาววา “การศึกษานอกโรงเรียนเปนกิจกรรมทาง
การศึกษาที่ไมมีรูปแบบโครงสรางแนนอน  เปนการศึกษาที่จัดขึ้นโดยไมเลือกวัย  ไมเลือกเพศ          
ไมเลือกชั้นวรรณะ ไมเลือกภูมิหลัง และไมเลือกระดับสติปญญา ความสามารถ หรือความถนัด  
ตลอดจนครอบคลุมถึงการศึกษาที่ไมมีพิธีรีตรองดวย เปนการศึกษาที่เปดโอกาสใหกับคนทุกคนใน
สังคมไดจัดกิจกรรมทางการศึกษาไดทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน  นับเปนวิชาการศึกษาที่
สอดคลองกับสังคมประชาธิปไตยอยางยิ่ง”  
 เดวิด  ไคลน และโทมัส บี คีน (David Kline and Thomas B. Keehn, อางถึงใน 
พุทธชาด  ราชปรีชา 2524 : 6) ไดใหความหมาย ของการศึกษานอกระบบโรงเรียนไววา การศึกษา
นอกโรงเรียนเหมือนกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาผูใหญ การศึกษาชั่วชีวิต การศึกษาแบบ
เบ็ดเสร็จเปนคําที่หมายถึงชนิดของการพัฒนา  เพื่อเปนทางเลือกหรือสงเสริมการศึกษาระบบใน
โรงเรียน หรือเปนการศึกษาที่จัดขึ้นเพื่อชวยลดชองวางของประชาชนจํานวนมากที่ไมสามารถจะ
รับบริการการศึกษาจากระบบการศึกษาในโรงเรียนไดอยางเต็มที่ เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาใน
ระบบโรงเรียนแลว การศึกษานอกระบบโรงเรียนมีลักษณะที่มีความยืดหยุนในการจัดไดมากกวา 
 สุนทร  สุนันทชัย (2529 :84) ไดใหความหมายของการศึกษานอกโรงเรียนวา หมายถึง 
การศึกษาที่จัดนอกระบบโรงเรียนไมเนนหนักในระเบียบแบบแผนมีลักษณะยืดหยุนมากกวามุง
สนองวัตถุประสงคโดยเฉพาะเจาะจงมากกวาการศึกษาในโรงเรียนมักจัดในชวงเวลาสั้น ๆ          
ไมจํากัดโดยเวลา และสถานที่และจะใชสถานที่ใด เวลาใด เพื่อใหการศึกษาก็ไดตามความสะดวก
ของผูเรียน ไมจํากัดอยูโดยอายุผูเรียนจะมีอายุเทาไรก็ได ดังเชน การฝกอาชีพระยะสั้น การฝกอบรม
วิชาตาง ๆ ระยะสั้น การเผยแพรดวยส่ือตาง ๆ รวมทั้ง ส่ือมวลชน ฯลฯ และลักษณะของการศึกษา
นอกโรงเรียนที่สําคัญก็คือไมเปนการบังคับ ผูเรียนมาดวยความสมัครใจของเขาเอง 
 ในเอกสารทางวิชาการที่ใชเปนชุดฝกอบรมขาราชการ กรมการศึกษานอกโรงเรียน    
ไดกลาวถึงสาระความหมายของการศึกษานอกโรงเรียนไววา “การศึกษานอกโรงเรียนเปน
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การศึกษาประเภทหนึ่งที่แตกตางไปจากการศึกษาในระบบโรงเรียนโดยอาจจะเปนกิจกรรมเฉพาะ
หรือเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมอื่น ๆ ก็ได โดยมีวัตถุประสงคทางการศึกษา 3 ประการ คือ  1) ให
ประชาชนทุกคนในสังคมมีความรูทัศนคติและทักษะ 2) เนนหนักใหประชาชนรูจักการแกปญหา
ในชุมชนไดดวยตนเอง สามารถพึ่งตนเองได  3) เนนการฝกทักษะอาชีพ โดยจัดขึ้นตามความ
ตองการของประชาชน อันจะเปนตัวกําหนดในเรื่อง วิธีการจัดการศึกษาตามโอกาส ระยะเวลา 
หลักสูตร สถานที่ตามความเหมาะสมและยังจัดตามความตองการของสังคม ทั้งนี้เพื่อใหประชาชน
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถอยูรอดปลอดภัยในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และมีสวนรวม
รับผิดชอบตอสังคมดวย (กรมการศึกษานอกโรงเรียน  2537 :13) 
 เกียรติชัย พงษพาณิชย (2521:141-142)ไดกลาวถึงลักษณะสําคัญพิเศษของการศึกษา
นอกโรงเรียน   ที่แตกตางจากการศึกษาในโรงเรียนที่กระทํากันอยูในเวลานี้ ดังนี้ 
 1. ไมตายตัวแตมีความยืดหยุนเปนอยางมาก ตัวอยางเชน ไมจํากัดพื้นความถูกตองของ
ผูเรียน ไมกําหนดเวลาเรียนแนนอน ไมมีหลักสูตรตายตัว ไมวัดผลเหมือนอยางโรงเรียนทั่ว ๆ ไป 
ไมจําเปนที่จะตองมีสถานที่เรียนโดยเฉพาะ ไมจํากัดความรูของผูเรียน เปนตน 
 2. ผูเรียนตางมาเรียนดวยความสมัครใจ ไมมีการบังคับ 
 3. สนองความตองการของผูเรียนไดในเวลาอันรวดเร็ว หรือเกือบทันทีทันใดก็วาไดไม
วาผูเรียนมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มพูนความรู หรือเพื่อประโยชนในการประกอบอาชีพของตน 
 4. การจัดการศึกษาประเภทนี้ ไมจําเปนตองเปนความรับผิดชอบของสถาบันที่มีหนาที่
จัดการศึกษาในโรงเรียนเทานั้น สถาบันสังคมอื่น ๆ ก็จัดได 
 5. ผลของการศึกษาไมจํากัดอยูเฉพาะเพื่อสนองความตองการของผูเรียนโดยตรง
เทานั้น แตยังมีผลตอการพัฒนาสังคมโดยตรงอีกดวย และเปนผลที่อาจเกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้น 
 จากความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่มากลาวไวขางตนนั้น สรุปไดวา 
การศึกษานอกระบบโรงเรียน เปนกระบวนการทางการศึกษาอยางหนึ่งที่หนวยงานของรัฐ เอกชน 
และองคกรตาง ๆ ในชุมชน ตลอดจนประชาชนในชุมชนไดเปนผูมีความสนใจจัดขึ้น โดยเจตนา
เพื่อใหบริการทางการศึกษาแกประชาชนที่อยูนอกโรงเรียน ปกติทุกเพศทุกวัยในการที่จะใหเปนผูมี
ความรู ทักษะ ทัศนคติ และคานิยมก็ดี  และสามารถนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ 
ตลอดจนการดํารงชีวิตใหอยูในสังคมไดอยางดีมีสุข ทั้งนี้โดยมีลักษณะการจัดทั้งมีแบบแผน       กึ่ง
แบบแผน และไมมีแบบแผน โดยใชชวงเวลาสั้น ๆ มีหลักสูตรที่มีความยืดหยุนไดงาย ประหยัด
งบประมาณในการใชจาย สําหรับการดําเนินงานชุมชนมีสวนรวม ในการจัด และเนื้อหาก็เปนไป
ตามสภาพปญหาและความตองการของผูเรียน และชุมชน โดยมุงสนองตอวัตถุประสงค
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เฉพาะเจาะจงมากเกินกวาการศึกษาในระบบโรงเรียน อีกทั้งผูเรียนก็มีโอกาสที่จะเลือกและเขาเรียน
หรือรับบริการไดตามความสมัครใจ 
 จากแนวคิดของนักการศึกษาที่กลาวแลวนั้น  การศึกษานอกโรงเรียนจะประกอบดวย
สาระสําคัญอยางนอย 11 ประการดังตอไปนี้คือ 
 1. เปนกิจกรรมที่สังคมจัดขึ้นนอกเหนือจากการเรียนตามปกติในโรงเรียน และมุงที่จะ
ขึ้นเพื่อประโยชนทางการศึกษาโดยเฉพาะ 
 2. มีรูปแบบวิธีการจัดที่หลากหลาย เปดโอกาสใหผูเรียนมีทางเลือก (Choice) ทั้งนี้ 
ตองเปนโครงการที่ริเร่ิมเพื่อใหตรงตามความตองการเฉพาะเรื่อง (Special  Need)  
 3. เวลาในการจัดดําเนินงานแตละกิจกรรมมีระยะเวลาสั้น ๆ ไมแนนอน 
 4. เนื้อหาหลักสูตรไมตายตัวมีความยืดหยุนไดตามความตองการของผูเรียน และมี
ความยืดหยุน (Flexible) ไดพอสมควรในเรื่องที่เกี่ยวกับหลักเกณฑการเขาเรียน แตทั้งนี้ควรเปน
หลักสูตรที่สามารถนําไปใชได.ทันทีหลังจากจบการศึกษาตลอดหลักสูตรแลว     ไมวาผูเรียนมี
วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มพูนความรูหรือเพื่อประโยชนในการประกอบอาชีพของตน 
 5. ผูสอนไมจํากัดตองเปนผูมีคุณวุฒิทางการศึกษาสูง ซ่ึงจะเปนใครก็ไดที่มีความรู
ความชํานาญ และเปนผูที่สามารถถายทอดความรู และฝกทักษะใหแกผูเรียนตองการได 
 6. สถานที่ที่ใชสําหรับจัดใหการศึกษาจะเปนที่ใดก็ไดขึ้นอยูกับความเหมาะสม      และ
ขอตกลงระหวางผูเรียนกับผูสอน 
 7. การบริหาร และการจัดการไมเขมงวดมาก ไมควรมีกฎเกณฑระเบียบขอบังคับ       ที่ 
ตายตัวตองสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยืดหยุนไดตามความเหมาะสม 
 8. คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการตองไมเสียคาใชจายมาก เชนใหชุมชน
และผูเรียนไดมีสวนในการจัด หรือชวยเหลือตนเองไดในดานคาใชจาย (Self - Supporting)  
 9. การจัดการศึกษาประเภทนี้ไมจําเปนตองเปนความรับผิดชอบของสถาบันที่มีหนาที่ 
จัดการศึกษานอกโรงเรียนเทานั้น สถาบันสังคมอื่น ๆ ก็จัดได 
 10. ผลของการศึกษาไมจํากัดเฉพาะเพื่อสนองความตองการของผูเรียนโดยตรงเทานั้น 
ยังมีผลตอการพัฒนาสังคมโดยตรงอีกดวย และเปนผลที่อาจเกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้น 
 11..การประเมินผลมีทั้งโครงการที่สามารถประเมินมาตรฐานไดและประเมินมาตรฐาน
ไมไดชัดเจน  (อุดม  เชยกีวงศ 2541 : 19-20) 
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แนวคิดและหลักการจัดการศึกษานอกโรงเรียน 
  

 การศึกษานอกโรงเรียน เปนสวนหนึ่งของระบบการศึกษาที่มุงจะประสานสัมพันธกับ
การศึกษาในระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเปดโอกาสในการเรียนรูที่สมบูรณและ
ตอเนื่องตลอดชีวิตใหกับประชาชนทุกคนอยางทั่วถึง โดยมีวัตถุประสงคดังนี้  
 1. เพื่อชดเชยโอกาสทางการศึกษาและเสนอทางเลือกอื่นใหกับผูขาดโอกาส    ผูพลาด
โอกาสและผูดอยโอกาสทางการศึกษา 
 2. เพื่อสงเสริมความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา ใหสามารถกระจายโอกาสใหแก
ประชาชนทุกคนไดอยางทั่วถึง กวางขวาง และเปนธรรม 
 3. เพื่อสนับสนุนสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยและเครือขายการเรียนรูในสังคม      เพื่อ
สานตอโอกาสในการเรียนรูของประชาชนใหตอเนื่องตลอดชีวิต 
 4. เพื่อเสริมคุณภาพของการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน 
 การจัดการศึกษานอกโรงเรียนโดยทั่วไปนั้นไดยึดหลักการที่จะสงเสริมและปลูกฝงให
ประชาชนมีลักษณะที่เรียกวา “คิดเปน” เปนประการแรก เพราะเชื่อวา คนที่คิดเปนนั้นยอมสามารถ
ปรับปรุงตนเองได ตลอดจนสภาพแวดลอมใหประสมกลมกลืนกันได ซ่ึงเชื่อวา ความสามารถ     
ดังกลาวจะกอใหเกิดความสุขในชีวิตได (ปฐม  นิคมานนท 2528:215) 
 สวน บรรจง  ชูสกุลชาติ (อางถึงใน อุดม  เชยกีวงศ 2534:12-13) ไดกลาวถึงหลักการ
ของการศึกษานอกโรงเรียน ดังนี้ 
 1. หลักการเรียนเพื่อการทํางานและการทํางานเพื่อการเรียนรู หลักการนี้อาจถือไดวา 
เปนปรัชญาหรืออุดมการณของการศึกษานอกโรงเรียน เปนหลักการที่เปนความจริงอันเปนพื้นฐาน
ของชีวิตมนุษย เพราะงานกับมนุษย หรืองานกับชีวิตยอมเปนสิ่งที่แยกจากกันไมได  มนุษยเราจะ
เรียนรูไดอยางแยบยล และมีผลประโยชนตอชีวิตมากที่สุดก็ดวยการเรียนจากการทํางาน และจาก
การทํางานทําใหมนุษยสามารถที่จะเรียนรูที่จะมีชีวิตอยูรอดไดในสังคม 
 2. หลักการบริหารการศึกษาเปนระบบเปด กลาวคือ ในการดําเนินและการจัด
การศึกษานอกโรงเรียนนั้น ผูบริหารการศึกษาจะตองพยายามที่จะกอใหเกิดความคลองตัว ความ
ยืดหยุนและความเปลี่ยนแปลงได แมจะมีกฎ ระเบียบ คําส่ัง และขอบังคับอยูบาง ก็เปนสิ่งที่กําหนด
ไวโดยกวาง ๆ เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินงานและการจัดการ โดยพรอมที่จะใหเกิดการ
สรรหาแนวทางและวิธีการหลายรูปแบบ แมจะมีพิธีการตาง ๆ อยูบางก็จะมีเฉพาะกิจกรรมที่จําเปน
เทานั้น ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองและสนองความจําเปนของผูเรียนและสังคมใหมากที่สุด 
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 3. หลักสังคมการเรียน กลาวคือ สถาบันทุกสถาบันที่อยูในสังคมเปนสถาบันแหงการ 
เรียนรูทั้งส้ิน โรงเรียนจะไมเปนสถาบันเดียวในการศึกษา แตสถาบันในสังคมทุกสถาบันจะมีสวน 
สรางเสริมการเรียน และจะตองพยายามใชประโยชนจากสถาบันเหลานั้นใหเกิดประโยชนตอ
การศึกษานอกโรงเรียนใหมากที่สุด    โดยที่สถาบันเหลานั้นจะเปนสังคมการเรียนของการศึกษา
นอกโรงเรียน 
 4. หลักความเสมอภาคและหลักเสรีภาพในการศึกษา กลาวคือ การศึกษานอกโรงเรียน 
จะใหสิทธิและใหโอกาสทางการศึกษาทั้งที่อยูในและนอกโรงเรียน ทั้งคนชนบทและในเมือง      
ทั้งคนที่รํ่ารวยและยากจน แกทุกเพศทุกวัย ตามความถนัด และความรูความสามารถของแตละ
บุคคล ตลอดจนสนองความประสงค และความตองการจําเปนทั้งของบุคคลและสังคม 
 5. หลักการศึกษาตลอดชีวิต โดยเหตุที่วาตามธรรมชาติของมนุษยนั้น มนุษยจะตอง
เรียนรูกันตลอดชีวิต การเรียนรูทั้งหลายทั้งปวง  เปนภารกิจอยางหนึ่งจะตองศึกษาหาความรู       
โดยตนเอง    ทั้งนี้เพื่อที่จะไดปรับตนเองใหเขากับความรูความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมที่มี
อิทธิพลตอชีวิตและการงาน และเพื่อที่จะไดสามารถดําเนินชีวิตและดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข
จนถึงวาระสุดทาย 
 6. หลักการระดมสรรพกําลังทั้งปวงที่อยูในสังคม โดยถือวาการศึกษาเปนภารกิจ      
ทั้งของบุคคลและสังคม ดังนั้นบุคคลและสถาบันตาง ๆ ในสังคมจะตองระดมสรรพกําลังและ
บรรดาทรัพยากรทั้งหลายท้ังปวง เพื่อกอใหเกิดการศึกษานอกโรงเรียนและใหสามารถดําเนินงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 7. หลักการศึกษาเพื่อปวงชน โดยถือวาการศึกษานอกโรงเรียนเปนการศึกษาเพื่อคนทุก
คน ทุกอาชีพ ทุกวัย ทุกเพศ ทุกเวลา ทุกสถานที่ ไมมีอาณาเขต และไมมีอะไรที่จะมาเปนกําแพง
ขวางกั้นในการดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียน  
 ทองจุล  ขันขาว (2535 : 46-47) กลาวถึงหลักการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน      
ไวดังนี้  
 1. จัดการศึกษาใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต การจัดการศึกษาตองเปนไปอยางตอเนื่อง 
ตลอดชวงอายุคนตั้งแตวัยเด็ก วัยผูใหญ วัยชรา และตองจัดใหสอดคลองกับความตองการของ
กลุมเปาหมายและชวยใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องและตลอดเวลา 
 2. จัดการศึกษาใหสนองกับความตองการของบุคคล ชุมชน และสังคม การจัดการศึกษา
นอกระบบโรงเรียนจะตองเปดโอกาสใหผูเรียนมีทางเลือกที่เปนของตัวเอง มีอิสระในการเลือก
เรียนในสิ่งที่ตนเองชอบ เพื่อใหตรงกับความตองการ และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันของ
ตนเองไดจริง 
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 3. จัดการศึกษาใหผูเรียนมีสวนรวม ผูเรียนเปนผูที่มีประสบการณ จึงมีความจําเปนตอง
ใหผูเรียนนําส่ิงที่เขามีอยูที่แตกตางกัน นํามาแลกเปลี่ยนกันก็จะชวยใหเกิดการเรียนรูมากขึ้นและ
เปนการเรียนรูแบบมีสวนรวมและยังทําใหเกิดความภาคภูมิใจและอยากพัฒนาตัวเองตอไป  
 4. จัดการศึกษาใหสามารถพึ่งพาตัวเองได การใชภูมิปญญาทองถ่ิน การสอนทักษะ    
พื้นฐานในการหาความรูเพิ่มเติม ตลอดจนการใชทรัพยากรที่มีในทองถ่ิน จะชวยใหสามารถยืนอยู
บนขาของตนเอง การศึกษามิใชการหยิบยื่นให แตจะตองเปนการแสวงหาดวยตนเอง โดยมีการ
จัดระบบโครงสราง รูปแบบ องคกร เพื่อชวยใหผูเรียนไดพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองดวยตนเอง  
ไปสูจุดมุงหมายที่ตั้งไว 
 5. จัดการศึกษาโดยการประสานงาน และระดมกําลังที่มีอยูในทองถ่ินเพื่อชวยกันปญหา
เรงดวนของกลุมเปาหมาย  ปญหาสวนใหญในชุมชนจะเกี่ยวกับเรื่องปากทอง การศึกษาเพียงอยาง
เดียวจึงไมสามารถแกปญหาได จําเปนจะตองรวมมือกันหลาย ๆ ฝาย  เชน  เกษตร        สาธารณสุข 
มหาดไทย เปนตน เพื่อใหกิจกรรมที่จัดมีความหมาย และมีคุณคาตอบสนองปญหาของ
กลุมเปาหมายอยางแทจริง 
 สถาบันการศึกษาตอเนื่องสิรินธร     ไดเสนอหลักการในการจัดการศึกษานอกระบบ           
โรงเรียน ซ่ึงเปนหลักการตามแนวนโยบายของแผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2535 ดังนี้  
(อางถึงใน อุดม  เชยกีวงศ 2541 : 6-8)  
 1. หลักการเสมอภาค กวางขวาง และเปนธรรม การศึกษานอกระบบโรงเรียนมี        
ภารกิจหลักในการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อชดเชยโอกาสและเสนอทางเลือกใหมในการจัดบริการ
ศึกษาสําหรับประชาชน   การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนจะตองเสมอทั่วถึงและเปนธรรมเพื่อ
เปดโอกาสใหกลุมเปาหมายที่มีความแตกตางในดานเพศ วัย ความพรอมของรางกาย และสติปญญา 
ฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคมทั้งที่อยูในเมืองและในชนบทหางไกล ไดรับบริการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนอยางทั่วถึง 
 2. หลักการมีสวนรวมรับผิดชอบของประชาชน องคกร และชุมชน งานการศึกษา    
นอกระบบโรงเรียน จะบรรลุวัตถุประสงคและหลักการที่กําหนดไวอยางสมบูรณไดนั้น สถาบัน
ครอบครัว ชุมชน เอกชน หนวยงานรัฐและเอกชน สถาบันศาสนา ส่ือมวลชน ควรมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อใหการศึกษานอกระบบโรงเรียนไปถึงกลุมเปาหมาย    
โดยทั่วถึง ทั้งยังเปนการผนึกกําลังในลักษณะเครือขายที่จะเชื่อมโยงการใหบริการใหสอดประสาน
และรับชวงกัน 
 3. หลักการมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู  ผูเรียน  องคกร  กลุมคนในชุมชนควรมี
สวนรวมในกระบวนการเรียนรู กลาวคือ ไดรวมกําหนดปญหาและความตองการในการเรียนรู 
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กําหนดแผนและกิจกรรมการเรียนรู ดําเนินการตามแผน และประเมินผล ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียน องคกร 
กลุมในชุมชน สามารถแสวงหาความรูดวยตนเองตอไปได ทําใหสามารถแกปญหาของบุคคล    
องคกร กลุมในชุมชนไดอยางตอเนื่อง 
 4. หลักความหลากหลาย ยืดหยุน และสอดคลอง งานการศึกษานอกระบบโรงเรียน    
จะตองมีลักษณะที่ยืดหยุน และหลากหลายในรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการ เพื่อใหสอดคลองและ
สนองตอบตอความตองการและเหมาะสมกับความถนัด ความสนใจ รวมทั้งสภาพเฉพาะที่แตกตาง
กันของกลุมเปาหมาย ดังนี้ หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน จึงควรจะสอดคลองกับสภาพแวดลอม
และตัวผูเรียนดวย 
 5. หลักบูรณาการหรือรวมเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน การศึกษานอกโรงเรียนจะตอง
บูรณาการหลักสูตรเนื้อหา กระบวนการเรียนการสอน และส่ิงตาง ๆ ใหครอบคลุมความตองการ
ของกลุมเปาหมาย 
 6. หลักการกระจายอํานาจ  การศึกษานอกระบบโรงเรียนยึดหลักการกระจายอํานาจใน
การบริหารและจัดการการศึกษาจากสวนกลางไปสูสวนภูมิภาค จากฝายอํานวยการไปสูฝายปฏิบัติ
และจากภาครัฐไปสูองคกร คณะบุคคลและชุมชน 
 สําหรับการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ที่กรมการศึกษานอกโรงเรียนไดยึดเปนแนว
ปฏิบัติในทุกกิจกรรมและทุกกลุมเปาหมายที่รับผิดชอบคือ “มุงสงเสริมใหประชาชนคิดเปน ทําเปน 
และแกปญหาเปน เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพัฒนาตนเอง ครอบครัว  ชุมชน       และ
ประเทศชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ” โดยประชาชนตองเรียนรูตลอดชีวิต หรือเปนการจัดการศึกษา     
ตลอดชีวิต ซ่ึงแนวทางในการจัดดําเนินงานใหบริการทางการศึกษานี้จําเปนจะตองดําเนินการใหมี
ความสอดคลองและตอเนื่องกันอยางเปนกระบวนการตลอดชีวิต โดยไดจัดแบงประเภทของ        
กิจกรรมที่จัดใหบริการไดเปน 3 ประเภทใหญ ๆ คือ 
 1. การใหบริการความรูพื้นฐาน เปนการใหความรูและดานวิชาการขั้นตนเพื่อเปน
พื้นฐานในการดํารงชีวิตเพื่อใหผูเรียนสามารถคิดเปน  ทําเปน  แกปญหาเปน   และสามารถหา
ขอมูลตาง ๆ มาประกอบการคิดและการตัดสินใจในการดํารงชีวิตประจําวัน กิจกรรมประเภทนี้ 
ไดแก  การจัดการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จพื้นฐาน การจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ระดับ ตาง 
ๆ ทุกวิธีเรียน เปนตน 
 2. การสงเสริมเพื่อเพิ่มพูนใหความรูดานและทักษะดานอาชีพ เปนการเสริมทักษะดาน
วิชาชีพเพื่อใหประชาชน มีฝมือที่จําเปนจะตองใชเพื่อการอยูดีกินดี    สามารถพัฒนาอาชีพ     และ
ชีวิตความเปนอยูของตนใหดีขึ้นได กิจกรรมประเภทนี้ไดแก การฝกทักษะอาชีพตาง ๆ ทั้งระยะสั้น 
และระยะยาว  ทั้งประจําที่และเคลื่อนที่ รวมทั้งกลุมสนใจดวย 
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 3. การใหบริการขาวสารขอมูล เปนการใหขาวสารขอมูลท่ีทันเหตุการณหรือความรู 
รอบตัวทั่ว ๆ ไป เพื่อนํามาใชในชีวิตประจําวัน กิจกรรมประเภทนี้จัดขึ้นเพื่อปองกันการลืมหนังสือ 
เพื่อย้ําและสงเสริมความรู  ความคิดริเริ่มสรางสรรคตาง ๆ โดยจัดในรูปของการใหบริการความรู
ผานสื่อมวลชนชนิดตาง ๆ จัดหาแหลงวิชาความรูที่สามารถเรียนดวยตนเองทุกเวลา ซ่ึงกิจกรรม
หลัก ๆ ในการใหบริการดานนี้ไดแก ที่อานหนังสือประจําหมูบาน บริการหองสมุดทั้งประจําที่และ
เคล่ือนที่ การจัดรายการวิทยุ   และโทรทัศนเพื่อการศึกษา    การผลิตเอกสารสิ่งพิมพ            สําหรับ
ชาวชนบท บริการโสตทัศนศึกษาการจัดนิทรรศการความรูตาง ๆ  ทั้งแบบประจําที่และเคลื่อนที่
ตลอดจนการประชุมอบรมหรือสัมมนาดวย 
 

 โดยกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน ทั้ง 3 ประเภท ดังกลาวแลวขางตนตองจัดให     
สอดคลองและสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อเปนการใหบริการทางการศึกษาแกประชาชนอยาง     
ตอเนื่องตลอดชีวิต (ปฐม  นิคมานนท 2528:216-217) 
  

ตอนที่ 2  แนวคิดเกี่ยวกับบทบาท 
 

 เมื่อกลาวถึงบทบาทตองคํานึงถึงหนาที่เพราะวาหนาที่กับบทบาทจะมาดวยกันเสมอ แต
กระนั้นในสภาพความเปนจริงแลวไมไดมาดวยกันเสมอไป  เพราะสาเหตุการขัดแยงกับระหวาง
บทบาทหนาที่ อันเนื่องมาจากเจคติที่ตางกัน คานิยม หรือพื้นฐานทางสังคมที่ตางกัน บางครั้งใน       
คนเดียวก็มีทั้ งบทบาทและหนาที่ ในขณะเดียวกันหรืออาจมีหลายบทบาทและหนาที่ ใน
ขณะเดียวกันได ทฤษฎีบทบาทของบุคคลในฐานะเปนสมาชิกของสังคมที่อาศัยบทบาทเปน
ตัวเชื่อมในการ           ปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น ๆ ความเขาใจบทบาทและความสามารถในการ
แสดงบทบาท จะเปนอุปกรณช้ีวัดความสําเร็จหรือลมเหลวของบุคคลผูดํารงสถานภาพตาง ๆ ใน
สังคมได 
 ทฤษฎีบทบาทเปนทฤษฎียอยในทฤษฎีการกระทําระหวางกันดวยสัญลักษณ (Symbolic 
Interaction Theory) โดยกลาวถึงลักษณะของสังคมมนุษย และลักษณะของปจเจกบุคคล แลวย้ําให
เห็นวา ตัวเช่ือมระหวางมนุษยกับสังคมนั้นก็คือบทบาท สังคมมนุษยคือโรงละคร มนุษยแตละคน
คือตัวแสดงที่มีบทบาทชัดเจนสําหรับแสดง มีบทละคร เปนตัวกํากับ  มนุษยแตละคนมีตําแหนง  
ตาง ๆ ชัดเจนที่จะตองดํารง  มีบรรทัดฐานสังคมควบคุมพฤติกรรม    ตัวละครตองเชื่อฟงผูกํากับ 
มนุษยทุกคนก็ปรับตัวใหเขากับผูชม ตองสมบทบาทผูชมประเภทตาง ๆ (Generalized others) และ
ประการสุดทายตองอาศัยความรูความชํานาญตนชวยในการแสดง อาศัยศักยภาพของตน และทักษะ
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ในการแสดงบทบาทเขาชวย เปนสไตลของตนในการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน (สัญญา  สัญญาวิวัฒน 
2536 :33-134) 
ความหมายของบทบาท 
 นักสังคมวิทยา นักจิตวิทยา และนักการศึกษา ไดใหความหมายของคําวา บทบาท       
ไวหลาย ๆ ความหมายดังนี้ 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2538 :159) ใหความหมายวา บทบาท คือ การทําตามบท    การทํา
ตามบท โดยปริยายหมายความวา  การกระทําตามหนาที่ที่กําหนดไว เชน  บทบาทของพอแม       
บทบาทของครู 
 ณรงค  เส็งประชา (2530 : 89) ไดใหความหมายวา บทบาทเปนพฤติกรรมที่สังคม
กําหนดและคาดหมายใหบุคคลกระทํา 
 สุพัตรา   สุภาพ (2528:30) ไดใหความหมายของ "บทบาท" วา คือการปฏิบัติตามสิทธิ
และหนาที่ของสภานภาพ (ตําแหนง) 
 อุทัย  หิรัญโต (2526 : 197) ไดใหความหมายวา บทบาทคือหนาที่  หรือพฤติกรรม     
อันพึงคาดหมาย ของบุคคลแตละคนในกลุมหรือในสังคมหนึ่ง ๆ บทบาทเปนสิ่งที่กลุมหรือสังคม
หรือวัฒนธรรมของกลุมหรือสังคมนั้นกําหนดขึ้น ฉะนั้นบทบาทจึงเปนแบบแหงพฤติกรรมของ
บุคคลในสถานหนึ่ง ๆ ที่พึงมีตอบุคคลในสถานะหนึ่งในสังคมเดียวกัน 
 เลียวนารด  เบอรโควิทช (Leonard Berkowitz 1972 : 20) ไดใหความหมายไววา        
บทบาท หมายถึง พฤติกรรมที่คาดหวังของบุคคลผูมีสถานภาพทางสังคมที่ไดรับมา หรือหมายถึง 
การกระทําที่บุคคลในสถานภาพนั้นแสดงออก 
 ดังนั้น ความหมายของบทบาทก็คือสถานภาพที่ถูกกําหนดขึ้น.โดยสังคมของแตสังคม 
และเกิดจากการตกลงกันเองของสังคมนั้น และเปนความคาดหวังหรือคาดหมายตอบทบาทนั้น ๆ 
ของสังคม โดยทุกสังคมจะกําหนดบทบาทหรือไดรับการถายทอดสืบตอ ๆ กันมา โดยสังคมหรือ
กลุมชนนั้น ๆ บางครั้งก็เกิดขึ้นเองโดยที่ไมไดถูกกําหนดหรือคาดหมายจากสังคม       เพราะเปน
บทบาทที่ถูกกระทําโดยมโนธรรม 
 

ประเภทของบทบาท 
 ประเภทของบทบาทมีผูไดจําแนกออกดังนี้  เดชา  สวนานนท (2518 :102-103) ได
จําแนกบทบาทออกเปน 2 บทบาทคือ 
 1. บทบาทรัดกุม คือบทบาทที่มีขอกําหนดที่จะตองปฏิบัติตาม ที่แนนอนตายตัว        
ยืดหยุนไมไดเชน บทบาทของเจาสาวในพิธีแตงงาน บทบาทของนายกรัฐมนตรี เปนตน พฤติกรรม
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จะตองแสดงออกตามบทบาทนั้น  ๆ  อํานาจหนาที่รับผิดชอบอาจจะมีระบุไวชัดเจนในรูปของ
กฎหมายระเบียบแบบแผน 
 2. บทบาทที่ยืดหยุนได     คือบทบาที่ยอมใหพฤติกรรมอันสัมพันธกับบทบาทนั้น  
เปลี่ยนแปลงไดตามสมควร ไมมีขอกําหนดตายตัว เชน บทบาทของบิดา มีกําหนดไวกวาง ๆ ทั่วไป 
สวนหนึ่งแสดงใหเห็นถึงฐานะของบิดา เปนตน แตพฤติกรรมของบิดาตอบุตรอาจแปรผัน ไปได
มากพอสมควรระหวางบิดาแตละคน 
  

 จํานงค  อติวัฒนสิทธิ์ และคณะ (2532 : 45-46) ไดแบงบทบาทเปน 3 ประเภทคือ 
 1. บทบาทในอุดมคติ (Ideal Role) เปนบทบาทที่กําหนดไวในกฎหมาย หรือตามความ
คาดหวังของบุคคลทั่วไปในสังคม เปนแบบฉบับที่สมบูรณซ่ึงผูมีสถานภาพหนึ่ง ๆ ควรกระทําแต
อาจไมมีใครทําตามนั้นก็ได 
 2. บทบาทที่บุคคลเขาใจ (Perceived Role) เปนบทบาทที่ขึ้นอยูกับบุคคลนั้น ๆ  ที่  
คาดคิดดวยตนเองวาควรเปนอยางไร    ทั้งที่เกี่ยวของกับคานิยม   ทัศนคติ    บุคลิกภาพ     และ
ประสบการณของแตละบุคคล 
 3. บทบาทที่แสดงออกจริง (Actual or Enacted Role) เปนการกระทําที่บุคคลปฏิบัติ
จริง    ซ่ึงขึ้นอยูกับสถานการณเฉพาะหนาในขณะนั้นดวย        สถานการณดังกลาวอาจเปน
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติและทางสังคม เชน การกดดันของกลุมตาง ๆ  และบทบาทที่กระทํา
จริงอาจสอดคลองหรือไมสอดคลองกับบทบาทในอุดมคติหรือบทบาทที่บุคคลรับรูก็ได 
 สังคมเปนเครือขาย (Network) ของตําแหนงทางสังคมหรือสถานภาพ โดยปจเจกบุคคล
เปนผูแสดงบทบาท แตละตําแหนงจะมีความคาดหวังเปนกรอบใหผูดํารงตําแหนงตองแสดง        
ดังนั้น    แตละสังคมจึงประกอบดวยเครือขาย สถานภาพและความคาดหวังจํานวนมากนั้นเอง 
ความคาดหวังที่เปนกรอบใหปฏิบัติของแตละสภาพมี 2 ลักษณะตามที่ สัญญา สัญญาวิวัฒน (อาง
ถึงใน กฤษฎา   นันทเพชร  2540 : 55-56) ไดกลาวไว คือ 
 1. ลักษณะเกี่ยวกับตน (Self related characteristics) ไดแกลักษณะตาง ๆ ของบุคคล
ตามที่เขาคิดวาเปนลักษณะเชนนั้น (Self conception) ลักษณะนี้จะมีผลตอการประพฤติตาม
สถานภาพที่เขาดํารง และจะเปนรากฐานในการเลือกความคาดหวังประเภทตาง ๆ มาเปนแนวใน
การประพฤติตามสถานภาพ 
 2. ความสามารถและทักษะในการแสดงบทบาท (Role playing skills and capacities) 
ความสามารถเปนสิ่งติดตัวมาแตกําเนิดแตละบุคคล สวนทักษะเปนสิ่งที่เรียนรูภายหลัง แต ทั้งสอง
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ส่ิงก็เกี่ยวสัมพันธกัน หากไมมีความสามารถเปนทุนทักษะก็ไมอาจเกิดได ดวยทักษะและ
ความสามารถในการแสดงนี่เองทําใหบุคคลแสดงบทบาทได 
 สรุป บทบาทนั้นจะเปนโดยการคาดการณหรือการกําหนดเอง แตทั้งนี้ตองมาจากการ
ขัดเกลาทางสังคม บทบาทจะแตกตางกันทั้งนี้เนื่องมาจากพื้นฐานทางสังคม หรือสภาพแวดลอมที่
ตางกันนั่นเอง ทั้งนี้บทบาทของแตละคนก็จะถูกกําหนดอยางเปนแบบแผน หรือไมเปนแบบแผนก็
ตาม แตปฏิบัติสืบตอกันมาเปนเวลานาน อนึ่งในคนเดียวอาจมีหลายบทบาทในขณะเดียวกันได 
 
ตอนที่ 3 บทบาทของพระสงฆในการพัฒนาสังคมและการจัดการศึกษานอกโรงเรียน 

 บทบาทพระสงฆโดยเฉพาะในดานการพัฒนาสังคมและในการจัดการศึกษานอก      
โรงเรียนนับไดวามีความสําคัญและสอดคลองกับการพัฒนาการศึกษาของชาติในปจจุบันอยางยิ่ง 
ไดมีนักการศึกษาหลายทานไดใหแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทพระสงฆกับการมีสวนรวมในการพัฒนา
สังคมและการจัดการศึกษานอกโรงเรียนและไวหลายทัศนะ 
 

บทบาทของพระสงฆในการพัฒนาสังคม  
  สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ (2539 : 80-83) ไดใหแนวคิดเกี่ยวบทบาทและหนาที่ของ

พระสงฆในการพัฒนาสังคมในยุคโลกาภิวัตน 
 กระแสโลกาภิวัตนไดกอใหเกิดปญหาตาง ๆ และสงผลกระทบอยางรุนแรงตอสังคมโดย
สวนรวม  พระสงฆซ่ึงเปนผูมีสวนสําคัญยิ่งในฐานะผูนําของสังคมในการสรางภูมิธรรมใหแกคน
ไทยมาโดยตลอด ตองปรับกลยุทธ กลวิธีในการทําหนาที่ใหเหมาะสม  และสามารถเผชิญปญหาได
อยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 1. ติดตามศึกษาสภาพปญหาปจจุบันและปญหาใหเขาใจแจมแจง  โดยเฉพาะปญหาของ
เด็กและเยาวชน ทั้งในชุมชนและนอกชุมชน  ทั้งนี้โดยรวมกันกับผูนําฝายอ่ืน ๆ ของชุมชน  โดยยึด
องคกรหลักของชุมชน คือ บาน วัด โรงเรียน  เปนฐาน 
 2. รวมกันแสวงหาสาเหตุแหงปญหาเด็กและเยาวชนของชุมชนรวมกัน     ทั้งนี้เพื่อใหทุก
ฝายไดตระหนักและเขาใจรวมกัน  และเขาใจตรงกัน  เพื่อนําไปสูการหาทางเลือกหรือกลวิธีในการ
แกไขปญหารวมกัน 
 3. คิดหากลวิธีในการแกไขปญหาหลากหลายวิธี        เพื่อใหมีทางเลือกที่สามารถเลือก
วิธีการที่คิดวาเหมาะสมที่สุด  ไมขัดตอพระธรรมวินัยมาใชปฏิบัติไดอยางเหมาะสม และสอดคลอง
ปญหานั้น ๆ 
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 4. ปรับวิธีส่ังสอน  อบรม  และใหความรูตาง ๆ ใหเหมาะสมกับสถานการณหรือ
สภาพแวดลอม  โดยการนําส่ือและเทคโนยีใหม ๆ มาใชในการเทศนและแสดงธรรมอบรมสั่งสอน 
เชน วีดีโอเทป  สไลด  เพลงเกม และกิจกรรมปฏิบัติตาง ๆ โดยศึกษาจากกรณีตัวอยางความสําเร็จที่
มีอยูทั่วไป  แลวนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับความรู ความสามารถและชุมชนของตนเอง 
 5. ปฏิบัติเปนตัวอยาง  ไดแก การปฏิบัติหนาที่ของพระสงฆ ดังที่กลาวมาแลวใหสมบูรณ
ที่สุด  เพื่อสรางความศรัทธาใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป  เปนการสอนโดยไมตองสอน  
ศรัทธาของเด็กเยาวชนและประชาชนเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดอันดับแรก ที่จะนําไปสูการพัฒนาเด็ก
เยาวชนและประชาชนโดยกิจกรรมอื่น ๆ  
 6. รวมปฏิบัติกับบุคคลและองคกรตาง ๆ ในชุมชน  ในฐานะผูนําชุมชน พระสงฆควร
ปฏิบัติการเชิงรุก ไมควรจํากับขอบเขตไวเฉพาะในวัด  จําเปนจะตองเจาไปรวมมือในการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน รวมกับผูนําองคกรอ่ืน ๆ อยางเขมแข็ง ทั้งนี้ตองไมขัดกับสมณวิสัย 
 7. เปนที่ปรึกษาของชาวบาน  เปนบทบาทของพระสงฆโดยตรงที่ตองใหคําปรึกษา และ
แนะนํา  แนะแนวหลักการปฏิบัติโดยใชหลักธรรมตาง ๆ ใหกับญาติโยม  ซ่ึงการที่ทําหนาที่นี้ไดดีก็
ขึ้นอยูกับความรู ความสามารถของพระสงฆแตละรูป 
 8. นําความรู วิธีการใหม ๆ มาถายทอดสูคนในชุมชน  พระสงฆยุคใหมควรเปนผูที่มี
ความรู ความสามารถในวงกวาง ตองพยายามแสวงหาหรือพัฒนาตนเองอยูเสมอ  ตองรูจักการใน
การนําความรู และเทคโนโลยีใหม ๆ มาสูชุมชน  เพื่อถายทอดแกประชาชนและเยาวชน   ทั้งนี้ตอง
ดูวาชุมชนมีปญหา หรือความตองการในดานใด หรือ ส่ิงใดกอน แลวจึงจัดการใหสอดคลองกับ
ปญหาหรือความตองการที่จําเปนของทองถ่ิน   พระสงฆเองอาจจะไมมีความรู ความสามารถใน
เทคโนโลยีเหลานั้นโดยตรง แตควรใชความสามารถในการจัดการใหเยาวชน หรือคนในชุมชนได
ศึกษาเรียนรูได เชน จัดทัศนศึกษาจากแหลงที่มีขอมูล  หรือเชิญผูรูมาใหความรู  ฝกฝนอบรม เปน
ตน 
 9. เปนผูประสาน   เปนบทบาทที่พระสงฆทําไดงายและอํานวยประโยชนตอการพัฒนา
ชุมชนไดเปนอยางมาก  เพราะพระสงฆเปนกลาง ไมมีผลประโยชนกับฝายใด  คนทั่วไปใหความ
ไววางใจ  จึงสามารถทําหนาที่เปนผูประสานงานเพื่อการจัดกิจกรรมทุกดานไดดีกวาผูนําฝายอ่ืน ๆ  
งานประสานเปนหนาที่สําคัญมากในยุคปจจุบันและอนาคต 
 10. เปนผูนําในการรวมกลุมของคนในชุมชน  การใหเยาวชนและประชาชนในชุมชนมา
รวมกลุมกัน เพื่อวิเคราะหปญหาดวยกัน  รวมกันกําหนดทางเลือก และทางเลือกในการปฏิบัติ และ
ลงมือปฏิบัติรวมกัน  เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในการพัฒนาชุมชน อีกทั้งยังเปนการพัฒนาทั้งทางดาน
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คุณธรรมและดานอื่น ๆอีกดวย   พระสงฆควรเปนผูนําในการริเร่ิมในการรวมกลุมเพื่อปฏิบัติ       
กิจกรรมตาง ๆ ทั้งนี้ตองประสานและรวมมือกับบุคคลและองคกรในทองถ่ิน 
 11. เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง  ส่ิงที่ชุมชนขาดแคลนโดยเฉพาะชนบท คือ ผูนําในการ
เปลี่ยนแปลง   ชาวบานตองการผูนําที่มีความรู  ความสามารถและเปนที่ศรัทธาของชาวบาน       
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงดานความคิดความเชื่อไปในทิศทางที่ถูกตองดีงาม  หากพระสงฆรูปใด
มีความรู ความสามารถ มีเมตตาธรรมสูง จะสามารถเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงไดเปนอยางดี        
ดังปรากฏใหเห็นอยูทั่วไปในปจจุบัน 
 12. เปนผูใหการสงเคราะหชวยเหลือ  เปนหนาที่โดยตรงที่พระสงฆตองเกื้อกูลคนหมู
มากดวยเมตตา  ทั้งในยามปกติและยามมีภัยพิบัติตาง ๆ  ทั้งนี้ควรสงเคราะหเพื่อใหชวยเหลือตนเอง
ได ทั้งทางจิตใจและวัตถุ  การสงเคราะหชวยเหลือเยาวชน     และคนในชุมชนที่อยูในวิสัยของ 
สมณเพศมีมากมาย โดยเฉพาะกิจกรรมการใหฝกฝนอบรมทางดานคุณธรรม จริยธรรม   และดาน
อ่ืน ๆ  ดวย 
 13. เปนผูไกลเกลี่ยและแกไขปญหาดวยสันติวิธี  ความขัดแยงระหวางคนในคนมักจะมี
ขึ้นเสมอในแตละชุมชน   พระสงฆและผูนําชุมชนฝายอื่น ๆ ควรหาทางไกลเกลี่ย  หรือแกปญหา
ดวยสันติวิธี ดวยความเมตตา  สรางความเขาใจ อยูรวมกันดวยความสงบสุข ไมสรางความขัดแยง
ตอเนื่อง 
 14. เปนผูนําในการทําและพัฒนาพิธีกรรม  พิธีกรรมตาง ๆ ทางศาสนาที่ปฏิบัติสืบกันมา
บางอยางอาจจะไมเหมาะกับกาลสมัย   พระสงฆควรเปนผูนําในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหมให
เหมาะสมกับกาลสมัยและสภาพชุมชน  อาจจะปรับเปลี่ยนวิธีการจัดพิธีกรรมใหส้ันลง  ผูเขารวม
พิธีกรรมเขาใจเนื้อหาสาระและเปาหมายของพิธีกรรม  ไมทําพิธีกรรมตาง ๆ ที่นําไปสูความงมงาย 
ไรสาระ  แตควรทํากิจกรรมที่ทําใหผูเขารวมพิธีกรรมไดเกิดศรัทธาและปญญา 
 15. เปนผูนําประเมินผลในการพัฒนาชุมชน   พระสงฆมีภารกิจโดยตรงในการ
ตรวจสอบและประเมินความเปนไปของตนและชุมชน  เพื่อนําผลการประเมินมาใชในการแกไข
รวมกัน     โดยเฉพาะการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน ซ่ึงจะเปนผูที่จะสืบสงและพัฒนา
ชุมชนตอไป 
 16. บริหารจัดการวัดใหเปนรมอารามและศูนยการเรียนรูของชุมชน  พระสงฆทุกรูป
โดยเฉพาะพระสังฆาธิการ มีหนาที่โดยตรงในการบริหารจัดการวัดใหเปนสิ่งแวดลอมที่มีพลัง  
สามารถสืบสงความภาคภูมิใจในสถาปตยกรรมและศิลปกรรมไทย  ความสะอาดเรียบรอย  มีระบบ
เปนระเบียบ รมร่ืนและรมเย็นดวยส่ิงกอสราง  ไมยืนตน  ไมดอกไมประดับ  ที่มีการจัดการที่มี
ระบบ สวยงาม  เปนสิ่งแวดลอมที่สามารถสรางความเลื่อมใส  และแสดงความเคารพตอสถานที่
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โดยไมตองมีใครบอกกลาว  ควบคุม ดังเชนที่ปรากฏในวัดจํานวนมาก  ทั้งวัดปาและวัดบาน   ใน
อนาคตวัดควรจะจัดไดพิจารณาจัดใหเปนศูนยกลางการเรียนรูของชุมชน เปนแหลงขอมูลขาวสาร
และความรูที่เปนของประชาชน   โดยประชาชนและเพื่อประชาชน  การจําทํากิจกรรมหรือ
ถาวรวัตถุใด ๆ ในวัดควรคํานึงถึงผลกระทบตอลูกหลานและคนในชุมชนเสมอ 
 ดังที่ไดกลาวมาแลวทั้งหมด เปนเพียงความคิด  ความรู ที่พระสงฆทุกรูปเรียนรูได 
(ปริยัติ) จะเกิดผลดีตอการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และสังคมหรือไมเพียงใด ขึ้นอยูกับการแปร
สภาพสูการปฏิบัติเปนกิจกรรมตาง ๆ ตามความรูความสามารถ ส่ิงแวดลอมของทองถ่ินและนิสัย
ของพระสงฆแตละรูป  หรือประเภทของพระดังที่กลาวมาแลว (ปฏิบัติ)  เมื่อนําไปปฏิบัติแลวก็ควร
ไดติดตาม ตรวจสอบ ประเมินทั้งในตัวเองและผลกระทบ เพื่อนําผลการตรวจสอบประเมินมาใชใน
การแกไข ปรับปรุงใหการทํางานไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (ปฏิเวธ)  เปนวงจรการพัฒนาตอเนื่องไม
ส้ินสุด  โดยใชหลักปฏิบัติ “ไตรสิกขา” คือ ศีล  สมาธิ  ปญญา  หากพระสงฆทุกรูปไดวิเคราะหให
เขาใจอยางแจมแจง และนํามาปรับใชใหเหมาะสมแลวจะเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับการพัฒนา
ชุมชนและประเทศชาติโดยสวนรวม 
 สุภา  อุทโท (2541:98-102) ไดสรุปบทบาทของพระสงฆไทยใน 2 ทศวรรษ ไวดังนี้ 
 1. บทบาทดานการเรียนรูธรรมะและสังคม คือ การเรียนรูหลักธรรมใหแตกฉาน         
ทั้งดานปริยัติ ปฏิบัติและปฏิเวธ การเรียนรูวิชาการภายนอกตาง ๆ และการเรียนรูสภาพชุมชน       
กลุมองคกรและปญหาตาง ๆ รวมไปถึงแผนและนโยบายของรัฐ และควรทําการวิจัยปญหาสังคม
ใหมากขึ้นดวย 
 2. บทบาทการพัฒนาศีลธรรมและจิตใจ คือ   การเปนผูนําทางดานศีลธรรม   ผูให       
คําปรึกษา ผูกระตุนจิตสํานึก ผูสอนศีลธรรม และผูจัดกิจกรรมตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกวัด 
 3. บทบาทการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม คือ การเปนผูนําทั้งการ
อนุรักษและนําทรัพยากรมา Recycle การเปนผูปลุกจิตสํานึกและแนะนําใหเยาวชนและประชาชน
มีความรักในทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และการเปนผูจัดตั้งกลุม รวมไปถึงการสนับสนุนกลุมดาน
ตาง ๆ ไมวาจะเปนคําแนะนํา แกปญหาความขัดแยง วัสดุอุปกรณ พรอมทั้งติดตอวิทยากรและ
หนวยงานอื่นเพื่อใหความรูในดานนี้ 
 4. บทบาทในการพัฒนาวัด ไดแก การจัดวัด ซ่ึงควรจัดวัดใหรมร่ืน วิเวก สะอาด และ
เปนที่ปฏิบัติธรรม พรอมทั้งเนนซอมวัดเกาแทนที่จะสรางวัดใหม การจัดศูนย คือ การใหวัดเปน
ศูนยกลางประสานความสามัคคี ศูนยสมุนไพรหรือสหกรณยาและศูนยการฝกอบรมและผลิต
บุคลากรดานการแพทยแผนโบราณ การจัดสถานที่ สําหรับรักษาผูปวย จัดเขตอภัยทาน และ  
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สถานที่ใหคนเตรียมตัวตายอยางมีความสุข รวมทั้งการจัดสวนปลูกยาสมุนไพร และสวนสาธารณะ
ใหประชาชนไดมาใชประโยชน 
 5. บทบาทการสงเคราะหชุมชน ควรจัดตั้งกองทุนเพื่อชวยเหลือเด็ก เยาวชน และคนจน 
ชวยเหลือผูประสพอุทุกภัย พรอมกันมีเปาหมายและทิศทางที่ชัดเจน นอกจากนั้นควรเปนผูนําใน
การสรางสถาบันการศึกษาอีกดวย 
 6.  บทบาทการใหการศึกษาและฝกอบรม    ควรสงเสริมและใหความรูแกกลุมคน  
ระดับตาง ๆ ขณะเดียวกันก็ควรประสานวิทยากรภายนอกมาใหความรูดวย 
 7.    บทบาทการประสานงาน พระสงฆควรประสานกิจกรรมการพัฒนากับทุกฝาย     
รวมทั้งประสานคนรวยเพื่อชวยคนจน นอกจากนั้น ควรวางตัวเปนกลางพรอมที่จะไกลเกลี่ย     
ความขัดแยงอีกดวย 
 8. บทบาทในการใชยาสมุนไพร พระสงฆควรเปนผูนําในการใชยาสมุนไพร การให  
คําแนะนํา การสงเสริมทั้งดานการปลูกและการอบรม และการประสานวิทยากรมาใหความรู 
 9. บทบาทการจัดตั้งกลุม ไดแก การเปนผูกระตุน คือ กระตุนใหคิดแกปญหาและ      
การรวมกลุมของชาวบาน การเปนผูสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ในกลุม และเปนที่ปรึกษาของกลุม 
 10.  บทบาทดานอื่น ๆ เชน ดานการบริหาร ควรสนับสนุนใหพระหนุมเขามา 
บริหารงาน ขณะเดียวกันควรยกพระสูงอายุใหเปนที่ปรึกษา พรอมกับปรับปรุง พระราชบัญญัติของ
คณะสงฆ ดานการศึกษา ควรจัดวิทยาลัยอบรมพระธรรมวิทยากรโดยเฉพาะ จัดใหมีหลักสูตรดาน
วิปสสนา และมหาวิทยาลัยสงฆควรเปนผูนําดานศีล สมาธิ ปญญา และควรเปดกวางใหมากขึ้น 
และดานอื่น ๆ ควรรวมกลุมพระที่มีความรู ลงไปสูชุมชน และนําทุนจากธุรกิจทางศาสนาไป       
สงเสริมการเผยแพร ธรรมะ 
 บทบาทที่เหมาะสมของพระสงฆตอสภาพสังคมไทยใน 2 ทศวรรษหนา สรุปไดคือ 
  1. ภารกิจของพระสงฆตอสภาพสังคมไทย 
   1.1 ภารกิจตอตัวเอง ควรเรียนรูธรรมะวินัย วิชาการทางโลก และชุมชน 
   1.2 ภารกิจตอองคกรสงฆควรปรับปรุงวัดใหเปนที่สัปปายะ   พัฒนา
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการตาง ๆ ของวัดใหทันสมัย และปรับปรุงระบบการศึกษาของ     
พระสงฆใหเปนผูนําทางดานศีล สมาธิ ปญญา พรอมกับลดการสงเสริมดานไสยศาสตร 
   1.3 ภารกิจตอชุมชน ดานเศรษฐกิจและดานคุณภาพชีวิต ควรเปนแบบอยาง 
ของความมักนอยสันโดษหรือประหยัดและสอนประชาชน ควรใหความรูและสงเสริมการศึกษาทั้ง
ดานอาชีพและภูมิปญญาทองถ่ิน ดานสังคม การศึกษาและการพัฒนา ควรชวยสังคมในดานวัตถุ
และสอนธรรมะ ควรสงเสริมและใหความรูดานศีลธรรมและจริยธรรมใหมากขึ้น ควรสรางความ
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เขาใจในการพัฒนาแกประชาชนและนําหลักธรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาเขาไปประยุกตใช             
ดานการเมืองควรวางตัวเปนกลางและสอนใหประชาชนเขาใจระบบประชาธิปไตยที่ถูกตองสวน
ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ควรเปนผูนํา และรณรงครวมทั้งสรางกลุมในการสราง
ความรวมมือในการการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
  2. บทบาที่เหมาะสมของพระสงฆไทยใน 2 ทศวรรษหนา ประกอบดวย 
   2.1 บทบาทผูเรียนรูและวิจัย คือ การแสวงหาความรูและความเขาใจอยางเปน
ระบบและครอบคลุมในดานตาง ๆ คือ (1) ดานวิชาการทางโลก คือ วิชาการดานตาง ๆ เชน การ
พัฒนาชุมชน กฎหมาย เปนตน  การใชประโยชนของเทคโนโลยีการสื่อสาร (Information 
technology) และภาษาในการสื่อสารธรรมะ   (2) ดานสังคมหรือชุมชน คือ กระแสโลก ไมวาจะ
เปนเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี คานิยมบริโภค กระแสการศึกษาแนวใหม หรือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และสภาพสังคม ไมวาจะเปนระบบการเมืองที่มีลักษณะเปนประชาธิปไตย กลุมและองคกรตาง ๆ 
ปญหาตาง ๆ รวมไปถึงแผนและนโยบายตาง ๆ ของรัฐที่มีผลกระทบตอชุมชน (3) ดานการวิจัย
ปญหาสังคมตาง ๆ พระสงฆในมหาวิทยาลัยสงฆทั้ง 2 แหง ควรไดมีการศึกษาและทําวิจัยให      
มากขึ้น 
   2.2 บทบาทผูสอนศีลธรรม  คือ  การชี้แจงหรืออธิบายหลักคําสอนของ          
พระพุทธเจา แกคนระดับตาง ๆ การออกไปแสดงธรรมะแกประชาชนเปนรายบุคคล กลุม องคกร 
สถาบันการศึกษา และชุมชน  ควรจัดกิจกรรมการสอนธรรมะในวัดใหมีความหลากหลาย 
   2.3 บทบาทผูใหการศึกษาคือ ควรสงเสริมการใหความรูเรื่องประชาธิปไตยแก
ประชาชาชน ควรใหความรูเกี่ยวกับสาธารณสุขหรือสุขภาพอนามัย ควรชี้แจงใหประชาชนเห็น
โทษและคุณของลัทธิทุนนิยมและบริโภคนิยม ขณะเดียวกันควรชี้แจงใหเห็นความสําคัญของ       
ค านิ ยม เ ร่ืองจิตใจ    นอกจากนั้นควรใหความรู เ กี่ ยวกับความสํ าคัญของการอนุ รักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแกคนในชุมชน 
   2.4 บทบาทผูเปนที่ปรึกษา คือ การเปนผูใหคําปรึกษาในปญหาชีวิตสวนตัวแก
ประชาชนทุกระดับ การเปนที่ปรึกษาของกลุมในกรณีที่ตั้งกลุมขึ้นและการตั้งศูนยฮอตไลน ในการ
ใหคําปรึกษาปญหาชีวิต 
   2.5  บทบาทผูปลุกจิตสํานึก คือ การปลุกจิตสํานึกใหคนมีความขยัน ประหยัด 
และรับผิดชอบ  การปลุกจิตสํานึกไมใหคนหลงงมงายในไสยศาสตร แตใหมีความเขาใจใน      
หลักธรรมทางศาสนาที่ถูกตอง และการปลุกจิตสํานึกใหเยาวชนและประชาชนมีความรัก ความหวง
แหนและเห็นความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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   2.6 บทบาทผูอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  คือ  การจัดวัดให  
รมร่ืน สงบ สะอาด และมีที่ปฏิบัติธรรม การสงเสริมใหมีปาชุมชนในวัด เชน สวนสาธารณะหรือ
เขตอภัยทาน และการจัดตั้งกลุมที่เกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
   2.7 บทบาทผูสงเคราะหชุมชน คือ การสรางสถานที่รักษาผูปวย   การสราง
สถานที่พักแกคนชรา (รวมถึงสถานที่พักของเด็กเรรอน) การตั้งทุนหรือมูลนิธิ เพื่อสงเคราะหเด็ก 
เยาวชน และคนชราที่ถูกทอดทิ้ง ควรมีสวนรวมในการชักจูงและนําประชาชนใหบริจาคทรัพยเพื่อ
ชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติตาง ๆ 
   2.8 บทบาทผูประสาน คือ ควรประสานงานทุกฝายไมวาจะเปนประชาชน     
เจาหนาที่เอกชน หรือเจาหนาที่ของรัฐ ควรประสานคนรวยเพื่อชวยคนจน ควรเปนกลางทางการ
เมืองและพรอมที่จะเขาไปไกลเกลี่ย    และควรประสานงานบุคคลหรือองคกรตาง ๆ ในการให
ความรูแกประชาชน 
   2.9 บทบาทผูสงเสริมและพัฒนาภูมิปญญาชาวบาน คือ ควรเปนผูนําในการใช
ยาสมุนไพร (เปนหมอสมุนไพร) ใหคําแนะนํา สงเสริมการปลูกและฝกอบรมเรื่องยาสมุนไพร 
   2.10  บทบาทผูรวมกลุม คือ  ควรกระตุนใหคนคิดแกปญหาตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนแลว นําไปสูการรวมกลุม พรอมกับสงเสริมกิจกรรมตาง ๆ ในกลุม ในขณะเดียวกันก็ควร
ประสานงานภายในกลุมเพื่อใหเกิดความซื่อสัตยสุจริต 
 

บทบาทของพระสงฆในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน 
 พระสงฆนอกจากจะมีหนาที่ในอบรมสั่งสอนชาวบานแลว ก็ยังมีบทบาทหนึ่งที่มี    
ความสําคัญ คือ การจัดการศึกษา โดยเฉพาะการจัดการศึกษานอกโรงเรียนนั้น ไดมีผูใหแนวคิด 
เกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆกับการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนไว ดังนี้  
 ทวีป  อภิสิทธิ์ (2525:10-12) ไดกลาวถึงรูปแบบที่พระสงฆกับการมีสวนรวมในการจัด
การศึกษานอกโรงเรียนไดดังนี้ 
 1. เปนผูสํารวจ สอบถามความตองการของประชาชนในชุมชนสําหรับเปนขอมูลใน
การจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหกับประชาชนในชุมชนนั้น 
 2. รวมจัดอบรมพระเณร และผูนําหมูบานใหสามารถเปนผูประสานนําวิทยาการจาก
แหลงบริการของรัฐและเอกชนมาใชใหเกิดประโยชนแกประชาชนในชุมชน 
 3. รวมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อคัดเลือกผูนําหรือวางแผนจัดกิจกรรมพัฒนาหมูบาน 
 4. รวมประสานงานติดตอกับแหลงวิทยาการตาง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน มาบริการ
ใหกับประชาชนในชุมชน 
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 5. รวมใหวัดเปนศูนยสาธิตและจัดกิจกรรมการศึกษาแกโรงเรียนรูปแบบตาง ๆ เชน 
การเพาะเห็ด การทําสวนครัว การอบรมฟนฟูจิตใจ เปนตน 
 6. รวมเปนวิทยากรใหการอบรมในทองถ่ิน 
 

 วัลลภา สุมาลัย (อางถึงใน อกนิษฐ  โพธิทอง  2537 : 30) ไดเสนอรูปแบบการมีสวน
รวมของพระสงฆในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน คือ 
 1. รวมกลุมประชาชนใหมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณซ่ึงกัน
และกัน 
 2. รวมเปนวิทยากร 
 3. รวมสนับสนุนใหใชอาคารสถานที่ของวัดเปนแหลงที่กอใหเกิดการเรียนรูและแหลง
บริการการอานหนังสือแกประชาชน 
 

 กลา  สมตระกูล (อางถึงใน สมพร คุมแกว 2538 : 24-25)  ไดกลาวคือ บทบาทของวัด
และพระสงฆในการมีสวนรวมจัดการศึกษานอกโรงเรียน ดังนี้ 
 1. เปนผูประสานงานในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน 
 2. เปนผูช้ีแนะชาวบานเกี่ยวกับหนวยราชการหรือเอกชนตาง ๆ ที่ชาวบานอาจขอความ
ชวยเหลือเพื่อแกปญหาของทองถ่ิน 
 3. รวบรวมขอมูลความตองการดานการศึกษานอกโรงเรียนของชุมชน 
 4. ประชาสัมพันธงานการศึกษานอกโรงเรียน 
 5. เปนวิทยากรในการใหความรูแกชุมชน โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของกับการสงเสริมให
ประชาชนอยูดีกินดี 
 6. ใชวัดเปนแหลงรวบรวมและเผยแพรวิทยาการใหม ๆ ที่เหมาะสมกับทองถ่ิน 
 7. เปนผูนําในการศึกษาและพัฒนาชนบท 
 

 วัชระ วีระวงศ (2525:336-341)ไดเสนอแนะรูปแบบที่พระสงฆจะมีสวนรวมในการจัด
การศึกษานอกโรงเรียน ไวดังนี้ 
 1. รวมสนับสนุนใหใชอาคารสถานที่และอุปกรณตาง ๆ ของวัดสําหรับกิจกรรม
การศึกษาใหแกประชาชน 
 2. จัดใหมีการประชุมวางแผนในการจัดหาหนังสือและอุปกรณที่จําเปนไวบริการ
ประชาชน 
 3. รวมบริจาคเงินทําบุญ เพื่อทะนุบํารุงสถาบันการศึกษาที่จัดขึ้น 
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 จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองบทบาทของพระสงฆกับการศึกษานอกโรงเรียน   
เมื่อวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ 2527 ณ ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรสาคร ไดเสนอแนะ
บทบาทพระสงฆกับการศึกษานอกโรงเรียน ไวดังนี้ 
 1. เปนผูรวมใหความรูทางธรรมแกเด็ก ๆ ตามโครงการอบรมเด็กกอนวัยเรียน 
 2. เปนผูรวมใหความรู เร่ือง อุ อา กะ สะ ใหกับประชาชนทุกหมูบานที่มาทําบุญในวัด 
 3. เปนผูสอนหนังสือใหแกพระที่บวชใหมและอานไมออก เขียนไมได ใหอานออก
เขียนได โดยปรับปรุงหลักสูตรใหสัมพันธกับหลักสูตรธรรมศึกษา 
 4. จัดตั้งศูนยประชาสัมพันธเสียงตามสาย สําหรับกระจายขาวสารขอมูลเขาไปสูใน
หมูบาน 
 5. จัดสงเสริมอาชีพใหกับผูใหญในชุมชนโดยประสานงานขอความรวมมือและความ
ชวยเหลือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 6. จัดใหมีศาลาเอนกประสงคสําหรับเปน.ที่อานหนังสือประจําหมูบานที่จัด
นิทรรศการและการแสดงตาง ๆ ในชุมชน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะศึกษาศาสตร, ภาควิชา    
พื้นฐานทางการศึกษา 2527:8) 
 

 ชิดชงค  นันทนาเนตร (2527:155-156) ไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกับพระสงฆในการพัฒนา
ชนบทไววา บทบาทของพระสงฆที่พึงปฏิบัติในฐานะผูใหความรวมมือและสนับสนุนหนวยงาน
ตาง ๆ ในการจัดการศึกษาและพัฒนาชุมชนนั้นจะกระทําไดโดย การเปนผูนําในการจัดกิจกรรมตาง 
ๆ การเปน ผูสงเสริมสนับสนุน เปนผูใหคําปรึกษา  และกระตุนองคการในหมูบาน เปนผูชวย
หนวยงานตาง ๆ      ในการนิเทศติดตามความกาวหนาของงานตาง ๆ ในทองถ่ิน เปนผูใหการ
สนับสนุนโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ที่หนวยงานทั้งของรัฐและเอกชนจัดทําขึ้นเพื่อการพัฒนา
ชุมชน และเปนปูชนียบุคคลเพื่อรวมพลังสามัคคีของชุมชน ตลอดจนการใหความรวมมือกับ  
หนวยงานตาง ๆ อยางเต็มใจ สวนบทบาทที่พระสงฆพึงกระทําเพื่อการพัฒนาชุมชนเองนั้น ไดแก 
การเปนแบบอยางที่ดีแกชุมชน การสงเสริมใหวัดเปนศูนยประชาสัมพันธของหมูบาน การให    
การศึกษา  และสรางศีลธรรมใหแกประชาชนในทองถ่ิน   ตลอดทั้งทําหนาที่เปนที่ปรึกษาให       
คําแนะนําแกชาวบานในเรื่องตาง ๆ ดวย 
 สุรัฐ  ศิลปอนันต (2534 : 15-16) กลาวถึงบทบาทของพระภิกษุสงฆในการจัด             
กิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน ไวดังนี้ 
 1. กิจกรรมเกี่ยวกับความรูพื้นฐาน โดยเชิญชวนชาวบานที่ไมรูหนังสือมารวมกลุม
เรียนหนังสือใหอานออกเขียนได สนับสนุนสงเสริมคุณภาพชีวิตใหแกชาวบาน ใหชาวบานได 
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รวมกลุมพูดคุยเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น ในวันพระหรือในวัน
เทศกาลอื่น ๆ กระตุนคนที่จบ ป.6 ใหเรียนสูงขึ้น โดยเรียนกับศูนยการศึกษานอกโรงเรียนในแบบ
สามัญ จะเปนการเรียนแบบตนเอง แบบทางไกล หรือแบบเขาชั้นเรียนก็ได 
 2. จัดกิจกรรมดานอาชีพ โดยวัดจัดสถานที่ฝกอาชีพเหมือนในอดีตกาลที่วัดเคยทํามา
กอน เชน การแกะสลัก ชางปน ฯลฯ อาชีพใหมก็สอนได เชน คหกรรม ศิลปประดิษฐ จัดสอน
วิชาชีพโดยชาวบานมากินนอนในวัด เพื่อฝกอาชีพใหชาวบานไดรับความรูนําไปประกอบอาชีพ
ประจําได 
 3. งานขาวสารขอมูล วัดจัดทําไดหลายอยาง เชน จัดหองสมุด หรือมุมหนังสือในวัดจัด
บรรยากาศใหวัดเปนศูนยการศึกษาตลอดชีวิต ดังอดีตที่วัดเคยทํามาแลว วัดจะเปนสถาบันหลักที่มี
คุณคายิ่งของชุมชน 
 4. อบรมศีลธรรมใหกับประชาชนทั้งในวัดและนอกวัด เชน เปนวิทยากรใหกับ      
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนที่ออกพบปะประชาชนตามหมูบานตาง ๆ 
 พระเทพเวที (ประยุทธ  ปยุตฺโต) (2534 : 19) กลาวถึง บทบาทพระสงฆกับการศึกษา
นอกโรงเรียน วา 1 ทศวรรษที่ผานไป วัดเปลี่ยนมาเปนผูใหการศึกษาของคนไทย ลูกชาวนาชาวไร 
ซ่ึงพอแมไมมีเงินจะสงเสีย ก็จะสงเขาวัด พบวา ผูเขาศึกษาในวัด 90% เปนชาวชนบททั้งส้ิน       
พระสงฆควรรับบทบาทเปนผูใหการศึกษานอกโรงเรียนจะทําใหเกิดการศึกษาตลอดชีวิตแก  
ประชาชน 
 เรวัฒน สุธรรม (2534 : 9)  กลาวถึง บทบาทพระภิกษุสงฆในการจัดการศึกษานอก    
โรงเรียนดานการจัดกิจกรรมวิชาชีพ ไดแก การจัดสอนวิชาชีพโดยใหเยาวชนในหมูบานเขาอยู
อาศัยในวัดเพื่อเรียนวิชาชีพสําหรับเปนเครื่องมือในการประกอบอาชีพเมื่อกลับไปอยูบานของตน 
 วีระ  อําพันสุข (อางถึงใน อุดม  เชยกีวงศ 2534 : 6) ใหแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของ 
พระสงฆกับการจัดการศึกษาไววา วัดเปนศูนยกลางการศึกษาตลอดชีวิต เปนรูปแบบหนึ่งของ
การศึกษาตลอดชีวิต แมสภาพปจจุบันของสังคมไทยจะเปลี่ยนไป แตวัดก็ยังคงความสําคัญในฐานะ
เปน “ศูนยการศึกษาตลอดชีวิต” ตอไป คือ พระสงฆสอนความเปนมนุษย ความเปนคนไทยใหแก
เด็กและผูใหญ สอนวิชา พระพุทธศาสนา วิชาวัฒนธรรม อบรมความประพฤตินักเรียน ใหอาศัย
บริเวณวัดเปนที่ใหการศึกษาของเยาวชน  และยังใหความรวมมือแกหนวยราชการรวมทั้ง
ภาคเอกชน ใชศาลาวัดเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหเปนรากฐานของการสรางสรรคสังคมไทย.
ในทางที่ถูกตองและชอบธรรมโดยตลอดเทากับวาวัดเปน “ศูนยสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต” ซ่ึง
เปนรูปแบบหนึ่งของการศึกษาตลอดชีวิต อีกดวย 
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 วีระชัย   มีชอบธรรม (2534 : 17) กลาวถึงบทบาทของพระสงฆในการจัดกิจกรรมศึกษา
นอกโรงเรียน ไววา พระสงฆนั้นมีบทบาทในดานการสงเสริมอาชีพแกประชาชนเปนอีก   บทบาท
หนึ่งที่พระสงฆหลายรูปไดปฏิบัติอยู ซ่ึงพระสงฆไดชวยงานการศึกษานอกโรงเรียนหลายลักษณะ 
ไดแก การใหใชวัดเปนสถานที่เปดสอนวิชาชีพ ประชาสัมพันธเชิญชวนใหประชาชนเรียนวิชาชีพ 
รวมกลุมกันฝกวิชาชีพ เปนตน  
  

ตอนที่ 4 การจัดดําเนินงานการศึกษานอกระบบโรงเรียนในประเทศไทย 
 งานการศึกษานอกระบบโรงเรียนเปนงานที่มีขอบเขตกวางขวางอยางมาก เพราะตอง
ดูแลประชาชนที่อยูนอกระบบโรงเรียนทั้งหมดและไมจํากัดเพศและวัยอีกดวย  ดังนั้น  กิจกรรม
การศึกษานอกโรงเรียนจึงตองจัดใหหลากหลายครอบคลุมตั้งแตการสอนใหอานออกเขียนได  มี
ความรูพื้นฐานจนถึงทักษะวิชาชีพเพื่อใหเขาอยูในสังคมไดอยางมีความสุขสมควรแกอัตภาพ 
รูปแบบของการดําเนินงานการศึกษานอกระบบไดจัดทําอยางเปนระบบโดยตลอด มีหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนใหการสนับสนุนและจัดการศึกษานอกระบบ  สําหรับการดําเนินงานของการจัด
การศึกษานอกระบบของแตละประเทศก็มักจะปรับใหสอดคลองกับสภาพทางสังคม  วัฒนธรรม  
เศรษฐกิจและการเมือง การปกครอง  โดยมีการศึกษาแลกเปลี่ยนแนวคิดและแนวปฏิบัติกับนานา
ประเทศทําใหการดําเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีความเปนสากล  
 สําหรับการจัดดําเนินงานการศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศไทย ปรากฏวามี
หนวยงานที่ใหการสนับสนุนและจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนอยูหลายหนวยงาน  ซ่ึง
อาจแบงกลุมหรือประเภทหนวยงานไดดังนี้ ( นิตยา  กันตะวงษ  2542 : 88-89 ) 
 1. หนวยงานรัฐบาล  ประกอบดวยหนวยงานที่จั่ดการศึกษานอกระบบโรงเรียนเปนงาน
หลักและงานเสริมไดแก  กระทรวงศึกษาธิการ สํานักนายกรัฐมนตรี  กระทรวงกลาโหม 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  จาก
การศึกษาโครงสรางการบริหารและการจัดการของแตละหนวยงานพบวา ทุกกระทรวง ทบวง กรม 
ไดจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนหรือใหบริการทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนแกขาราชการ 
เจาหนาที่พนักงาน และประชาชนทั่วไป ในลักษณะตาง ๆ กัน สวนใหญจะเปนฝายฝกอบรมหรือ
พัฒนาบุคลากรที่ทําหนาที่จัดดําเนินการ  ซ่ึงสามารถจัดแบงประเภทโครงการและกิจกรรมไดดังนี้ 
  - ประเภทโครงการฝกอบรม  เชน ฝกอาชีพใหแกกลุมเปาหมายตาง ๆ  ฝกเจาหนาที่ใน
สวนงานตาง ๆ ฝกอบรมเยาวชนและบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวกับความมั่นคง ความปลอดภัย ฯลฯ 
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  - ประเภทสงเสริมและพัฒนา ไดแก การสงเคราะหเด็กและเยาวชน พัฒนาและ
สงเคราะหชาวเขา สงเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาการแพทยแผนไทยในชุมชน จัดตั้งชมรมผูสูงอายุ 
ปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ ประสานมวลชนชนบท  สงเสริมการเลี้ยงสุกร เล้ียงผ้ึง การเพาะเห็ด 
สงเสริมการทําไรนาสวนผสม  การฟนฟูทรัพยากรชายฝง ฯลฯ 
  - ประเภทโครงการใหความรู ไดแก การจัดบริการใหความรูดานสุขภาพอนามัย        
การปองกันโรคติดตอโดยผานสื่อตาง ๆ เผยแพรความรู ใหคําแนะและคําปรึกษาดานตาง ๆ เชน 
ดานเทคนิค การผลิต การจัดการที่ทันสมัย ใหความรูแกเยาวชนสตรีเพื่อปองกันถูกลอลวง การ
ประชาสัมพันธใหความรูขอมูลขาวสาร  จัดนิทรรศการ  จัดทําวารสาร ส่ิงพิมพตาง ๆ ฯลฯ 
  - ประเภทโครงการสัมมนา ไดแก  การจัดสัมมนาทางวิชาการในหลายแขนงอาชีพ      
เปดใหกับผูสนใจทั่วไปและเฉพาะกลุม เชน ดานการวิจัย  ดานการเรียนการสอน  ดานการเกษตร 
ดานการจัดการ  ฯลฯ 
  - ประเภทโครงการจัดการเรียนการสอนผูใหญ ไดแก  การจัดการศึกษาผูใหญ          สาย
สามัญและสายอาชีพแกกลุมเปาหมายตาง ๆ เชน ชาวเขา ทหารเกณฑ  ผูตองขังและผูที่อยูนอก
ระบบการศึกษาในโรงเรียนปกติ  การศึกษาผูใหญแบบเบ็ดเสร็จพื้นฐาน  โครงการจัดการศึกษา
นอกโรงเรียนในวัด เปนตน 
 2. หนวยงานรัฐวิสาหกิจ   ซ่ึงหนวยงานรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยมีมากหลายหนวยงาน  
จากการศึกษาโครงสรางของรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยแลวจะมีฝายบริหารและวิชาการที่ทําหนาที่
กํากับดูแลสนับสนุน สงเสริม และพัฒนา ทั้งในดานบุคลากรและงานที่จัดเปนการบริการศึกษานอก
ระบบ  มีลักษณะตาง ๆ ดังนี้  
  - ประเภทโครงการฝกอบรม  ไดแก ฝกอบรมวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว การ 
ฝกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก  การฝกอบรมวิชาชีพแกทหารผานศึก  ทหารนอกประจําการ  
ฝกอบรมการเลี้ยงโคนมแกเกษตรกร  ฝกอบรมความรูเร่ืองการทําสวนยาง  ฝกอบรมเจาหนาที่และ
พนักงานภายในเพื่อเพิ่มพูนความรูในสวนงานตาง ๆ 
  - ประเภทโครงการใหความรู  ไดแก  การใหความรูเร่ืองการใชไฟฟาในบาน  เผยแพร
ความรูโดยการจัดฉายภาพยนต ส่ือวิทยุ โทรทัศน การสาธิต  การจัดนิทรรศการ การทําโปสเตอร
และแผนปลิว  การใหความรูเร่ืองกฎมายเบื้องตน  กฎหมายที่ควรรู  การเตรียมตัวกอนเขาทํางาน  
ทําหนาที่พลเมือง ศีลธรรม  สารเคมีในชีวิตประจําวัน การประชาสัมพันธเคล่ือนที่ 
  - ประเภทโครงการสงเสริมและพัฒนา  ไดแก  การพัฒนาหลักสูตรตาง ๆ เชน หลักสูตร
มัคคุเทศก  หลักสูตรการโรงแรมและการทองเที่ยว  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เปนตน  การสงเสริม
ความรูและทักษะดานตาง ๆ เชน การอนุรักษธรรมชาติ  และสัตวปา  การเลนกีฬา  การสงเสริม
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พัฒนาการทางรางกาย อารมณ  สังคมและสติปญญาตลอดจนการสรางความสามัคคีและการฝก
ระเบียบวินัยแกเยาวชน 
  - ประเภทโครงการจัดการศึกษาสายสามัญ และสายอาชีพ  ไดแก  การศึกษาผูใหญ   
สายสามัญระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตน  การศึกษาผูใหญสายอาชีพหลักสูตรระยะ
ส้ัน  เชน  การตัดเย็บเสื้อผา  การประดิษฐดอกไม  ทําปกสมุดและหนังสือ เปนตน 
 3. หนวยงานเอกชน ที่จัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีอยูมากมายใหบริการทั้งในแง
ใหเปลาและผูบริหารตองเสียคาใชจาย  หนวยงานเอกชนเหลานี้มีอยูหลายประเภท ไดแก มูลนิธิ  
สมาคม  สถาบันการศึกษาเอกชน  จัดกิจกรรมทั้งที่เปนวิชาการและวิชาชีพ 
  

 ประเภทมูลนิธิ  มูลนิธิในประเทศไทยมีทั้งจดทะเบียนและไมไดจดทะเบียน เชน 
 1. มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ  ใหความสงเคราะหแกทหาร ตํารวจ    และ
พลเรือน อาสาสมัคร ที่ไดรับบาดเจ็บมีรางกายพิการและทุพพลภาพ ไดจัดกิจกรรมทางการศึกษา
นอกระบบแกบุคคลเหลานี้ ดวยการฝกอาชีพประเภทตาง ๆ เชน ทํากระเปาดวยเครื่องหนัง  เมื่อ
สําเร็จหลักสูตรแลวสามารถทํางานในโรงงานของมูลนิธิได ฯ 
 2. มูลนิธิอนุเคราะหคนพิการในพระชินูปถัมภ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนีใหความชวยเหลือคนพิการทั้งเด็กและผูใหญ โดยการจัดกิจกรรมใหความรู เ ร่ืองการ
บําบัดรักษา จัดนักสังคมสงเคราะหใหความชวยเหลือแนะนํา  จัดการศึกษาสายสามัญและสาย
อาชีพตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  จัดใหมีศูนยบริการเด็กพิการ ฝกประกอบอาหาร  การ
ตัดเย็บเสื้อผา  จัดกิจกรรมทางศาสนา  กิจกรรมลูกเสือ  และอนุกาชาด  สงเสริมการกีฬา เปนตน 
 3. มูลนิธิพระยานุเคราะหในพระชินูปถัมภ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
เนนใหการบริบาลทารก ไดจัดตั้งโรงเรียนและฝกการอบรมใหผูเกี่ยวของมีความเขาใจเรื่องการ  
อบรมเลี้ยงดูเด็กออน 
 4. มูลนิธิบูรณชนบท  งานของมูลนิธิจะเนน 4 สาขา คือ 1) งานสงเสริมดานอาชีพ เชน 
การทํานาแผนใหม  การปลูกพืชหลังฤดูการเก็บเกี่ยว  การทําอาชีพเสริม เชน อุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน  การปลูกพืชผักสวนครัว  การเลี้ยงสัตว   2) งานสงเสริมการศึกษา เปนการสงเสริมให  
ประชาชนศึกษาแสวงหาความรูทั้งวิชาสามัญ และวิชาชีพ  3) งานสงเสริมดานสาธารณสุขให
ประชาชนรูจักดูแลรักษาสุขภาพอนามัย   4) งานสงเสริมอัตตประชาภิบาล  งานนี้จะเนนให
ชาวบานรูจักชวยตนเองและปกครองตนเอง  รูจักการรวมกลุมทํางานเพื่อแกปญหาความยากจน      
ปรับปรุงพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  
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 5. มูลนิธิสงเสริมผูกระทําความดี  กิจกรรมที่มูลนิธิทําไดแก กิจกรรมสงเคราะหผูกระทํา
ความดี  จัดบรรยายทางวิชาการเกี่ยวกับการกระทําความดีและชวยเหลือเพื่อนมนุษย  จัดหาทุน  
นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิอ่ืน ๆ    เชน   มูลนิธิเด็กออนในสลัม     มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท     มูลนิธิ
ดวงประทีป มูลนิธิหมอชาวบาน  มูลนิธิโกมล  คีมทอง  เปนตน 
  

 ประเภทสมาคม  สมาคมที่ประกอบกิจกรรมทางการศึกษานอกระบบมีอยูหลายสมาคม 
เชน  
 1. สมาคมผูบําเพ็ญประโยคแหงประเทศไทย  กิจกรรมทางการศึกษาที่กระทํา คือ การจัด
ฝกอบรมใหแกเยาวชน สตรี ไดเรียนรูเกี่ยวกับวิชาชีพดานการเย็บปกถักรอย  การถนอมอาหาร    
การประกอบอาหาร  การบริบาลทารก 
 2. สมาคมสงเสริมวัฒนธรรมหญิง  กิจกรรมของสมาคม คือ การจัดฝกอบรมวิชาชีพ
ใหแกสตรี ซ่ึงเนนหนักในเรื่องการประกอบวิชาชีพดานการเกษตร การอุตสาหกรรมในครัวเรือน    
การตัดเย็บเสื้อผา  การวางแผนครอบครัว  การพัฒนาชนบท 
 3. สมาคมสตรีอาสาสมัครแหงประเทศไทย  กิจกรรมของสมาคม คือ จัดอบรมวิชาชีพ 
เนนดานการเย็บผา การระบายสีผา 
 4. สมาคมวาย เอ็ม ซี เอ  กิจกรรมของสมาคม คือ จัดอบรมทางดานภาษาแกประชาชน
ทั่วไป และยังมีกิจกรรมอื่น ๆ หลายอยาง เชน การเขาคายศึกษาและอนุรักษธรรมชาติ จัดกลุมสนใจ
เสวนาเรื่องใหความรูดานการอนุรักษธรรมชาติ เปนตน 
 5. สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย  จัดโครงการเสริมสรางความรู     ความ
เขาใจเรื่องประชากรศึกษา การวางแผนครอบครัวแกประชาชน  นอกจากนี้ยังรวมมือทํากิจกรรม
รวมกับหนวยงานของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว ผลิตส่ือเพื่อใหความรูดานการ
วางแผนครอบครัว 
 6. สมาคมครูแหงประเทศไทย  เปนองคกรวิชาชีพครูไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริม รณรงค
และเผยแพรความรู  ความเขาใจแกครูเพื่อทําหนาที่เปนผูนําของชุมชน โดยการทํางาน   ชวยเหลือ
ผูปกครองนักเรียน ประชาชนในชุมชนเกี่ยวกับการทําการเกษตร  งานดานการคาขาย        งานดาน
การอนุรักษ  เปนตน  โดยผานทางจดหมายขาวบาง จัดอบรม ประชุมสัมมนาครูบาง  ทําใหครูมี
โอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกัน และนําคณะครูศึกษาดูงานเปนการเปดโลกทัศน ซ่ึง
จะเปนประโยชนตอการพัฒนาการศึกษาของผูเรียน ทําใหครูเปดแนวคิดที่จะปฏิรูปการเรียน การ
สอนของตนใหดีขึ้น 
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 7.  สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย  เปนสมาคมทางวิชาการที่สงเสริมการศึกษา  
การวิจัย  เผยแพรแลกเปลี่ยนขาวสารและความรูทางสังคมศาสตร  ตลอดจนสงเสริมใหประชาชน  
มีความสนใจในภาวะกิจทางสังคม 
 8. สมาคมการศึกษานอกระบบแหงประเทศไทย  เปนสมาคมทางวิชาการที่สงเสริม    
การศึกษา  การวิจัย  เผยแพรแลกเปลี่ยนขาวสารและความรูทางการศึกษานอกระบบ จัดกิจกรรมใน
ลักษณะการประชุม  สัมมนาระดับชาติ ใหสมาชิกนําผลงานการวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนกันใน       
ระดับชาติ 
 
 ประเภทชมรม    ชมรมที่ประกอบกิจกรรมการศึกษานอกระบบมีอยูหลายชมรม เชน 
 1. ชมรมพัฒนาเสวนา  เปนชมรมที่จัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   และ
ประสบการณในการพัฒนารวมกันระหวางภาครัฐและเอกชน  กิจกรรมที่ทําไดแก  จัดพบปะพูดคุย
แลกเปลี่ยนประสบการณและแนวคิด   จัดทัศนศึกษายังพื้นที่ที่มีการพัฒนาแลว  เพื่อศึกษา                  
แลกเปลี่ยนประสบการณ จัดทําขาวสารและเผยแพรขาวสารความเคลื่อนไหวตาง ๆ  
 2. ชมรมผูบริโภคแหงสยาม  ศึกษาขอมูล  แนะนํา  เสนอปญหา ขอเท็จจริง และแนวทาง
แกไขปญหาใหกับหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการตาง ๆ เพื่อรวมกันแกไขปญหาตาง ๆ ของสังคม  
กิจกรรมที่ทําไดแก การผลิตส่ือ อุปกรณตาง ๆ เพื่อเผยแพรความรู ดานสาธารณสุข อบรมเพื่อ
เสริมสรางสุขอนามัยชุมชน  พัฒนาผูนําชุมชนและประสานกับหนวยงานตาง ๆ ที่มีอยูในพื้นที่
ใหบริการเรื่องการวางแผนครอบครัว สงเสริมความเปนอยูในการพัฒนาสุขอนามัยของครอบครัว  
ผลิตส่ือเพื่อใหความรูแกประชาชน  
 3. ชมรมผูสูงอายุ  จัดกิจกรรมใหกับผูสูงอายุไดพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและทํา
ประโยชนแกสังคม  กิจกรรมที่ทํา ไดแก สงเสริมการออกกําลังกาย  และดูแลสุขภาพอนามัย        
จัดทัศนศึกษา บําเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกับชุมชน  จดัประชุมเสวนาตาง ๆ  
 

 ประเภทสถาบันการศึกษา   สถาบันการศึกษาของเอกชนแตละระดับมีบทบาทอยางมาก
ในการใหบริการการศึกษานอกระบบแกประชาชน  ที่สําคัญไดแก  เปนศูนยกลางทางการศึกษา   
อบรม ใหความรู และประสบการณตาง ๆ มากมายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ มีทั้งหลักสูตรระยะ
ส้ันและระยะยาว เพื่อชวยใหประชาชนที่อยูนอกระบบโรงเรียนมีโอกาสหาความรูเพิ่มเติมจน
สามารถนําความรูนั้นไปประกอบอาชีพ หรือพัฒนาวิชาชีพได  นอกจากหลักสูตรวิชาชีพแลวยังให
ความรู อ่ืน ๆ  เพื่อการดําเนินชีวิตประจําวัน  เชน ภาษาศาสตร  ธุรกิจและการบริหารธุรกิจ  
กฎหมาย คอมพิวเตอร  การเกษตร  การแพทย  เปนตน  นอกจากนั้นยังมีสวนชวยประสานงานใน
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เรื่องตาง ๆ เชน การวิทยากรชวยในการอบรมของหนวยงานอื่น  สนับสนุนดานสื่อ อุปกรณและ
สถานที่ในการจัดฝกอบรม  เปนตน 
 สถาบันการศึกษาเอกชนที่อยูภายใตการควบคุมดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษานอกระบบแกประชาชน ไมจํากัด เพศ  วัย     
และวุฒิทางการศึกษา  โดยหลักสูตรที่เปดสอนนั้นจะเปนหลักสูตรระยะสั้น เนนการฝกปฏิบัติ 
เพื่อใหเกิดทักษะและความชํานาญ สามารถนําไปประกอบเปนอาชีพได  หลักสูตรที่เปดสอนไดแก  
 - ชางกล 
 - ชางไฟฟา 
 - ชางโทรทัศน 
 - การสอนขับรถยนต 
 - การสอนตัดเสื้อ 
 - การสอนพิมพดีด 
 - ชางเสริมสวย 
 - การสอนดนตรี 
 - สอนการแพทยแผนโบราณ 
 - สอนการทาํบัญชี และธุรกิจ ตาง ๆ เปนตน 
  
 สถาบันธุรกิจเอกชน  จะจัดการศึกษานอกระบบใหกับพนักงาน เจาหนาที่หรือคนงาน
ของบริษัทหรือโรงาน เชน กลุมธนาคาร  บริษัท หางหุนสวน  และโรงงาน  สวนใหญจะเนนผูที
อานไมออกเขียนไมไดไปจนถึงการอบรมวิชาชีพเฉพาะดาน การใหความรูเกี่ยวกับการงานใน   
หนาที่และเรื่องทั่ว ๆ ไป  ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน  นอกจากนั้นยังทํากิจกรรมในลักษณะ
ใหบริการขาวสารขอมูลตาง ๆ เชน มุมที่อานหนังสือพิมพ  หองสมุด  ขาว  หนังสือพิมพรายวัน       
วารสาร   รายปกษ เปนตน  นอกจากนั้นยังจัดใหมีทีมวิทยากรใหความรูนอกสถานที่ดวย 
 สําหรับกรมการศึกษานอกโรงเรียน ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบการจัดการศึกษานอกระบบ    
โรงเรียนเปนหลัก และจะประสานกับหนวยงานอื่น ๆ เพื่อจัดการศึกษานอกระบบแกประชาชนโดย
ทั่ว ๆ ไป  ซ่ึงมีขอบขายดังนี้ 
 การจัดการศึกษานอกระบบของกรมการศึกษานอกโรงเรียน  มุงพัฒนาประชาชนใน
ชนบทใหความรู ความเขาใจ พรอมที่จะรับการบริการและใหความรวมมือกับหนวยงานของรัฐบาล
และเอกชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูของตนเอง  ครอบครัวและชุมชนใหดีขึ้น      โดยยึด
หลัก 3 ประการ คือ 
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 1. การใหความรูพื้นฐานในการดํารงชีวิต  เพื่อใหประชาชนไดมีความรูพื้นฐานในการ
ดํารงชีวิต  สามารถคิดเปน  ทําเปน แกปญหาเปน  มีเครื่องมือในการประกอบอาชีพ รูจักหาขอมูล
ตาง ๆ มาประกอบการคิดการตัดสินใจในการดํารงชีวิตประจําวัน  การจัดกิจกรรมนอกระบบ      
โรงเรียนประเภทนี้ เชน หลักสูตรการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐาน  การศึกษาสําหรับกลุม        
เปาหมายพิเศษ  การศึกษาเพื่อชุมชนเขตภูเขา  และหลักสูตรการศึกษาระบบสายสามัญระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน – ตอนปลาย โดยวิธีเรียนแบบชั้นเรียน วิธีเรียนทางไกล และ
วิธีเรียนดวยตนเอง  เปนตน 
 2. การใหบริการขอมูลขาวสารที่ทันตอเหตุการณ  เมื่อประชาชนมีความรูพื้นฐานอยูใน
ระดับหนึ่งแลว จําเปนที่จะตองไดรับขอมูลขาวสารและมีความรูใหม ๆ ที่จําเปนและทันตอ         
เหตุการณอยูเสมอ  เพื่อปรับปรุงใหดีขึ้น   การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานชวยใหประชาชนมีแหลง
ขาวสารขอมูลใหม ๆ  เพื่อการศึกษาคนควาชวยสรางเสริมนิสัยรักการอาน ปองกันการลืมหนังสือ
และไดพัฒนาตนเอง ซ่ึงเปนการพัฒนาคุณภาพของคนใหสูงขึ้น  การจัดกิจกรรมประเภทนี้ เชน      
ที่อานหนังสือประจําหมูบาน  หองสมุด  ศูนยการเรียนชุมชน เปนตน 
 3. การเพิ่มพูนความรูทักษะวิชาชีพ  จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มี
วิทยาการใหม ๆ เกิดขึ้นเสมอ  ดังนั้น บุคคลจึงจําเปนตองไดรับความรูและทักษะเพิ่มเติมเพื่อ
ปรับปรุงอาชีพใหดีขึ้น  รวมทั้งไดปรับปรุงการดํารงชีวิตของตนเอง  และครอบครัว  การจัด
กิจกรรมประเภทนี้ เชน การจัดกลุมสนใจ  การฝกอบรมและการเผยแพรความรู ตาง ๆ ดานอาชีพ  
เปนตน 
 

 สําหรับบทบาทหนาทีของกรมการศึกษานอกโรงเรียนนั้น  มีบทบาทหนาที่ตอง
ดําเนินการเอง  รวมกับหนวยงานอื่นและสงเสริมหนวยงานอื่น ดังนี้ 
 บทบาทหนาท่ีท่ีตองดําเนินการเอง ไดแก 
 1. จัดการศึกษานอกระบบเพื่อแกไขการไมรูหนังสือและใหการศึกษาทดแทนแกผูขาด
โอกาสทางการศึกษาในการศึกษาในระโรงเรียนปกติ 
 2. จัดฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เพื่อนําไปเสริมความสามารถในการดํารงชีวิตและ
ประกอบอาชีพของตนเองได 
 3. จัดบริการสงเสริมการอาน  พิพิธภัณฑทางการศึกษา  การศึกษาทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี   การศึกษาทางสื่อมวลชน และการจัดการศึกษานอกระบบในรูปแบบที่เหมาะสม
อ่ืน ๆ  เพื่อสงเสริมความรู ความสามารถใหกับประชาชน สําหรับเปนแนวทางในการปรับปรุง
คุณภาพชีวิต ความเปนอยู  การพัฒนาชุมชนและการเปนพลเมืองที่ดี 
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 4. สงเสริมการวางแผนแบบจุลภาค  ปรับปรุงโครงสรางการบริหารใหมีความคลองตัว 
และสงเสริมใหประชาชนหรือองคกรทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการบริหารงานมากขึ้น 
  
 5. นิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลดําเนินงานการจัดการศึกษา โครงการ  โดยการ
วิจัย และพัฒนาคุณภาพงานการศึกษานอกระบบและพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับบทบาทที่
เปลี่ยนแปลงไปตามการปรับเปลี่ยนทางสังคม 
  

 บทบาทที่ดําเนินงานรวมกับหนวยงานอื่น  โดยนําเอากิจกรรมการศึกษานอกระบบใน
ความรับผิดชอบไปรวมเปนกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาชุมชน  สังคม และประเทศชาติ         
รวมกับหนวยงานอื่นในการชวยเหลือ ประสานงาน ระดมทรัพยากรและสรรพกําลังจากหนวยงาน
อ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชน แลกเปลี่ยนความรวมมือซ่ึงกันและกันในการจัดกิจกรรมทางการศึกษา
นอกระบบ  เชน  การดําเนินรวมกับกรมพัฒนาชุมชน   กรมการปกครอง   กรมราชทัณฑ  
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  และหนวยงานเอกชนอื่น 
ๆ 
 สงเสริม สนับสนุนและอุดหนุนใหหนวยงานอื่นดําเนินงาน  เปนการแสวงหาความ     
ชวยเหลือจากองคกรตาง ๆ ทั้งในและนอกประเทศ นํามาจัดสรรใหหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ไปชวยจัดการศึกษานอกระบบในพื้นที่ตลอดจนกระตุนสงเสริมใหหนวยงานอื่นๆเปนผูดําเนินงาน 
 

ตอนที่  5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับบทบาทของพระสงฆกับการศึกษานอกโรงเรียนและการพัฒนา
สังคม มีดังตอไปนี้ 

 

 สุภา   นวกรรมิก (2528 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยโดยการสํารวจกิจกรรมของพระสงฆ
ในภาคคณะสงฆที่ 2 เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน  พบวา       พระสงฆที่มีจํานวนพรรษาและวุฒิ
การศึกษาแตกตางกัน  จะมีสวนรวมในกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนแตกตางกันอยางมี            
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05           และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการ           
จัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และยังพบวา 
ขนาด  ประเภท  รายได     และที่ตั้งวัดแตกตางกันมีความสัมพันธกับการจัดกิจกรรมการศึกษา  
นอกโรงเรียนที่ระดับนัยสําคัญ .05 
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 เตือนใจ  ทองเจริญศิริกุล (2530 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เร่ือง    "ความคิดเห็นของ  
พระสงฆและคณะกรรมการสภาตําบลตอการจัดการศึกษานอกโรงเรียนของวัด ในอําเภอ 
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม"   ผลการวิจัยพบวา   พระสงฆและคณะกรรมการสภาตําบลมี   ความ
คิดเห็นวา   วัดจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนโดยสวนรวมอยูในเกณฑปานกลาง         และ
พบวา      ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางความคิดเห็นของพระสงฆกับ                      
คณะกรรมการสภาตําบลตอการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของวัด  สวนความตองการของ
พระสงฆและคณะกรรมการสภาตําบลในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของวัดอยูในเกณฑ
มาก   สําหรับปญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของวัดที่พบ    ไดแก 
การที่ชาวบานสวนใหญคิดวาพระสงฆควรปฏิบัติหนาที่ในการสอนศีลธรรมเทานั้น   ขาดการ
อบรมความรูในดานตาง ๆ  แกพระสงฆ  พระสงฆขาดการประสานงานกับหนวยงาน ที่เกี่ยวของ        
พระสงฆขาด    ขอมูลที่จําเปนตอการมีสวนรวมในการพัฒนาชนบท 

 

 กนานุช   เล็กวิจิตร (2530 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง "บทบาทพระสงฆที่มีตอการศึกษา
นอกโรงเรียน : ศึกษากรณีจังหวัดสมุทรสาคร" ผลการวิจัยพบวา พระสงฆที่มีบทบาทตอการศึกษา
นอกโรงเรียนมากมีจํานวนรอยละ 30.41 และมีบทบาทนอยจํานวนรอยละ 64.59  และเมื่อทดสอบ
สมมติฐานก็พบวา อายุพรรษา  ตําแหนง  ระดับการศึกษา  และการติดตอกับเจาหนาที่ของกรมการ
ศึกษานอกโรงเรียน มีผลกับบทบาทพระสงฆที่มีตอการศึกษานอกโรงเรียน  สวนอายุและความรู
ความเขาใจในงานการศึกษานอกโรงเรียนนั้นไมมีผลกับบทบาทพระสงฆที่มีตอการศึกษานอก   
โรงเรียน   สวนปญหาที่พบในการดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนของพระสงฆไดแก ประชาชน
ไมมี เวลามารวมกิจกรรม   พระสงฆมีความรูพื้นฐานทางการศึกษานอย  ความบกพรองใน              
การประชาสัมพันธ  การประสานงาน และการติดตามผลของเจาหนาที่ ตลอดจนถึงเรื่องขอจํากัดใน
เรื่องงบประมาณทําใหขาดแคลนวัสดุอุปกรณ    สวนขอเสนอแนะที่ผูวิจัยไดเสนอแนะไวเพื่อให
การดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนของพระสงฆดีขึ้นไดแก การจัดประชุมสัมมนานโยบาย
การศึกษานอกโรงเรียนแกพระสงฆ  ขยายชั้นเรียนการศึกษาผูใหญสายสามัญแกพระสงฆ  เพิ่มการ
ประชาสัมพันธ และจัดการศึกษานอกโรงเรียนในลักษณะโครงการเคลื่อนที่ใหมากขึ้น โดยใชวัด
เปนศูนยกลางการจัดกิจกรรมของชุมชน 

 

 โกศัลย   ตั้งใจ (2533 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เร่ือง การมีสวนรวมของพระสงฆในการ
จัดการศึกษานอกโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ โดยกลุมตัวอยางที่ใชเปนพระสงฆในจังหวัด
ชัยภูมิ จํานวน 189 รูป เฉพาะพระสงฆที่ผานการบวชเรียนมาแลว 1 พรรษา และอยูในวัดที่มีการ   
จัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนอยางนอย 1 กิจกรรม    ผลการวิจัยพบวา    พระสงฆมีสวนรวม
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ในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนในระดับต่ํา ลักษณะการมีสวนรวมมี 2  ลักษณะคือ    เปนผูให
ความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ที่ไปจัดดําเนินการในพื้นที่ และเปนผูคิดริเร่ิมสรางโครงการและ
จัดดําเนินการเอง แตสวนใหญจะเปนผูใหความรวมมือแกหนวยงานตาง ๆ ที่ไปจัดในพื้นที่มากกวา
การเปนผูคิดริเร่ิมเอง  โดยรูปแบบการมีสวนรวมประกอบดวย การประชาสัมพันธชักชวนชาวบาน 
การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ อาคารสถานที่ และแรงงาน  การประชุมรวมออกความคิดเห็น รวม
แกปญหา คิดตัดสินใจ เปนวิทยากร เปนผูประสานงาน รวมรับผิดชอบในการบริหารจัดการ
ควบคุมดูแล สละทุนทรัพย รวมวางแผนจัดโครงการลงหมูบาน   และรวมติดตามประเมินผล    
ตามลําดับ  ปจจัยที่สัมพันธกับการมีสวนรวม พบวา การติดตอกับเจาหนาที่  ตําแหนงหนาที่ในวัด  
การไดรับความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาและการศึกษา     และแรงจูงใจ เปนชุดปจจัยที่มี     
ความสัมพันธในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนไดถึงรอยละ 57.29        และปญหาอุปสรรคและ
ความเห็นของพระสงฆในการมีสวนรวม    พบวา     ประชาชนไมสนใจกิจกรรม  ขาดแคลนวัสดุ
อุปกรณและ   งบประมาณ  หนวยงานราชการไมคอยจริงใจในการปฏิบัติงานและผูนําชุมชนไมให
ความรวมมือ  

 

 สมคิด   เพ็งอุดม (2535 : บทคัดยอ) ไดศึกษาบทบาทของพระสงฆที่มีตองานพัฒนา     
ชุมชนตามทรรศนะของพระสงฆและเจ าหนาที่ ส่ีกระทรวงหลักระดับตําบลในจังหวัด
สมุทรสงคราม โดยใชกลุมตัวอยาง จํานวน 199 คน พบวา เจาอาวาส พระลูกวัด เกษตรตําบล 
พัฒนากร สาธารณสุขตําบล และครู คปต. มีทรรศนะเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆที่มีตอการ
พัฒนาสังคมและวัฒนธรรมอยูในระดับมาก   ดานการเมืองการปกครอง     ดานการศึกษา   และ
ดาน       สาธารณสุขอยูในระดับปานกลาง    สวนดานเศรษฐกิจและอาชีพอยูในระดับนอย      และ
เมื่อเปรียบเทียบทรรศนะระหวางกลุมพบวา มีทรรรศนะเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆที่มีตอการ
พัฒนาชุมชนดานเศรษฐกิจและอาชีพ และดานการเมืองการปกครองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  ดานการศึกษาและดานการสาธารณสุขแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  สวนดานสังคมและวัฒนธรรมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

 สุพจน   บันเทิง (2536 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอบทบาทในการ
พัฒนาชนบทของพระสงฆ : ศึกษากรณีอําเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี วัตถุประสงคใน
การวิจัยเพื่อทราบถึงบทบาที่พระสงฆแสดงออกในการพัฒนาชนบท และปจจัยดานอายุ  อายุ
พรรษา  การดํารงตําแหนงทางการปกครอง  การศึกษา  ความรูความเขาใจในการพัฒนาชนบท  การ
ไดรับขาวสารการพัฒนา ที่มีผลตอการแสดงบทบาท  ตลอดจนปญหาและอุปสรรคที่มีตอการแสดง
บทบาท  ผลการวิจัยพบวา พระสงฆไดแสดงบทบาทเปนผูสนับสนุนมากที่สุด  รองลงมาเปน
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บทบาทผูประสานงานและบทบาทเปนผูนํา ตามลําดับ  พระสงฆที่มีปจจัยเหลานี้คือ อายุมาก  
พรรษามาก  ดํารงตําแหนงทางการปกครอง  มีการศึกษาทางปริยัติธรรมสูง  มีความรูความเขาใจใน
การพัฒนามาก    และไดรับขาวสารการพัฒนามาก จะมีบทบาทในการพัฒนาชนบทมากกวา     
พระสงฆที่มีปจจัยเหลานี้นอย   แตพระสงฆที่มีการศึกษาทางโลกสูงไมไดมีบทบาทในการพัฒนา
ชนบทมากกวาพระสงฆที่มีการศึกษาทางโลกต่ํา        สวนปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเกิด
จากพระสงฆ ประชาชน ผูนําทองถ่ิน งบประมาณ และอื่นๆ เชน   เจาหนาที่   สภาพแวดลอม 
กฎระเบียบ เปนตน 

 

 รุงโรจน   คําแนน (2538 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอบทบาทการ
พัฒนาชุมชนของเจาอาวาส :  ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดเพชรบุรี  ผลการศึกษาพบวา   เจาอาวาสมี
บทบาทพัฒนาชุมชนในกิจกรรมพัฒนาจิตใจมากที่สุด รองลงมาไดแก    การสงเสริมและพัฒนา
การศึกษา การอนุรักษส่ิงแวดลอมและธรรมชาติ การพัฒนาเพื่อจัดระเบียบชุมชน การพัฒนา
สาธารณสุข การสงเสริมการมีสวนรวม การฝกอบรมพัฒนาอาชีพ     การสงเสริมการเกษตร และ
กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาอื่น ๆ   สําหรับปจจัยที่มีความสัมพันธตอบทบาทการพัฒนาชุมชน     
ไดแก ความเกี่ยวพันธกับชาวบานและความรูความเขาใจในการพัฒนาชุมชน    สวนปญหาและ
อุปสรรคในการพัฒนาเกิดจากการขาดความรวมมือจากประชาชนมากที่สุด รองลงมา   ไดแก      
งบประมาณไมเพียงพอ เจาหนาที่ทางราชการขาดความจริงจังในการพัฒนา ผูนําทองถ่ินขาดความ
สนใจในการพัฒนา สุขภาพรางกายของเจาอาวาส เจาอาวาสขาดความรูความเขาใจในการทํางาน
พัฒนา และอ่ืน ๆ ตามลําดับ 

 

  กฤษฎา   นันทเพชร (2540 : บทคัดยอ) ไดศึกษาทัศนคติของพระสงฆตอบทบาทพัฒนา
สังคม พบวา ในภาพรวมพระสงฆที่ศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆใน
อนาคตวา นอกเหนือจากการเผยแผธรรมแลวพระสงฆควรมีบทบาทในดานการใหการศึกษาและ
พัฒนาดานจิตวิญญาณของประชาชน    ในสวนของทัศนคติตอบทบาทของพระสงฆในการพัฒนา
สังคมนั้น พระสงฆที่ศึกษาเห็นดวยอยางยิ่งตอการมีบทบาทในการพัฒนาสังคมในภาพรวม        
ดาน ตาง ๆ   ก็พบวา    พระสงฆที่ศึกษาเห็นดวยอยางยิ่งตอการมีบทบาทในการพัฒนาสังคมดาน    
ตาง ๆ โดยเรียงลําดับการใหความสําคัญฯจากบทบาทดานพัฒนาจิตวิญญาณ     บทบาทดาน         
สงเสริมและ  อนุรักษศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม   บทบาทดานเผยแผธรรม บทบาทดานให
การศึกษาและบทบาทดานสังคมสงเคราะห 
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 สุภา   อุทโท (2541 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง บทบาทของพระสงฆไทยใน 2 ทศวรรษ
หนา มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาถึงบทบาทที่พระสงฆควรทําในการพัฒนาสังคมเพื่อใหสอดรับกับการ
เปล่ียนแปลงของสังคมไทยในอีก 2 ทศวรรษหนา  ผลการศึกษาพบวา บทบาทพระสงฆไทยใน 2 
ทศวรรษหนา ควรมีบทบาท 3 ดานดวยกัน คือ บทบาทตอตนเอง ไดแก การศึกษาพระธรรมวินัยให
แตกฉาน  บทบาทตอองคกรสงฆ ไดแก การจัดวัดใหสงบ สะอาด และมีที่ปฏิบัติธรรม จัดกิจกรรม
ตาง ๆ  ในวัดใหหลากหลายขึ้น   ตั้งวิทยาลัยพัฒนาพระสังฆาธิการทั่วประเทศและปรับปรุง       
พระราชบัญญัติคณะสงฆใหทันสมัยมากยิ่งขึ้น  และบทบาทตอสังคม ไดแก การเรียนรูวิชาการ   
ทางโลก   และสภาพสังคม    สอนศีลธรรมแกประชาชนทุกระดับ ใหคําปรึกษาปญหาชีวิตแก
ประชาชน ใหการศึกษาแกคนในชุมชน สงเคราะหคนในชุมชน ประสานงานกับกลุมตาง ๆ          
สงเสริมและพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   และจัดตั้งกลุม
ตาง ๆ 

 
สรุป 

 จากการศึกษาเอกสารและผลการวิจัยตาง ๆ   สรุปไดวา หลักการพัฒนาการศึกษานอก
โรงเรียนในปจจุบัน รัฐไดมีนโยบายระดมสรรพกําลังและประสานงานในการใชทรัพยากรรวมกัน
เพื่อจัดการศึกษานอกโรงเรียนระหวางภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งมีการสนับสนุนใหทองถ่ินและ
ชุมชนเขามามีบทบาทในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนใหกวางขวาง           และมี
ประสิทธิภาพ       สามารถสนองตอบตอสภาพปญหาและความตองการของชุมชนไดอยางทั่วถึง  
ดังนั้น   รัฐจึงไดมีมาตรการหลักในการสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชน     หนวยงานภาครัฐและ
เอกชนโดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรทางศาสนาหรือองคกรอื่น ๆ ในสังคม ไดมีสวนรวมในการจัด     
กิจกรรมทางการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อเปนเครือขายและขยายผลออกไปในทองถ่ินและชุมชน      
พระสงฆในฐานะผูนําทองถ่ินที่สําคัญของชุมชน จึงตองมีบทบาทในการจัดกิจกรรมการศึกษานอก
โรงเรียนและรวมพัฒนาสังคม เพื่อกอใหเกิดกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนในชุมชน
นั้น ๆ โดยอาศัยแนวทางในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน 3 แนวทาง    คือ การใหบริการความรู
พื้นฐานแกประชาชนเพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต   การใหบริการดานขาวสารขอมูลของ   
ภาครัฐแกประชาชนในทองถ่ิน  สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาทักษะดานอาชีพของประชาชน
ใน     ทองถ่ิน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการกินดีอยูดี สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข 
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บทที่ 3 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 ในการวิจัยเร่ือง ลักษณะของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของวัดในจังหวัด
ราชบุรี   เปนการวิจัยเชิงบรรยาย  (Descriptive Research)   เก็บขอมูลโดยใชแบบทดสอบ         
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ  ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนตามที่ไดกําหนดไวดังนี้  

1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. วิธีและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
 ประชากรที่ตอบแบบสอบถาม และใหสัมภาษณ ไดแก เจาอาวาส  ในจังหวัด

ราชบุรี จํานวน 3 6 3  รูป 
 2 .  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

2.1 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม ไดแกเจาอาวาส ในจังหวัดราชบุรี  ซ่ึงผูวิจัย
ไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชตารางของ Krejcie and Morgan  (อางถึงใน บุญชม        
ศรีสะอาด 2535 : 40) จะไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 186 รูป   โดยในการสุมตัวอยางนั้นใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling)   มีการขั้นตอนการสุมตัวอยาง ดังนี้ 

  2.1.1 แบงจํานวนเจาอาวาสวัด หรือรักษาการเจาอาวาสวัด ออกตามแตละ
อําเภอในจังหวัดราชบุรี  ซ่ึงมีทั้งหมด 9 อําเภอ  ไดแก  อําเภอเมือง    โพธาราม    บางแพ  บานโปง  
ดําเนินสะดวก  ปากทอ   จอมบึง  สวนผึ้ง  วัดเพลง   รวมจํานวนวัดทั้งหมด 3 6 3 วัด   

  2.1.2  จากนั้นคํานวณหาสัดสวนจํานวนเจาอาวาสที่จะเปนกลุมตัวอยาง
ในแตละอําเภอ โดยเทียบกับจํานวนประชากร  และคิดคํานวณ โดยใชสูตร 

(จํานวนเจาอาวาสในอําเภอ x  กลุมตัวอยาง = จํานวนเจาอาวาสวัดที่เปนตัวอยางของแตละอําเภอ) 
                            จํานวนประชากร 

  2.1.3 เมื่อคํานวณสัดสวนของกลุมตัวอยางในแตละอําเภอไดแลว  จากนั้น
ทําการเลือกกลุมตัวอยาง โดยใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย คือการจับฉลาก  ใหไดครบตามจํานวน
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ของขนาดกลุมตัวอยางในแตละอําเภอ   จึงไดเจาอาวาสที่เปนกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ทั้งส้ิน 
จํานวน 1 8 6 รูป       ดังรายละเอียดที่ไดแสดงไวในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1  แสดงจํานวนเจาอาวาสที่เปนประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

อําเภอ จํานวนประชากร จํานวนกลุมตัวอยาง 
เมือง 

โพธาราม 
บานโปง 
บางแพ 

ดําเนินสะดวก 
ปากทอ 
จอมบึง 
วัดเพลง 
สวนผึ้ง 

 

92 
67 
55 
29 
25 
39 
29 
7 

19 

46 
35 
28 
15 
13 
20 
15 
4 

10 

รวม   9  อําเภอ 363  รูป 186  รูป 
 

  2.2  กลุมตัวอยางที่ใชในการสัมภาษณ ไดแก เจาอาวาสที่มีผลงานการจัดกิจกรรม
การศึกษานอกโรงเรียนโดดเดนเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป  ซ่ึงไดจากการเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธี
สังคมมิติ  (Sociometric)  จํานวน 5 รูป     ในการคัดเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีสังคมมิตินั้น กระทํา
โดยการใหเจาอาวาสที่เปนกลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถามเปนผูระบุรายช่ือวัดที่ผลงานการ
ในจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนโดดเดนลงในแบบฟอรม  ที่ผูวิจัยไดแนบแบบฟอรมไป
พรอมกับแบบสอบถาม   จากผูวิจัยไดนําขอมูลมาสรุปและคัดเลือกเจาอาวาสจากวัดที่มีการระบุ
รายช่ือสูงสุด จํานวน 5 วัด   จึงไดเจาอาวาสวัดที่จะเปนกลุมตัวอยางที่จะใชในการสัมภาษณคร้ังนี้ 
จํานวน 5 รูป  คือ   
  1. พระครูวิฑิตพัฒนโสภณ  เจาอาวาสวัดพระศรีอารย  มีผลงานเดนในดานการจัด
ศูนยการเรียนรูชุมชนวัดพระศรีอารย 
  2. พระอธิการนุชิต   วชิรวุฑฺโฒ  เจาอาวาสวัดขนอน  มีผลงานเดนในดานการ
อนุรักษหนังใหญ 
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  3. พระอธิการสันติ   สนฺติกโร  เจาอาวาสวัดคงคาราม   มีผลงานเดนในดานการ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยรามัญ 
  4. พระสมุหเจริญ   อุทาโน  เจาอาวาสวัดทาราบ  มีผลงานเดนในดานการจัดตั้ง
โรงเรียนแพทยแผนไทย และการรักษาโรคดวยพืชสมุนไพร 
  5. พระครูสุนทรปริยัติคุณ  เจาอาวาสวัดบัวงาม  มีผลงานเดนในดานการเปดสอน
วิชาชีพคอมพิวเตอรในวัด 

 

ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัย 
 ในการวิจัยศึกษาเรื่อง “ลักษณะของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของวัดใน
จังหวัดราชบุรี” ผูวิจัยไดศึกษาตัวแปรตาง ๆ ซ่ึงประกอบดวยตัวแปร ดังตอไปนี้ 

 ตัวแปรที่ศึกษา    การแบงกลุมของตัวแปร 
 1. อายุ     1.1)  ต่ํากวา 40 ป 
       1.2) 41-50  ป 
       1.3) 51-60  ป 
       1.4) มากกวา 60 ป 
 2. จํานวนพรรษา    2.1) ต่ํากวา  15  พรรษา 
       2.2)  16-30  พรรษา 
       2.3)  31-45  พรรษา 
       2.4)  มากกวา  45  พรรษา 
 3. วุฒิการศึกษาทางสายสามัญ  3.1) ประถมศึกษา 
       3.2) มัธยมศึกษาตอนตน 
       3.3) มัธยมศึกษาตอนปลาย 
       3.4) อนุปริญญา 
       3.5) ปริญญาตรี 
 4. วุฒิการศึกษาทางธรรม   4.1) นักธรรมชั้นตรี 
       4.2) นักธรรมชั้นโท 
       4.3) นักธรรมชั้นเอก 
 5. ประสบการณในการดํารงตําแหนงเจาอาวาส    5.1) ต่ํากวา  10  ป 
   5.2) 11-20  ป 
   5.3)  21-30  ป 
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   5.4)  มากกวา 30 ป 
6. ระดับความรูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน  จําแนกออกเปน 3  

ระดับ  ไดแก 
- ระดับสูง  คือ มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต  80 % ขึ้นไป หรือไดคะแนนอยูใน

ระหวาง 20 –25  คะแนน 
   - ระดับปานกลาง คือ  มีคะแนนเฉลี่ยระหวาง 50-79 %  หรือไดคะแนน
อยูในระหวาง 13 –19 คะแนน   

- ระดับต่ํา คือ มีคะแนนเฉลี่ย 49 % หรือต่ํากวา หรือไดคะแนนอยูใน
ระหวาง 0-12  คะแนน   

7.  ลักษณะของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของวัดทั้ง 3 รูปแบบ  คือ 
(1) การใหบริการความรูพื้นฐาน  (2) การสงเสริมเพื่อเพิ่มพูน ความรูและทักษะดานอาชีพ  (3)  
การใหบริการขาวสารขอมูล     โดยในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับลักษณะในการ
จัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของวัด ใน 3  ลักษณะ คือ  
   -  ลักษณะการที่วัดเปนผูริเร่ิมและจัดดําเนินกิจกรรมเอง   
   -  ลักษณะการที่วัดเปนผูใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของหนวยงาน
อ่ืน   
   -  ลักษณะการที่วัดไมไดเปนผูริเริ่มและจัดดําเนินกิจกรรม และไมไดให
การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของหนวยงานอื่น 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในวิจัยคร้ังนี้ แบงออกเปน 2  ชุด คือ 
 ชุดท่ี 1  เปนแบบทดสอบความรูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนและ
แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของวัดในจังหวัดราชบุรี   
ซ่ึงแบงออกเปน  4   ตอน   คือ 
  ตอนที่1   แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของเจาอาวาสผูตอบ
แบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดวย  อายุ   จํานวนพรรษา   วุฒิการศึกษาสายสามัญ   วุฒิการศึกษา     
ทางธรรม  และประสบการณในการดํารงตําแหนงเจาอาวาส   โดยเปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list)  
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  ตอนที่ 2 แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน   เปน
แบบทดสอบเกี่ยวกับ ความรู ความเขาใจในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน ทั้ง 3 รูปแบบ 
คือ การจัดใหบริการความรูพื้นฐาน   การจัดใหความรูเพื่อเพิ่มพูนทักษะและความสามารถดาน
อาชีพ   และการจัดบริการขาวสารขอมูล   โดยในแบบทดสอบความรูจะเปนการวัดความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับ  หลักการ  วิธีการหรือรูปแบบในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน  ซ่ึงผูวิจัยได
สรางขึ้นโดยยึดตามหลักการจัดกิจกรรมทางการศึกษานอกโรงเรียนที่นักการศึกษาหลายทานไดให
ไว   คือ สุนทร    สุนันทชัย, กลา    สมตระกูล, อุดม    เชยกีวงศ, บรรจง    ชูสกุล          และ ปฐม 
นิคมานนท   
  ลักษณะของแบบทดสอบมีลักษณะเปนแบบ ถูก – ผิด (True – False) จํานวน 25 
ขอ โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนไว ดังนี้ คือ ถาตอบถูก ไดคะแนนเทากับ  1  คะแนน   ตอบผิด
ไดคะแนนเทากับ  0  คะแนน    
  สําหรับเกณฑการใหคะแนนจะกําหนดคาคะแนน   โดยใชเกณฑของกรมวิชาการ 
(2543 :14) ซ่ึงมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
  คะแนนเฉลี่ย 80 % ขึ้นไป หรือไดคะแนนอยูในระหวาง 20 –25  คะแนน หมายถึง 
มีความรูในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนอยูในระดับสูง 
  คะแนนเฉลี่ย 50-79 %  คือไดคะแนนอยูในระหวาง 13 –19  คะแนน  หมายถึง    
มีความรูในการจัด   กิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 49 % หรือต่ํากวา คือไดคะแนนอยูในระหวาง  0-12  คะแนน    
หมายถึง มีความรูในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนอยูในระดับต่ํา 
 

  ตอนที่ 3    แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะของการจัดกิจกรรมทางการศึกษานอก  
โรงเรียนของวัด ทั้ง 3 รูปแบบ คือ   การจัดใหบริการความรูพื้นฐาน     การจัดใหความรูเพื่อเพิ่มพูน
ทักษะและความสามารถดานอาชีพ   และการจัดบริการขาวสารขอมูล    ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยได
ศึกษาลักษณะของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของวัดใน 3 ลักษณะ คือ 
  1. ลักษณะการที่วัดเปนผูริเร่ิมและจัดดําเนินกิจกรรมเอง   
  2.  ลักษณะการที่วัดเปนผูใหการสนับสนนุการจัดกิจกรรมของหนวยงานอื่น   
  3.   ลักษณะการที่วัดไมไดเปนผูริเร่ิมและจัดดําเนินกิจกรรม และไมไดใหการ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมของหนวยงานอื่น 
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  ตอนที่ 4  แบบสอบถามเกี่ยวกับ ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะในการจัด      
กิจกรรมทางการศึกษานอกโรงเรียนของวัด มีลักษณะเปนคําถามปลายเปด 
  

 ชุดท่ี 2  เปนแบบสัมภาษณความคิดเห็นของเจาอาวสเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานและ
รูปแบบในการจัดกิจกรรมทางการศึกษานอกโรงเรียนของวัดในจังหวัดราชบุรี   เปนแบบสัมภาษณ
แบบมีโครงสราง (Structured interview)  โดยประเด็นในการสัมภาษณมีดังนี้ 

- สภาพการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน 
- ลักษณะในการดําเนินการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน 
- การมีสวนรวมของชุมชน  และการใหการสนับสนุนขององคกรอ่ืน ๆ ในการจัด

กิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของพระสงฆ 
- ปญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน พรอมทั้ง      

แนวทางแกไข 
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆกับการจัดกิจกรรมการศึกษานอก        

โรงเรียนในปจจุบัน 
 

การสรางเครื่องมือในการวิจัย 
 ในการสรางเครื่องมือในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเปนขั้นตอนดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของการจัดกิจกรรมทางการศึกษานอกโรงเรียน    และ
บทบาทของพระสงฆในสวนที่เกี่ยวของการกับการจัดการศึกษาและงานวิจัยอ่ืนที่เกี่ยวของ เพื่อเปน
แนวทางในการสรางแบบสอบถาม แบบทดสอบและแบบสัมภาษณ ในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 2. สรางแบบสอบถาม แบบทดสอบและแบบสัมภาษณ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมตาม     
วัตถุประสงคของการวิจัย โดยผานการตรวจพิจารณาจากอาจารยที่ปรึกษา 
 3. นําแบบสอบถาม แบบทดสอบ ซ่ึงไดรับการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารย
ที่ปรึกษาไปทดลองใชกับเจาอาวาส กลุมอ่ืนที่ไมใชกลุมเปาหมายในการวิจัยคร้ังนี้ จํานวน 30 รูป  
และแบบสัมภาษณที่สรางขึ้น ไปทดสอบสัมภาษณเจาอาวาส 3 รูป  
 4. นําผลของขอมูลที่ไดจากการนําแบบทดสอบไปทดลองใช มาหาคาความเชื่อมั่น ของ 
คูเดอร ริชารดสัน (Kuder Richardson) K.R.20 (อางถึงใน พวงรัตน  ทวีรัตน 2538 : 123)  ไดคา
ความเชื่อมั่นเทากับ 0.85  
 สวนแบบสอบถาม  และแบบสัมภาษณ ที่ไดรับคืนมาจากการนําไปทดลองใช ผูวิจัยได
นําผลไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา เพื่อชวยปรับปรุงแกไขในเรื่องสํานวนภาษาใหถูกตองและมีความ
ชัดเจนของคําถาม   เพื่อการสื่อสารความหมายไดตรงกันระหวางผูวิจัยกับผูใหขอมูล  
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 5. เมื่ออาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองของเครื่องมือในการวิจัยแลว ผูวิจัยไดนํา
เครื่องมือสําหรับการวิจัยไปใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ มีรายละเอียดการดําเนินการ ดังนี้  
 1. ผูวิจัยขอหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร    เพ่ือขอความ
รวมมือและความอนุเคราะหจากเจาคณะจังหวัดซึ่งเปนผูปกครองพระสงฆในจังหวัดราชบุรี 
ในการเก็บขอมูลจากพระสงฆที่เปนเจาอาวาสหรือรักษาการเจาอาวาส 
 2.  ในการเก็บขอมูลท่ีเปนแบบสอบถามและแบบทดสดบางสวน ผูวิจัยไดจัดสง
แบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางทางไปรษณีย โดยผูวิจัยไดสอดซองติดแสตมป    และจาหนา
ซองถึงตัวผูวิจัย เพ่ือความสะดวกในการสงแบบสอบถามกลับคืนมา  และบางสวนผูวิจัยก็ได
นําแบบสอบและแบบทดสอบไปใหเจาอาวาสที่เปนกลุมตัวอยางกรอกขอมูลดวยตัวเอง 
 3.ในสวนของการเก็บรวบรวมขอมูลที่เปนการสัมภาษณในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยได
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการเดินทางไปสัมภาษณเจาอาวาสที่เปนกลุมตัวอยางดวยตัวเอง 
ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินตามขั้นตอนดังนี้  
  1. ขั้นเตรียมตัวกอนไปสัมภาษณ  ผูวิจัยปฏิบัติดังนี้ 
 1.1 สํารวจรายชื่อของเจาอาวาสวัดที่จะไปสัมภาษณ 
 1.2 กําหนด   วัน  เวลา  และสถานที่ ที่จะไปสัมภาษณ โดยจะแจงใหเจาอาวาส
ที่จะไปสัมภาษณทราบลวงหนา 
 1.3 เตรียมแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นใหพรอม 
 1.4 เตรียมอุปกรณหรือเครื่องมือในการบันทึกเสียง 
 1.5 ซักซอมการสัมภาษณ รวมทั้งวิธีการบันทึกขอมูล 
 2. ขั้นดําเนินการสัมภาษณ  ผูวิจัยปฏิบัติดังนี้ 
  2.1 แนะนําตัวเอง และบอกจุดมุงหมายของการสัมภาษณแกเจาเจาอาวาสที่
สัมภาษณ 
  2.2 สรางความคุนเคยใหเกิดความเปนกันเอง โดยการสนทนาทักทาย 
  2.3 สัมภาษณ โดยใชคําถามตามแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น และในเวลา
ถามอาจถามคําถามใดกอนหรือหลังก็ได ตามความเหมาะสม 
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 3. ขั้นบันทึกผลการสัมภาษณ ผูวิจัยปฏิบัติดังนี้ 
  3.1 ผูวิจัยบันทึกผลการสัมภาษณทันที และไดมีการใชเทปบันทึกเสียงชวยดวย  
  3.2 บันทึกผลการสัมภาษณตามความเปนจริง 
 4. ขั้นปดการสัมภาษณ เมื่อผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณเรียบรอยแลว  ผูวิจัยกลาว
ขอบคุณเจาอาวาสที่ใหสัมภาษณ  พรอมทั้งกลาวคําอําลา 
 

วิธีและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลและหาคาสถิติตาง ๆ ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS/PC+ (The Statistical Package for the Social Sciences Personal Computer Plus) และ
สถิติที่นํามาใชในการวิเคราะหขอมูล มีดังตอไปนี้ 
 1. สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยใชคารอยละ (%) 
 2.ขอมูลเกี่ยวกับระดับความรูในการจัดกิจกรรมทางการศึกษานอกโรงเรียนของ           เจา
อาวาสในจังหวัดราชบุรี นํามาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Χ ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
การวิเคราะหความรูในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของเจาอาวาสในแตละดานใชคารอย
ละ (%) 

 3. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของวัด  
ใชการวิเคราะหหาคารอยละ (%) 
 4. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรม
การศึกษานอกโรงเรียนของเจาอาวาสในจังหวัดราชบุรี จากแบบสอบถามปลายเปดใชการวิเคราะห    
เนื้อหา (Content Analysis) และนําเสนอเปนแบบพรรณนาความ 
 5. การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของเจาอาวาสเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงาน       และ
รูปแบบในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของวัด ที่ไดจากการสัมภาษณ ใชการวิเคราะห     
เนื้อหา (Content Analysis) และนําเสนอเปนแบบพรรณนาความ 
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ตารางที่ 2   สรุปวิธีดําเนินการวิจัย 

ประเด็นท่ีศึกษา 
รายละเอียดของ 

ตัวแปร 
ผูใหขอมูล เคร่ืองมือท่ีใช สถิติท่ีใช

วิเคราะห 
สถานภาพและขอมูลทั่วไป
ของเจาอาวาส ในจังหวัด
ราชบุรี 

- อายุ 
- จํานวนพรรษา 
- วุฒิการศึกษาสายสามัญ 
- วุฒิการศึกษาทางธรรม 
- ประสบการณในการ
ดํารงตําแหนงเจาอาวาส 
 

เจาอาวาส แบบสอบถาม รอยละ (%) 

Χ   
S.D. 

- ระดับความรู ความเขาใจใน
การจัดกิจกรรมการศึกษานอก
โรงเรียนของเจาอาวาสใน
จังหวัดราชบุรี 

ความรู ความเขาใจในการ
จัดกิจกรรมการศึกษา
นอกโรงเรียน 
ประกอบดวย 
  - หลักการ 
  - วิธีการหรือ รูปแบบใน
การจัดกิจกรรมการศึกษา
นอกโรงเรียน 

เจาอาวาส แบบทดสอบ รอยละ (%) 
Χ  

S.D. 
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ตารางที่ 2  (ตอ) 
ประเด็นที่ศึกษา รายละเอียดของตัวแปร ผูใหขอมูล เคร่ืองมือท่ีใช สถิติท่ีใชวิเคราะห
- ลักษณะของการจัดกิจกรรม
การศึกษานอกโรงเรียนของ
วัด  

ลักษณะของการ
ดําเนินการจัดกิจกรรม
การศึกษานอกโรงเรียน
วัด  ประกอบดวย 
  - การที่พระสงฆในวัดมี
บทบาทเปนผูริเริ่มและจัด
ดําเนินการกิจกรรม 
  - การที่ในพระสงฆวัดมี
บทบาทเปนผูใหการ
สนับสนุนการจัดของ
หนวยงานอื่น 
  - การที่พระสงฆในวัด
ไมไดมีบทบาทเปน
ผูดําเนินการเองและไมได
ใหการสนับสนุนแก
หนวยงานอื่น 

เจาอาวาส แบบสอบถาม รอยละ (%) 

- ศึกษาสภาพการดําเนินงาน
ในการจัดกิจกรรมการศึกษา
นอกโรงเรียนของวัด     
ปญหาอุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ 

- สภาพการจัดดําเนินงาน 
- รูปแบบการจัดกิจกรรม
การศึกษานอกโรงเรียนที่
ทําใหมีผลงานออกมาโดด
เดน 
- การมีสวนรวมของ
ชุมชนและการสนับสนุน
จากองคกรอื่น ๆ 
- ปญหาอุปสรรคในการ
จัด และขอเสนอแนะ 
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บทบาทพระสงฆกับการ
จัดกิจกรรมการศึกษานอก
โรงเรียนในปจจุบัน 

เจาอาวาสที่
จัดกิจกรรม
การศึกษา
นอกโรงเรียน
ไดประสบ
ผลสําเร็จ มี
ผลงาน โดด
เดน เปนที่
ยอมรับ
โดยทั่วไป 
จํานวน 5 รูป 

แบบสัมภาษณ
แบบมี
โครงสราง 

วิเคราะห 
เนื้อหา (Content 
Analysis) 
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บทที่ 4 

 

การวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิเคราะหขอมูลการวิจัยเร่ือง  “ ลักษณะของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน
ของวัดในจังหวัดราชบุรี”  นี้      เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย      ผูวิจัยจึงไดนําเสนอ
ผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  การวิเคราะหสถานภาพและขอมูลทั่วไปของเจาอาวาสผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2  การวิเคราะหระดบัความรูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของ
เจาอาวาสในจงัหวัดราชบุรี 
 ตอนที่ 3  การวิเคราะหลักษณะของการจัดดําเนินงานกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน
ของวัดในจังหวัดราชบุรี 
 ตอนที่ 4  การวิเคราะหแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยว ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะใน
การจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของวัดในจังหวัดราชบุรี 
 ตอนท่ี 5  การวิเคราะหขอมูลการสัมภาษณที่ไดจากการประมวลความคิดเห็นของ          
เจาอาวาสเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงาน และรูปแบบลักษณะของการจัดกิจกรรมการศึกษานอก   
โรงเรียนของวัด ที่สามารถจัดไดประสบความสําเร็จ มีผลงานโดดเดน จนเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป  
 

ตอนที่ 1  สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของเจาอาวาสผูตอบแบแบบสอบถาม  
 เปนการนําเสนอการวิเคราะหสถานภาพและขอมูลทั่วไปของเจาอาวาสที่ตอบ

แบบทดสอบความรูเกีย่วกับการจัดกจิกรรมการศึกษานอกโรงเรียนและแบบสอบถามเกี่ยบกับ
ลักษณะของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของวดั ในจังหวัดราชบุรี  จํานวน  186 รูป       
ซ่ึงเปนขอมูลเกี่ยวกับ อายุ   จํานวนพรรษา  วุฒิการศึกษาสายสามญั   วุฒิการศึกษาทางธรรม   
ประสบการณในการดํารงตําแหนงเจาอาวาส   โดยเมื่อจําแนกตามสถานภาพและขอมูลทั่วไป  มี
รายละเอียด ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของเจาอาวาส ในจงัหวัดราชบุรี 
 

สถานภาพและขอมูลทั่วไป จํานวน (รูป) รอยละ คาเฉลี่ย 
(Χ ) 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
1. อายุ 
    1.1   ต่ํากวา  40 ป 
    1.2   41 - 50 ป 
    1.3   51 -  60 ป 
    1.4   มากกวา 60 ป  

 
45 
41 
31 
69 

 
24.2 
22.0 
16.7 
37.1 

 
 
 

 
 
 

รวม 186 100 53.62 14.75 
2. จํานวนพรรษา  
    2.1   ต่ํากวา  15  พรรษา 
    2.2   16 - 30  พรรษา 
    2.3   31 -  45  พรรษา 
    2.4   มากกวา 45 พรรษา 

 
50 
69 
41 
26 

 
26.9 
37.1 
22.0 
14.0 

 
 
 

 
 
 

รวม 186 100 26.54 15.26 
3.  วุฒิการศึกษาดานสายสามัญ 
    3.1   ประถมศึกษา 
    3.2   มัธยมศึกษาตอนตน 
    3.3   มัธยมศึกษาตอนปลาย 
    3.4   อนุปริญญา 
    3.5   ปริญญาตรี 

 
104 
47 
22 
5 
8 

 
55.9 
25.3 
11.8 
2.7 
4.3 

  

รวม 186 100 - - 
4.  วุฒิการศึกษาทางธรรม 
    4.1   นักธรรมชั้นตรี 
    4.2   นักธรรมชั้นโท 
    4.3   นักธรรมชั้นเอก 

 
12 
22 

152 

 
6.5 

11.8 
81.7 

  

รวม 186 100 - - 
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ตารางที่ 3  (ตอ) 
สถานภาพและขอมูลทั่วไป จํานวน (รูป) รอยละ คาเฉลี่ย 

(Χ ) 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
5. ประสบการณในการดํารง
ตําแหนงเจาอาวาส 
    5.1   ต่ํากวา  10 ป 
    5.2   11 - 20 ป 
    5.3   21 -  30 ป 
    5.4   มากกวา 30 ป  

 
 

100 
50 
27 
9 

 
 

53.8 
26.9 
14.5 
4.8 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

รวม 186 100 12.72 10.19 
 
          จากผลการวิเคราะหสถานภาพและขอมูลทั่วไปของเจาอาวาส จํานวน 186 รูป ในตาราง
ที่ 3   สามารถนําเสนอรายละเอียดของขอมูลไดดังนี ้
 อายุ พบวา เจาอาวาสสวนใหญมีอายุมากกวา 60 ป มากที่สุด จํานวน 69 รูป คิดเปนรอย
ละ 37.1  รองลงมาคือ อายุนอยกวา 40 ป จํานวน 45 รูป คิดเปนรอยละ 24.2   อายุระหวาง 41-50 ป 
จํานวน 41 รูป คิดเปนรอยละ 22.0   สวนอายุระหวาง 51-60 ป มีจํานวนนอยที่สุด คือมีจํานวน 31 
รูป คิดเปนรอยละ 16.7   โดยเจาอาวาสมีอายุเฉล่ีย 53.62 ป  (Χ =   53.62 , S.D. =  14.75 ) 
 จํานวนพรรษา พบวา เจาอาวาสสวนมากมีจํานวนพรรษาระหวาง 16-30 พรรษา จํานวน 
69 รูป คิดเปนรอยละ 37.1  รองลงมาคือ จํานวนพรรษาต่ํากวา 15 พรรษา จํานวน 50 รูป  คิดเปน
รอยละ 26.9   และจํานวนพรรษาระหวาง 31-45  พรรษา  จํานวน 41 รูป  คิดเปนรอยละ 22.0 
ตามลําดับ   สวนจํานวนพรรษามากกวา 45 พรรษา  มีนอยที่สุด คือมีจํานวน 26 รูป  คิดเปนรอยละ 
14.0  โดยเจาอาวาสมีจํานวนพรรษาเฉลี่ย  26.54 พรรษา (Χ =   26.54 , S.D. =  15.26 )  
 วุฒิการศึกษาทางสายสามัญ พบวา เจาอาวาสมีวุฒิการศึกษาทางสายสามัญอยูในระดบั
ประถมศึกษามากที่สุด จํานวน 104 รูป  คดิเปนรอยละ 55.9   รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน จํานวน 47 รูป  คิดเปนรอยละ 25.3   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 22 รูป  คิดเปน
รอยละ 11.8  และระดับปรญิญาตรี จํานวน 8 รูป  คิดเปนรอยละ 4.3  ตามลําดับ   สวนระดับ
อนุปริญญา มีนอยที่สุด คือมีจํานวน 5 รูป  คิดเปนรอยละ 2.7 
 วุฒิการศึกษาทางธรรม  พบวา เจาอาวาสสวนใหญมีวุฒิการศึกษาทางนักธรรมอยูใน
ระดับนักธรรมชั้นเอก จํานวน 152 รูป  คิดเปนรอยละ 81.7   รองลงมาคือ ระดับนักธรรมชั้นโท 
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จํานวน 22 รูป  คิดเปนรอยละ 11.8   สวนระดับนักธรรมชั้นตรีมีนอยที่สุด คือมีจํานวน 12 รูป  คิด
เปนรอยละ 6.5 
 ประสบการณในการดํารงตําแหนงเจ าอาวาส   พบวา  สวนมากเจามาอาวาสมี
ประสบการณในการดํารงตําแหนงเจาอาวาสนอยกวา 10 ป จํานวน 100 รูป  คิดเปนรอยละ 53.8  
รองลงมาคือ มีประสบการณในดํารงตําแหนงเจาอาวาสอยูในระหวาง 11-20 ป จํานวน 50 รูป   คิด
เปนรอยละ 26.9  และมีประสบการณในดํารงตําแหนงเจาอาวาสอยูในระหวาง 21-30 ป  จํานวน 27 
รูป     คิดเปนรอยละ 14.5  ตามลําดับ   สวนเจาอาวาสที่มีประสบการณในการดํารงตําแหนงเจา
อาวาสมากกวา 30 ป มีนอยที่สุด คือมีจํานวน 9 รูป  คิดเปนรอยละ 4.8  โดยที่ เจาอาวาสมี
ประสบการณในการดํารงตําแหนงเจาอาวาสเฉลี่ย 12.72 ป (Χ =   12.72 , S.D. =  10.19 ) 
 
ตอนที่ 2     การวิเคราะหระดับความรูในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของเจาอาวาส         

ในจังหวัดราชบุรี 
  

 การวิเคราะหระดับความรูในการจัดกจิกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของเจาอาวาส ใน
จังหวดัราชบุรี   ผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในประเด็นตอไปนี ้  คือ คารอยละของการตอบ
แบบทดสอบความรูในการจดักิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของเจาอาวาส โดยจาํแนกความรูเปน
รายขอ  และคาเฉลี่ย (Χ )  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)  คะแนนสูงสุด (Max)  และคะแนน
ต่ําสุด (Min) ของคะแนนความรูในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของเจาอาวาส  
รายละเอียดดังตารางที่ 4 และ 5 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที่ 4 จํานวนและคารอยละความรูความเขาใจเกี่ยวกบัการจัดกจิกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของเจาอาวาส จาํแนกเปนรายขอ 
 

ตอบถูก ตอบผิด ขอที่ ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1 การเรียนรูที่มีประโยชนสูงสุด คือ การเรียนรูในสิ่งที่สามารถนําไปใชไดในชีวิตประจําวัน 170 91.4 16 8.6 
2 การจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ  ครูผูสอนจะมีบทบาทในการเปนผูคอยอํานวย

ความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู และคอยเปนที่ปรึกษาใหกับนักเรียน 
155 83.3 31 16.7 

3 การศึกษาตลอดชีวิต คือจุดมุงหมายของการศึกษานอกโรงเรียน 84 45.2 102 54.8 
4 ผูใหญทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเรียนรูในสิ่งที่เปนพื้นฐานที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตในสังคม 157 84.4 29 15.6 
5 หนาที่ของครูผูอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู คือ การสงเสริมความสามารถในการชี้นํา

ตนเองของผูเรียน โดยใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรูในสิ่งที่ตองเองตองการรูดวยตนเอง 
147 79.0 39 21.0 

6 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  พระสงฆ คือ องคกรหนึ่งที่มีบทบาทในการจัดการศึกษา
ใหกับชุมชนในรูปแบบตาง ๆ 

118 63.4 68 36.6 

7 กิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนที่จัดใหกับชุมชนตองใชงบประมาณจากทางราชการเพียงอยางเดียว 50 26.9 136 73.1 
8 การนําเอาภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชนมาใชในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน ถือไดวาเปนสิ่งที่มีความ

จําเปนและเปนประโยชน 
161 86.6 25 13.4 

9 การสํารวจความตองการของผูเรียนเปนสิ่งที่ตองทํากอนที่จะจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน 133 71.5 53 28.5 
10 การใชทรัพยากรที่มีอยูในชุมชน ในทองถิ่นนั้น  ๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุดในการจัดกิจกรรมการศึกษา ถือได

วาเปนหลักการที่สําคัญอยางหนึ่งของการจัดการศึกษานอกโรงเรียน 
154 82.8 32 17.2 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
ตารางที่ 4  (ตอ) 

ตอบถูก ตอบผิด ขอที่ ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

11 กิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนเปนการบริการที่จัดขึ้นใหกับประชาชาชนทุกเพศทุกวัยที่มีความสนใจ เพื่อให
ทุกคนมีความเสมอภาคทางการศึกษา 

150 80.6 36 19.4 

12 การจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนเปนกิจกรรมที่ตองอาศัยทรัพยากรและความรวมมือของคนในชุมชน 144 77.4 42 22.6 
13 วัด จัดวาเปนแหลงการเรียนรูในชุมชน 149 80.1 37 19.9 
14 การที่วัดจัดนิทรรศการและกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา ไมไดจัดวาเปนการจัดกิจกรรมการศึกษานอก

โรงเรียน 
83 44.6 103 55.4 

15 การสอดแทรกความรูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกชาวบานในขณะเทศนอบรมธรรมะ จัดไดวาเปน
รูปแบบหนึ่งของกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน 

40 21.5 146 78.5 

16 การเผยแพรขาวสารตาง ๆ ใหแกประชาชนไดรับรู เปนหนาที่ของหนวยงานราชการ ซึ่งไมใชหนาที่ที่พระสงฆ
ควรปฏิบัติ 

131 70.4 55 29.6 

17 การจัดใหมีหองสมุดประชาชนและที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน  จัดเปนการใหบริการทางการศึกษานอก
โรงเรียนรูปแบบหนึ่ง 

118 63.4 68 36.6 

18 การที่หนวยงานตาง ๆ ใชสถานที่วัดในการจัดฝกอบรม ใหความรูในเรื่องตาง ๆ แกชาวบาน  ไมไดถือวา 
พระสงฆ หรือวัดมีบทบาทในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน 

89 47.8 97 52.2 

19 การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม และแผนกบาลีของวัด  จัดวาเปนกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน
ดวย 

66 35.5 120 64.5 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที่ 4 (ตอ) 
 

 
 
 
 

ตอบถูก ตอบผิด ขอที่ ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

20 รูปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน มีความหลากหลาย และมีความยืดหยุน ไมตายตัว 147 79.0 39 21.0 
21 การจัดการศึกษาใหกับผูใหญ ผูสอนจําเปนตองรูและความเขาใจในธรรมชาติของผูเรียน ซึ่งเปนผูใหญ ที่มี

ความแตกตางกันดานประสบการณในชีวิต 
147 79.0 39 21.0 

22 การจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนตองมุงตอบสนองตอสภาพปญหา และความตองการของคนในชุมชน 
ในทองถิ่นนั้น ๆ เปนสําคัญ 

132 71.0 54 29.0 

23 ในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนดานการสงเสริมความรูและทักษะดานอาชีพ ไดมีหลายหนวยงานที่
จัดบริการใหกับประชาชนทั่วไป รวมทั้งพระสงฆสวนรวมดวย 

110 59.1 76 40.9 

24 การจัดดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กกอนเกณฑวัยเรียนในวัด  จัดเปนรูปแบบหนึ่งของการจัดกิจกรรมการศึกษา
นอกโรงเรียน 

101 54.3 85 45.7 

25 งานดานการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนเปนงานที่ซ้ําซอนกับงานของการจัดการศึกษาในระบบ
โรงเรียนตามปกติ 

100 53.8 86 46.2 
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 จากตารางที่ 4  พบวา ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการศกึษานอกโรงเรียน   
ที่เจาอาวาสสวนมากมีความเขาใจถูกตองมากที่สุด คือ ขอที่วา การเรยีนรูที่มีประโยชนสูงสุด คอื   
การเรียนในสิง่ที่สามารถนําไปประยกุตใชไดในชวีิตประจําวัน  คิดเปนรอยละ 91.4  รองลงมาคือ 
ขอที่วา การนาํเอาภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน ถือไดวาเปนสิ่ง
ที่มีความจําเปนและมีประโยชน คิดเปนรอยละ 86.6  และขอที่วา ผูใหญทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเรียนรูใน
ส่ิงที่เปนพื้นฐานที่จําเปนตอการดําเนนิชีวติในสังคม  คิดเปนรอยละ 84.4  ตามลําดับ 
 สวน ความรู ความเขาใจเกีย่วกับการจัดกจิกรรมการศึกษานอกโรงเรียน ที่เจาอาวาสสวน
ใหญมีความเขาใจไมถูกตองมากที่สุด คือ ขอที่วา การสอดแทรกความรูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตใหแกชาวบานในขณะเทศนอบรมธรรมะ จัดไดวาเปนรูปแบบหนึ่งของกิจกรรมการศึกษานอก   
โรงเรียน  คิดเปนรอยละ 78.5  รองลงมาคือ ขอที่วา กิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนที่จัดขึ้นใหกบั
ชุมชน ตองใชงบประมาณจากทางราชการเพียงอยางเดยีว คิดเปนรอยละ 73.1  และขอที่วา การ
จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม และแผนกบาลีของวัด จัดวาเปนกิจกรรมการศึกษานอก    
โรงเรียนดวย คิดเปนรอยละ 64.5  ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 5  จํานวนและคารอยละของเจาอาวาสในจังหวดัราชบุรี จําแนกตามระดับความรูเกี่ยวกบั

การจัดกจิกรรมการศึกษานอกโรงเรียน  และคาคะแนนเฉลี่ย (Χ ) คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) คะแนนสูงสุด (Max.)   และคะแนนต่าํสุด (Min.) ของคะแนนความรูใน
การจัดกจิกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของเจาอาวาสในจงัหวัดราชบุรี 

 

ระดับความรู จํานวน 
(รูป) 

รอยละ คาเฉลี่ย 
Χ  

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 
1. ความรูระดับสูง   (ได  20-25 คะแนน) 
2. ความรูระดับปานกลาง  ( ได 13-19  คะแนน)  
3. ความรูระดับต่ํา      ( ได 0-12 คะแนน) 

51 
107 
28 

27.4 
57.5 
15.1 

  

รวม 186 100 17.35 3.69 
 ( Max = 23 , Min = 10 ) 
 จากตารางที่  5  พบวา  เจาอาวาสในจังหวัดราชบุรีสวนใหญ  มีความรูในการจัด              
กิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง  คิดเปนรอยละ 57.5   รองลงมาคือ ความรู
ระดับสูง  คิดเปนรอยละ 27.4    สวนความรูระดับต่ํา มีจํานวนนอยที่สุด  คิดเปนรอยละ 15.1      
โดยจากการตอบแบบทดสอบ 25 ขอ เจาอาวาสมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
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การศึกษานอกโรงเรียน ไดคะแนนเฉลี่ย (Χ ) เทากับ 17.35  ค าสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( S.D) 
เทากับ 3.69   โดยมีผูที่ไดคะแนนสูงสุด คือ 23 คะแนน  สวนคะแนนต่ําสุด คือ 10 คะแนน 
 

ตอนที่ 3    การวิเคราะหลักษณะของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของวัดในจังหวัด
ราชบุรี   

   

 การวิเคราะหลักษณะของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของวัดในจังหวดัราชบุรี  
ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหในสวนของภาพรวมทัง้ 3 ดาน คือ ดานการจดับริการใหความรู 
พื้นฐาน  ดานการสงเสริม เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความสามารถดานอาชีพ  และดานการบริการ
ขาวสารขอมูล  มีรายละเอียดดังตารางที่ 6 
 

ตารางที่ 6  ลักษณะของการจดักิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนดานการจดับริการใหความรูพื้นฐาน 
 

กิจกรรม วัดไมได
ดําเนินการ 

วัดจัด 
ดําเนินการเอง 

วัดใหการ
สนับสนุน 

1.จัดการศึกษาผูใหญสายสามัญระดับ ม.ตน และ ม. 
ปลาย  

96 
(51.6) 

5 
(2.7) 

85 
(45.7) 

2.จัดดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กกอนวยัเรียน  

 

70 
(37.6) 

29 
(15.6) 

87 
(46.8) 

3.จัดโครงการธรรมะจาริกสัญจร ออกเผยแพรธรรมะ
เคล่ือนที่ตาม ชุมชนและสถานศึกษาตาง ๆ  

55 
(28.5) 

89 
(47.8) 

44 
(23.7) 

4.จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแกเยาวชน 

  

26 
(14.0) 

104 
(55.9) 

56 
(30.1) 

5. อบรมคุณธรรม  จริยธรรมแกผูตองขังใน เรือนจํา  

 

112 
(60.2) 

27 
(14.5) 

47 
(25.3) 

6.อบรมพัฒนาดานจิตใจ เชน จัดโครงการอบรม
วิปสสนา หรือ  ปริวาสกรรม 

51 
(27.4) 

100 
(53.8) 

35 
(18.8) 

7.อบรมใหความรูแกพระภิกษุสามเณรและประชาชน 
ทั่วไปเกี่ยวกับการอนุรักษธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และ 
สัตวปา  

30 
(16.1) 

70 
(37.6) 

86 
(46.2) 
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ตารางที่ 6 (ตอ) 
กิจกรรม วัดไมได

ดําเนินการ 
วัดจัด 

ดําเนินการเอง 
วัดใหการ
สนับสนุน 

8.อบรมใหความรูเกี่ยวกับการอนุรักษ การฟนฟูประเพณ ี  
ศิลปวัฒนธรรมประจําทองถ่ินที่มีอยูในชุมชน 

19 
(10.2) 

80 
(43.0) 

87 
(46.8) 

9.จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกบัการเมืองการปกครอง    
การเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญใหม  

47 
(25.3) 

21 
(11.3) 

118 
(63.4) 

10.จัดตั้งศูนยการเรียนชุมชนในวัดหรือในชุมชน  

 

63 
(33.9) 

32 
(17.2) 

91 
(48.9) 

11.จัดตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย  

 

100 
(53.8) 

54 
(29.0) 

32 
(17.2) 

12.จัดการศึกษาปริยัติธรรมแผนกธรรม  

(นักธรรมตรี-นักธรรมเอก) 

13 
(7.0) 

162 
(87.1) 

11 
(5.9) 

13.จัดการศึกษาปริยัติธรรมแผนกบาลี  

 

89 
(47.8) 

48 
(25.8) 

49 
(26.3) 

14. จัดโครงการอบรมสามเณรภาคฤดูรอน 
36 

(19.4) 
107 

(57.5) 
43 

(23.1) 

รวม 807 928 871 

 
 จากตารางที่ 6  ลักษณะของการจัดกจิกรรมการศึกษานอกโรงเรียนดานการจัดบริการให
ความรูพื้นฐานของวัดในจังหวัดราชบุรี ในภาพรวม พบวา ลักษณะของการจัดกจิกรรมในดานนี้วัด
สวนใหญมีบทบาทเปนผูคิดริเร่ิมจัดดําเนนิกิจกรรมเอง  รองลงมา คือมีบทบาทเปนผูใหการ
สนับสนุนการจัดของหนวยงานอื่น และการที่วัดไมไดจัดดําเนินการและไมไดใหการสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมของหนวยงานอืน่ ตามลําดับ  

 เมื่อวิเคราะหในแตละลักษณะของการจัดกิจกรรม พบวา ลักษณะการที่วัดไมไดจัด
ดําเนินการและไมไดใหการสนับสนุนหนวยงานอื่นในการจัดกิจกรรมในดานนี้มากที่ สุด                        
คือ    การอบรมคุณธรรม    จริยธรรมแกผูตองขังในเรือนจํา คิดเปนรอยละ 60.2   รองลงมา   คือ 
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การจัดตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย  คิดเปนรอยละ 53.8  และการจัดการศึกษาผูใหญสาย
สามัญระดับ ม.ตน และ ม.ปลาย      คิดเปนรอยละ 51 

 ลักษณะการทีว่ัดมีบทบาทเปนผูริเร่ิมและจัดดําเนินการเองในการจดักจิกรรมการศึกษา
เพื่อบริการใหความรูพื้นฐาน พบวา กจิกรรมที่วัดไดดําเนินการมากที่สุด คือ การจัดการศกึษา    
พระปริยัติธรรมแผนกธรรม       (นักธรรมตรี-นักธรรมเอก)    คิดเปนรอยละ 87.1    รองลงมาคือ  
การจัดโครงการ อบรมสามเณรภาคฤดูรอน  คิดเปนรอยละ 57.5   และการจัดโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม   แกเยาวชน   คิดเปนรอยละ 55.9  

 สวนลักษณะการที่วัดมีบทบาทในการเปนผูใหการสนับสนุนหนวยงานอื่นในการจดั   
กิจกรรมการศกึษาเพื่อบริการใหความรูพืน้ฐาน  พบวา กิจกรรมที่วดัสวนใหญไดดําเนินการมาก    
ที่สุดคือ การจัดอบรมใหความรูเกีย่วกับการเมือง การปกครอง การเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญใหม  
คิดเปนรอยละ 63.4  รองลงมาคือ การจัดตั้งศูนยการเรยีนชุมชนในวัดหรือในชุมชน  คิดเปนรอยละ 
48.9  และการจัดดําเนินงานศูนยพัฒนาเดก็กอนวัยเรียน    
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ตารางที่ 7  ลักษณะของการจดักิจกรรมดานการสงเสริม เพิ่มพูนความรู และทักษะดานอาชีพ 
 

กิจกรรม วัดไมได
ดําเนินการ 

วัดจัด 
ดําเนินการเอง 

วัดใหการ
สนับสนุน 

15. จัดการฝกอบรม แนะนาํอาชีพใหม ๆ (อาชีพเสริม)
ใหกับชาวบาน เพื่อเปนการเพิ่มรายได  

74 
(39.8) 

6 
(3.2) 

106 
(57.0) 

16. จัดรานคาชุมชน  

 

103 
(55.4) 

11 
(5.9) 

72 
(38.7) 

17. จัดตั้งสหกรณประจําหมูบาน  

 

115 
(61.8) 

7 
(3.8) 

64 
(34.4) 

18. จัดตั้งกลุมออมทรัพย  

 

97 
(52.1) 

10 
(5.4) 

79 
(42.5) 

19. จัดการฝกอบรม ใหความรูเกี่ยวกับการทําเกษตร  
ทฤษฎีใหม  

81 
(43.5) 

9 
(4.8) 

96 
(51.6) 

20.จัดตั้งกลุมอาชีพของกลุมสตรีแมบาน  66 
(35.5) 

3 
(1.6) 

117 
(62.9) 

21. จัดฝกอบรมหรือสาธิตวิชาชีพดานเกษตรกรรม  

 

75 
(40.3) 

2 
(1.1) 

109 
(58.6) 

22. จัดฝกอบรมหรือสาธิตวิชาชีพดานศิลปหัตถกรรม  

 

106 
(53.8) 

4 
(2.2) 

82 
(44.0) 
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ตารางที่ 7 (ตอ) 
กิจกรรม วัดไมได

ดําเนินการ 
วัดจัด 

ดําเนินการเอง 
วัดใหการ
สนับสนุน 

23. จัดฝกอบรมใหความรูดานการแพทยแผนโบราณ   

 

148 
(79.6) 

8 
(4.3) 

30 
(16.1) 

24. จัดฝกอบรมการใชสมุนไพรเพื่อรักษาโรค 85 
(45.7) 

37 
(19.9) 

64 
(34.4) 

รวม 950 97 819 

 
 จากตารางที ่ 7  ลักษณะของการจัดกิจกรรมการศกึษาเพื่อสงเสริม เพิ่มพูนความรู        
และทักษะดานอาชีพของวดัในจงัหวัดราชบุรี ในภาพรวม พบวา ลักษณะของการจัดกิจกรรมใน
ดานนีว้ัดสวนใหญ คือ การที่วัดไมไดจดัดําเนินการและไมไดใหการสนับสนุน  รองลงมาคือ การที่
วัดมีบทบาทเปนผูใหการสนับสนุนการจดักิจกรรมของหนวยงานอืน่ สวนลักษณะการทีว่ดัมี      
บทบาทเปนผูริเร่ิมและจัดดาํเนินการเองนัน้มีนอยที่สุด 
 เมื่อวิเคราะหในแตละลักษณะของการจัดกจิกรรม พบวา  ลักษณะการที่วัดสวนใหญ
ไมไดจดัดําเนนิการและไมไดใหการสนับสนุนหนวยงานอื่นในการจดักิจกรรมการศึกษาเพื่อ
สงเสริม เพิ่มพูนความรู และทักษะดานอาชีพมากที่สุด คือ การจัดฝกอบรมใหความรูดานการแพทย
แผนโบราณ  คิดเปนรอย 79.6  รองลงมาคือ การจัดตั้งสหกรณประจําหมูบาน  คดิเปนรอยละ 61.8    
และการจดัฝกอบรมใหความรูหรือสาธิตวิชาชีพดานศิลปหัตถกรรม  คิดเปนรอยละ 53.8  
 ลักษณะการทีว่ัดมีบทบาทเปนผูริเร่ิมและจัดดําเนินการเองในการจดักจิกรรมการศึกษา
เพื่อสงเสริม เพิ่มพูนความรู และทักษะดานอาชีพ พบวา กิจกรรมที่วดัสวนใหญไดดําเนินการมาก
ที่สุด คือ การจัดฝกอบรมการใชสมุนไพรเพื่อรักษาโรค  คิดเปนรอยละ 19.9  รองลงมาคือ การจดั
รานคาชุมชน  คิดเปนรอยละ 5.9  และการจดัตั้งกลุมออมทรัพย  คิดเปนรอยละ 5.4 
 สวนลักษณะการที่วัดมีบทบาทในการเปนผูใหการสนับสนุนหนวยงานอื่นในการจดั   
กิจกรรมการศกึษาเพื่อสงเสริม เพิ่มพูนความรู และทักษะดานอาชีพ  พบวา การจดัตั้งกลุมอาชีพของ
กลุมสตรีแมบานเปนกจิกรรมที่วัดสวนใหญไดดําเนนิการมากที่สุด คิดเปนรอยละ 62.9  รองลงมา
คือ การฝกอบรมหรือสาธิตวิชาชีพดานเกษตรกรรม  คิดเปนรอยละ 58.6  และการจัดฝกอบรม 
(อาชีพเสริม) ใหกับชาวบานเพื่อเปนการเพิม่รายได  คิดเปนรอยละ 57.0 
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ตารางที่ 8  ลักษณะของการดําเนินการจัดกิจกรรมดานการใหบริการ ขาวสารขอมูล 
 

กิจกรรม วัดไมได
ดําเนินการ 

วัดจัด 
ดําเนินการเอง 

วัดใหการ
สนับสนุน 

25. จัดหองสมดุในวัดหรือในชุมชน  

 

42 
(22.6) 

74 
(39.8) 

70 
(37.6) 

26. ดําเนินการจัดที่อานหนังสือประจําหมูบาน  

 

61 
(32.8) 

48 
(25.8) 

77 
(41.4) 

27. จัดอุทยานการศึกษาหรือแหลงใหความรูในชุมชน 

 

67 
(36.0) 

44 
(23.7) 

75 
(40.3) 

28. จัดโครงการตนไมพูดได  

 

51 
(27.4) 

105 
(56.5) 

30 
(16.1) 

29. สงเสริม เผยแพรใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
แบบพอเพยีง  

52 
(28.0) 

24 
(12.9) 

110 
(59.1) 

30. โครงการ ลานวัด ลานกฬีา ลานใจ ตานภัยยาเสพตดิ  27 
(14.5) 

68 
(36.6) 

91 
(48.9) 

31. จัดโครงการอบรม ใหความรูดานสาธารณสุขพื้นฐาน
เกี่ยวกับวิธีปองกัน และวิธีการรักษาโรคภยัไขเจ็บ   

37 
(19.9) 

24 
(12.9) 

125 
(67.2) 

32. จัดตั้งศูนยวัฒนธรรม หรือพิพิธภัณฑประจําทองถ่ิน 
เปนที่รวบรวมสิ่งของมีคา วัตถุโบราณในชุมชนไว
เพื่อใหคนไดศกึษาหาความรู  

62 
(33.3) 

65 
(34.9) 

59 
(31.7) 

33. ใหคําปรึกษาในการแกไขปญหาชีวิตและ ปญหา
สังคมใหกับชาวบาน  

28 
(15.1) 

81 
(43.5) 

77 
(41.4) 

34. จัดตั้งศูนยบําบัดผูติดยา และเผยแพรใหความรู
เกี่ยวกับสิ่งเสพติดใหโทษ  

77 
(41.4) 

17 
(9.1) 

92 
(49.5) 
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ตารางที่ 8 (ตอ) 
กิจกรรม วัดไมได

ดําเนินการ 
วัดจัด 

ดําเนินการเอง 
วัดใหการ
สนับสนุน 

35. จัดตั้งศูนยประสานงานและชวยเหลือผูประสบความ
เดือดรอน  

73 
(39.2) 

31 
(16.7) 

82 
(44.1) 

36. จัดนิทรรศการใหความรูเกี่ยวกับวันสําคัญทางศาสนา
และ วันสําคัญอื่น ๆ  

16 
(8.6) 

27 
(14.5) 

143 
(76.9) 

37. เทศนธรรมะและอบรมใหความรูเกีย่วกับการพัฒนา
คุณภาพชวีิตใหกับชาวบานในวนัพระและวนัสําคัญ
อ่ืน ๆ  

6 
(3.2) 

167 
(89.8) 

13 
(7.0) 

38. จัดทําหนังสือ หรือส่ือพิมพอ่ืน ๆ เพื่อเผยแพรธรรมะ
และใหความรูดานอื่น ๆ   

47 
(25.3) 

63 
(33.8) 

76 
(40.9) 

39.อบรมเผยแพรธรรมะและขาวสารทั่วไปทางเสียงตาม
สาย    หรือหอกระจายขาว  

32 
(17.2) 

121 
(65.1) 

33 
(17.7) 

40.อบรมเผยแพรธรรมะหรือจัดรายการทางสื่อวิทยุ 
โทรทัศน ส่ือส่ิงพิมพตาง ๆ 

74 
(39.8) 

27 
(14.5) 

85 
(45.7) 

รวม 752 986 1238 

 
 จากตารางที่ 8  ลักษณะของจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนในดานการใหบริการ

ขาวสารขอมูลของวัดในจังหวัดราชบุรี ในภาพรวม  พบวา ลักษณะของการจัดกิจกรรมในดานนี้        
วัดสวนใหญมีบทบาทเปนผูใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของหนวยงานอื่น  รองลงมา   คือ       
มีบทบาทเปนผูคิดริเร่ิม และจัดดําเนินการเอง    และการที่วัดไมไดจัดดําเนินการและไมไดใหการ
สนับสนุน  ตามลําดับ  

 เมื่อวิเคราะหในแตละลักษณะของการจัดกจิกรรม พบวา ลักษณะการที่วัดสวนใหญ
ไมไดเขาไปจดัดําเนนิการ และไมไดใหการสนับสนุนการจดักิจกรรมของหนวยงานอื่นมากที่สุด 
คือ การจัดตั้งศูนยบําบัด รักษาผูติดยา และเผยแพรใหความรูเกีย่วกับสิ่งเสพติดใหโทษ  คิดเปนรอย
ละ 41.4  รองลงมา คือ การอบรมเผยแผธรรมะผานทางสื่อวิทยุ โทรทัศน หรือส่ิงพิมพตาง ๆ  คิด
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เปนรอยละ 39.8  และการจัดตั้งศูนยประสานงานและชวยเหลือผูประสบความเดือดรอน  คิดเปน
รอยละ 39.2  

 ลักษณะการที่วัดสงฆมีบทบาทเปนผูคิดริเร่ิมในดําเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาในดาน
การใหบริการขาวสารขอมูล   พบวา     การเทศนธรรมะและอบรมใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนา  
คุณภาพชีวิตใหกับชาวบานใน       วันพระและวันสําคัญอ่ืน ๆ  เปนกิจกรรมที่วัดไดดําเนินการมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 89.8  รองลงมา คือ การอบรมเผยแผธรรมะและขาวสารทั่วไปทางเสียงตามสาย 
หรือหอกระจายขาว  คิดเปนรอยละ  65.1  และ การจัดทําโครงการตนไมพูดได  คิดเปนรอยละ 56.5 

 ลักษณะการที่วัดมีบทบาทเปนผูใหการสนับสนุนหนวยงานอื่นในดําเนินการจัด           
กิจกรรมการศึกษาในดานการใหบริการขาวสารขอมูล พบวา กิจกรรมที่วัดไดดําเนินการมากที่สุด
คือ การจัดนิทรรศการใหความรูเกี่ยวกับวันสําคัญทางศาสนาและวันสําคัญอื่น ๆ  คิดเปนรอยละ 
76.9  รองลงมาคือ การจัดโครงการใหความรูดานสาธารณสุขพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการปองกันและ
วิธีการรักษาโรคภัยไขเจ็บ  คิดเปนรอยละ 67.2  และ การสงเสริม เผยแพรใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจแบบพอเพียง  คิดเปนรอยละ 59.1 
  

ตอนที่ 4  ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน 
 จากการวิเคราะหขอมูลจากความคิดเหน็ของเจาอาวาส ซ่ึงเปนขอคําถามแบบปลายเปด         
ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหเนื้อหาเกีย่วกับปญหา    อุปสรรคและขอเสนอแนะในการจัด      
กิจกรรมนอกโรงเรียนของวดัในจงัหวัดราชบุรีโดยภาพรวมทั้ง 3 ดาน มีรายละเอียดดังนี ้
 

  ปญหาอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกเรียนของพระสงฆในจังหวัดราชบุรี 
 จากการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปดเกีย่วกบัปญหาอุปสรรคในการจัด    
กิจกรรมการศกึษานอกโรงเรียนของวัดในจังหวดัราชบุรี   สามารถสรุปไดดังนี ้
 1. ขาดงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงาน ทําใหการจดักจิกรรมไมสามารถ
ดําเนินการไดอยางตอเนื่อง และไมสามารถจัดกิจกรรมไดอยางทั่วถึง   
 2.  ชาวบานไมคอยเขารวมกจิกรรม  และหนวยงานรัฐกไ็มใหความสนใจอยางตอเนื่อง  
 3. บุคลากร หรือพระสงฆที่เขามาทํางานไมคอยมีความรูเกี่ยวกับงานดานนี้โดยตรง   
 4.  ขาดอาคารสถานที่ในการจัดกิจกรรม  หนวยงานภาครัฐไมมีงบประมาณในการสราง
อาคารสถานที่  และขาดวัสด ุอุปกรณที่ทันสมัย 
 5.  ขาดการประสานงาน การประชาสัมพันธที่ดี  และการประเมินติดตามผล  
 6.   จัดกิจกรรมที่ไมสอดคลองกับความตองการ หรือปญหาในชุมชน ทาํใหไมเกิด
ประโยชนกับชุมชน  
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 7. กิจกรรมทีจ่ัดมีความซ้ําซอนกับการจดัของหนวยงานอื่น  ทําใหชาวบานที่เขารวม    
กิจกรรมเกดิความเบื่อหนาย และเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณอกีดวย 
 8. ชาวบานไมเขาใจในบทบาทของพระสงฆที่เขาไปทํางานตรงจุดนี ้  ชาวบานจะเขาใจรู
แตวา พระควรมีหนาที่เทศนอบรมสั่งสอนธรรมะใหกบัชาวบาน และพัฒนาอยูแตในวดั เทานัน้ 
 9. สภาพชุมชนที่อยูอยางกระจัดกระจายกนั  ทาํใหเกิดปญหาเรื่องการเดินทางมารวมใน
กิจกรรม    

 
  ความคิดเห็นของเจาอาวาสเกี่ยวกับขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการศึกษา            
นอกโรงเรียน  
 จากการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะของเจาอาวาสเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
การศึกษานอกโรงเรียนของวดัในจงัหวัดราชบุรี   สามารถสรุปไดดังนี ้
 1. หนวนงานของรัฐควรจัดสรรงบประมาณมาสนับสนนุในการดําเนนิงานใหเพยีงพอ
กับความตองการ  จะไดทําใหการจัดกิจกรรมตาง ๆ ดําเนนิไปอยางตอเนื่องและทัว่ถึง ครอบคลุม
ทุก พื้นที่ที่มีปญหา 
 2. ควรจะมกีารสํารวจความตองการ  สภาพพื้นที่ของชุมชน และความพรอมของ   
ประชาชนในพื้นที่กอนจะกจิกรรม  เพื่อจะไดทําใหกิจกรรมที่จัดนั้นไดสอดคลองกับสภาพปญหา
และความตองการของประชาชนในพืน้ที่   ประชาชนจะไดใหความสนใจและเขารวมกิจกรรมอยาง
เต็มที่  ไมเกดิความซ้ําซอนกัน ไมส้ินเปลอืงงบประมาณ 
 3. ควรมีการสงเสริมพัฒนาบุคลากรที่เขามาจัดกจิกรรม และพระสงฆใหความรูความ  
ความเขาใจเกีย่วงานดานการจัดกิจกรรมใหมากยิ่งขึน้ 
 4. หนวยงานภาครัฐควรใหความสนใจเกีย่วกับการทํางานดานการศึกษาของพระสงฆให
มากยิ่งขึ้น   ควรมีการเขามาประสานงาน  ประชาสัมพันธ และติดตามผล การจัดกิจกรรม  
 5. ควรสงเสริมการมีสวนรวมในการทํางานรวมกนัของหนวยงานที่   ทั้งในดานการใช
อาคารสถานที่  วัสดุอุปกรณ  บุคลากรในการทํางาน  
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ตอนที่ 5  การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเจาอาวาสเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานและรูปแบบ
การจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของวัด 

  

 ในการวิเคราะหขอมูลจาการสัมภาษณเจาอาวาสเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานและ       
รูปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน   ซ่ึงไดจากการสัมภาษณจากกลุมตัวอยาง  คือ        
เจาอาวาสที่มีผลงานในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนไดเปนที่โดดเดน เปนที่ยอมรับ
โดยทั่วไป จํานวน 5 รูป  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ใน
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําเสนอโดยแยกประเด็นตาง ๆ มี     รายละเอียดดังนี้ 
 1. การวิเคราะหสถานภาพและขอมูลทั่วไปของเจาอาวาสที่ใหขอมูลการสัมภาษณ 
 2. การวิเคราะหสภาพการดําเนินงานและรปูแบบการจัดกิจกรรมการศกึษานอกโรงเรียน
ของเจาอาวาสแตละรูป 
 

 1. การวิเคราะหสถานภาพและขอมูลท่ัวไปของเจาอาวาสที่ใหขอมูลการสัมภาษณ 
 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของเจาอาวาส จํานวน 5 รูป เมื่อจําแนกตาม อายุ  จํานวน
พรรษา  วุฒิการศึกษาสายสามัญ   วุฒิการศกึษาทางธรรม  ประสบการณในการดํารงตําแหนง       
เจาอาวาส แลว  สามารถนําเสนอขอมูล ดังรายละเอียดตามตารางที่ 9 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
ตารางที่ 9  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของเจาอาวาสที่ใหขอมูลการสัมภาษณ 
 

รายชื่อเจาอาวาส ตําแหนง อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสายสามัญ วุฒิการศึกษา      
ทางธรรม 

ประสบการณในการดํารง
ตําแหนงเจาอาวาส 

พระครูวิทิพัฒนโสภณ 
 

เจาอาวาสวัดพระศรีอารย 49 26 ปริญญาตรี 
(กิตติมศักดิ์) 

นักธรรมเอก 13 

พระอธิการนุชิต   วชิรวุฑฺโฒ 
 

เจาอาวาสวดัขอน 37 16 ม. 6 นักธรรมเอก 3 

พระอธิการสันติ   สนฺติกโร 
 

เจาอาวาสวดัคงคาราม 48 16 ป. 4 นักธรรมเอก 11 

พระสมุหเจริญ    อุทาโน 
 

เจาอาวาสวดัทาราบ 70 12 ม. 6  นักธรรมเอก 2 

พระครูสุนทรปริยัติคุณ 
 

เจาอาวาสวดับวังาม 69 46 ป. 4 นักธรรมเอก 15 
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 จากตารางที่ 9  พบวา  เจาอาวาสจํานวน 5 รูป   มีอายุระหวาง 41-50 ป จํานวน 2 รูป       
มีอายุมากกวา 60 ป จํานวน 2 รูป และมีอายุต่ํากวา 40 ป จํานวน 1 รูป  สวนมากมีจํานวนพรรษา
ระหวาง 16-30 ป จํานวน 3 รูป มีจํานวนพรรษานอยกวา 15 ป จํานวน 1 รูป และมีจํานวนพรรษา
มากวา 45 ป จํานวน 1 รูป  มีวุฒิการศึกษาสายสามัญในระดับประถมศึกษา จํานวน 2 รูป  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 2 รูป และระดับปริญญาตรี จํานวน 1 รูป  สําหรับวุฒิการศึกษาทาง
ธรรมนั้น พบวา เจาอาวาสทั้ง 5 รูป มีวุฒิการศึกษาทางธรรมในระดับนักธรรมเอก      ในสวน
ประสบการณในการดํารงตําแหนงเจาอาวาส พบวา สวนมากเจาอาวาสมีประสบการณในการดํารง
ตําแหนงเจาอาวาสระหวาง 11-20 ป จํานวน  3  รูป           และมีประสบการณในการดํารงตําแหนง
เจาอาวาสนอยกวา 10 ป จํานวน 2 รูป 
  
 2. การวิเคราะหสภาพการดําเนินงานและรปูแบบการจัดกิจกรรมการศกึษานอกโรงเรียน
ของวัดที่มีผลงานการจัดกิจกรรมออกมาโดดเดนเปนที่ยอมรับของคนทั่วไป  ซ่ึงไดขอมูลจากการ
สัมภาษณเจาอาวาส   โดยในการนําเสนอผูวิจัยไดนําเสนอสภาพการดําเนินงานและรปูแบบการ   
จัดกิจกรรมของเจาอาวาสแตละรูป ดังมีรายละเอียด ตอไปนี้ 
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พระครูวิทิตพฒันโสภณ   

 เจาอาวาสวดัพระศรีอารย   รองเจาคณะอําเภอโพธาราม   อายุ 49 ป   อายุพรรษา  26 
พรรษา   วุฒิการศึกษาสายสามัญ  ปริญญากิตติมศักดิ์บณัฑิต  โปรแกรมวิชา พัฒนาชมุชน สถาบัน
ราชภัฎหมูบานจอมบึง จังหวัดราชบุรี   วฒุิการศึกษาทางธรรม นักธรรมชั้นเอก   ประสบการณใน
การดํารงตําแหนงเจาอาวาส  13 ป 
 

กิจกรรมที่ทํา 
  ศูนยการเรียนรูชุมชนวดัพระศรีอารย  ซ่ึงไดจัดดาํเนินโครงการตาง ๆ คือ 
  - โครงการอบรมคุณธรรม “คายพุทธบุตร” 
  - โครงการยุววาทศิลป (การพูดในที่ชุมชน) 
  - วิทยุชุมชน 
  - กลุมสัจจะสะสมทรัพยวดัพระศรีอารย 
 

ความเปนมาของศูนยการเรยีนรูชุมชนวัดพระศรีอารย 

 วัดเปนศนูยกลางของชุมชนตั้งแตอดีตเปนตนมา  มีบทบาทตอชุมชนในทุกดาน 

โดยเฉพาะดานการศึกษา ศปิลวัฒนธรรม ที่ดีงามของไทย  แตในปจจุบนับทบาทเหลานี้ลดนอยถอย

ลงไป ทําใหคนไมเหน็ความสําคัญของวัด  ไมสนใจการศกึษาหาความรูทางพระพุทธศาสนา 

กอใหเกิดปญหาตางๆ ขึ้นในสังคม  สวนวัดเองก็ขาดบรรยากาศในการศึกษาเรียนรู ไมมีกิจกรรมที่

จะใหพุทธศาสนิกชนเขาไปรวมกันทํา ดวยเหตนุี้เอง ทานพระครูวิทิตพัฒนโสภณรวมกับชุมชนได

จัดตั่งศูนยการรูรูชุมชนขึ้นในวัด ตั้งแตปพทุธศักราช 2536 เปนตนมา โดยมีวัตถุประสงคดังนี้  

1. เพื่อพัฒนาคณุภาพชีวติเกีย่วกับดานคณุธรรมและสติปญญาของชุมชนและสังคม 
2. เพื่อบริการขาวสาร  ขอมูล  ที่เปนประโยชนแกชุมชน 
3. เปนศูนยกลางในการอบรม / สัมมนา 
4. เปนศูนยกลางในการพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน 
5. เพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชนและสรางเครือขายการเรียนรู 
6. พัฒนาบุคลิกภาพ  และการพูดในที่ชุมชนของขาราชการ  นักเรียน  นักศึกษา     

และผูที่สนใจทั่วไป 
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7. เพื่อพัฒนาบุคลากรทางศาสนา  ใหมีศกัยภาพในการเผยแผพระพุทธศาสนา 
 
  ศูนยการเรยีนรูพระศรีอารยมีผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการ  ที่ชุมชนและสมาชิก

ถือเปนความสําเร็จและพอใจในหนวยงาน  ทั้งนี้ทั้งทางภาครัฐและเอกชน  ไดเขามามีบทบาทรวม
กิจกรรมกับทางศูนยฯ เปนจาํนวนมาก  จึงทําใหศูนยฯ ขยายเครือขายไดอยางรวดเร็ว         โดยมี
พระสงฆ  ขาราชการ  ครู – อาจารย  นักเรียน  นักศกึษา  และผูนําชุมชนเปนกลุมเครอืขาย 

 
โครงการอบรมคุณธรรม “คายพุทธบุตร” 
 ทานพระครูวทิิตพัฒนโสภณ ผูอํานวยการโครงการฯ ไดดําเนนิการโครงการเขาคายพุทธ
บุตรมาเปนระยะเวลา 9 ป มวีัตถุประสงคเพื่อเปนการปลกูฝงคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดี
งามของไทยใหกับเยาวชน ตลอดถึงการนําหลักพุทธธรรมไปประยุกตใชในชวีิต ประจําวนั การเห็น
คุณคาของชีวติ  ลักษณะของกิจกรรม มุงเนนใหเยาวชนไดเรียนรูธรรมะอยางมีความสุข  มีความ
สนุกสนานไมนาเบื่ออยางทีว่ัยรุนเขาใจกนั พรอมกับไดประโยชน สาระที่ดีงามตอชีวิต การอบรมมี
ทั้งภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบตัิ ระยะเวลาการอบรม 2 คืน 3 วัน  เนือ้หาในการอบรม มีการนําเอา
สภาพปญหาปจจุบันที่เกิดขึน้ในสังคม มารวมหาทางแกไข เชน ปญหายาเสพติด ความรุนแรงใน
สังคมตาง ๆ สอนใหเยาวชนมีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัวและสังคม ฝกเรื่องมารยาทของ
ชาวพุทธ  ความสามัคคีในหมูคณะ การทํางานรวมกนัเปนทีม      และความกตญัูกตเวทีตอผูมี 
พระคุณ  โดยทีมพระวิทยากรนํารูปแบบ และวิธีการสอนที่เหมาะสมกับวยัและกลุมเปาหมาย มกีาร
นําส่ือและเทคโนโลยีใหม ๆ มาปรับใชในการฝกอบรม เชน  วีดีโอ   สไลด   เพลงคุณธรรม         
และกิจกรรมภาคปฏิบัติมีการทําวัตร สวดมนต เดินจงกรม เปนตน  จากผลงานที่ผานมาประสบ
ความสําเร็จอยูในระดับดี ดูไดจากการมนีักเรียน นักศกึษา จากสถาบันการศึกษาตาง ๆ    ทั้งระดับ
ระถม มัธยม และอุดมศึกษา มารวมกิจกรรมเปนจํานวนมาก  ประมาณปละ 40 รุน  จํานวนผูเขา
อบรมเฉลี่ยประมาณ 200 – 300 คน  สถานที่ใชจัดกจิกรรมสวนใหญใชในวดัพระศรีอารย มีออกไป
จัดนอกพื้นที่บางเปนวดัใกลชุมชุนที่ตองการจะจัดหรือโรงเรียนที่เชิญทีมงานไปจัดกิจกรรม 
 การบริหารจัดการบุคลากร มีการแบงหนาที่ตามความรู ความสามารถ ใหรับผิดชอบ
เปนแผนก ๆ มีแผนกวิชาการ  รับผิดชอบเรื่องหลักสูตรการอบรม     แผนกปกครอง          ดูแลเรื่อง
กฏกติกา มารยาทที่เหมาะสมของผูเขาอบรม แผนกสันทนาการ รับผิดชอบกิจกรรมที่สรางความ
สนุกสนานเพลิดเพลินเพื่อเปนการผอนคลาย แผนกวจิยัและวางแผน รับผิดชอบเรื่องการเก็บขอมูล 
ติดตามประเมนิผล แผนกโสตทัศนูปกรณ ดแูลเรื่องการสรางสื่อใหมๆ การถายภาพ ถายวดีีโอ และ
ธรรมะบันเทิง แผนกเลขานกุาร รับผิดชอบเรื่องเอกสาร การเงิน ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ  
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  ปจจัยที่ทําใหการจัดกจิกรรมประสบความสําเร็จคือ  มีสถานที่ที่เอื้ออํานวยในการจัด  
กิจกรรม หองประชุม ที่พัก บริเวณวัด มีความเหมาะสม เพียงพอกับความตองการ ดานหลักสูตรมี
การกําหนดกจิกรรมเหมาะสมกับวยัหรือกลุมเปาหมาย มีรูปแบบที่หลากหลายในการสอน การ
นําเสนอกิจกรรม โดยการนาํส่ือเทคโนโลยีใหม ๆ เกมสและกิจกรรมที่เขากับเหตกุารณปจจุบันมา
ประยุกตใช ทาํใหผูเขารับการอบรมเกิดความสนใจที่จะเรียนรู  ดานทมีงานวิทยากรและผูเกีย่วของ
มีความรู ความสามารถทั้งทางโลก ทางธรรม และมีประสบการณในการจัดกิจกรรมเปนอยางด ี     
มีจิตวิทยาในการจัดกิจกรรมกับเยาวชน จึงทําใหบรรยากาศการเรียนรูธรรมะเปนไปอยางมีความสุข 
และความเพลิดเพลิน  และที่สําคัญที่สุด คือสงเสริมบุคลากรใหเห็นความสําคญัของการศึกษา      
หาความรูใหม ๆ อยูเสมอ ทัง้ในรูปของการศึกษาตอ การเขาประชุม สัมมนา ในเวทตีางๆ ใหเปนผู
ที่มีความรูกวางขวาง เพื่อนํามาประยกุตใชในการจัดการเรียนการสอน เคารพในความคิดของ
บุคลากร และใหโอกาสในการทํางานอยางยุติธรรมเทาเทียมกันตามศกัยภาพของบุคคลนั้น 
  

โครงการยุววาทศิลป (การพดูในที่ชุมชน) 
 เปนอีกโครงการหนึ่งที่ทานพระครูวิทิตพฒันโสภณไดดําเนินการมาควบคูกับ คายพุทธ
บุตร  เนื่องจากทานเหน็วา เยาวชนคือตนกลาของแผนดนิ  หากตนกลาของแผนดินไดรับการดแูล 
เอาใจใส ไดน้ํา ไดปุย และอยูในสภาพแวดลอมที่ด ี ก็จะเจริญเตบิโต ใหประโยชนกับแผนดิน     
เยาวชนก็เหมอืนกัน หากไดรับการอบรม ส่ังสอน ดูแล เอาใจใส จากสังคมเปนอยางดี ก็จะเติบโต
ขึ้นมาเปนพลังสําคัญในการสรางชาติ สรางแผนดิน  ซ่ึงสภาพสังคมปจจุบันวัฒนธรรมใหม ๆ     
จากภายนอกเขามา ทําใหเยาวชนหลงใหล ไดปล้ืม รับเอาอยางขาดวจิารณญาณ จนลืมวัฒนธรรมที่       
ดีงามของไทย กอใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมา ไมวาจะเปนปญหายาเสพติด อาชญากร ไมสนใจใน
การพัฒนาตนเอง   
 โครงการยุวาทศิลป จึงเปนอีกวิธีทางหนึ่งในการพัฒนาเยาวชนไทยใหมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเยาวชนใหมีความรู ความสามารถ  มีความคิดสรางสรรค       
กลาแสดง ออก โดยการพูดในที่ชุมชน ใหพูดได พูดเปน พูดอยางสรางสรรค ตลอดถึงการพัฒนา
บุคลิกภาพ ลักษณะกิจกรรมเปนการเขาคาย 2 คืน 3 วัน หรือ แลวแตเวลาที่เหมาะสมของผูสนใจ     
มีทีมวิทยากรใหการอบรมทั้งที่เปนพระภิกษุ  ครูอาจารย เยาวชนที่ผานการอบรมไปแลว ดาน
หลักสูตรมีทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ โดยเนนใหผูเขาอบรมไดฝกฝนกันทุกคน หัวขอที่ตองฝก
เร่ิมจากการแนะนําตนเอง เรื่องที่สนใจ ปญหาสังคม ส่ิงแวดลอม แนวทางในการดําเนินชีวิต ซ่ึงมี       
จุดเดนคือการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชในการแกไขปญหา ผูเขาอบรมไดรับทั้ง  
ความรู และทักษะการพูด การแสดงออก พรอมกับศึกษาหลักธรรมควบคูกันไปดวย  
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 จากผลงานที่ผานมา เปนที่สนใจของนกัเรยีน นกัศึกษา ครูเปนจํานวนมาก ไดเขามารวม
ที่วัด และจดัฝกอบรมในหนวยงานของตนปละหลายรุน  นอกจากการฝกอบรมแลว ทางวัดกย็ังจดั
ใหมีการประกวดเนื่องในวันสําคัญตาง ๆ ของไทย เชน วันพอ วันแม วันเดก็ วันคร ูวันวิสาขบูชา 
เพื่อใหเยาวชนไดมีเวทใีนการพัฒนาตนเอง และไดสงเขาประกวดยังเวทีตาง ๆ ทั่วประเทศ เปนที่
ประจักษแกคนทั่วไป บางคนไดเปนตวัแทนประเทศไทยไปพูดโชวยังตางประเทศ  หรือบางคนก็
ไปทําประโยชนในการจัดคายในสถานศึกษาและหนวยงานของตน จัดรายการวิทยุ รายการ
โทรทัศน เปนตน 
 หลักสูตรที่เปดสอนมีการพูดในที่ชุมชน   การกลาวสุนทรพจน   การบรรยายธรรม        
การโตวาที การเปนพิธีกร และการเขียนบทอยางสรางสรรค ฯลฯ 
 กลุมเปาหมาย คือนักเรียน นกัศึกษา ครู อาจารย จากจังหวัดราชบุรีและจังหวดัใกลเคียง 
 

โครงการวิทยชุุมชน 
 ทานไดรวมกบัประชาคมจังหวัดราชบุรีในการจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชน ช่ือวาศูนยทดลอง
การเรียนรูวิทยชุุมชนวัดพระศรีอารย คล่ืน 103.25  MHZ   สถานีตั้งอยูภายในวัดพระศรีอารย โดย
ใหการสนับสนุนทั้งเรื่องสถานที่ การกอสราง อุปกรณ คาใชจาย และบุคลากรในการบริหารจัดการ  
วิทยุชุมชน เปนสื่อของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน  โดยมีวัตถุประสงค 

1.  เพื่อเปนสื่อกลางสรางเครือขายในชุมชน และนอกชุมชน 
2. เพื่อเอ้ือประโยชนตอชุมชนดานการศึกษา สาธารณสุข สาระบันเทิง เศรษฐกิจ  สังคม 

ศาสนา การกฬีา และความมั่นคง 
3.  เพื่อใหชุมชนไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตอง ทันตอเหตกุารณ 
4.  เพื่ออนุรักษฟนฟูเผยแพรขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี ภมูิปญญาทองถ่ิน 

ทรัพยากรธรรมชาติ การทองเที่ยว และส่ิงแวดลอม 
5.  เพื่อสรางการมีสวนรวมและความสามัคคีในชุมชน 

 โดยมีคณะกรรมการวิทยุชุมชนดูแลรับผิดชอบ ในเรื่องการบริหารจัดการ ซ่ึง
ประกอบดวยพระสงฆ ชุมชน หนวยงานราชการ องคกรเอกชน เขามาเรียนรูรวมกนัครบวงจร สวน
รายการที่จัดเปนเนื้อหาเกี่ยวกับชุมชนทองถ่ิน ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศิลปวัฒนธรรม
ทองถ่ิน และการประยุกตหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ตลอดถึงบริการขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนกับชุมชน โดยมอีาสาสมัครเขามารวมจัดรายการทั้งนักเรยีน นักศึกษา พระสงฆ และ
ตัวแทนจากหนวยงานตางๆ  ออกอากาศทกุวันตั้งแตเวลา 8.00 น. ถึง 21.00 น. 
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กลุมสัจจะสะสมทรัพยวัดพระศรีอารย 
 
 พื้นที ่  หมู 9  ต.บานเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
 ที่ปรึกษา พระครูวิทิตพฒันโสภณ และคณะสงฆวัดพระศรีอารย 
 ประธาน  นายวเิชียร  ภูระหงษ 
 จํานวนสมาชิก   780 คน 
 

 กลุมสัจจะสะสมทรัพยบานวัดพระศรีอารยไดกอตั้งมาตัง้แตวันที่ 5 ธันวาคม 2544  โดย
การริเร่ิมของทานพระครูวทิิตพัฒนโสภณ เจาอาวาสวัดพระศรีอารย ซ่ึงทานเปนคนในชุมชน     
เห็นความทุกขชาวบาน เพราะภาระหนี้สิน จึงคิดอยูตลอดวาจะชวยชาวบานไดอยางไร ทานมี
โอกาสเขารวมประชุมเครือขายชุมชนในทีต่าง ๆ และไดทราบวามีองคกรการเงินของชาวบาน
เกิดขึ้นหลายที ่ ทั้งที่ภาตใต กลุมของครูชบ ยอดแกว ผูใหญอัมพร ดวงปาน ภาคตะวันออก พระ
อาจารยสุบิน      ปณีโต ทีจ่ังหวัดตราด พยายามศึกษาจากเอกสารดวยความสนใจ จนมีโอกาสไดไป
ศึกษาดูงานที่จงัหวัดตราด ดงูานกลุมตางๆ จนมีความเขาใจระดับหนึ่ง เมื่อกลับมาจึงพยายามเทศน 
บรรยาย     พดูคุยกับญาติโยมเปนประจํา แตยังหาแกนนําไมได เพราะเปนเรื่องใหมของชุมชน ซ่ึง
ไมเคยรูเร่ืองนีม้ากอน ตอมาจึงไดนําผูนําชุมชน คือคุณวิเชียร ภูระหงษ  และคณะไปดูงานที่จังหวัด
ตราดอีกรอบ นับเปนการจุดประกายแนวความคดิและอุดมการณที่มุงมั่นในการพัฒนาชุมชน
ทองถ่ินใหมีความเขมแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได จึงไดดําเนินการเผยแพรประชาสมัพันธผานเสียง
ตามสายและเวทีพูดคุญและเปลี่ยน พรอมกับหาแนวรวม แกนนํา ทีจ่ะขับเคลื่อน มีการประชุมกนั 
สรางความรู ความเขาใจอยูหลายครั้ง ในที่สุดก็ไดคณะกรรมการหาสมาชิก และเปดกลุมสัจจะ
สะสมทรัพยขึ้น โดยใชสถานที่ภายในวัดเปนที่ทําการกลุม  มีคุณวิเชียร  ภูระหงษ เปนประธาน  
และมีทานพระครูวิทิตพัฒนโสภณ เปนที่ปรึกษา  จากการดําเนินงานกลุมสัจจะสะสมทรัพยใน
ระยะที่ผานมา กระบวนการดังกลาวสามารถชวยใหชุมชนสามารถมีคุณภาพชวีิตทีด่ีขึ้น เชน การมี
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น โดยมีกฏกตกิาเปนแรงกระตุน หนุนเสริมใหเกิดความมี
ระเบียบวินยั ชุมชนมีความสามัคคี มีความเอื้ออาทร ลดละเลิกอบายมุข เปนตน นอกจากนี้ยังเปน
การปลูกฝง    จิตสํานึกใหชุมชนรักการออมและประหยดั เปนการสรางรากฐานความมั่นคงใหกับ
ชีวิตตนเองและครอบครัว  เปนที่แปลกใจไมนอยเมื่อ “เงิน” ไดพลิกบทบาทจาก “ คําตอบ” มาเปน 
“เครื่องมือการสรางคน”  ไดอยางนาชื่นชม อยางนอยแบงผลกระทบที่เห็นไดชัดใน 3 ระดับ คือ  

1. ระดับครัวเรือน  สมาชิกเริ่มตนโดยสวนใหญเปนแมบาน ซ่ึงมักจะผลักดันใหคนใน
ครอบครัว ทั้งปู ยา ตา พอ ลูก หลาน มาสมัครเปนสมาชิก ในโอกาสตอมา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 85

2. ระดับชุมชน  เมื่อเงินทุนในระบบเพิ่มมากขึ้นตามความสามารถในการออม และตาม
ความสามารถในการคืนเงนิกูพรอมดอกเบีย้ของสมาชิก ซ่ึงนํามาเปนประโยชนใน 2 รูปแบบ ไดแก 

1) เงินปนผล  ซ่ึงจะขึ้นอยูกับจํานวนหุนของสมาชิก  
2) สวัสดิการ  คารักษาพยาบาล คาชวยเหลืองานศพ ทุนการศึกษา 

เปาหมายของกลุม เพื่อแกปญหาที่ชาวบานประสบอยู เปนทุกขหนกัของชาวบาน คือ 
หนี้สิน โดยเฉพาะหนี้ที่กูนอกระบบ ซ่ึงมีดอกเบี้ยสูงมาก ดังนั้นเปาหมายเฉพาะหนาของกลุมสัจจะ
คือ 

-ลดทุกข โดยลดดอกเบี้ยสูงที่กอใหเกิดทกุข 
-ลดหนี้ โดยลดดอกเบีย้ที่กอใหเกดิทุกข 
-ลางหนี้ เพื่อใหคนมีรายไดไปชําระลางหมด ก็หมดทุกข และมีสวัสดิการ

ชวยเหลือเมื่อยามเจ็บปวย หรือตาย หรือสงบุตรหลานเลาเรียน 
3. การสรางชุมชนหรือหมูบานใหเขมแข็ง โดยการระดมพลังกลุมดวยวิธีการทาง  

วัฒนธรรมและพุทธศาสนธรรม โดยยึดหลักอริยสัจจ 4  สําหรับเปนแนวการทาํงานตามกลุมจะ          
แกปญหาโดยใชปญญาได โดยการระดมความคิด แลกเปลี่ยนความรูทั้งในระดบัหมูบาน แลว
เชื่อมโยงกลุมตาง ๆ เขาเปนเครือขาย โดยวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรูส่ิงดี ๆ จากกนัในเครือขาย เปน
การรวมพลังในระดับสูงขึ้นไปจากระดับหมูบานเพื่อแกปญหาในระดับกวางขึน้ของชุมชน 
 
รูปแบบวิธีการดําเนินงาน 

1. ศึกษาขอมูล รายละเอียด ของแตละกิจกรรม เพื่อทําแผนในการดําเนนิการ 
2. จัดสรรบุคลากรใหรับผิดชอบการทํางานแตละกจิกรรม โดยคํานึงความรู ความถนัดที่

จะทํางานและรับผิดชอบในแตละกจิกรรม  
3. กอนดําเนินงานแตละกิจกรรม จะมีการประชุมรวมกนัเพื่อทําแผนในการดําเนนิงาน 
4. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
5. ระดมทุนทางสังคมทั้งดานงบประมาณ บคุลากร ความรู  ภูมิปญญา ความเชื่อทาง       

วฒันธรรม 
6. ติดตาม ประเมินการดําเนนิงานอยูเปนระยะ เพื่อจะปรบัปรุงแกไขใหการทํางาน

เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ 
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การมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานหรือองคกรตาง ๆ 
1. ชุมชนพระศรีอารยและชมุชนใกลเคียง ใหการสนับสนุนดานงบประมาณและทุน    

ทางสังคม 
2.  ศูนยการศกึษานอกโรงเรียนจังหวัดราชบรีุ และศูนยการศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง 
3.  หนวยงานราชการภายในจังหวัดราชบรีุและจังหวัดใกลเคียง 
4.  สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
5.  องคกรเอกชน 
6.  กรมการศาสนา 

  โดยทุกหนวยงาน ไดเขามามีสวนรวมทั้งในการสนับสนุนงบประมาณและการ
ประสานงานเพื่อใชวัสดุอุปกรณรวมกันในการทํางาน  อีกทั้งยังไดคอยใหคําปรึกษา รวมวางแผน
ในการดําเนินงาน 
 

ปญหาอุปสรรคในการดาํเนินงาน 
1.ขาดบุคลากร โดยเฉพาะพระสงฆที่มีความรู ความสามารถในการทํางาน เพราะที่มอียู

ไมเพียงพอกับจํานวนกิจกรรมหรือโครงการที่กําลังดําเนนิการอยู ทําใหพระสงฆที่ทาํงานตอง
รับผิดชอบงานในหลายหนาที่  สงผลใหการทํางานไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 

2. ขาดงบประมาณสนับสนนุในการพัฒนาศูนยการเรยีนรู ทั้งดานบุคลากรและอุปกรณ
ในการทํางาน เพราะวา งบทีไ่ดรับการสนนัสนุนจาก ศรัทธาของชาวบานก็มีความแนนอน   และ
หนวยงานหรือองคกรตาง ๆ ก็ขึ้นอยูกับงานหรือโครงการที่จัดดําเนนิงาน ซ่ึงอาจจะไมรับการ
สนับสนุนอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย 

3. ขาดการเก็บรวบรวมขอมลูในแตละกิจกรรม ในลักษณะการถอดบทเรียนที่ผานมา 
เพื่อนํามาพัฒนาเปนองคความรูทองถ่ิน เพื่อเผยแพรในวงกวาง  

4. การทํางานรวมกับองคกรเอกชน บางกิจกรรมไมตอเนือ่ง เพราะขึ้นอยูกับของนโยบาย
และการดําเนนิงานหนวยงานนั้น ๆ  
 

แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 
1.พยายาม พัฒนาบุคลากรที่มีใจรักในงานพัฒนาเพิ่มขึ้นทั้งดานพระสงฆและฆราวาส 

โดยการฝกอบรม พัฒนาศักยภาพอยาตอเนือ่ง 
2.ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน และมผูีจิตศรัทธาเพื่อ     

ขอรับงบประมาณในการสนับสนุน รวมมือกันในการดําเนินงานโดยการใชวัสดุ อุปกรณรวมกัน 
เพื่อประหยัดงบประมาณในดานนี ้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 87

3. สงเสริมบุคลากรใหรับการศึกษาตามศักยภาพ และใหมีการเก็บรวมรวมขอมูล ในแต
ละกิจกรรม นาํมาวิจยัเปนองคความรู เพื่อพัฒนางานใหดียิ่งขึ้น และเปนแหลงศึกษาคนขอมูลแก
ผูสนใจ 

 

บทบาทของพระสงฆกับการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนในปจจุบัน   
 พระครูวิทิตพฒันโสภณ เจาอาวาสวัดพระศรีอารยไดใหแนวคดิไว  พระสงฆควรมี

บทบาทในดานตาง ๆ    ดังนี้ 
 ประการที่หนึ่ง     บทบาทของนักระดมทรัพยากรทั้งในดานการเงินและแรงงาน           

เพื่อประโยชนแหงสาธารณะ อันจะชวยใหเกิดการสืบเนื่องของวัฒนธรรมแหงการใหและการ
แบงปน โดยที่ผูใหและผูรับตางก็มีความสุข รูสึกปติ และพึงพอใจไปพรอม ๆ กัน อีกทั้งยังเปนการ
สะทอนใหเห็นถึงความเปนไปไดในการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน และสาธารณะในบริบท
ของสังคมพุทธที่ปราศจากการใชอํานาจบังคับ และความรุนแรง การปรับบทบาทพระสงฆจากการ
รับปจจัยและการอุปภัมภของญาติโยมและชุมชน เพื่องานการพระศาสนาเพียงดานเดียว ไปสูการ
ระดมทรัพยากรเชิงรุกเพื่อประโยชนแหงสาธารณะในหลาย ๆ มิติ เปนภาพลักษณที่นาประทับใจ
ของพระสงฆนักพัฒนารุนใหม 

 ประการที่สอง  บทบาททางตรงและทางออมในการสงเสริมการศึกษาและการเรียนรูของ
ชุมชนและสาธารณะ สําหรับบทบาททางตรงนั้น คือการอบรมสั่งสอน บรรยายใหความรูแกชุมชน
ในดานตางๆ ตามศักยภาพที่มีอยู บทบาททางออม คือ การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทาง
การศึกษาการเรียนรูอยางเต็มกําลังความสามารถ โดยสนับสนุนทั้งดานงบประมาณ อาคารสถานที่ 
อุปกรณ พรอมเครื่องอํานวยความสะดวกตาง ๆ  

 ประการที่สาม คือ บทบาทในการเผยแพรอุดมการณ  ไดแก อุดมการณในการดําเนินชวีติ
ของปจเจกบุคคล และอุดมการณในการอยูรวมกันและสัมพันธกับผูอ่ืน ในฐานะที่เปนสมาชิกของ
ชุมชนและสังคมบนรากฐานของพุทธธรรม โดยการรูจักนําเอาหลักธรรมมาประยุกตใชในการ
ทํางาน ซ่ึงดํารงอยูและไดแสดงบาทอันสําคัญในสังคมไทยมาอยางชานาน  บทบาทในดานนี้มักถูก
ปลอยปละละเลย มาตลอดชวงเวลาที่เรียกขานกันในสังคมไทยวา “การพัฒนาสมัยใหม” ตาม
แบบอยางสังคมตะวันตกอุดมการณแบบพุทธจึงเปนรากฐานหรือโครงสรางพื้นฐานทางจิตวิญญาณ 
ที่จะรองรับการเติบโตของโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เปนเครื่องมือสรางสมดุลในการดําเนิน
ชีวิตทางโลก และการบริโภควัตถุ ที่สําคัญก็คือการวางรากฐานทางจิตวิญญาณ  ในดานนี้เองที่เปน
แกนแทของปรัชญาการพัฒนาที่ยึดคุณคาความเปนมนุษยและศักดิ์ศรีของมนุษย และยังเปนพื้นฐาน
แหงการดํารงอยูรวมกันอยางสันติในสังคมมนุษยอีกดวย 
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 ประการที่ส่ี บทบาทของนักประสาน  สมณะเพศนั้นยังไดรับความศรัทธาและการ
ยอมรับจากประชาชน ภารกิจหลายประการที่เปนประโยชนแกสาธารณะ สําเร็จลงไดเพราะการ
ประสานงานกับบุคคล หนวยงาน องคกรตาง ๆ  ซ่ึงการประสานงานที่ดี จะชวยลดหรือหลีกเลี่ยง
ความขัดแยงในทางสังคมบนพื้นฐานความเปนประโยชนสาธารณะ 

 ประการที่หา บทบาทดานการเปนผูกระตุนสํานึกทางดานสิ่งแวดลอมในสาธารณชนเปน
ส่ิงสําคัญของปรัชญาการพัฒนาแบบยั่งยนื เพื่อเปนการเกื้อกูลกันระหวางธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
การยังชีพของมนุษยในทางวตัถุและการเตบิโตของชีวิตดานจิตวิญญาณ 

 ประการที่หก  บทบาทในการอนุรักษ และทํานบุํารุงมรดก และคุณคาทางดาน
ศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน ผลงานทางดานพุทธศิลป และกิจกรรมดานขนบธรรมเนียมประเพณี
ของทองถ่ิน เปนรูปธรรมที่สะทอนเอกลกัษณทางวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของแตละชุมชน อันเปน
ส่ิงที่สําคัญในกระบวนการพัฒนาชุมชน 
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พระอธิการนุชติ   วชิรวุทฺโฒ 
 เจาอาวาสวดัขนอน  อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  อายุ 37 ป   พรรษา 16  พรรษา  วุฒกิารศึกษา
สายสามัญ ม. 6  วุฒิการศึกษาทางธรรม นักธรรมเอก    ประสบการในการดํารงตําแหนงเจาอาวาส 
3 ป 
กิจกรรมที่ทํา คือ การอนุรักษหนังใหญ    
 หนังใหญ เปนสมบัติทางวัฒนธรรมไทย ซ่ึงไดรับการยกยองวาเปนการแสดงชั้นสูง      
เปนการแสดงที่รวมศิลปะทีท่รงคุณคาหลายแขนง ไดแก ดานศิลปะการออกแบบลวดลายไทยเชิง
จิตรกรรมที่มีความวิจติรบรรจง ผสมกับฝมือชางแกะสลักที่ประณีต เมื่อแสดงกจ็ะมีการนําศิลปะ
ทางนาฏศิลปการแสดง ที่เคลื่อนไหวอยางไดอารมณตามเนื้อเร่ือง ประกอบบทพากย บทเจรจา    
บทขับรอง ดนตรีปพาทย ทําใหเกดิความเขาใจในเรื่องราว และใหอรรถรสทางศิลปะแกผูชมได
อยางสมบูรณ การแสดงหนังใหญจึงมีคณุคาทางศิลปะสูง และแสดงถึงอัจฉริยภาพของบรรพบุรุษ
ของไทยไดเปนอยางด ี
 

ประวัติความเปนมา 
 มหรสพที่เกาแกของไทยนี้  กลาวกันวามีมาตั้งแต สมัยสุโขทัย    แตหลักฐานการแสดง
หนังใหญเร่ิมมี สมัยกรุงศรีอยุธยา ในสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจาอูทอง) นับเปน
มหรสพที่ขึ้นหนาขึ้นตาของไทย  สวนในสมัยกรุงรัตนโกสินทร   ปรากฏหลักฐานในการแสดง
หนังใหญ ตั้งแตสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก วาทรงพระราชนิพนธบทละครเรื่องอิเหนา 
เพื่อใชแสดงเพิ่มขึ้นจากเรื่องรามเกียรติ์ และบทวรรณคดีที่ใชในเรื่องรามเกียรติ์ ใชแสดงหนังใหญ
ชุดพระนครไหว ซ่ึงตอมาไดมีการนํามาเก็บไว  ณ โรงละครแหงชาติหลังเกา        แตถูกไฟไหม
เกือบหมด สมัยสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5  พบการทําหนังใหญ 2 แหง คือ      
หนังใหญวัดสวางอารมณ จังหวัดสิงหบุรี และหนังใหญวัดขนอน จังหวัดราชบุรี 
 

ประวัติหนงัใหญวัดขนอน 
 หนังใหญวัดขนอน ไดมีการสรางในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั      
รัชกาลที่ 5 ผูที่ริเริ่มในการแกะสลักตวัหนังสือ ทานพระครูศรัทธาสุนทร (หลวงปูกลอม)  เกิดป
วอก พ.ศ.2391 มรณภาพเมือ่วันที่ 5 ธันวาคม 2485 รวมอายุได 95 ป  ทานมีความคิดที่จะสราง
หนังใหญใหมขีนาดใหญกวาเดิม จึงไดชักชวนครูอ่ึง ชางจาด ชางจะ และชางพวงมารวมกันสราง 
ชุดแรกที่สรางคือ ชุดหนุมานถวายแหวน ตอมาไดสรางเพิ่มอีกรวม 9 ชุด ปจจุบนัมตีัวหนงั 313 ตัว 
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นับเปนสมบัตขิองวัดที่ไดรวมกันรักษาสืบทอดกันมา เปนเพียงวัดเดียวที่มีมหรสพเปนของวัด มีตวั
หนัง และคณะหนังใหญที่สมบูรณอยูในความอุปถัมภของวัดสืบทอดมาถึงปจจุบันนี้ 
เครื่องประกอบในการแสดงหนังใหญ 
 การแสดงหนังใหญประกอบไปดวยส่ิงตาง ๆ ดังนี้ สถานที่ (โรงหนัง จอหนัง และแสง)   
ตัวหนงั เครื่องดนตรีประกอบ คนพากย และเจรจา คนเชิดหนังและวิธีการเชิด เร่ืองที่ใชในการ
แสดง และวิธีการแสดง 
การอนุรักษหนังใหญ 
 วัดขนอนมีสวนสําคัญยิ่งในการอนุรักษหนังใหญ ทั้งในอดีตและปจจุบัน ทางวัดได
รวมกับภาครัฐและเอกชนในการนําหนังใหญวัดขนอนนี้ไปแสดงเผยแพรยังที่ตาง ๆ ทั้งในประเทศ
และตางประเทศหลายครั้ง ในป พ.ศ.2532 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี           
องคอุปถัมภมรดกไทย ทรงเห็นคุณคาในการแสดงและศิลปะในตวัหนังใหญ ทรงมีพระราชดําริให
ทางวัดชวยอนรัุกษหนังใหญทั้ง 313 ตัว   และจัดทําหนงัใหญชุดใหมแสดงแทน โดยมีมหาวิทยาลยั 
ศิลปากร  รับผิดชอบงานชางทําหนังใหญทั้งหมด ไดนาํหนังใหญที่สรางขึ้นทูลถวาย เมื่อวันที่ 21 
มิถุนายน 2538 ณ โรงละครแหงชาติ และทรงพระราชทานใหทางวัดขนอนนํามาใชในการแสดง
ตอไป 
 ปจจุบันนี้ ทางวัดไดจัดพิพธิภัณฑสถานแสดงนิทรรศการหนังใหญ เปดใหประชาชน
และ ผูสนใจเขารวมชมศกึษา พรอมทั้งการสาธิตการแสดงหนังใหญตลอดจตการฝกเยาวชนให
เรียนรูและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณคานี้ครบทุกกระบวนการ เพื่อสนองโครงการตาม 
พระราชดําริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสืบตอไป  
 

กลุมเปาหมาย 
 - นักเรยีนวัดขนอน ไดศกึษาการละเลนชั้นสูงของบรรพบุรุษ ตลอดทั้งการ ตลอดถึงการ
รวมกันสืบสานงานแสดง และอนุรักษส่ิงลํ้าคาของไทย  
 - นักเรยีน นกัศึกษา ทั่วไปทีส่นใจมาชมนทิรรศการ การแสดงที่วัดขนอน  
 - กลุมผูสนใจในศิลปะหนังใหม การแสดงชั้นสูงของไทย 
 - ชุมชนวดัขนอน และชุมชนใกลเคียง 
 

วัตถุประสงคการจัดดําเนินงาน 
1. เพื่อเผยแพรหนังใหญใหเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น 
2. เปนการอนรัุกษศิลปวัฒนธรรมประจําทองถ่ิน 
3. สรางอาชีพใหกับคนในชมุชน 
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4. เปนแหลงศึกษาคนควาขอมูลดานศิลปวฒันธรรม 
รูปแบบ และวธีิการจัดกิจกรรม 
 - รวมมือกับสถานศึกษา โรงเรียนในชุมชน และปราชญชาวบาน จดัทําหลักสูตรทองถ่ิน 
เกี่ยวกับเรื่องประวัติ ความเปนหนังใหญ   การแกะสลักหนัง  การเลนดนตรีไทย การเชิดหนัง  
 - จัดแสดงทุกวันเสาร และในงานสําคัญตาง ๆ ตามโอกาส 
 - จัดทําพพิิธภณัฑ อนุรักษงานหนังใหญ   โดยการจดัแสดงไวในเรือนไทยใหคนไดมา
ศึกษา  
 - จัดทําหนังสือเผยแพร ประชาสัมพันธตามหองสมุดตางๆ และผูสนใจทั่วไป 
  

ปจจัยท่ีทําใหการดําเนินงานประสบผลสําเร็จ 
 - ความศรัทธาในตัวของเจาอาวาสทั้งในอดตีและปจจุบนัที่มีเอาใจใสในการทํางาน   
และตั้งใจทํางานอยางจริงจัง ในการอนุรักษหนังใหญ ศลิปะที่ทรงคุณคาของไทย 
 - การประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกีย่วของใหเขามามีสวนรวมในการบริหาร      
จัดการทั้งในชมุชนและในวงกวาง 

- มีการจัดแสดง เผยแพร ประชาสัมพันธอยางสม่ําเสมอทําใหคนเห็นคุณคา 
- การจัดทําเปนหลักสูตรทองถ่ินเพื่อใหนักเรียนในโรงเรียนวดัขนอนและในชุมชน       

ใกลเคียงไดศกึษา 
- การสรางงาน สรางอาชีพไดใหกับคนในชุมชน 

 
การมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานอืน่ ๆ 
 - โครงการในพระราชดําริ ชวยในเรื่องของงบประมาณ ความรู และการศึกษาคนควา 
 - กรมศิลปากร ความรูในการจัดแสดง การเชิดหนัง และการเลนดนตรีไทย 
 - มหาวิทยาลัยศิลปากร ชวยในเรื่องการจัดพิพิธภัณฑ การสรางหนังใหญชุดใหม 
 - องคการบริหารสวนทองถ่ิน สนับสนุนงบประมาณบางสวน 
 - หนวยงานราชการในจังหวดั สนับสนุนเรือ่งของงบประมาณ แนวคิดในการทํางาน 
 - ชุมชน สนับสนุนงบประมาณ และมีสวนในการดแูลรักษา ตลอดทั้งมีปราชญชาวบาน
เปนครูสอนศิลปะหนังใหญใหกับเยาวชนไดชวยกนัสืบสาน 
 

ปญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน 
- ขาดงบประมาณในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
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- ขาดบุคลากรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญดานศิลปวัฒนธรรม หนังใหญ 
- ขาดผูสืบทอด พระสงฆและคนที่สนใจในศิลปะหนังใหญมีนอยมาก 
- ขาดการเชื่อมประสานจากคณะสงฆ ชุมชน และหนวยงานรองรับ สนับสนุนงานดาน

การอนุรักษศลิปวัฒนธรรม หนังใหญ 
  

แนวทางและวธีิการแกไข 
 - ตองประสานความรวมมอืจากหลายฝายในการวางแผนดําเนินงานรวมกันทั้งจากคณะ
สงฆ แกนนําชมุชน ปราชญชาวบาน ผูรู สถานศึกษา หนวยงานภาครัฐ  อาทิ  กรมศิลปกร 
มหาวิทยาลัยศลิปากร สํานักโบราณคดีเขต การทองเที่ยวแหงประเทศไทย เพื่อชวยเหลือสนับสนุน
ดานงบประมาณ ความรู และการเผยแผประชาสัมพันธ การทองเที่ยวเชงิอนุรักษ  
 - จัดทําเปนหลักสูตรทองถ่ิน อาทิ ประวัติความเปนมาหนงัใหญ การแกะสลัก การเชิด 
และดนตรไีทย ใหกับโรงเรียนในชุมชน และในพืน้ที่ใกลเคียงไดศึกษา เพื่อเปนการสืบทอดไปสู 
คนรุนหลัง 
 - สรางเครือขายพระสงฆในการอนุรักษศลิปวัฒนธรรมประจําทองถ่ิน 
 

บทบาทพระสงฆกับการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนในปจจุบัน 
 ทานเจาอาวาสวัดขนอนไดใหแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆกับการจัดการศกึษา
นอกโรงเรียนไว ดังนี ้
 - พระสงฆตองมีความรู ความเขาใจ ในงานดานการอนรัุกษ เพราะศาสนสมบัติที่อยูใน
วัดมีคามหาศาล  เพื่อเปนประโยชนตอการศึกษา คนควาเกี่ยวกับศิลปวฒันธรรมไทยของคนรุนหลัง 
 - ควรมีการจัดอบรมใหพระสงฆมีความรู ในดานการจัดพิพิธภัณฑ  การดูแลรักษา     
การจัดทําทะเบียนวัตถุ ส่ิงของตาง ๆ  และมีการศึกษาดูงานในพื้นที่ตางๆ เพื่อเสริมสรางศักยภาพ
ใหกับพระสงฆ เพื่อใหการทํางานดานนี้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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พระอธิการสันติ  สนตฺิกโร  
 เจาอาวาสวดัคงคาราม   อายุ 48 ป  พรรษา 16 พรรษา  วฒุิการศึกษาสายสามัญ ป.4 
วุฒิการศึกษาทางธรรม นักธรรมเอก  ประสบการณในการดํารงตําแหนงเจาอาวาส 11 ป 
กิจกรรมที่ทํา  คืออนุรักษศิลปวัฒนธรรม (พิพิธภัณฑ) ไทยรามัญ 
 

ความเปนมา 
 “วัดคงคาราม” เปนวัดที่มีมาแตโบราณ  จะสรางในครั้งใดไมปรากฎหลักฐานแนชัด   
จากการเลาสืบกันมา  ชาวบานซึ่งมี เชื้อสายมอญ  พอจะจับเคาไดวาในสมัยกรุงศรีอยุธยา                
ตอกรุงธนบุรี และสมัยตนรัตนโกสินทรมีพวกมอญไดอพยพเขามาตั้งถ่ินฐานอยูเหนือเขตอําเภอโพ
ธาราม (สมัยนั้นยังไมเปนอําเภอ) ขึ้นไปจนจดใตอําเภอบานโปง และไดสรางวัดนี้ขึ้น   หรือวัดนี้
อาจจะสรางมากอนที่พวกมอญอพยพเขามาและหลังจากที่เขามาตั้งถ่ินฐานอยูก็ไดทํานุบํารุงเปนวัด
มอญสืบตอมา แตเดิมวัดนี้มีช่ือวา “วัดกลาง” ภาษามอญเรียกวา “เกี้ยโต”  มีความหมายอยู  2  นัย
ดวยกัน 

1. หมายถึงศูนยกลางของชุมชน และเกี้ยโต เปนชื่อวัดในสมัยที่มอญยังเปนประเทศ   
ตอมาในสมัยพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดพระราชทานผากฐินหลวง ที่วัดนีห้ลายป
และไดพระราชทานนามใหมเปน “วัดคงคาราม” 

2. ในสมัยหลังไดพระรามัญจากนครหลวง ที่มีความรูความสามารถและมีคุณวุฒิมา 
เปนสมภาร ฝายคณะสงฆจึงแตงตั้งใหเปนเจาคณะใหญ ไดปกครองวัดฝงแมน้ําแมกลองทั้งสองฝง 
 จวบจนสมัยปจจุบันนี้ วัดคงคาราม ไดกลายเปนศูนยรวมดานโบราณวตัถุ โบราณสถาน 
ของชาวไทยรามัญ บางอยางก็ชํารุดทรุดโทรมไปกับกาลเวลา เพราะไมมีที่เก็บ และขาดการดูแล
รักษา ทานพระอาจารยสันติ สนฺติกโร เมื่อทานไดดํารงตาํแหนงเปนเจาอาวาส ทานกไ็ดคิดหา
วิธีการที่จะอนรัุกษ รวมรวม ส่ิงที่มีคาเหลานี้ไวใหอนุชนรุนหลังไดศึกษา จึงไดทําการสํารวจวามี
อะไรบาง เพื่อจัดหมวดหมู และหาวิธีการอนุรักษตอไป จงึพบวา มีส่ิงสําคัญ ๆ ดังนี้ 

1. เจดียทรงรามญัทั้ง 7 องค รอบ ๆ พระอุโบสถวัดคงคาราม ซ่ึงเปนตัวแทนของ 
พระยามอญทัง้ 7 ซ่ึงเปนบรรพบุรุษของชาวไทยรามัญราชบุรี 

2. พระอุโบสถวัดคงคาราม ซ่ึงมีคุณคาทางศิลปะเปนอยางยิ่งและเปนศูนยรวมใจ 
ของพระภิกษสุงฆเชื้อสายรามัญทุกรูป และยังมภีาพจิตรกรรมฝาผนังที่ลํ้าคาอยูในอุโบสถที่ควร
ศึกษา และอนรัุกษไว 

3. ศาลาการเปรียญ ซ่ึงเปนศาลาทรงเครื่อง ไมทุกชิ้นเต็มไปดวยศิลปที่ชางไดบรรจง
แตงไวเปนลวดลายตาง ๆ  สวยงามมาก มทีั้งเทพชุมนุมปางผจญมาร และทศชาติ  
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4. เรือนไทยทีม่ีคามหาศาล 2 หลัง เปนเรอืนไทยที่มีคามหาศาลและงดงามที่สุดใน
ประเทศไทยขณะนี้ ไดถูกจัดใหเปนพิพิธภณัฑพื้นบานวดัคงคารามไวใหคนรุนหลังไดศึกษา        
หาความรูกนัตอไป 

5. โลงมอญ ซ่ึงมีอายุประมาณ 200 ป แตไดทําการลงรักปดทองใหม แกะจากไมช้ิน
เดียวทะลุโปรง เปนลายดอกพุดตาล ซ่ึงกลาวกันวาเปนดอกไมประจําชาติมอญในอดตี 

นอกจากนั้นยงัเปนวัสดุ อุปกรณ ของใช ตาง ๆ มากมาย ที่ตกทอดมาจากสมัยที่รุงเรือง
อยู ทั้งเปนสิ่งของที่ใชในการดําเนินชวีิต และของใชเจานายชัน้สูงของเมือง ทานจึงไดรวบรวม    
งบประมาณจากชุมชน และผูมีจิตศรัทธา ทําการบูรณะและสรางพิพิธภัณฑ โดยซอมแซมศาลาทรง
ไทยที่มีอยูเปนพิพิธภัณฑ เพือ่อนุรักษโบราณวัตถุตาง ๆ ของวัดไว และไดมีการประชาสมัพันธให
ประชาชนไดทราบ และเขามาศึกษา คนควากันอยูเปนประจํา 
 ป พ.ศ. 2518 กรมศิลปากรเห็นความสําคัญจึงไดขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถานของชาติ 
แตถึงอยางไรชาวคงคารามก็พยายามจะรักษาใหอยูในสภาพคงเดิมมากที่สุด      เพราะเคารพนับถือ
ในฝมือชางในอดีตของบรรพบุรุษ 
 

กลุมเปาหมาย 
-  นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเรื่องโบราณสถาน โบราณวตัถุจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ 
- ชุมชนวัดคงคาราม และชุมชนมอญทั่วไปไดมาศึกษาถงึประวัติ ความเปนมาของ

บรรพบุรุษของตนเอง  
-  กลุมผูสนใจในดานจิตรกรรมและศิลปะไทยรามัญ 

 

รูปแบบ และวธีิการจัดดําเนนิโครงการ 
- ประสานงานกับกรมศิลปากร เพื่อขอขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถานและโบราณวัตถุ 

คนควาเกีย่วกบัประวัติความเปนมาของคนไทยรามัญ 
- จัดเปนพพิิธภัณฑรวบรวมศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน ใหเปนแหลงการศึกษา คนควาหา

ความรู ของคนที่มีความสนใจ และกลุมนกัเรียน นักศึกษา โดยมกีาร เปดใหบริการในวันเสาร- 
อาทิตย  

- จัดทําหนังสือเผยแพรขอมลู 
- รวมมือกับสถานศึกษาในชมุชนจัดทําเปนหลักสูตรทองถ่ินเกี่ยวกับการอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมในทองถ่ิน เพื่อใชสําหรับการเรียนการสอนในโรงเรียน 
-  สรางเครือขายพระสงฆในการอนุรักษศลิปวัฒนธรรมและวัตถุโบราณ 
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ปจจัยท่ีสงผลใหการจัดกิจกรรมประสบผลสําเร็จ 
 - ชาวไทยเชื้อสายมอญ  มีความเลื่อมใสศรัทธาตอพระพุทธศาสนาอยางมาก ตลอดทั้ง
รวมสืบสานวฒันธรรมมอญไวอยางเขมแขง็  มีความเคารพตอบรรพบุรุษ  เมื่อทางวดัไดรวบรวม
ส่ิงของ งบประมาณ มาสรางพิพิธภัณฑ เพื่อเปนแหลงศึกษาของชาวมอญ  ชุมชนจึงใหการ
สนับสนุน 
 - เจาอาวาส และพระสงฆในวัด มีความตัง้ใจ และทุมเทแรงกาย แรงใจ อยางจริงจัง    
ในการทํางาน จนชาวบานเหน็ความสําคัญ  

 - งานดานจิตรกรรมของวัดที่โดดเดน วาดมาตั้งแตสมัยอยุธยา ถือวาเปนครูของคนที่
เรียนดานจิตรกรรม มาศึกษา คนควา ดูแบบอยาง อยูเปนประจํา ไดนําไปเผยแพร บอกตอ จนเปนที่
รูจักในแวดวงจิตรกรรมไทย   ทําใหผูคนที่เห็นคุณคาไดความการสนับสนุน  ทําใหเปนแหลง    
ทองเที่ยว  สงผลใหคนชุมชนมีอาชีพ มีรายได 
 - การมีสวนรวมของกรมศิลปากรในการมาใหความรู และรวมจดัตั้งพพิิธภัณฑแหลงนี้ 
 

การมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานอืน่ ๆ 
 -ชุมชนไดชวยกันบริจาคสิ่งของที่เปนโบราณวัตถุตางๆ มาเก็บไวที่พิพธิภัณฑและ

บริจาคเงินเพื่อจัดทําพิพิธภัณฑ  ซอมแซมอาคาร สถานที่ ดานโบราณสถาน โบราณวตัถุ เพราะมี
ความรัก ความชื่นชม ในบรรพบุรุษของตน 

 - กรมศิลปากร ไดขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถานแหงชาต ิและชวยดแูลรักษา ซอมแซม 
ตลอดถึงศึกษา คนควา ศิลปะในยุคตางๆ จดัออกเผยแพร โดยเฉพาะจิตรกรรมฝาผนังไดพิมพ
ออกเปนรูปเลม เพื่อเปนสื่อในการเรียนการสอนวิชาจิตรกรรมของสถานบันการศึกษา 

 - ผูมีจิตศรัทธา ไดบริจาคปจจัยในการสรางพิพิธภัณฑ ซอมแซมเรือนไทย และอุปกรณ
ในการจดัแสดงตาง ๆ 

 - สถานศึกษา และโรงเรียนในชุมชนรวมกนัจัดทําหลักสูตรพื้นฐาน  
 

ปญหาอุปสรรค ในการดาํเนินงาน 
- ขาดงบประมาณในการดูแลรักษาอยางตอเนื่อง 
 - พระสงฆที่ทาํงานขาดความรู ในเรื่องศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ

พิพิธภัณฑ  
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- ผูนําชุมชนไมคอยใหความรวมมือเทาที่ควร 
- หนวยงานราชการไมคอยเห็นความสําคญั และใหการสนับสนุนไมตอเนื่อง 
- ขาดบุคลากรที่มีใจรัก มีความรู ความสามารถ ในการจัดทําพิพิธภัณฑใหเปนระบบ 
 

แนวทางในการแกไข 
-ใชงบประมาณโดยการรับบริจาคจากผูมจีิตศรัทธาที่เหน็คุณทางการอนุรักษ 
- พระสงฆตองตั้งใจทํางานดานอนุรักษใหดีที่สุด จนชาวบานเห็นวาเราทําจริงแลวเขาก็

จะเขามาชวยเหลือทีหลัง 
- สงเสริมใหพระสงฆ ในวดั และในเครือขายใหมีความรู ความสามารถในเรื่องการ

อนุรักษศิลปวฒันธรรมทองถ่ิน  
 

บทบาทของพระสงฆกับการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนในปจจุบัน   
 ทานเจาอาวาสวัดคงคารามไดใหแนวคิดไว ดังนี ้

-  พระสงฆควรศึกษา หาความรู ในงานดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน         
โดยเฉพาะโบรารสถาน โบราณวัตถุที่อยูวัด ซ่ึงเปนสิ่งที่มีคามาก แตปจจุบันพระสงฆไมคอยให
ความสนใจ ปลอยใหสูญเสียไปอยางนาเสียดาย 

-  ควรมีการพฒันาศักยภาพของพระสงฆในการทํางานดานอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
ตลอดทั้งมีงบประมาณมาสนับสนุนทานที่ทํางานอยู  เพื่อใหการทํางานสามารถขับเคลื่อนไปได
อยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

- การจัดพิพิธภัณฑ เพื่ออนรัุกษศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน ถือวาเปนแหลงศึกษาที่มีคามาก 
ทําใหเราไดเรียนรูววิัฒนาการความเปนอยูของมนุษย ตลอดทั้งศิลปวัฒนธรรม สังคม การเมือง     
วิถีชีวิตของคนในแตละยุคแตละสมัย เพือ่ทําใหเราดหูลัง มองไปขางหนา ในการพฒันาประเทศให
เจริญรุงเรื่องขึ้น 
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ชื่อ  พระสมุหเจริญ     อุทาโน 
 เจาอาวาสวดัทาราบ   อายุ 70 ป พรรษา 12  พรรษา  วฒุิการศึกษาดานสายสามัญ ม.6  
วุฒิการศึกษาทางธรรม นักธรรมเอก  ประสบการณในการดํารงตําแหนง เจาอาวาส 2 ป 
กิจกรรมที่ทํา  โรงเรียนแพทยแผนไทยวัดทาราบ 
 สมุนไพรไทย เปนภูมิปญญาทองถ่ิน ที่สืบทอดกันมานานจนกระทั่งในปลายสมัยรัชกาล
ที่ 7 การรักษาโรค โดยการใชสมุนไพรไดถูกละเลยแลมีการใชยาแผนปจจุบันมากขึ้น ดังนั้นเพื่อ
เปนการฟนฟูภูมิปญญาดั้งเดิมและเปนการสืบทอดเจตนารมณของบรรพบุรุษในหลายพื้นที่ที่ได
ดําเนินการจัดตั้งกลุมสมุนไพร แพทยแผนไทยขึ้น ที่เปนที่รูจักกันอยางกวางขวางคือ ชมรมแพทย
แผนไทยวัดทาราบ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  โดยพระอาจารยเจริญ  อุทาโน  เจาอาวาส        
เปนประธานชรมรมแพทยแผนไทยวัดทาราบ  ซ่ึงทานไดรับถายทอดภูมิปญญาเรื่องสมุนไพรมา
จาก ทานพระครูวิทิตวรเวช อดีตเจาอาวาสวัดทาราบ  
 

ประวัติความเปนมา 
 ป พ.ศ 2525   สมัยหลวงพอ พระครูวิทิตวรเวช (อดีตเจาอาวาส) มาเปนเจาอาวาส      
เห็นสภาพวัดชํารุดทรุดโทรมมาก จึงไดคิดหาทางในการในการที่จะบูรณะและพัฒนาวัดใหเจริญ
ขึ้น  จึงไดตั้งประเด็นถามตัวเองวา จะทําอยางไร ใหญาติโยมไดเขามาสนใจ และไดรับประโยชนใน
การเขามารวมกิจกรรมที่วัด  ซ่ึงเดิมหลวงพอเปนผูที่มีความสนใจในเรื่องยาสมุนไพรเปนทุนเดิมอยู
แลว โดยคนควาเรื่องแพทยแผนไทยดวยตัวเองจากสมุดขอย  ทานคิดวาความรูที่เรามีอยูนี้แหละ   
จะสามารถชวยเหลือผูคนและสรางความเจริญใหกับวัดได  จึงไดลงมือศึกษาคนควาอยางหนัก   
ดวยความวิริยะ อุตสาหะ และไดรวบรวม สมุนไพรประเภทตางๆ ใหเปนหมวดหมู ทั้งเรื่องประเภท
สมุนไพร สรรพคุณ วิธีการนํามาใช   ตอมาคณะกรรมการวัด ไดเห็นคุณคาของภูมิปญญาไทยที่
หลวงพอไดศึกษา คนควา และรวบรวมไว จึงไดจัดพิมพเปนเล็ก ๆ เพื่อแจกญาติโยมและผูสนใจ  
เร่ิมมีญาติโยมที่ประสบกับโรคภัย ไดเขามาขอคําแนะนํา  และขอใหหลวงพอจัดยาใหบาง ไปจัดหา
ตามที่แนะนําบาง ปรากฎวาสวนใหญมีสุขภาพดีขึ้น 
 ป พ.ศ. 2534  ภูมิปญญาดานสมุนไพรของหลวงพอ ก็เปนที่รูจักกันมากขึ้น ทานจึงคิดที่
จะเผยแพรใหใหเปนประโยชนในวงกวาง จึงไดเสนอโครงการเรื่องสมุนไพรเขาไปในโครงการใน
พระราชดํารินําคนในโครงการพระราชดําริมาตั้งเปนชรมรมสมุนไพร และขอตั้งเปนโรงเรียน
แพทยแผนไทยวัดทาราบเปดทําการสอนในเวลาตอมา  และใหมีการสอบเพื่อขอใบประกอบ      
โรคศิลปจากกระทรวงสาธารณสุข  หลักสูตรที่เปดสอนคือ เวชกรรม  และเภสัชกรรม  
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วัตถุประสงคของการจัดโครงการ 
 1. มุงหวังใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได 
 2. เปนการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได แกไขปญหาเศรษฐกิจไดในระดับหนึง่ 
 3. เปนการปลูกฝงคานิยมในการใชสมุนไพร 
 4. เปนการอนรัุกษสงเสริมภมูิปญญาไทยในเรื่องยาสมุนไพรไทย 
 

รูปแบบ วิธีการในการจัดดําเนินโครงการ 
1. เปดทําการเรียนการสอน อบรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ใหแกนกัเรียน เยาวชน 

และผูสนใจทัว่ไป 
2. ประสานความรวมมือกับหนวยงานกระทรวงสาธารณสุขในการจดัสอบเพื่อขอรับใบ

ประกอบโรคศิลป 
3. จัดทําตําราสมุนไพรเผยแพร ประชาสัมพันธความรูเร่ืองสมุนไพรและหลักสูตรแพทย

แผนไทย  
4. สงเสริมใหชาวบานปลูกสมนุไพรไวใชเองในครัวเรือน 
5. สรางเครือขายแพทยแผนไทย 
6. ใหคําปรึกษา และรักษาโรคดวยสมนุไพร 
7. จัดอบรมใหกบัผูนําชุมชนแลวนําไปเผยแพรในชุมชนของตน 
8. ฝกอบรม จรรยาบรรณแพทย ตลอดถึงคุณธรรณในการประกอบอาชีพ 

 
การมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานอืน่ ๆ 

1.  ศรัทธาจากชาวบานในชุมชน 
2.  วิทยากร ใหความรูจากโครงการในพระราชดําริของในหลวง  
3.  กระทรวงสาธารณสุข  ใหใบประกอบโรคศิลปกับผูที่สําเร็จหลักสูตร 
4.  กระทรวงศกึษาธิการ  สนับสนุนงบประมาณ 

 
ปญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน 

1.  พระสงฆไมสามารถสอบใบประกอบโรคศิลป มีผลทําใหชุมชนไมเชือ่ถือเทาที่ควร 
2.  ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนการดําเนนิงานและพันธุพืชสมุนไพร 
3. ขาดความรูและความเขาใจในการดูแลรักษาและการเพาะปลูกพืชสมุนไพรอยางมี  

ประสิทธิภาพ 
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4. ผูประกอบขาดจรรยาบรรณในการรักษาโรค เชน มีการนําสารสเตอรีรอยด ไปผสม
กับยาสมุนไพร ทําใหเกดิผลเสียตอภาพรวมของผูประกอบอาชีพเรื่องสมุนไพร 

 

แนวทางในการแกไข 
 หนวยงานภาครัฐควรเขามาหนุนเสริมในดานความรู  ควรมีกฎหมายรับรองภูมิปญญา
ทองถ่ิน การรับรองผลิตภัณฑยาสมุนไพร และรัฐควรสนับสนุนงบประมาณในการดาํเนินงานอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหการดําเนินงานเกิดความตอเนื่อง 
 
บทบาทพระสงฆกับการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนในปจจุบัน 
 ทานเจาอาวาสวัดทาราบ ไดใหแนวคิดไววาพระสงฆเรายังคงมีความสําคัญตอการพัฒนา
ประเทศชาติ   โดยเฉพาะการจัดการศึกษานอกโรงเรียน มีวัดเปนจํานวนมากที่จัดกัน  แตคนไมได
รับรู วาทานทํางานการศึกษา  เพราะเราคิดวาการจัดการศึกษา คือตองมีหองเรียนสี่ เหล่ียม           
ตองเปนโรงเรียน เปนมหาวิทยาลัย ไมคิดวาที่พระสงฆทําอยูก็เปนการศึกษาเหมือนกัน คือ
การศึกษานอกโรงเรียน เชน บางวัดจัดรายการเสียงตามสาย เทศน อบรมชาวบาน จัดพิพิธภัณฑ  ทํา
รายการวิทยุ ฯลฯ เหลานี้ก็เปนการจัดการศึกษาทั้งนั้น  โดยเฉพาะการเรียนรูแพทยแผนไทย หรือ
เร่ืองสมุนไพร มรดกของไทยอันลํ้าคาที่ชวยดูแลสุขภาพของคนไทยมาทุกยุคทุกสมัย ก็จัดกันแบบ
นอกโรงเรียนทั้งนั้น พระสงฆควรมีการประชาสัมพันธ หรือเผยแพรผลงานที่ทําใหชาวบานไดรับรู     
และเปนขอมูลในการศึกษาของผูสนใจ  และควรมีการอบรมพระรุนใหมๆ เพื่อมารวมกันสืบทายาท
งานพัฒนาดานการศึกษาตอไป และอีกอยางหนึ่ง ควรมีการประสานหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 
เพื่อใหการดําเนินงานไดมีประสิทธิภาพและรูจักกันในวงกวางตอไป 
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พระครูสุนทรปริยัตคิุณ 
 เจาอาวาสวดับวังาม  เจาคณะอําเภอดําเนินสะดวก  อายุ  69 ป  อายุพรรษา 46 พรรษา 
วุฒิการศึกษาสายสามัญ ป.4  วุฒิการศึกษาทางธรรม น.ธ.เอก  ประสบการณในการดํารงตําแหนง
เจาอาวาส 15 ป 
กิจกรรมที่ทํา   โครงการสอนคอมพิวเตอรในวัด 
 

ความเปนมาโครงการ 
 ในอดีตกอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง วัดเปนที่ใหการศึกษาสําหรับกุลบุตรกุลธิดา 
โดยมีพระภิกษุสงฆเปนผูสอน แตหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเปนระบอบประชาธิปไตย 
บานเมืองเจริญขึ้น มีวิทยาการและบุคลากรที่ทันสมัย  พระสงฆและวัดเริ่มมีบทบาทในการศึกษา
นอยลง จนวัดเปนเพียงสถานที่ทําบุญเทานั้น    คณะสงฆคํานึงถึงความสําคัญของการศึกษาอยู
ตลอดเวลา มิไดปลอยใหวัดเปนเพียงสถานที่ทําบุญอยางเดียวเทานั้น ไดปรับปรุงใหเปนวัดที่
ทันสมัย  ทันตอเหตุการณ หรือสถานการณของโลกอยูเสมอ     โดยเฉพาะในปจจุบันซึ่งเปนยุคของ
โลกไรพรมแดน หรือเปนยุคของขอมูลขาวสารและเทคโนโลยี ที่เขามามีบทบาทในการพัฒนา
ประเทศ และวิถีการดําเนินชีวิตของคนเรา    โดยเฉพาะคอมพิวเตอร ซ่ึงถือวาเปนนวัตกรรมใหมที่มี
ความสําคัญตอการเรียรูและการทํางานมนุษย   ตลอดถึงการเขาถึงแหลงขอมูลในดานตาง ๆ         
ไดอยางฉับไว ทันตอเหตุการณ      ยิ่งหากเราไดนํามาใชในการศึกษา คนควา ในองคความรูตาง ๆ  
จะมีประโยชนอยางมหาศาล 
 ดังนั้น วดับัวงามจึงไดริเร่ิมโครงการสอนคอมพิวเตอรในวัดขึ้น โดยเริ่มสอนใหพระเณร
กอน แลวจึงเปดสอนใหแกนักเรียน ครู อาจารย และประชาชนผูสนใจ เปนการเรียนการสอนแบบ
ใหเปลา ไมมกีารเสียคาใชจายใด ๆ ทั้งส้ิน ทั้งนี้ก็เพื่อใหวัดเปนแหลงศึกษา คนควา บริการขอมูล
ขาวสาร และชวยสงเสริมใหประชาชนในทองถ่ินไดเรียนรูวิทยาการและเทคโนโลยีสมัย  เพื่อเปน
ประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวติของชุมชน 

 

วัตถุประสงคในการดําเนินโครงการ  
- เพื่อพัฒนาบคุลากรในทองถ่ินใหมีความรูดานคอมพิวเตอร 
- เพื่อเปนวิทยาทานแกประชาชนทั่วไป 
- เพื่อใหเยาวชนมีความรู ความสามารถในดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสมัยใหม ที่

สามารถนํามาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวติและชุมชน 
- เพื่อใหวดัเปนแหลงบริการขอมูลขาวสารใหกับชุมชน 
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ปจจัยท่ีทําใหการจัดโครงการประสบความสําเร็จ 
- เกิดจากความศรัทธาในตัวบุคคล โดยเฉพาะเจาอาวาสที่ไดมุงมั่นทํางานดวยความตั้งใจ

ทํางานอยางจริงจัง ทุมเทเพื่อพัฒนาความรู   ความสามรถของลูกหลานในชุมชนอยางแทจริง       
จนชุมชนเห็นความสําคัญเขาไปชวยเหลือในดานตางๆ เปนอยางดี 

- พระภิกษุสามเณรในวัดใหความสนใจในการแสวงหาความรูอยูเสมอ มีการแลกเปลีย่น
เรียนรูวิชาการดานตาง ๆ กันอยางอยูเปนประจํา ตลอดถึงกระบวนการเรียนการสอนที่เขาใจงาย 

- การบริหารบคุลากร โดยใชหลักคุณธรรมทางพระพุทธศาสนา เปนเครื่องประสาน
ความคิด รอยดวงใจทีมงาน คือสังคหวัตถุ 4  คือ โอบออมอารี วจีไพเราะ สงเคราะหประชาชน   
วางตนแตพอดี 

- การทํางานเริม่จากคนในชมุชนกอน คนใกลตัวไดรับประโยชนแลวคอยขยาย เร่ิมจาก
เล็กไปหาใหญ พรอมกับเรียนรูจากการทํางานไปดวย มกีารทบทวน ปรับปรุงแกไขอยูเสมอ 
 
การมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานอืน่ ๆ 

- ผูมีจิตศรัทธา ไดรวมเปนเจาภาพซื้อคอมพิวเตอรถวายวัด ใหใชในการเรียนการสอน 
- สถาบันพัฒนาฝมือและแรงงานภาคตะวนัตก รวมจัดโครงการ   และชวยเหลือให       

คําปรึกษาและแนวทางในการพัฒนางานใหเปนประโยชนในวงกวางมากยิ่งขึ้น 
-กรมการศึกษานอกโรงเรียน ชวยประสานงาน  เร่ืองการจัดการเรียนการสอนกลุม      

เปาหมายตามหนวยงาน ชุมชน และโรงเรยีนตาง ๆ  
- ชุมชน ใหความรวมมือทั้งในเรื่องงบประมาณ โดยการบริจาค ดานอาคารสถานที่ 
- หนวยงานราชการตาง ๆ  สถานศึกษา ไดเขามาเรียน และชวยเร่ืองการจัดระบบการ

เรียนการสอน การประชาสัมพันธ 
 

 ปญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน 
 - ขาดงบประมาณในการสนับสนุน เนื่องจากการสอนคอมพิวเตอรของวัดเปนการให
การศึกษาสงเคราะห ไมมีคาตอบแทน    ตองรับผิดชอบเองในทุกเรื่อง ไมวาจะเปนดานบุคลากร         
การดูแล ซอมแซมเครื่อง คาไฟ เอกสารตางๆ ตองมีคาใชจายเปนจํานวนมากในแตละเดือน 
 - เครื่องคอมพิวเตอรไมทันสมัย ตองมีพัฒนาอยูเปนประจํา บางเครื่องก็เปนรุนเกา        
ไมสามารถใชสอนโปรแกรมที่ทันสมัยได  
 - การดูแล บริหารจัดการทํางานไดไมเต็มที่ เนื่องจากบุคลากรทํางานมีภาระหนาที่ใน
หลาย ๆ  ดาน   มีเวลาในการจัดการคอนขางนอย และทํางานไดไมเต็มที่ 
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แนวทางในการแกไข 
 - แบงรายไดของวัดสวนอื่นไปชวย  พรอมทั้งประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ เพื่อขอรับ
เงินสนับสนุน 

- ใชอุปกรณทีม่ีอยูใหเกิดประโยชนใหมากที่สุด พรอมทั้งเปดสอนพระภิกษใุนสวนการ
ซอมบํารุง และ ปรับปรุงคอมพิวเตอรพืน้ฐาน เพื่อใหสามารถแกไขปญหาเครื่องที่ตกรุนได 

- พัฒนาพระสงฆที่อยูภายในวัดใหมีความรูความสามารถ ทํางานแทนกนัไดในหลายหนาที่  
 

บทบาทของพระสงฆกับการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนในปจจุบัน   
 ทานเจาอาวาสวัดบวังามไดใหแนวคิดไวดงันี้ 

 - พระสงฆทํางานดานพัฒนามีมาก โดยเฉพาะดานการศึกษา แตการบริหารจัดการไม
คอยเปนระบบ ขาดเรื่องฐานขอมูล   ระบบเอกสาร   ทําใหงานที่ทําไมมีขอมูลที่จะเผยแพร      
ประชาสัมพันธ ตลอดถึงนํามาวิจัย ประเมินผลงานที่ทํา 
 - การทํางานของพระสงฆยดึที่นโยบายของคณะสงฆ (หนวยเหนือ) วามีนโยบายใหทํา
เกี่ยวกับเรื่องอะไร ก็จะทําตาม แตไมมีงบประมาณให ตองจัดหาเอง ทําใหการทํางานไมตอบสนอง
ตอกลุมเปาหมาย หรือชุมชน 
 - การทํางานพฒันาของพระสงฆไมตอเนื่อง เมื่อเปลี่ยนคน งานก็เปลีย่น หรือเปลี่ยน    
เจาอาวาสที งานที่ทําก็ตองเปลี่ยนไปตามนโยบายของเจาอาวาสดวย 
 - การจัดการศึกษาของพระสงฆยังดอยพัฒนาทั้งระบบ ไมสอดคลองกับการศึกษาและ
สังคมปจจุบัน เปนการศึกษาอยูในวงแคบ ไมคอยเปดกวาง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที่ 11 สรุปขอมูลการสัมภาษณเกีย่วกับสภาพการดําเนินงานและรูปแบบการจดักิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของเจาอาวาส 
 

ชื่อ / โครงการ วัตถุประสงค รูปแบบ / วิธีจัด การมีสวนรวม ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข แนวคิดเกี่ยวกับบทบาท
พระสงฆกับการจัดกิจกรรม 

กศน. 
พระครูวิทิตพัฒนโสภณ 
เจาอาวาสวัดพระศรีอารย 

 
ศูนยการเรียนรูวัดพระศรี
อารย 
   -คายพุทธบุตร 
 -ศูนยยุวาทศิลป 
 -อบรม/สัมมนา 
 -วิทยุชุมชน 
 -กลุมสัจจะ
สะสมทรัพย 

 

1.พัฒนาคุณภาพชีวติ 
คุณธรรม สติปญญา
ของชุมชน 
2.บริการขอมูลขาวสาร
แกชุมชน 
3.เปนศูนยกลางในการ
อบรม ประชุม สัมมนา 
4. เพื่อสรางเครือขาย
การเรียนรู 
5.เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 
และการพูดในที่ชุมชน 
6.เพื่อพัฒนาบุคลากร
ทางศาสนาใหมี
ศักยภาพในการเผยแผ
พระพุทธศาสนา 

1.ศึกษาขอมูล รายละเอียด ของแต
ละกิจกรรม เพื่อทําแผนในการ
ดําเนินการ 
2. จัดสรรบุคลากรใหรับผิดชอบการ
ทํางานแตละกิจกรรม โดยคํานึง
ความรู ความถนัดที่จะทํางานและ
รับผิดชอบในแตละกิจกรรม  
3. กอนดําเนินงานแตละกิจกรรม จะ
มีการประชุมรวมกันเพื่อทําแผนใน
การดําเนินงาน 
4.ประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ 
5.ระดมทุนทางสังคมทั้งดาน
งบประมาณ บุคลากร ความรู ภูมิ
ปญญา ความเชื่อ วฒันธรรม 
6.ติดตาม ประเมินการดําเนินงานอยู
เปนระยะ เพื่อจะปรับปรุงแกไขให
การทํางานเปนไปตามวัตถุประสงค
ของโครงการ 

1.ชุมชนพระศรีอารย
และชุมชนใกลเคียง 
ใหการสนับสนุนดาน
งบประมาณและทุน
ทางสังคม 
2. ศูนยการศึกษานอก
โรงเรียนจังหวัด
ราชบุรี และศูนย
การศึกษานอก
โรงเรียนภาคกลาง 
3.หนวยงานราชการ
ภายในจังหวัดราชบุรี
และจังหวัดใกลเคียง 
4.สถาบันการศึกษา
ทั้งภาครัฐและเอกชน 
5.องคกรเอกชน 
6.กรมการศาสนา 

1.ขาดบุคลากร โดยเฉพาะ
พระสงฆที่มีความรู 
ความสามารถในการ
ทํางาน เพราะที่มีอยูไม
เพียงพอ 
2. ขาดงบประมาณ
สนับสนุนในการพัฒนา
ศูนยการเรียนรู ทั้งดาน
บุคลากรและอุปกรณใน
การทํางาน 
3.ขาดการเก็บรวบรวม
ขอมูลในแตละกิจกรรม 
ในลักษณะการถอด
บทเรียน ที่ผานมา มา
พัฒนาเปนองคความรู
ทองถิ่น เพื่อเผยแพรในวง
กวาง 
4. การทํางานรวมกับ
องคกรเอกชน บาง
กิจกรรมไมตอเนื่อง ใน
เรื่องของนโยบายและการ
ดําเนินงาน 

1.พยายาม พัฒนาบคุลากร
ที่มีใจรักในงานพัฒนา
เพิ่มขึ้นทั้งดานพระสงฆ
และฆราวาส โดยการ
ฝกอบรม พัฒนาศักยภาพ
ตอเนื่อง 
2.ประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน และมีผู
จิตศรัทธาเพื่อขอรับ
งบประมาณในการ
สนับสนุน และ
ประสานงานในการทํางาน
รวมกัน  
3. สงเสริมบุคลากรใหรับ
การศึกษาตามศักยภาพ 
และใหมีการเก็บรวมรวม
ขอมูล ในแตละกิจกรรม 
นํามาวิจัยเปนองคความรู 
เพื่อพัฒนางานใหดียิ่งขึ้น 
และเปนแหลงศึกษา
คนควาหาขอมูลแกผูสนใจ 

1.พระสงฆควรศึกษา ปฏิบัติ
ธรรมใหเปนที่เลื่อมใส 
ศรัทธากอน เพื่อหาแนวรวม 
2.ในการจัดกิจกรรมดาน
การศึกษาทุกอยาง ควรยึด
หลักพุทธธรรมไปสอดแทรก 
เพื่อพัฒนาสติปญญา และจิต
วิญญาณของชุมชน 
3.พระสงฆจะตองศกึษาทั้ง
ทางโลก โดยเฉพาะรูปแบบ 
กฏระเบียบ ความรู ตางๆ 
และศึกษาทางธรรมใหเขาใจ
ลึกซึ้งเพื่อใหสามารถชี้นํา
สังคมใหอยางถูกตองแมนยํา 
4. การจัดการศึกษา ไมควร
ยึดเรื่องเงินเปนหลกั ควร
คํานึงถึง ทุนทางสังคม ที่
ชุมชนมีอยู เชน ภูมปิญญา 
สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และ
บุคลากร เปนตน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที่ 11 (ตอ) 
ชื่อ / โครงการ วัตถุประสงค รูปแบบ / วิธีจัด การมีสวนรวม ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข แนวคิดเกี่ยวกับบทบาท

พระสงฆกับการจัดกิจกรรม 
กศน. 

พระอธิการนุชิต  วชิรวุฑโฒ 
เจาอาวาสวัดขนอน 
การอนุรักษหนังใหญ 

1. เพื่อเผยแพรหนังใหญให
เปนที่รูจักมากยิ่งขึน้ 
2. เปนการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมประจํา
ทองถิ่น 
3. สรางอาชีพใหกับคนใน
ชุมชน 
4. เปนแหลงศึกษาคนควา
ขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม 

- ศึกษาหาความรูขอมูล
เกี่ยวกับหนังใหญ และการ
อนุรักษหนังใหญ 
- รวมกับสถานศึกษาและ
ปราชญชาวบานในชุมชน
จัดทําหลักสูตรทองถิ่น
เกี่ยวกับประวัติหนังใหญ 
การแกะสลักหนัง  การเชิด
หนัง และการเลนดนตรีไทย 
เพื่อเปดสอนในโรงเรียน 
- จัดแสดงหนังใหญทุกวัน
เสารและวันสําคัญตาง ๆ 
ตามโอกาส 
- จัดทําเปนพิพิธภณัฑเพื่อ
แสดงตัวหนังใหญ  
- จัดทําหนังสือเผยแพรตาม
หองสมุดและผูสนใจทั่วไป 

- โครงการพระราชดําริ 
- กรมศิลปากร 
- มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- องคการบริหารสวน
ตําบล 
- หนวยงานราชการใน
จังหวัด 
- คนในชุมชนและ
ปราชญชาวบาน 
- สถานศึกษา โรงเรียน
ในชุมชน 
- นักทองเที่ยวและ
ผูสนใจที่เขามาเที่ยวชม 

- ขาดงบประมาณ
สนับสนุนอยางตอเนื่อง 
- ขาดบุคลากรที่มี
ความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับหนังใหญ 
- ขาดผูสืบทอดการ
อนุรักษหนังใหญ 
- ขาดการประสานงาน 
และการมีสวนรวมของ
พระสงฆ 

- ประสานงานกันใน
หลาย ๆ ฝายเพื่อวางแผน
รวมกันในการดําเนินงาน 
โดยมีการฝกอบรมให
ความรูกับพระสงฆที่เขา
มาทํางานใหมีความรู 
ความเขาใจในการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมประจํา
ทองถิ่น 
- สรางเครือขายพระสงฆ
ในการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมประจํา
ทองถิ่น  
 

- พระสงฆตองมีความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมประจําทองถิ่น 
- การทํางานของพระสงฆ ควร
มีสรางเขือขาย  มีการฝกอบรม 
และศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
ความรูในการดํางานของ
พระสงฆที่มีบทบาทเดนใน
การจัดกิจกรรมการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมประจําทองถิ่น 
- พระสงฆควรรูจักนําเอา
ทรัพยากรในชุมชน เชน 
ปราชญชาวบาน ภูมิปญญา
ทองถิ่น มารวมในการทํางาน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที่ 11 (ตอ) 
ชื่อ / โครงการ วัตถุประสงค รูปแบบ / วิธีจัด การมีสวนรวม ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข แนวคิดเกี่ยวกับบทบาท

พระสงฆกับการจัด
กิจกรรม กศน. 

พระอธิการสันติ  สนฺติโก 
เจาอาวาสวัดคงคาราม 

 
การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

(พิพิธภัณฑ)ไทยรามัญ 

1. รวบรวม และอนุรักษ
ศิลปวัฒธรรมประจําทองถิ่น 
2. เพื่อเปนแหลงคนควา
ขอมูล และหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรชาวมอญ 
3. เปนแหลงเรียนรูเรื่อง
วัฒนธรรมในชุมชน 
 

- ประสานงานกับกรม
ศิลปากร เพื่อจดทะเบียน
วัตถุโบราณ 
- จัดทําเปนพิพิธภณัฑ
พื้นบานชาวมอญ โดยเปด
ใหเขาชมในวันเสาร-อาทิตย 
- จัดทําหนังสือเผยแพร
ขอมูล 
- รวมกับสถานศึกษาน
ชุมชนจัดทําเปนหลักสูตร
ทองถิ่นสําหรับใชสอนใน
โรงเรียน 
- สรางเครือขายพระสงฆ
ทํางานดานการอนุรักษ
ศิลปวัฒธรรม  
โบราณสถาน และ
โบราณวัตถุ 

- คนในชุมชน ไดชวยกัน
บริจาคสิ่งของวัตถุ
โบราณตาง ๆ และบริจาค
ทรัพยในการจัดทํา
พิพิธภัณฑ 
- กรมศิลปากรไดสํารวจ
จะขึ้นทะเบียนวัตถุ
โบราณตาง ๆ  และให
ความรู คําแนะนําในการ
ดูแลรักษา  
- สถานศึกษา โรงเรียนใน
ชุมชน และคนที่สนใจ
ทั่วไป ที่มาเที่ยวชมชวย
ประชาสัมพันธขอมูลให 

- ขาดงบประมาณในการ
ดูแลรักษา และซอมแซม 
- ขาดความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการจัดทําและ
บริหารการทํางาน
พิพิธภัณฑ 
- ผูนําชุมชนไมคอยให
ความรวมมือเทาทีค่วร 
- ขาดผูสืบตอในการ
ทํางานดานนี้ 

- รับบริจาคจากผูมีจิต
ศรัทธา มองเห็น
ความสําคัญการทํางาน
ดานนี้ 
- ประสานงานเพื่อขอ
ความชวยเหลือดาน
ความรู ในการดูแลรักษา
ทากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
และทํางานรวมกัน 
- สงเสริมใหคนรุนหลัง
ไดเห็นความสําคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมประจํา
ทองถิ่น 

- พระสงฆควรหาความรู 
ในเรื่องเกี่ยวกับการ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ประจําทองถิ่น  ดวยการ
พยายามสรางเครือขายการ
ทํางานในดานการอนุรักษ
ศิปลวัฒนธรรมประจํา
ทองถิ่น โบราณสถาน 
และโบราณวัตถุ ซึ่งมีอยู
มากในวัด นําสิ่งเหลานี้มา
จัดทําหรือรวบรวมเปน
แหลงเรียนรูในชุมชน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที่ 11 (ตอ) 
ชื่อ / โครงการ วัตถุประสงค รูปแบบ / วิธีจัดกิจกรรม การมีสวนรวม ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข แนวคิดเกี่ยวกับบทบาท

พระสงฆกับการจัดกิจกรรม 
กศน. 

 
พระสมุหเจริญ อุทาโน 
เจาอาวาสวัดทาราบ 
โรงเรียนแพทย      

แผนไทยวัดทาราบ 

1. มุงใหชุมชนพึ่งตนเองได 
2. สรางอาชีพใหคนใน
ชุมชน 
3. ปลูกฝงคานิยมการใช
สมุนไพรรักษาโรค 
4. สงเสริมการอนุรักษภูมิ
ปญญาไทยดานสมุนไพร 

1.ศึกษาขอมูลดานสมุนไพร 
จัดทําตําราการใชสมุนไพรรักษา
โรค  
2. จัดทําโครงการเพื่อเสนอตอ
โครงการในพระราชดําริ เพื่อขอ
ความชวยเหลือดานวิทยากร 
3.เปดการเรียนการสอน ทั้งภาค
ทฤษฏีและปฏิบัติ ใหแกนักเรียน 
ประชาชนผูสนใจ 
4. ประสานความรวมมือกับ
กระทรวงสาธารณสุขในการออก
ใบประกอบโรคศิลปใหกับผูผาน
หลักสูตรการอบรม 
5. สงเสริมใหชาวบานปลูก
สมุนไพรไวใชในครัวเรือน 
6. ใหคําปรึกษาและรักษาโรคดวย
สมุนไพรและติดตามผลอยูเปน
ระยะ 
7. จัดอบรมใหกับผูนําชุมชนเพื่อ
นําไปเผยแพรกับคนในชุมชน 
8. สรางเครือขายแพทยแผนไทย 
ดานการใชสมุนไพรรักษาโรค 

- คนในชุมชนที่มีความ
ศรัทธาและประชาชน
ผูสนใจทั่วไปที่รักษา
โรค และมาเขารวม
อบรม 
- วิทยากรจากโครงการ
ในพระราชดําริ 
- กระทรวงสาธารณสุข
ออกใบประกอบโรค
ศิลปให 
 

1. พระไมสามารถสอบ
ใบประกอบโรคศิลปได 
2. ขาดงบสนับสนนุใน
การปลูกพืชสมุนไพร 
3. ขาดความรูในการ
ปลูก ดูแลรักษาพืช
สมุนไพรอยางถูกวธิี 
4. ผูประกอบอาชีพขาด
จรรยาบรรณ และ
คุณธรรมในการรักษา
โรค 

1. หนวยงานรัฐควรให
การสนับสนุนดาน
งบประมาณ 
2. ควรมีกฏหมายรับรอง
ภูมิปญญาทองถิ่น และ
ผลิตภัณฑยาสมุนไพร 
3. ควรมุงเนนดาน
จรรยาบรรณและคุณธรรม
ใหกับผูเขารับการ
ฝกอบรม 

1. พระสงฆควรสงเสริมการ
ประชาสัมพันธและเผยแพร
ผลงานการทํางานของ
พระสงฆใหกับชาวบาน
ไดรับรู 
2. พัฒนาพระสงฆรุนใหม
ใหมาสืบทอดงานดานการ
จัดการศึกษา 
3. การทํางานมีการประสาน
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เพื่อใหมีการใหทรัพยากร
รวมกันในการทํางาน 
4. พระสงฆควรมุงพัฒนา
ความรูของตนใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของสงัคม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที่ 11 (ตอ) 
ชื่อ / โครงการ วัตถุประสงค รูปแบบ / วิธีจัด การมีสวนรวม ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข แนวคิดเกี่ยวกับบทบาท

พระสงฆกับการจัด
กิจกรรม กศน. 

พระครูสุนทรปริยัติคุณ 
เจาอาวาสวัดบัวงาม 

 
โครงการสอนคอมพิวเตอร

ในวัด 

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรใน
ทองถิ่นใหมีความรูดาน
คอมพิวเตอร 
2. เพื่อเปนวิทยาทานแก
ประชาชน 
3. ใหเยาวชนมีความรูทันตอ
เทคโนโลยีที่ทันสมยั 
4. เปนแหลงใหบริการ
ขาวสารขอมูลกับชมุชน 

- ศึกษาหาความรูดาน
คอมพิวเตอร 
- พัฒนาบุคลากรใหมีความรู
ดานคอมพิวเตอร 
- จัดหางบประมาณในการ
ดําเนินงาน 
- ประชาสัมพันธใหคนใน
ชุมชนไดรับรู 
- เปดทํางานสอน
คอมพิวเตอรแกพระสงฆใน
วัด แลวขยายไปถึง ครู 
นักเรียน และคนในชุมชนที่
สนใจ 
- ประสานงานกับหนวยงาน
และองคกรตาง ๆ  
- ติดตาม และประเมินผล
การทํางาน 

- ประชาชนผูมีจิตศรัทธา
สนับสนุนงบประมาณ 
- สถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงานภาคตะวันตก 
- กรมการศึกษานอก
โรงเรียน 
- หนวยงานราช และ
สถานศึกษาในชุมชน 

- ขาดงบประมาณ
สนับสนุนอยางตอเนื่อง 
- วัดตองรับภาระรายจาย
มาก เพราะเปนระบบ
เรียนฟรี 
- เครื่องคอมพวิเตอรไม
ทันสมัย 
- บุคลากรมีนอย แตตอง
รับผิดชอบงานมาก 

- จัดสรรรายไดของวัด
สวนอื่นมาชวยบริหาร
จัดการ 
- ประสานงานกับ
หนวยงาน และองคกรตาง 
ๆ เพื่อของบสนับสนุน 
- พยายามใชอุปกรณที่มีอยู
ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
- พัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูความสามารถ ใน
การทํางานไดในหลาย ๆ 
ดาน 

- การจัดดําเนินดาน
การศึกษาของพระสงฆใน
ปจจุบันทํากันยังไมเปน
ระบบ ทั้งดานการบริหาร 
และขอมูล 
- พระสงฆสวนใหญ
ทํางานตามนโยบายพระ
เถระผูใหญ แตขาด
งบประมาณสนับสนุน จึง
ทํางานไดไมบรรลุตาม
เปาหมาย และการทํางาน
ขาดความตอเนื่อง 
- การจัดการศึกษาของ
พระสงฆไมสอดคลองกับ
สภาพปจจุบัน  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 101

โปรแกรมที่เปดสอน 
-โปรแกรมดอส  
- โปรแกรม Window  
-โปรแกรม Microsoft Word  
-โปรแกรม Microsoft Excel 
-โปรแกรม Power Point 
 -โปรแกรม Page Maker 
-โปรแกรม Auto Ware 
-การเขียนโปรแกรมเบื้องตน โปรแกรมภาษา Pascal 

 

กลุมเปาหมาย 
- พระภิกษุ สามเณรในวัด  ครูอาจารย นักเรียนในโรงเรยีนวัดบวังาม และผูสนใจทั่วไป 

 

รูปแบบ และวธีิการจัดดําเนนิโครงการ 
- ศึกษาหาขอมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอรตามที่เปดสอนทุกระบบ ทั้งเรื่องเครื่อง การดูแล 

การบริหารจัดการ ตามสถานที่เปดสอนคอมพิวเตอร และผูที่มีความรู ประสบการณในการเปด   
โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร จนมีขอมูลครบทั้งระบบ 

- สงบุคลากรที่มีความพรอมไปเรียนคอมพิวเตอร รวมทั้งการบริหารจัดการดานตาง ๆ  
จนมีความรูความสามารถที่จะถายทอดองคความรูใหกับคนอื่นได 

- จัดหางบประมาณและจัดซือ้คอมพิวเตอร โดยหาจากผูที่มีจิตศรัทธา เปนเจาภาพ
คอมพิวเตอร จนเพยีงพอกับความตองการ 

-  ประชาสัมพนัธใหพระภกิษุสามเณร ชุมชน โรงเรียน ไดทราบถึงความสําคัญของ
โครงการกําลังดําเนินการอยู  เพื่อใหเขามารวมโครงการดวย 

- เปดทําการเรยีนการสอน โดยมีพระสงฆเปนผูสอน และตอมามีอาสาสมัคร คือแบบพี่
สอนนอง เพื่อเปนการตอบแทนทางวัด 

- ประสานงานกับหนวยราชการ องคกรตางๆ เพื่อขอทุนสนับสนุน 
- ติดตาม ประเมินผลเปนระยะ เพื่อปรับปรงุและพัฒนาโครงการอยางสม่ําเสมอ  
- พัฒนาบุคลากรใหมีความรูที่ใหม ทันสมยัอยูเสมอ ทั้งเรื่องของโปรแกรม เครื่อง

คอมพิวเตอร และการประยกุตคอมพิวเตอรไปใชในงานตาง ๆ 
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บทที ่5

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง “ลักษณะของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของวัดในจังหวัด
ราชบุร”ี   มีวัตถุประสงคของการวิจัย  3  ประการ คือ

1.  เพ่ือศึกษาระดบัความรูในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของเจาอาวาสใน
จังหวัดราชบุรี

2.  เพ่ือศึกษาลักษณะของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของวัดในจังหวัดราชบุรี
3.  เพ่ือประมวลความคิดเห็นของเจาอาวาสเกี่ยวกับสภาพการด ําเนินงานและรูปแบบวิธี

การจดักจิกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของวัดในจังหวัดราชบุรี
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 ประเภท คือ กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม

ไดแก เจาอาวาสวัดในจังหวัดราชบุร ี จํ านวน 186 รูป  ซ่ึงไดมาจากการสุมแบบหลายขั้นตอน
(Multi-Stage Random Sampling)  และกลุมตัวอยางท่ีใชในการสัมภาษณ คือ เจาอาวาสวัดท่ีมีผล
งานการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนไดประสบผลสํ าเร็จมีผลงานโดดเดนเปนท่ียอมรับโดย
ท่ัวไป ซ่ึงไดจากการคัดเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีสังคมมิต ิ(Sociometric)  จ ํานวน 5 รูป

เครือ่งมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 ชุด  ชุดท่ี 1 เปนแบบทดสอบความรูเกียวกับการจัด
กิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนและแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะของการจัดกิจกรรมของวัด      
ซ่ึงแบงออกเปน 4 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของเจาอาวาส   ตอนท่ี 2  แบบทดสอบความรู
เกีย่วกบัการจดักจิกรรมการศึกษานอกโรงเรียน  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะของการจัด
กจิกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของวัดในจังหวัดราชบุร ี  และตอนท่ี 4 เปนแบบสอบถามปลายเปด
เกี่ยวกับปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของวัดใน
จงัหวดัราชบุร ี   ชุดท่ี 2 เปนแบบสัมภาษณเกี่ยวกับสภาพการดํ าเนินงานและรูปแบบวิธีการจัด
กจิกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของวัดในจังหวัดราชบุรี

การวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาค ําตอบตามขอค ําถามของการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีรายละเอียดการ  
ใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้  ขอมูลท่ัวไปของเจาอาวาส ใชคาสถิติรอยละ (%)  การวิเคราะห
ระดับความรูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของเจาอาวาสในจังหวัดราชบุร ี ใชคา
สถิติ รอยละ (%)  คาเฉล่ีย  ( Χ )   สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การวเิคราะหลักษณะของการจัดาร
จดักจิกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของวัดในจังหวัดราชบุร ี ใชคาสถิติ รอยละ (%)ในสวนขอมูลท่ี
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เปนค ําถามปลายเปดเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค   ขอเสนอแนะ  และขอมูลการสัมภาษณเจาอาวาสใช
การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และนํ าเสนอเปนแบบพรรณนาความ

สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของ

วดัในจงัหวัดราชบุร ี  มีขอคนพบพอสรุปไดดังนี ้  ตอนท่ีหนึ่ง สถานภาพและขอมูลท่ัวไปของ
เจาอาวาส   ตอนท่ีสอง ระดับความรูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของเจาอาวาสใน
จงัหวดัราชบุร ี   ตอนท่ีสาม  ลักษณะของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของวัดในจังหวัด
ราชบุร ี  และตอนท่ีส่ี ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน
ของวดัในจงัหวัดราชบุร ี   และตอนท่ีหา  สภาพการดํ าเนินงานและลักษณะของการจัดกิจกรรมการ
ศึกษานอกโรงเรียนของวัดในจังหวัดราชบุร ีโดยสรุปเปนประเด็นไดดังนี้

1. สถานภาพและขอมูลทั่วไปของเจาอาวาส
จากการศึกษาสถานภาพและขอมูลท่ัวไปของเจาอาวาสในจังหวัดราชบุรี จํ านวน 186 

รปู   พบวา  เจาอาวาสสวนใหญมีอายุมากกวา 60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 37.1  มีจํ านวนพรรษาอยู
ในระหวาง 16-30 ป  คิดเปนรอยละ 37.1   มีวุฒิการศึกษาสายสามัญในระดับประถมศึกษา  คิดเปน
รอยละ 55.9   มีวุฒิการศึกษาทางธรรมในระดับนักธรรมช้ันเอก  คิดเปนรอยละ 81.7  และมีประสบ
การณในการด ํารงตํ าแหนงเจาอาวาสตํ่ ากวา 10 ป  คิดเปนรอยละ  53.8

2. ระดบัความรูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน
จากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับความรู ความเขาใจเกีย่วกบัการจัดกิจกรรมการศึกษานอก

โรงเรยีนของเจาอาวาสในจังหวัดราชบุร ี  ผลการวิจัยพบวา เจาอาวาสในจังหวัดราชบุรีสวนใหญมี
ความรูในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง  แตเม่ือจ ําแนกเปนรายขอ 
พบวา ความรู ความเขาใจในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน ท่ีเจาอาวาสสวนมากมีความ 
เขาใจถูกตองมากท่ีสุด คือ ขอท่ีวา การเรียนรูท่ีมีประโยชนสูงสุด คือ การเรียนในส่ิงท่ีสามารถน ําไป
ประยกุตใชไดในชีวิตประจ ําวัน  คิดเปนรอยละ 91.4   รองลงมาคือ ขอท่ีวา การนํ าเอาภูมิปญญา
ทองถ่ินมาใชในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน ถือไดวาเปนส่ิงท่ีมีความจํ าเปนและมี
ประโยชน คิดเปนรอยละ 86.6  และขอท่ีวา ผูใหญทุกคนมีสิทธ์ิท่ีจะเรียนรูในส่ิงท่ีเปนพ้ืนฐานท่ี   
จ ําเปนตอการด ําเนินชีวิตในสังคม  คิดเปนรอยละ 84.4  ตามลํ าดับ
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สวน ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน ท่ีเจาอาวาส 
สวนใหญมีความเขาใจไมถูกตองมากท่ีสุด คือ ขอท่ีวา การสอดแทรกความรูเกี่ยวกับการพัฒนา   
คุณภาพชีวิตใหแกชาวบานในขณะเทศนอบรมธรรมะ จัดไดวาเปนรูปแบบหนึ่งของกิจกรรมการ
ศึกษานอกโรงเรียน  คิดเปนรอยละ 78.5  รองลงมาคือ ขอท่ีวา กิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนท่ีจัด
ขึน้ใหกับชุมชน ตองใชงบประมาณจากทางราชการเพียงอยางเดียว คิดเปนรอยละ 73.1  และขอท่ีวา 
การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม และแผนกบาลีของวัด จัดวาเปนกิจกรรมการศึกษา
นอกโรงเรียนดวย คิดเปนรอยละ 64.5  ตามลํ าดับ

3. ลกัษณะของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของวัดในจังหวัดราชบุรี
จากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของวัด

ในจังหวัดราชบุร ี  สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้
3.1 ลักษณะของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนดานการจัดบรกิารใหความรู

พ้ืนฐานของวัดในจังหวัดราชบุรี ในภาพรวม  พบวา  ลักษณะของการจัดกิจกรรมในดานนี้            
วดัสวนใหญ มีบทบาทเปนผูคิดริเริ่มจัดดํ าเนินกิจกรรมเอง    รองลงมา คือบทบาทเปนผูใหการ
สนบัสนนุการจัดของหนวยงานอ่ืน และการท่ีวัดไมไดจัดด ําเนินการและไมไดใหการสนับสนุนการ
จดักจิกรรมของหนวยงานอ่ืน ตามลํ าดับ    เม่ือวิเคราะหในแตละลักษณะของการจัดกิจกรรม พบวา 
ลักษณะการท่ีวัดไมไดมีบทบาทจัดด ําเนินการและไมไดใหการสนับสนุนหนวยงานอ่ืนมากท่ีสุดคือ   
อบรมคณุธรรม  จริยธรรมแกผูตองขังในเรือนจํ า  คิดเปนรอยละ 60.2    ลักษณะของการจัด กิจกรรม
ท่ีวัดไดมีบทบาทเปนผูริเริ่มและจัดดํ าเนินการเองมากท่ีสุดคือ การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม (นกัธรรมตร-ีนักธรรมเอก) คิดเปนรอยละ 87.1   สวนลักษณะของการจัดกิจกรรมท่ีวัดมี
บทบาทใหการสนับสนุนมากท่ีสุด  คือ  การจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการเมือง        การปกครอง 
การเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญใหม คิดเปนรอยละ 63.4

3.2  ลักษณะของการจัดกิจกรรมการศึกษาเพ่ือสงเสริม เพ่ิมพูนความรู และทักษะ
ดานอาชีพของวัดในจังหวัดราชบุรี ในภาพรวม พบวา ลักษณะของการจัดกิจกรรมในดานนี้         
วดัสวนใหญ ไมไดจัดด ําเนินการเองวัดและไมไดใหการสนับสนุน  รองลงมาคือวัดมีบทบาทเปนผู
ใหการสนบัสนุนการจัดกิจกรรมของหนวยงานอ่ืน     สวนลักษณะการท่ีวัดมีบทบาทเปนผูริเริ่ม
และจดัด ําเนินการเองมีนอยท่ีสุด     เม่ือวิเคราะหในแตละลักษณะของการจัดกิจกรรม พบวา 
ลักษณะของการจัดกิจกรรมท่ีวัดไมไดมีบทบาทในการด ําเนินการและไมไดใหการสนุนหนวยงาน
อ่ืนมากท่ีสุดคือ การจัดฝกอบรมการแพทยแผนโบราณ คิดเปนรอยละ 79.6     ลักษณะของการจัด
กิจกรรมท่ีวัดมีบทบาทเปนผูริเริ่มและจัดดํ าเนินการเองมากท่ีสุด คือ การจัดฝกอบรมการใช
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สมุนไพรรกัษาโรค    คิดเปนรอยละ 19.9      สวนลักษณะของการจัดกิจกรรมท่ีวัดมีบทบาทใหการ
สนบัสนุนมากท่ีสุดคือ    การจัดตั้งกลุมอาชีพของแมบาน  คิดเปนรอยละ 62.9

3.3 ลักษณะของจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนในดานการใหบริการขาวสาร
ขอมูลของวดัในจงัหวัดราชบุร ีในภาพรวม  พบวา ลักษณะของการจัดกิจกรรมในดานนี้    วัด สวน
ใหญมีบทบาทเปนผูใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของหนวยงานอ่ืน   รองลงมา คือ มีบทบาทเปน
ผูคดิรเิริม่ และจัดดํ าเนินการเอง  และการท่ีวัดไมไดจัดด ําเนินการและไมไดใหการสนับสนุนหนวย
งานอ่ืน  ตามลํ าดับ        เม่ือวิเคราะหในแตละลักษณะของการจัดกิจกรรมในดานการใหบริการขาว
สารขอมูล  ผลการวิจัยพบวา      ลักษณะของการจัดกิจกรรมท่ีวัดไมไดมีบทบาทในการด ําเนินการ
มากท่ีสุดคือ การจัดตั้งศูนยบํ าบัด รักษาผูติดยา และเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ      
คดิเปนรอยละ 41.4        ลักษณะของการจัดกิจกรรมท่ีวัดมีบทบาทเปนผูริเริ่มและจัดดํ าเนินการเอง
มากท่ีสุดคอื  การเทศนธรรมะอบรมใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับชาวบานในวัน
พระและวันสํ าคัญอ่ืน ๆ  คิดเปนรอยละ 89.8        สวนลักษณะของการกิจกรรมท่ีพระสงฆมีบทบาท
ใหการสนับสนุนมากท่ีสุด  คือ  การจัดนิทรรศการใหความรูเกี่ยวกับวันสํ าคัญทางศาสนา            
และวันสํ าคัญอ่ืน ๆ  คิดเปนรอยละ 76.9
 4. ปญหาอปุสรรคและขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน

การวิเคราะหขอมูลจากจากแบบสอบถามปลายเปดเปนขอคํ าถามเกี่ยวกับปญหา
อุปสรรคในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของวัดในจังหวัดราชบุรี สามารถสรุป            
รายละเอียดดังตอไปนี้

ปญหาอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกเรียนของพระสงฆในจังหวัดราชบุรี 
สรุปไดดังนี้

1. ขาดงบประมาณสนับสนุนในการดํ าเนินงาน
2.  ชาวบานไมคอยเขารวมกิจกรรม  และหนวยงานรัฐก็ไมใหความสนใจอยางตอเนื่อง
3. บุคลากร หรือพระสงฆท่ีเขามาทํ างานไมคอยมีความรูเกี่ยวกับงานดานนี้โดยตรง
4.  ขาดแคลนอาคารสถานท่ี และขาดวัสดุอุปกรณท่ีทันสมัย  ในการจัดกิจกรรม
5.  ขาดการประสานงาน การประชาสัมพันธท่ีดี  และการประเมินติดตามผล
6. จดักจิกรรมท่ีไมสอดคลองกับความตองการ สภาพปญหาในชุมชน
7. กจิกรรมท่ีจัดมีความซ้ํ าซอนกันในหลายหนวยงาน
8. ชาวบานไมเขาใจในบทบาทของพระสงฆท่ีเขาไปทํ างานตรงจุดนี้
9. สภาพชุมชนท่ีอยูอยางกระจัดกระจายกนั  มีปญหาเรื่องการเดินทางมารวมในกิจกรรม
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 ความคดิเหน็ของเจาอาวาสเกี่ยวกับขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการศึกษา
นอกโรงเรียน

ขอมูลเกีย่วกบัขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของเจาอาวาสใน
จงัหวัดราชบุร ี  สามารถสรุปไดดังนี้

1. หนวนงานของรัฐควรจัดสรรงบประมาณมาสนับสนุนในการด ําเนินงานใหเพียงพอ
กบัความตอง  จะไดทํ าใหการจัดกิจกรรมตาง ๆ  ดํ าเนินไปอยางตอเนื่องและท่ัวถึง ครอบคลุมทุก
พ้ืนท่ีท่ีมีปญหา

2. ควรจะมีการสํ ารวจความตองการ สภาพปญหาของชุมชน  และความพรอมของ 
ประชาชนในพ้ืนท่ีกอนจะมีการดํ าเนินการจัดกิจกรรม  เพ่ือจะไดทํ าใหกิจกรรมท่ีจัดนั้นได        
สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี    ประชาชนจะไดใหความ   
สนใจและเขารวมกิจกรรมอยางเต็มท่ี  ไมเกิดความซ้ํ าซอนกัน ไมส้ินเปลืองงบประมาณ

3. ควรมีการสงเสริมพัฒนาบุคลากรท่ีเขามาจัดกิจกรรม และพระสงฆใหความรูความ
เขาใจเกี่ยวงานดานการจัดกิจกรรมใหมากยิ่งขึ้น

4. หนวยงานภาครัฐควรใหความสนใจเกี่ยวกับการทํ างานดานการศึกษาของพระสงฆให
มากยิง่ขึน้   ควรมีการเขามาประสานงาน  ประชาสัมพันธ และติดตามผล การทํ างานของพระสงฆ

5. ควรสงเสริมการมีสวนรวมในการทํ างานรวมกันของหนวยงานท่ีมีสวนรับผิดชอบ
ท้ังในดานการใชอาคารสถานท่ี  วัสดุอุปกรณ  บุคลากรในการทํ างาน

5.  สภาพการด ําเนนิงานและ รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของวัดใน
จังหวัดราชบุรี

จากการศึกษาขอมูลท่ีไดจาการสัมภาษณเจาอาวาสท้ัง 5 รูป เกี่ยวกับสภาพการดํ าเนินงาน
และรูปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนในวัด  ซ่ึงสามารถจัดกิจกรรมไดประสบ         
ผลสํ าเร็จ และเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไปนั้น   สามารถสรุปผลการวิจัยเปนประเด็นได ดังนี้

5.1 วตัถุประสงคของการจัดด ําเนนิโครงการ  ผลการวิจัยพบวา ทุกโครงการท่ีจัด
ขึน้จะมุงเพ่ือตอบสนองสภาพปญหาและความตองการของคนในชุมชน และเกิดประโยชนตอคนใน
ชุมชน      และตองการสงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม   โบราณสถาน     โบราณวัตถุ ประจํ า
ทองถ่ิน และตองการท่ีจัดใหวัดเปนแหลงเรียนรูในชุมชน

5.2  รปูแบบ และวิธีการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน  ผลการวิจัยพบวา วัดท่ี
จัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนไดประสบผลสํ าเร็จ มีผลงานโดดเดน เปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป  
จะมีรปูแบบและวิธีการดํ าเนินงานในการจัดกิจกรรม ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้

5.2.1  ศึกษาหาขอมูลเกี่ยวกับโครงการท่ีจะจัดดํ าเนินการ
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5.2.2  เตรียมความพรอมของบุคลากร    โดยการพัฒนาใหมีความรู           
ความสามารถในการทํ างานเกี่ยวกับโครงการท่ีจะจัด

5.2.3  ประสานความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐ เอกชน และองคกรตาง ๆ 
ในการท่ีจะรวมมือกันทํ างานโดยใชทรัพยากร วัสดุอุปกรณรวมกัน  และเพ่ือชวยในการเปนคอยให
ค ําปรึกษา และแกไขปญหาในการทํ างาน

5.2.4  สงเสริมใหชาวบาน คนในชุมชน และสถานศึกษาในชุมชนไดเขามามี
สวนรวมในการทํ างาน เพ่ือเปนการสงเสริมใหคนในชุมชนไดเรียนรูในการทํ างานรวม เพ่ือแกไข
ปญหาในชุมชนของตนเอง และเปนการใชทรัพยากรในชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุด

5.2.5  เนนการประชาสัมพันธ เพ่ือเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับผลงานการจัด         
กจิกรรมของวดัใหคนท่ัวไปไดรับรู โดยการจัดทํ าเอกสาร สํ าหรับแจกจาย และโดยการใหคนท่ีเขา
มารวมกิจกรรมหรือศึกษาดูงานชวยเผยแพรประชาสัมพันธให

5.2.6  สงเสริมการสรางเครือขายการทํ างานของพระสงฆ เพ่ือจะไดเปนการ
แลกเปล่ียนความรู ประสบการณ และวิธีการทํ างานซ่ึงกันและกัน

5.2.7 มีการติดตาม ประเมินผลการทํ างานอยูเปนประจํ า เพ่ือจะทํ าใหไดขอมูล
สํ าหรับเปนแนวทางในการปรับปรุงการทํ างานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5.3 การมีสวนรวมของคนในชุมชนและหนวยงานอ่ืน ๆ  ผลการวิจัยพบวา ในการ
จดัด ําเนนิงานการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของวัด ไดรับความรวมมือ และการสนับสนุน
จากหลายฝายดวยกัน คือ

5.3.1 คนในชุมชนท่ีเกิดความศรัทธาและเห็นความตั้งใจในการทํ างานของ 
พระสงฆไดมีสวนรวมในการสนับสนุนดานงบประมาณ

5.3.2 ประชาชนท่ัวไปท่ีไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรม และผูท่ีเขามาเท่ียวชม  
เกิดความศรัทธานและเห็นความสํ าคัญของการทํ างานของพระสงฆไดมีสวนรวมในการสนับสนุน
ดานงบประมาณและชวยประชาสัมพันธกิจกรรมท่ีวัดกํ าลังจัดด ําเนินการอยู

5.3.3  หนวยงานภาครัฐ  เอกชน และองคกรตาง ๆ ไดมีสวนรวมในการให
ความการสนบัสนุนดานงบประมาณ  วัสดุอุปกรณ และวิทยากรใหความรู  นอกจากนั้นยังมีสวนใน
การชวยในดานใหคํ าปรึกษา    และใหขอมูล ขาวสารท่ีเปนประโยชนในการดํ าเนินงาน

5.3.4 สถานศึกษา โรงเรียนในชุมชน ปราชญชาวบาน ไดเขามามีสวนรวมใน
การจัดทํ าหลักสูตรทองถ่ินสํ าหรับใชสอนในโรงเรียน เปนการสงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ประจํ าทองถ่ินใหกับคนรุนหลัง
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5.4 ปญหาอุปสรรคในการดํ าเนินงาน  พบวา ปญหาสวนใหญประสบกันมีดังนี้
5.4.1 ขาดการสนับสนุนดานงบประมาณอยางตอเนื่อง  และขาดแคลนวัสดุ

อุปกรณในการทํ างาน
5.4.2 บุคลากรท่ีเปนพระสงฆ ท่ีทํ างานขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานท่ีทํ า  

และพระสงฆท่ีเขามาทํ างานก็มีจ ํานวนนอย
5.4.3 ขาดผูสืบทอดในการดํ าเนินงาน โดยเฉพาะดานการอนุรักษศิลปวัฒน

ธรรมประจํ าทองถ่ิน และดานการอนุรักษพืชสมุนไพร
5.5 ขอเสนอแนะ  และแนวทางแกไข

5.5.1 ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน และองคเพ่ือขอการสนับสนุน
ดานงบประมาณ  และขอรับบริจาคจากผูมีจิตศรัทธาท่ัวไป

5.5.2 ประสานงานกับหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีความพรอม เพ่ือการใชทรัพยากร  
วสัดอุุปกรณ ในการทํ างานรวมกัน

5.5.3 ควรมีการน ําเอาทรัพยากรในชุมชน ท้ังปราชญชาวบาน และภูมิปญญา
ทองถ่ิน เขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม

5.5.4 ควรมีการสรางเครือขายในการทํ างานรวมกันของพระสงฆ โดยมีการ  
ฝกอบรม  ใหความรูแกพระสงฆรุนใหม  มีการศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนความรู ประสบการณ   และ
วธีิการทํ างาน จากพระสงฆท่ีประสบผลสํ าเร็จในการทํ างานดานนั้น ๆ

5.5.5 สงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประจ ําทองถ่ิน โดยการรวมกับหนวย
งานราชการ สถานศึกษา โรงเรียน  ปราชญชาวบาน รวมกันจัดทํ าหลักสูตรทองถ่ินสํ าหรับใชสอน
ในโรงเรียน เปนการปลูกฝงใหคนเยาวชนไดเกิดการตื่นตัวในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประจ ํา 
ทองถ่ินของตนเอง

5.6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทพระสงฆกับการจัดกิจกรรมการศึกษานอก       
โรงเรยีนของพระสงฆในปจจุบัน   จากการวิเคราะหขอมูลสัมภาษณ พบวา เจาอาวาสไดใหแนวคิด
เกี่ยวกับบทบาทพระสงฆกับการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของพระสงฆในปจจุบัน          
ซ่ึงสามารถสรุปประเด็นได ดังนี้

5.6.1 พระสงฆตองมีความใฝรู ตองพัฒนาเพ่ิมพูนความรูของตนเองอยูเสมอ 
โดยเฉพาะขอมูลในดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประจํ าทองถ่ิน โบราณสถาน  โบราณวัตถุ     
และขอมูลขาวสารในดานอ่ืน ๆ  อยูเสมอ เพ่ือใหกาวทันตอการเปล่ียนแปลงของสังคม
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5.6.2 พระสงฆตองเปนผูประสานงานท่ีดี ในการท่ีจะรวมมือกับหนวยงาน 
และองคกรตาง ๆ ในการจัดดํ าเนินงานจัดกิจกรรมตาง ๆ  โดยมีการประสานงานเพ่ือใชวัสดุอุปกรณ 
รวมกนัในการดํ าเนินงาน เปนการประหยัดงบประมาณ

5.6.3 พระสงฆควรเปนนักประชาสัมพันธท่ีดี เพ่ือท่ีจะไดประชาสัมพันธ     
เผยแพรขอมูล ขาวสาร เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของประสงฆใหคนท่ัวไปไดรับรู

5.6.4 การทํ างานของพระสงฆนั้น ควรมีการสรางเครือขายในการทํ างาน     
เพ่ือสงเสริมการทํ างานของพระสงฆใหเขมแข็ง  มีการแลกเปล่ียนประสบการณ วิธีการทํ างาน     
โดยการศึกษาดูงานจากพระสงฆท่ีสามารถจัดโครงการไดประสบผลสํ าเร็จ

5.6.5 พระสงฆตองรูจักการจัดการ บริหารทรัพยากรในชุมชน โดยการพัฒนา
แหลงโบราณสถาน  โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรมประจํ าทองถ่ิน ท่ีมีอยูในวัด และในชุมชน ใหเปน
แหงเรียนรูในชุมชน  และรูนํ าเอาภูมิปญหาทองถ่ิน และปราชญชาวบานมารวมในการจัดดํ าเนิน    
กจิกรรมดวย

การอภิปรายผล

จากผลการวิจัย มีประเด็นท่ีสามารถน ํามาอภิปรายผลไดดังนี้
1. ระดบัความรูในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของเจาอาวาส   จากผลการวิจัย

พบวา  เจาอาวาสสวนใหญ  แมวาจะมีวุฒิการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา และมีวุฒิการศึกษา
ทางธรรมอยูในระดับนักธรรมช้ันเอกก็ตาม  แตก็มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ
ศึกษานอกโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง    ท้ังนี้อาจเปนพระวาเจาอาวาสไดมีโอกาสเขารวม
ประชุม สัมมนา  และเขารวมการฝกอบรมท่ีหนวยงานตาง ๆ ไดจัดขึ้นท้ังในวัด และนอกวัด   จึงทํ า
ให   พระสงฆไดมีการติดตอกับเจาหนาท่ีในหนวยงานตาง ๆ อยูบอย   อีกท้ังในการทํ างานของคณะ
สงฆก็มีการประชุมประจํ าเดือนเพ่ือมอบนโยบายการทํ างาน และแจงขาวสารขอมูลขาวสารตาง ๆ 
ใหกบัเจาอาวาสไดรับทราบ      และในปจจุบันนี้อยูในชวงมีการปฏิรูปการศึกษา จึงไดมีหนวยงาน
ตาง ๆ  จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับงานดานการศึกษา และมีการนํ าเสนอขอมูลผานส่ือตาง ๆ   จึงทํ า
ใหเจาอาวาสสามารถรับรูเกี่ยวกับความเคล่ือนไหวทางการศึกษาไดอยางตอเนื่อง

เม่ือพิจารณาความรูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของเจาอาวาสเปนราย
ขอพบวา ความรูเกี่ยวกับรูปแบบ หรือลักษณะการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน เปนเรื่องท่ี 
เจาอาวาสสวนใหญยังมีความเขาใจท่ีไมถูกตอง เชน เจาอาวาสไมเขาใจวา การสอดแทรกความรู
เกีย่วกบัการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกชาวบานในการเทศนอบรมธรรมะ  การจัดการศึกษาพระปริยัติ
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ธรรมแผนกธรรม และแผนกบาลีของวัด เปนรูปแบบหนึ่งของกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนดวย  
ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาเจาอาวาสมีความรู และความเขาใจยังไมถูกตองเกี่ยวกับรูปแบบของการ        
จัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนบางประเด็น    ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ   เตือนใจ           
ทองเจริญศิริกุล (2530 : บทคดัยอ) ท่ีไดความคิดเห็นของพระสงฆและคณะกรรมการสภาต ําบลตอ
การจดักจิกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของวัด ในอํ าเภอก ําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัย
พบวา ปญหาหนึ่งของการจัดการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของพระสงฆ คือ พระสงฆขาด
ความรูความเขาใจกิจกรรมหรือโครงท่ีก ําลังดํ าเนินการอยู และขาดขอมูลท่ีจํ าเปนตอการมีสวนรวม
ในการพัฒนาชนบท

2. ลักษณะของการจดักิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนดานใหบริการความรูพ้ืนฐานของ
วัดในจังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบวา ลักษณะการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนในดานนี้    
วดัสวนใหญจะมีบทบาทเปนผูริเริ่มและจัดดํ าเนินการกิจกรรมเอง ซ่ึงกิจกรรมท่ีวัดสวนใหญไดจัด
ด ําเนนิการคือการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม และแผนกบาลีในวัด   ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ สุภา  นวกรรมิก ( 2528 : บทคดัยอ)  ท่ีทํ าการศึกษาเรื่อง  การสํ ารวจกิจกรรมการ
ศึกษานอกโรงเรียนของพระสงฆในภาคคณะสงฆ ท่ี 2 ผลการวิจัยพบวา การจัดกิจกรรมทางการ
ศึกษานอกโรงเรียนท่ีทางวัดสวนใหญไดจัดดํ าเนิน คือ   การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
ธรรม รอยละ 73.8   และผลการวิจัยของ สุภา  อุโท (2541 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง บทบาทของ
พระสงฆไทยใน 2 ทศวรรษหนา ผลการวิจัยพบวา บทบาทพระสงฆไทยใน 2 ทศวรรษหนา ควรมี
บทบาท 3 ดาน คือ  บทบาทตอตนเอง ไดแก การศึกษาพระธรรมวินัยใหแตกฉาน  บทบาทตอองค
กรสงฆ ไดแก การจัดวัดใหสงบ สะอาด และมีท่ีปฏิบัติธรรม จัดกิจกรรมตาง ๆ ในวัดใหหลาก
หลายขึ้น ตั้งวิทยาลัยพัฒนาพระสังฆาธิการท่ัวประเทศและปรับปรุงพระราชบัญญัติคณะสงฆให
ทันสมัยมากยิ่งขึ้น  และบทบาทตอสังคม ไดแก การเรียนรูวิชาการทางโลก และสภาพสังคม สอน
ศีลธรรมแกประชาชนทุกระดับ ใหคํ าปรึกษาปญหาชีวิตแกประชาชน ใหการศึกษาแกคนในชุมชน 
สงเคราะหคนในชุมชน ประสานงานกับกลุมตาง ๆ สงเสริมและพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และจัดตั้งกลุมตาง ๆ

3. ลักษณะของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนดานการสงเสริมเพ่ิมพูนความรู   
และทักษะดานอาชีพของวัดในจังหวัดราชบุร ี  ผลการวิจัยพบวา   ลักษณะการจัดกิจกรรมในดานนี้  
วัดสวนใหญจะมีบทบาทในการจัดดํ าเนินเองนอยมาก ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ สมคิด     
เพ็งอุดม (2535 : บทคดัยอ) ท่ีไดศึกษาบทบาทของพระสงฆท่ีมีตองานพัฒนาชุมชนตามทัศนะของ
พระสงฆและเจาหนาท่ีส่ีกระทรวงหลักในจังหวัดสมุทรสงคราม  ผลการวิจัยพบวา บทบาทในดาน
การสงเสริมดานอาชีพอยู ในระดับนอย  ท้ังนี้อาจจะเปนเพราะวา พระสงฆไมมีความรู                
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ความสามารถในการทํ างานดานนี้  แตก็ยังมีบทบาทในการเปนผูการสนับสนุนแกหนวยงานอ่ืน ๆ 
ท่ีจดักบัประชาชน และคนในชุมชน ซ่ึงอาจจะเปนเพราะวา พระสงฆคิดวา มีหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีจัด
ด ําเนนิงานดานนี้อยูมากแลว และอีกอยางไมคอยมีความรูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมดานอาชีพ จึงทํ า
ใหบทบาทในกาจัดกิจกรรมดานนี้ของพระสงฆนอย

4.  ลักษณะของการจดักิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนดานการใหบริการขาวสารขอมูล
ของวดัในจงัหวดัราชบุรีในภาพรวม  พบวา  ลักษณะของการจัดกิจกรรมดานนี้ของวัดสวนใหญจะ
เปนผูในการสนบัสนุนการจัดกิจกรรมของหนวยงานอ่ืน    กิจกรรมท่ีวัดสวนใหญไดจัดด ําเนินการ 
คอื การจดันิทรรศการใหความรูเกี่ยวกับวันสํ าคัญทางศาสนา และวันสํ าคัญอ่ืน ๆ  การจัดอบรมให
ความรูดานสาธารณสุขมูลฐาน และการเผยแพรขอมูลดานการเกษตร   ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของโกศัลย  ตั้งใจ (2533 : บทคดัยอ) ท่ีไดทํ าการศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของพระสงฆในการจัด
การศึกษานอกโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ  ผลการวิจัยพบวา  ลักษณะการมีสวนรวมของ
พระสงฆมี 2  ลักษณะคือ    เปนผูใหความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ท่ีไปจัดด ําเนินการในพ้ืนท่ี 
และเปนผูคิดริเริ่มสรางโครงการและจัดดํ าเนินการเอง แตสวนใหญจะเปนผูใหความรวมมือแก
หนวยงานตาง ๆ ท่ีไปจัดในพ้ืนท่ีมากกวาการเปนผูคิดริเริ่มเอง  โดยรูปแบบการมีสวนรวมประกอบ
ดวย การประชาสัมพันธชักชวนชาวบาน การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ อาคารสถานท่ี และแรงงาน  
การประชุมรวมออกความคิดเห็น รวมแกปญหา คิดตัดสินใจ เปนวิทยากร เปนผูประสานงาน     
รวมรบัผิดชอบในการบริหารจัดการควบคุมดูแล สละทุนทรัพย รวมวางแผนจัดโครงการลงหมูบาน   
และรวมติดตามประเมินผล    

5. จากขอมูลการสัมภาษณเจาอาวาสท่ีจัดกิจกรรมหรือโครงการไดประสบผลสํ าเร็จเปน
ท่ียอมรบัโดยท่ัวไป  พบวา ปจจัยท่ีทํ าใหการจัดกิจกรรมหรือโครงการไดประสบผลสํ าเร็จนั้น คือ  
การจดักจิกรรมหรือโครงการไดสอดคลองกับสภาพ ปญหา ของชุมชน และความตองการของคน
ในชุมชน  ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา ทานเจาอาวาสทุกรูปท่ีสัมภาษณเปนคนในพ้ืนท่ี อยูในพ้ืนท่ีมานาน 
จึงทํ าใหสามารถรูและเขาใจสภาพปญหาและความตองการของคนในชุมชนนั้น ๆ ไดดี และ
สามารถจัดกิจกรรมหรือโครงการไดสอดคลองกับ สภาพ ปญหา ของชุมชน และความตองการของ
คนในชุมชนนั้น ๆ  สอดคลองกับงานวิจัยของ พล   ศรีกัลยา (2530 : 122) ท่ีไดศึกษา  ทัศนะของ    
ผูน ําทองถ่ินท่ีมีตอการจัดบริการทางการศึกษานอกโรงเรียนของศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
สระบุรี พบวา การแกไขปญหาการขาดบุคลากรระดับทองถ่ินในการจัดกิจกรรมการศึกษานอก   
โรงเรยีน โดยการระดมทรัพยากรในทองถ่ินเขามาชวย ซ่ึง พระสงฆคือผูหนึ่งท่ีสามารถทํ าหนาท่ี
ตรงจดุนี้ได เพราะวาทานเหลานี้เปนผูน ําในทองถ่ินท่ีประชาชนใหความเคารพนับถือ และศรัทธา       
ไววางใจและเปนผูท่ีมีอํ านาจตอความรูสึกนึกคิดและการตัดสินใจของประชาชน อีกท้ังอยูใกลชิด
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และมีความคุนเคย ประชาชนในทองถ่ิน ยอมจะรูจักคนในทองถ่ินและรูสภาพปญหา  ความตองการ
ของประชาชนในทองถ่ินนั้น ๆ ไดด ี  และสามารถพูดชักชวนโนมนาวใหชาวบานเห็นความสํ าคัญ
ของการพัฒนาตนเองและทองถ่ินในดานตาง ๆ ไดดีดวย    นอกจากนั้นอาจเปนเพราะเจาอาวาสรูจัก
การน ําเอาหลักธรรมมาประยุกตใชในการทํ างาน เชน พระครูสุนทรปริยัติคุณ เจาอาวาสวัดบัวงาม 
ไดนํ าเอาหลักการบริหารบุคลากร โดยใชหลักคุณธรรมทางพระพุทธศาสนา เปนเครื่องประสาน
ความคิด รอยดวงใจทีมงาน คือสังคหวัตถุ 4  คอื โอบออมอารี วจีไพเราะ สงเคราะหประชาชน   
วางตนแตพอดี  พระครูวิทิตพัฒนโสภณ  เจาอาวาสวัดพระศรีอาจารย ไดยึดหลักการสงเคราะหชุม
ชน และหลักอริยสัจจ 4 ในการทํ างาน  สวนพระสมุหเจริญ  อุทาโน  เจาอาวาสวัดทาราบ มุงเนนใน
เรือ่งคุณธรรม ความสุจริต ในการประกอบอาชีพ

และพบวา อีกปจจัยหนึ่งท่ีทํ าใหการจัดกิจกรรมหรือโครงการประสบผลสํ าเร็จ คือ การท่ี
คนในชุมชน หนวยงาน และองคกรตาง ๆ ไดเขามาใหการสนับสนุน ใหความชวยเหลือ  ท้ังนี้อาจ
จะเปนเพราะวาทานเจาอาวาสและพระสงฆในวัดประพฤติปฏิบัติตัวใหเปนท่ีเล่ือมใส เปนท่ีศรัทธา
ของชาวบานและคนท่ัวไป   อีกท้ังมีความตั้งใจจริงในการทํ างาน จนมีผลงานออกมาเปนท่ียอมรับ
ของคนท่ัวไป  ชาวบานและหนวยงานไดเล็งเห็นถึงความตั้งใจจริงในการทํ างานจึงเกิดความศรัทธา
และใหการสนับสนุนและสนใจเขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง   อีกอยางหนึ่งคงเปนพระวาทาน
เจาอาวาสไดเคยใหความชวยเหลือ ใหการอุปถัมภ ใหการสนับสนุนในการทํ างานของชาวบาน และ
หนวยงาน องคกรตาง ๆ ไวมากมาย ท้ังดานทุนทรัพย  วัสดุอุปกรณ และเปนท่ีปรึกษา ใหคํ าแนะนํ า
อบรมส่ังสอน    ดังนั้น เม่ือวัดตองการความชวยเหลือ ตองการความรวมมือ จึงมีหนวยงาน องคกร
ตาง ๆ และคนท่ีทางวัดไดเคยชวยเหลือ สนับสนุนไวไดเขามาใหความชวยเหลือและใหการ
สนบัสนนุในการทํ ากิจกรรมตาง ๆ ท่ีทางวัดไดจัดด ําเนินการขึ้น  ซ่ึงนับไดวาเปนการเกื้อกูล
ชวยเหลือซ่ึงกันและกันระหวางบานกับวัดและชุมชน

การท่ีคนในชุมชนไดสนใจเขามามีสวนรวมในกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ท่ีวัดไดจัด
ด ําเนนิการขึ้นนั้น ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา คนเหลานั้นนั้นไดรับประโยชนโดยตรงและโดยออม
ประโยชนโดยตรง คือ เปนการเพ่ิมรายไดใหกับครอบครัว และการสรางอาชีพใหม  สวนประโยชน
โดยออม คอื การท่ีคนในชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ถือไดวาเปนการเรียนรู
โดยผานการทํ างานรวมกัน เปนการฝกใหชาวบานไดทํ างานรวมกัน และกิจกรรมหรือโครงการท่ี
ชาวบานไดเขามามีสวนรวมนั้น สามารถแกไขปญหาของคนในชุมชนนั้นได  เปนการเรียนรูในส่ิง
ท่ีสามารถแกไขปญหาของตนเองและปญหาชุมชนได  สอดคลองกับแนวคิดของ ประเวศ  วะสี
(2539 : 74-77)  ท่ีไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการปฏิรูปการศึกษาไว 3 ประการ คือ (1) การศึกษา
สํ าหรับคนท้ังมวล ( Education for All)  คอื การศึกษาตองเปนเครื่องมือสงเสริมการเรียนรูของคน
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ทุกคนในสังคม ตั้งแตแรกเกิดจนตาย อยางตอเนื่องตลอดชีวิตในรูปแบบตาง ๆ  อยางเหมาะสม    
(2) สังคมท้ังมวลเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา(All for Education) คอื การศึกษาสํ าหรับคน
ท้ังมวล (Education for All) จะเปนไปไดก็ตอเม่ือสังคมท้ังมวลเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
การศึกษาไมใชเรื่องของครู  โรงเรียน  หรือกระทรวงศึกษาธิการเทานั้น แตทุกสวนของสังคมตอง
เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา หรือสังคมท้ังตองเปนเพ่ือการศึกษา นั่นคือ สังคมแหงการ
เรียนรู (Learning Society) (3)  การศึกษาท่ีแกปญหาท้ังมวล (Education for All Problems)  โดยตอง
เปล่ียนจินตนาการจาก การศึกษา คือ การทองหนังสือ มาเปน การศึกษา คือ การเรียนรูท่ีสามารถ
แกปญหาท้ังมวล ไมวาจะเปนปญหาความยากจน  ปญหาทางสุขภาพ  ปญหาทางสังคม  ปญหาทาง
ส่ิงแวดลอม  ปญหาทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณ ปญหาทางการเมือง ฯลฯ การศึกษาไมควรเอา
การทองหนังสือหรือวิชาเปนตัวตั้ง ซ่ึงเรียนยาก นาเบ่ือหนาย และมองไมเห็นอนาคต  แตควรจะ
ประมวลปญหาท่ีมีท้ังหมด และจัดการศึกษาชนิดท่ีสามารถแกปญหาท้ังมวล และทํ าใหเกิดความ
เขมแข็งจากการคิดการทํ ารวมกันอยางจริงจัง

และจากขอมูลการสัมภาษณ พบวา ปญหาการขาดบุคลากร คือขาดแคลนพระสงฆท่ีมี
ความรู ความสามารถท่ีจะเขามาทํ างานในดานนี้นอย  ทํ าใหบุคลากร คือ พระสงฆท่ีมีอยูตองทํ างาน
หนกั และตองรับผิดชอบ และทํ างานในหลายหนาท่ี  จึงทํ าใหการปฏิบัติงานอาจจะไมมีประสิทธิ
ภาพเทาท่ีควร  ท่ีเปนเชนนี้เพราะวา สภาพเศรษฐกิจในปจจุบันเปนตัวบีบคั้นใหคนเราตองพยายาม
ดิน้รน ทํ างานเพ่ือหาเล้ียงชีพ  การท่ีจะมีคนเขามาบวชและเขามาทํ างานในดานนี้มีจํ านวนนอย
ท่ีบวชเขามาก็เปนเพียงชวงระยะเวลาส้ัน ๆ เพราะมีเง่ือนไขในการขออนุญาตหนวยงานตนสังกัดท่ี
ตนทํ างานอยู   นอกจากนั้น ลักษณะงานของพระสงฆอาจจะไมสอดคลองกับความตองการ ความรู
ความสามารถ ของพระสงฆท่ีบวชเขามา เลยทํ าใหไมคอยใหความสนใจท่ีจะเขามารวมทํ างาน

ขอเสนอแนะ

อาศัยขอคนพบจากการวิจัย  และขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ  ผูวิจัยจึงไดสรุปขอเสนอ
แนะออกเปน 2 สวน คือ ขอเสนอแนะท่ัวไป  และขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป

ขอเสนอแนะทั่วไป
จากผลการวจิยัเกี่ยวกับความรูและบทบาทในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของ

เจาอาวาสและสถานภาพการดํ าเนินงานการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของเจาอาวาส  เพ่ือ
เปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของพระสงฆ  ผูวิจัยมีขอ
เสนอแนะดังนี้
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1. จากการวิจัย พบวา ระดับความรูในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของ         
เจาอาวาสสวนใหญอยูในระดับปานกลาง  แตขอมูลดานการศึกษาของเจาอาวาสสวนใหญ พบวา 
เจาอาวาสสวนใหญมีระดับการศึกษาสายสามัญในระดับประถมศึกษา  และระดับการศึกษาทาง
ธรรม ในระดับนักธรรมช้ันเอก ซ่ึงเทียบเทากับระดับประถมศึกษา  ซ่ึงถือวาอยูในระดับตํ่ า         
หากเจาอาวาสมีการศึกษาสูงกวานี้ จะทํ าใหมีพ้ืนฐานทางความรูสูงขึ้นอันสงผลดีตอการปกครองวัด    
การอบรมส่ังสอนประชาชน  และจะทํ าใหการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ขึน้     ดังนั้น  หนวยงานท่ีเกี่ยวของควรสงเสริมสนับสนุนให    เจาอาวาสไดมีการพัฒนาเพ่ิม
พูนความรูในดานตาง ๆ ใหมากขึ้น โดยเฉพาะความรูเกี่ยวกับการจัดโครงการหรือกิจกรรมการ
ศึกษานอก       โรงเรียน ซ่ึงอาจจะกระทํ าในรูปแบบการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือถวายความรู
เฉพาะดานแกพระสงฆ เชน ความรูเรื่องการจัดกิจกรรมการศึกษานอก  โรงเรียน แนวทางการ
พัฒนาท่ีเหมาะสมของพระสงฆ เปนตน  เพ่ือท่ีจะทํ าใหพระสงฆมีความรูและเขาใจเกี่ยวกับเทคนิค
หรอืรปูแบบ และวิธีการจัดกิจกรรมไดอยางถูกตอง อันจะสงผลการงาน    ดานการจัดกิจกรรมการ
ศึกษานอกโรงเรียนท่ีพระสงฆด ําเนินการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. จากการวจิยั พบวา เจาอาวาสในจังหวัดราชบุร ี สวนใหญมีบทบาทในการบรรยาย
ธรรมะ และเทศนอบรมประชาชน นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมในวันสํ าคัญทางศาสนาและ  
งานประเพณ ีตาง ๆ  อยูเปนประจํ าโดยท่ีกิจกรรรมดังกลาวก็จัดเปนกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน
ดวย  แตพระสงฆสวนใหญยังมีความเขาใจไมถูกตองวา กิจกรรมท่ีตนเองปฏิบัติอยูนั้นเปนรูปแบบ
หนึง่กจิกรรมการศึกษานอกโรงเรียน      ดังนั้น หนวยงานท่ีเกี่ยวของควรจะมีการอบรม ใหความรู
แกพระสงฆใหมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับกิจกรรมหรืองานดานการศึกษานอกโรงเรียน 
เพราะงานดานกิจกรรมทางศาสนานั้นพระสงฆทํ าอยูเปนประจํ า และทํ าไดดีกวางานดานอ่ืน ๆ  
หากไดรับการสนับสนุนสงเสริมดานความรูใหเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ก็จะสงผลตอประสิทธิภาพการทํ างาน
ของพระสงฆใหดีขึ้นตามดวย

3. จากการวจิยั  พบวา  ลักษณะของการจัดกิจกรรมในดานการสงเสริมเพ่ิมพูนความรู
และทักษะดานอาชีพ ลักษณะการท่ีพระสงฆเขาไปมีบทบาทในการจัดดํ าเนินกิจกรรมนอยมาก    
ท้ังนีอ้าจจะเปนเพราะวา พระสงฆขาดความรูความเขาใจในการจัดกิจกรรมดานอาชีพ     ดังนั้น   
หนวยงานท่ีเกี่ยวของควรสงเสริมใหพระสงฆไดมีบทบาทนี้เพ่ิมมากขึ้น โดยการจัดฝกอบรม       
ใหความรูเกีย่วกับการจัดกิจกรรมดานอาชีพ และมีการศึกษาดูงานในวัดท่ีประสบผลสํ าเร็จดานการ
จดักจิกรรมดานอาชีพ  เพ่ือจะทํ าใหพระสงฆไดรูแนวทางในการจัด กิจกรรมดานอาชีพท่ีมีอยูใน 
ชุมชน ในทองถ่ินนั้น  ซ่ึงจะสงใหผลการชาวบานไดรับประโยชน      และเปนการสงเสริมให    
พระสงฆไดมีบทบาททํ างานท่ีเปนประโยชนเพ่ือชุมชนของตนเองมากยิ่งขึ้น
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4. จากการวจิยั พบวา การใหความสนใจ และความรวมมือของหนวยงานราชการมีนอย
ซ่ึงสงผลใหการทํ างานของพระสงฆไมประสบผลสํ าเร็จเทาท่ีควร เนื่องจากวาบางครั้งพระสงฆเอง
ไมคอยมีความรู ความเขาใจในเรื่องเกี่ยวกับงานหรือโครงการท่ีตนกระทํ าอยู ก็เลยทํ าใหการดํ าเนิน
งานไมบรรลุตามเปาหมาย  ดังนั้น กรมการศึกษานอกโรงเรียนและหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ
ควรเขามาประสานงานและใหคํ าแนะนํ าในการทํ างานแกพระสงฆ เพ่ือใหการทํ างานของพระสงฆ
ไดบรรลุตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ

5.จากการวิจัย พบวา ปญหาอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของ       
เจาอาวาสสวนใหญเปนเรื่องของการขาดงบประมาณสนับสนุนอยางตอเนื่องขาดแคลนวัสดุ 
อุปกรณ  เพ่ือใหการจัดกิจกรรมสามารถด ําเนินไปอยางตอเนื่อง ควรมีการประสานงานของความ
รวมมือจากหนวยงานอ่ืน ๆ  ในการใชทรัพยากร และวัสดุอุปกรณรวมกันในการทํ างาน  และควรมี
การนํ าเอาทรัพยากรท่ีมีอยูในชุมชนมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการจัดกิจกรรม โดยการนํ าเอา
ปราชญชาวบานมาชวยในการจัดกิจกรรม  เชนการฝกอบรมใหความรูดานอาชีพ   การอนุรักษศิลป
วฒันธรรมประจํ าทองถ่ิน  การใชยาสมุนไพร เปนตน เพราะคนท่ีมีความรูในเรื่องเหลานี้มีอยูใน  
ชุมชน ขาดแตการประสานงานและการจัดการท่ีจะทํ าใหคนเหลานี้ไดมีโอกาสถายทอดความรูและ
ภมิูปญญาของตนเองแกผูท่ีสนใจท่ัวไป

6. จากขอมูลการสัมภาษณ พบวา ปจจัยท่ีสงผลใหการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน
ของเจาอาวาสประสบผลสํ าเร็จคือ การจัดในส่ิงท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของ
คนในชุมชน  ดังนั้น กอนท่ีจะจัดโครงการหรือกิจกรรมใดใหกับชาวบาน ควรมีการสํ ารวจ      
ความตองการของชาวบาน หรือศึกษาขอมูลกอนวา กิจกรรมท่ีจัดนั้นสามารถตอบสนองความ
ตองการของคนในชุมชน ชวยแกปญหาในชุมชนไดมากนอยเพียงใด  เพราะหากจัดโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีไมสอดคลองกับความตองการและสภาพปญหาในชุมชนแลว การใหความรวมมือของ
คนในชุมชนกจ็ะมีนอย และประโยชนท่ีเกิดขึ้นก็ไมเต็มท่ี  อีกท้ังบางครั้งก็อาจจะไปซ้ํ าซอนกับการ
ทํ างานของหนวยงานอ่ืนท่ีไดจัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกันไปแลว    ซ่ึงจะทํ าใหส้ินเปลือง           
งบประมาณ และชาวบานก็เกิดความเบ่ือหนาย ไมอยากเขารวมกิจกรรม

และนอกจากนั้นปจจัยหนึ่งท่ีสงผลตอความสํ าเร็จในการจัดกิจกรรมก็คือ การมีสวนรวม
ของคนในชุมชน  ดังนั้น กิจกรรมท่ีจะจัดใหกับชุมชน ควรเปดโอกาสใหคนในชุมชนไดเขามามี
สวนรวมในการดํ าเนินงานดวย ตั้งแต การสํ ารวจความตองการ  การรวมวางแผน รวมจัดดํ าเนิน
กจิกรรม และรวมประเมินผลตรวจสอบของการจัดกิจกรรมตาง ๆ  เพ่ือท่ีจะทํ าใหชาวบานไดเรียนรู
จกัวธีิการทํ างานรวมกัน และชาวบานจะรูและเขาใจเกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนของตนเอง
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อันจะสงผลในการคิดวางแผนเพ่ือเปนแนวทางแกไขปญหาในชุมชนของตนเองได  เปนการฝกให
ชาวบานไดรูจักการทํ างานรวมกัน  และเรียนรูการแกปญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชนของตนเอง

ขอเสนอแนะเพ่ือการทํ าวิจัยคร้ังตอไป
1. ควรมีการวิจัยในเชิงพัฒนาเกีย่วกบัการสรางเครือขายในการจัดกิจกรรมการศึกษา

นอกโรงเรียนของวัด เพ่ือจะไดขอมูลสํ าหรับเปนแนวทางสํ าหรับนํ ามาพัฒนาการด ําเนินงานของ
พระสงฆใหประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. ควรมีการศึกษาถึงการนํ าหลักพุทธธรรมมาประยุกตใชในการทํ างานดานการ           
จดักจิกรรมทาง การศึกษาและการพัฒนาสังคมของพระสงฆนักพัฒนา

3. ควรมีการศึกษาในแนวเจาะลึกเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน
ของพระสงฆในแตละกิจกรรม เชน  ดานการอนุรักษพืชสมุนไพรและการใชสมุนไพรรักษาโรค
ดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  ดานกลุมสัจจะ สะสมทรัพย ดานยาเสพติด และดานการอบรมคุณ
ธรรมแกเยาวชน เปนตน

4. ควรศึกษาบทบาทของผูน ําศาสนาอ่ืน และองคกรอ่ืน ๆ ในการจัดกิจกรรมการศึกษา
นอกโรงเรียน
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แบบสอบถามส ําหรับการวิจัย
เร่ือง

ลักษณะของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน
ของวัดในจังหวัดราชบุรี

คํ าชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้เปนแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานใน

การจดักิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของพระสงฆ  โดยใหเจาอาวาสเปนผูตอบแบบสอบถาม
เกีย่วกับลักษณะของการจัดกจิกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของวัดในจังหวัดราชบุรี  ซึ่งมีราย
ละเอียดดังนี้

1. ผูตอบแบบสอบถามฉบับนี้ คือ เจาอาวาส หรือรักษาการเจาอาวาสในจังหวัดราชบุรี
2. แบบสอบถามชุดนี้แบงเปน  4 ตอน  ดังนี้

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของเจาอาวาส
ตอนที่ 2 แบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและรูปแบบ

การจดักิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะของการจัดกิจกรรมการศึกษา

นอกโรงเรียนของวัด
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการ

จดักจิกรรมการศึกษานอกโรงเรียน
3. ขอความกรุณาใหขอมูลที่เปนจริง และตอบใหครบทุกขอ เพราะขอมูลจากการตอบ

แบบสอบถามของทานจะมีประโยชนและมีคุณคาอยางยิ่งในการวิจัย ซึ่งผูวิจัยขอรับรองวาขอมูล
ของทีท่านใหจะไมสงผลเสียตอการปฏิบัติงานของทานแตประการใด  และ ผลการวิจัยคร้ังนี้จะมี
ประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนางานดานการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนของพระสงฆใน
จงัหวัดราชบุรี ใหดียิ่งข้ึนในโอกาสตอไป  ทั้งนี้ผูวิจัยขอขอบพระคุณทานทีใ่หความรวมมือเปน
อยางดี

ขอขอบพระคุณอยางสูง
พระมหาค ําปุน   ระวาดวอน

นกัศกึษาปริญญาโท สาขาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง มหาวิทยาลัยศิลปากร
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นิยามศัพทเฉพาะท่ีใชในการวิจัย
กจิกรรมทางการศึกษานอกโรงเรียน  หมายถึง  กิจกรรมและบริการทางการศึกษานอก   

โรงเรียน ทีพ่ระสงฆจัดใหกับพระภิกษ ุ สามเณร และจัดใหกับประชาชนทั่วไป  ทั้งที่เปนพระสงฆ
เปนผูจัดข้ึนเองโดยตรง และกิจกรรมที่พระสงฆใหการสนับสนุนสงเสริมแกหนวยงานอ่ืนเปนผูจัด  
ซึง่กจิกรรมทีจ่ัดนั้นจะเกี่ยวของกับการจัดการศึกษานอกโรงเรียนใน 3 ดาน คือ

1. ดานการใหบริการความรูพื้นฐาน  หมายถึง  การใหความรูพื้นฐานในการดํ ารงชีวิต 
เพือ่ใหเกดิความรูความสามารถอานออกเขียนได  รูจักคิดเปน ท ําเปนแกปญหาเปน  สามารถดํ ารง
ชวิีตอยูไดอยางมีความสุข  กิจกรรมในดานนี้ ไดแก การจัดการศึกษาสายสามัญแกผูดอยโอกาสที่
ไมเขาเรียนในระบบโรงเรียน  การจัดตั้งศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด  จัดตั้งโรงเรียนพุทธศาสนา
วันอาทติย  ใหความรูแกชาวบานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตระหวางปฏิบัติกิจทางศาสนา เปนตน

2. ดานการสงเสริมเพิ่มพูนความรู และทักษะดานอาชีพ  หมายถึง  การจัดใหความรู
และทกัษะในการประกอบอาชีพตาง ๆ แกชาวบานเพื่อการดํ ารงชีวิตและความเปนอยูที่ดี  โดยเนน
การพฒันาอาชีพในทองถิ่น และตอบสนองความตองการของประชาชนในชุมชนในทองถิ่นนั้น ๆ      
กจิกรรมดานนี ้ ไดแก การจัดฝกอบรม แนะน ําอาชีพใหม ที่เปนอาชีพเสริมใหกับชาวบาน จัดตั้ง
ลานคาในชุมชน สํ าหรับเปนที่ขายสินคาที่เปนผลผลิตของชาวบาน จัดตั้งกลุมออมทรัพยในหมู
บาน เปนตน

3. ดานการใหบริการขาวสารขอมูล  หมายถึง การจัดบริการใหขาวสารขอมูลที่เปน
ประโยชนตอการดํ ารงชีวิตประจํ าวันแกชาวบาน  กิจกรรมดานนี้ ไดแก การจัดตั้งที่อานหนังสือ
ประจ ําหมูบาน  ใชวัดเปนแหลงความรูของคนในชุมชน  เผยแพรความรูในดานการเกษตร  อนามัย  
และความรูทั่วไป ทางหอกระจายขาว  เปนตน
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ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของเจาอาวาส
คํ าชี้แจง ขอใหทานตอบคํ าถามโดยใสเคร่ืองหมาย ü ลงในชองที่ตรงกับคํ าตอบของทาน

1. อายุ _______ ป
2. อายุพรรษา _______ พรรษา
3. วุฒิการศึกษาดานสายสามัญ
      ¡ ประถมศึกษาปที ่6 หรือตํ่ ากวา    ¡ ม.1 – ม.3 (หรือเทียบเทา)
      ¡ ม.4 – ม.6 (หรือเทียบเทา)           ¡ อนปุริญญาหรือเทียบเทา
      ¡ ปริญญาตรี 
4. วุฒิการศึกษาทางธรรม
      ¡ นักธรรมตรี
      ¡ นักธรรมโท
      ¡ นักธรรมเอก
5. ประสบการณในการดํ ารงตํ าแหนงเจาอาวาส ________ ป
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ตอนท่ี 2     แบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและรูปแบบ หรือลักษณะ
การจดักิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน

คํ าชีแ้จง     โปรดพิจารณาขอคํ าถามเกี่ยวกับความรูความเขาใจในหลักการและรูปแบบ
การจดักจิกรรมการศึกษานอกโรงเรียน  โดยเขียนเคร่ืองหมาย üลงในชอง
ท่ีทานเห็นวาตรงกับความเปนจริงเพียงคํ าตอบเดียว

ขอ
ท่ี ขอคํ าถาม ใช ไมใช

1. การเรียนรูที่มีประโยชนที่สุดคือ การเรียนรูในส่ิงที่สามารถนํ าไปประยุกต
ใชไดกบัชีวิตประจ ําวัน …………………………………………………… …… ……

2. การจดักจิกรรมการศึกษานอกโรงเรียนโดยยึดหลักผูเรียนเปนศูนยกลาง
การเรียนรู ครูผูสอนจะมีบทบาทในการเปนผูคอยอํ านวยความสะดวกใน
การจดักจิกรรมการเรียนรูและคอยเปนที่ปรึกษาใหกับนักเรียน………..… ……. ……

3. การศกึษาตลอดชีวิต คือจุดมุงหมายของการศึกษานอกโรงเรียน
…………

……. ……

4. ผูใหญทกุคนมสิีทธิ์ที่จะเรียนรูในส่ิงที่เปนพื้นฐานที่จ ําเปนตอการดํ าเนิน
ชวิีตในสังคม …………………………………………..…………………. ……. ……

5. หนาที่ของครูผูอํ านวยความสะดวก คือการสงเสริมความสามารถในการ
ชีน้ ําตนเองของผูเรียน คือ ใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรูในส่ิงที่ตนเอง
ตองการรูดวยตนเอง  …………………………………………………….. ……. ……

6. ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 พระสงฆ คือ หนวย
งานหนึง่ทีม่บีทบาทในการดํ าเนินการจัดการศึกษาใหกับชุมชนในรูปแบบ
ตาง ๆ ……………………………………………………………………. ……. ……

7. กจิกรรมการศกึษานอกโรงเรียนที่จัดใหกับชุมชนตองใชงบประมาณจาก
ทางราชการเพียงอยางเดียว ……………………………………………… ……. ……
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ขอ
ท่ี

ขอคํ าถาม ใช ไมใช

8. การน ําเอาภูมิปญญาในทองถิ่นมาใชในการจัดกิจกรรมการศึกษานอก
โรงเรียน ถือไดวาเปนส่ิงที่จํ าเปนและเปนประโยชน…………………….. …… …….

9. การสํ ารวจความตองการของผูเรียนเปนส่ิงที่ตองทํ ากอนที่จะมีการจัดกิจ
กรรมการศึกษานอกโรงเรียน  …………………………………………..… …… ……

10. การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูในชุมชน ในทองถิ่น มาใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด   เปนเร่ืองที่สํ าคัญในการจัดกิจกรรมการศึกษา
นอกโรงเรียน …….……………………………………………………… …… ……

11. กจิกรรมการศึกษานอกโรงเรียนเปนการบริการที่จัดข้ึนเพื่อบริการใหกับ
ประชาชนทุกเพศทุกวัย เพื่อใหมีความเสมอภาคทางการศึกษา
……………

…. ……

12. กจิกรรมการศึกษานอกโรงเรียนเปนกิจกรรมที่ตองอาศัยทรัพยากรบุคคล
และความรวมมือของชุมชนเปนสํ าคัญ ………………………………..…. …… ……

13. วัด ถอืไดวาเปนแหลงการเรียนรูอีกแหงหนึ่งในชุมชน ………………...…. …… ……
14. การทีวั่ดจัดนิทรรศการใหความรูเกี่ยวกับวันสํ าคัญทางพุทธศาสนาและ

วันสํ าคัญอ่ืน ๆ  ไมไดจัดวาเปนการจัดกิจกรรมการศึกษา นอกโรงเรียน
..........

…… …….

15. การสอดแทรกความรูในเร่ืองการพัฒนาคุณภาพชีวิตแกชาวบานใน
ระหวางการปฏิบัติกิจทางศาสนาเพื่ออบรมจิตใจ  เปนสวนหนึ่งของการจัด
กจิกรรมการศึกษานอกโรงเรียน
………………………………………..……

…… ……

16. การเผยแพรขาวสารตาง ๆ แกประชาชนเปนหนาที่ของหนวยงานราชการ
ไมใชกจิของสงฆที่ควรปฏิบัติ …………………………………..………… …… ……

17. การจดัหองสมุดประชานชนหรือที่อานหนังสือประจํ าหมูบานเปนการให
บริการทางการศึกษานอกโรงเรียนอีกรูปแบบหนึ่ง ……………………… …… ……
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ขอท่ี ขอคํ าถาม ใช ไมใช

18. การจดัประชุมอบรมของหนวยงานตาง ๆ เชน การจัดคายเยาวชนภาย
ในวัดไมถือวาเปนการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน
…………………

……. …….

19. การจดัใหการศึกษาแผนกธรรม แผนกบาลี และการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญในวัด จัดวาเปนกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน ..….. ……. …….

20. รูปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน มีความหลากหลาย และ
มคีวามยืดหยุน ไมตายตัว
……………………………….……………..….

……. …….

21. การจดัการศึกษาใหกับผูใหญ ผูสอนจ ําเปนตองรูและเขาใจในธรรมชาติ
ของผูเรียนที่เปนผูใหญ ซึ่งมีความแตกตางกันดาน
ประสบการณในชีวิต  ……………………………..…………………… ……. …….

22. การจดักิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนตองมุงตอบสนองตอปญหา
ความตองการของคนในชุมชน ในทองถิ่นนั้น ๆ เปน
สํ าคัญ………………..…

……. …….

23. ในการจดักจิกรรมการศึกษานอกโรงเรียนดานอาชีพนั้น ไดมีหนวยงาน
หลาย ๆ หนวยที่ทํ าหนาที่ในการจัดบริการใหกับประชาชน ซึ่งรวมทั้ง
พระสงฆดวย ………………………………………….……..………… ……. …….

24. การจดัด ําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนในวัด จัดวาเปนกิจ
กรรมการศึกษานอกโรงเรียนอีกรูปแบบหนึ่ง ……………………..…… …… …….

25. การจดักจิกรรมการศึกษานอกโรงเรียนเปนงานที่ซํ้ าซอนกับงาน
ในระบบ โรงเรียน ………………………………………………………. ……. …….
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ตอนที่ 3   แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะของการจัดกจิกรรมการศึกษานอกโรงเรียน 
                 ของวัดในจังหวัดราชบุรี 

 

คําชี้แจง  โปรดพิจารณาขอความเกี่ยวกับลักษณะของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน โดย
เขียนเครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงกับลักษณะของการจัดกิจกรรมการศึกษานอก    
โรงเรียนที่วัดของทานไดจัดใหแกพระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไป  ในการตอบ
คําถามโปรดพิจารณาดังนี้  

  

1. หากกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนตามรายการนั้น  เปนกิจกรรมทีพ่ระสงฆในวดั
ไมไดเปนผูจัดดําเนินการเองและไมไดสงเสริมการจัดของหนวยงานอืน่ ใหเขยีนเครือ่งหมาย     
ลงในชอง “ไมไดดําเนนิการ” 

2. หากกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนตามรายการนั้น เปนกิจกรรมที่พระสงฆในวดัได 
เปนผูริเร่ิมและจัดดําเนินการเอง ใหเขียนเครื่องหมาย    ลงในชอง  “วัดดําเนินการเอง” 
 3. หากกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรยีนตามรายการนั้นเปนกิจกรรมที่พระสงฆในวดัไดให
การสนับสนุนสงเสริมแกกับหนวยงานอืน่ ๆ ที่จัดกิจกรรมนั้น ๆ ( เชน ใหการสนับสนุนดาน
งบประมาณ  อาคารสถานที่  วัสดุอุปกรณ  และบุคลากรที่เปนวิทยากรใหความรู )  ใหเขียน
เครื่องหมาย   ลงในชอง    “ วัดใหการสนับสนุน” 
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กิจกรรมดานการบริการใหความรูพื้นฐาน วัดไมได

ดําเนินการ 
วัด

ดําเนินการ
เอง 

วัดใหการ
สนับสนุน 

1.จัดการศึกษาผูใหญสายสามัญระดับ ม.ตน และ ม. ปลาย     

2.จัดดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน     

3.จัดโครงการธรรมะจาริกสัญจร ออกเผยแพรธรรมะเคลื่อนที่ตาม 
ชุมชนและสถานศึกษาตาง ๆ  

   

4.จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแกเยาวชน    

5. อบรมคุณธรรม  จริยธรรมแกผูตองขังใน เรือนจํา     

6.อบรมพัฒนาดานจิตใจ เชน จัดโครงการอบรมวิปสสนา หรือ  
ปริวาสกรรม 

   

7.อบรมใหความรูแกพระภิกษุสามเณรและประชาชน ทั่วไป
เกี่ยวกับการอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และ สัตวปา  

   

8.อบรมใหความรูเกี่ยวกับการอนุรักษ การฟนฟูประเพณี              
ศิลปวัฒนธรรมประจําทองถิ่นที่มีอยูในชุมชน  

   

9.จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง การเลือกตั้ง
ตามรัฐธรรมนูญใหม  

   

10.จัดตั้งศูนยการเรียนชุมชนในวัดหรือในชุมชน     

11.จัดตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย     

12.จัดการศึกษาปริยัติธรรมแผนกธรรม  

(นักธรรมตรี-นักธรรมเอก) 

   

13.จัดการศึกษาปริยัติธรรมแผนกบาลี     

14. จัดโครงการอบรมสามเณรภาคฤดูรอน     
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กิจกรรมดานการสงเสริมเพิ่มพูนความรูและทักษะดานอาชีพ วัดไมได

ดําเนินการ 
วัด

ดําเนินการ
เอง 

วัดใหการ
สนับสนุน 

15. จัดการฝกอบรม แนะนําอาชีพใหม ๆ (อาชีพเสริม)ใหกับชาวบาน 
เพื่อเปนการเพิ่มรายได  

   

16. จัดรานคาชุมชน     

17. จัดตั้งสหกรณประจําหมูบาน     

18. จัดตั้งกลุมออมทรัพย     

19. จัดการฝกอบรม ใหความรูเกี่ยวกับการทําเกษตร  ทฤษฎีใหม     

20.จัดตั้งกลุมอาชีพของกลุมสตรีแมบาน     

21. จัดฝกอบรมหรือสาธิตวิชาชีพดานเกษตรกรรม     

22. จัดฝกอบรมหรือสาธิตวิชาชีพดานศิลปหัตถกรรม     

23. จัดฝกอบรมใหความรูดานการแพทยแผนโบราณ      

24. จัดฝกอบรมการใชสมุนไพรเพื่อรักษาโรค     

 
กิจกรรมดานการใหบริการขาวสารขอมูล วัดไมได

ดําเนินการ 
วัด

ดําเนินการ
เอง 

วัดใหการ
สนับสนุน 

25. จัดหองสมุดในวัดหรือในชุมชน     

26. ดําเนินการจัดที่อานหนังสือประจําหมูบาน     

27. จัดอุทยานการศึกษาหรือแหลงใหความรูในชุมชน    

28. จัดโครงการตนไมพูดได     

29. สงเสริม เผยแพรใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจแบบพอเพียง     

30. โครงการ ลานวัด ลานกีฬา ลานใจ ตานภัยยาเสพติด     

31. จัดโครงการอบรม ใหความรูดานสาธารณสุขพื้นฐานเกี่ยวกับวิธี
ปองกัน และวิธีการรักษาโรคภัยไขเจ็บ   
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32. จัดตั้งศูนยวัฒนธรรม หรือพิพิธภัณฑประจําทองถิ่น เปนที่รวบรวม
สิ่งของมีคา วัตถุโบราณในชุมชนไวเพื่อใหคนไดศึกษาหาความรู  

   

33. ใหคําปรึกษาในการแกไขปญหาชีวิตและ ปญหาสังคมใหกับ       
ชาวบาน  

   

34. จัดตั้งศูนยบําบัดผูติดยา และเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับสิ่งเสพติด  
ใหโทษ  

   

35. จัดตั้งศูนยประสานงานและชวยเหลือผูประสบความเดือดรอน     

36. จัดนิทรรศการใหความรูเกี่ยวกับวันสําคัญทางศาสนาและ วันสําคัญ    

37. เทศนธรรมะและอบรมใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ใหกับชาวบานในวันพระและวันสําคัญอื่น ๆ  

   

38. จัดทําหนังสือ หรือสื่อพิมพอื่น ๆ เพื่อเผยแพรธรรมะ                   
และใหความรูดานอื่น ๆ   

   

39.อบรมเผยแพรธรรมะและขาวสารทั่วไปทางเสียงตามสาย     

หรือหอกระจายขาว  

   

40.อบรมเผยแพรธรรมะหรือจัดรายการทางสื่อวิทยุ โทรทัศน สื่อ
สิ่งพิมพตาง ๆ 
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ตอนที่ 4    ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเกีย่วกับการปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมการศึกษา
นอกโรงเรียน 

 

ปญหาอุปสรรคในการจดักิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนดานการบริการใหความรูพืน้ฐาน  
……………………………………………….…………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

ขอเสนอแนะ แนวทางแกไข 
………………………………………………..………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

ปญหาอุปสรรคในการจดักิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนดานการสงเสริมเพิ่มพูนความรู
และทักษะดานอาชีพ  
……………………………………………….…………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

ขอเสนอแนะ แนวทางแกไข 
………………………………………………..………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
ปญหาอุปสรรคในการจดักิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนดานการใหบริการขาวสารขอมูล 

.……………………………………………….……………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

ขอเสนอแนะ แนวทางแกไข 
………………………………………………..…………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสัมภาษณ

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ
1. อายุ…………… ป
2. อายุพรรษา……….. พรรษา
3. วุฒิการศกึษาสายสามัญ……………………………..
4. วุฒิการศกึษาทางธรรม………………………………..
5. ประสบการในการด ํารงตํ าแหนงเจาอาวาส………………. ป

ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดํ าเนินงานและลักษณะในการจัดกิจ
กรรม    การศึกษานอกโรงเรียนของวัดในจังหวัดราชบุรี (ประเด็นท่ีจะ
สัมภาษณ)

1. กจิกรรมการศึกษานอกโรงเรียนที่วัดจัดดํ าเนินการมีกิจกรรมอะไรบาง (กิจกรรมที่เดน )
…………………………………….…………………………………………………………………
………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………….………………………………………

2. โครงการหรือกิจกรรมที่จัดมีความเปนมาอยางไร และมีวัตถุประสงคอยางไร
…………………………………….…………………………………………………………………
………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………….………………………………………

3.ใครบางที่เปนกลุมเปาหมายของการจัดกิจกรรม
…………………………………….…………………………………………………………………
………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………….………………………………………

4. มวิีธใีนการจัดโครงการและกิจกรรมใหประสบผลสํ าเร็จไดอยางไร
…………………………………….…………………………………………………………………
………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………….……………………………………
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……………………………………………………………….………………………………………
5. อะไรคอืส่ิงที่ทานคิดวาทํ าใหกิจกรรมนี้ประสบผลสํ าเร็จ ( ปจจัยภายใน เชน ตัวทานเอง
ผูรวมงาน  , ปจจัยภายนอก เชน ชุมชน หนวยงาน และองคกรตาง ๆ )

…………………………………….…………………………………………………………………
………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………….………………………………………

6. ในการจดักิจกรรมทานไดรับความรวมมือจากชุมชนหรือหนวยงานอ่ืน ๆ อยางไรบาง
…………………………………….…………………………………………………………………
………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………….………………………………………

7. ปญหาอุปสรรคในการจัดกิจกรรมมีอยางไรบาง
…………………………………….…………………………………………………………………
………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………….………………………………………

8. ทานมีแนวทางและวิธีการแกไขปญหาอุปสรรคนั้นอยางไร
…………………………………….…………………………………………………………………
………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………….………………………………………
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9. ทานมคีวามคิดเห็นอยางไรเกี่ยวบทบาทของพระสงฆกับการจัดกิจกรรมการศึกษา
นอกโรงเรียน (ที่เปนอยูในปจจุบัน  ,สวนที่ควรสงเสริมใหเปนไปในอนาคต)

…………………………………………………………………..……………………………………
…………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………….…………….……………………………
……………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………..……………………………………………

กราบขอบพระคุณเปนอยางสูงที่ทานไดใหความ
อนเุคราะหในดานขอมูลสํ าหรับการวิจัยคร้ังนี้เปนอยางดียิ่ง

พระมหาค ําปุน   ระวาดวอน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  ข

- เอกสารขอความรวมมือในการวิจัย
- รายช่ือวัดท่ีเจาอาวาสเปนกลุมตัวอยางในการวิจัย
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รายช่ือวัดในจังหวัดราชบุรีที่เจาอาวาสเปนกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้

อ ําเภอ รายชื่อวัด
เมือง 1. วดัมหาธาตุวารวิหาร 2. วดัสัตตนารถปริวัตร

3. วดัศรีสุริยวงศาราม 4. วัดศรีชมภู
5. วัดบานไร 6. วัดศาลเจา
7. วัดเขาวัง 8. วดัเกตุนอยอัมพวัน
9. วัดราชคาม 10. วดัคุงกระถิน
11. วดัทาสุวรรณ 12. วัดพญาไม
13. วัดอรินทราราม 14. วัดพิกุลทอง
15. วัดไผลอม 16. วัดพเนินพูล
17. วัดลาดเมธังกรณ 18. วดับานกลวย
19. วัดบานซอง 20. วดัธรรมวิโรจน
21. วดัตรีญาติ 22. วัดทายเมือง
23. วดัโพธิราษฏรศรัทธาธรรม 24. วดัดอนตะโก
25. วัดดอนแจง 26. วัดคูบัว
27. วัดบานโพธ์ิ 28. วดัเกาะเจริญธรรม
29. วัดแคทราย 30. วดัโขลงสุวรรณคีรี
31. วัดใหญอางทอง 32. วดัโพธ์ิดก
33. วัดทุงหญาคมบาง 34. วัดนาหนอง
35. วดัอรัญญิกาวาส 36. วดัเจติยาราม
37. วัดทุงตาล 38. วัดเขางู
39. วัดดอนตลุง 40. วัดเกาะลอย
41. วดัเขากรวด 42. วัดหนองหอย
43. วัดทาโขลง 44. วัดหวยไผ
45. วดัหนองนางแพรว 46. วดัหนองกระทุม

โพธาราม 47. วัดหนองกลางดง 48. วัดโบสถ
49. วัดสรอยฟา 50. วัดเขาดิน
51. วัดบางลาน 52. วัดเขาชองพราน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



149

อ ําเภอ รายชื่อวัด
โพธาราม 53. วัดทามะขาม 54. วัดพระศรีอารย

55. วัดโพธาราม 56. วัดเจ็ดเสมียน
57. วัดบานเลือก 58. วดัแกวฟา
59. วัดบานฆอง 60. วัดจอมปราสาท
61. วัดโชค 62. วัดกลาง
63. วดัคงคาราม 64. วดัขนอน
65. วดัไทรอารียรักษ 66. วัดสนามชัย
67. วดัตึกหิรัญราษฏร 68. วดักํ าแพงใต
69. วัดหนองรี 70. วัดเขาราบ
71. วัดถ้ํ าสาริกา 72. วัดหนองโพ
73. วดัดอนกระเบ้ือง 74. วัดทาหลวงพล
75. วัดมวง 76. วัดบานสิงห
77. วัดหนองใยบัว 78. วัดเฉลิมอาสน
79. วดัศรีมฤคทายวัน 80. วดัมณีโชติ
81. วดัเขาคาง

บานโปง 82. วัดบานโปง 83. อุทุมพรทาราม
84. วดัโพธ์ิรัตนาราม 85. วัดทาผา
86. วัดดอนเสลา 87. วัดยางหัก
88. วัดหนองเสือ 89. วดัหนองกลางดาน
90. วดัหวยเจริญผล 91. วัดหนองหูชาง
92. วดัจันทาราม 93. วัดหนองหญาปลอง
94. วดัหุบกระทิง 95. วัดปลักแรด
96. วดัลาดบัวขาว 97. วัดหนองปลาดุก
98. วัดมวง 99. วัดนครชุมน
100. วัดบัวงาม 101. วัดรับนํ้ า
102. วัดมะขาม 103. วัดโพธิบัลลังก
104. วัดหนองปลาหมอ 105. วัดมาบแค
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อ ําเภอ รายชื่อวัด
บานโปง 106. วัดเจริญธรรม 107. วัดชมภูพล

108. วัดลํ าพยอม 109. วัดโปงยอ
บางแพ 110. วัดกลางวังเย็น 111. วัดหลวง

112. วัดทํ านบ 113. วัดลํ านํ้ า
114. วดัดอนใหญ 115. วัดตาลเตี้ย
116. วดัใหญโพธ์ิหัก 117. วดัดอนคา
118. วัดดอนพรหม 119. วดับานกุม
120. วัดทาราบ 121. วดับางแพใต
122. วัดหัวโพ 123. วัดดอนสาลี
124. วัดแกว

ด ําเนินสะดวก 125. วัดบัวงาม 126. วัดอรมญาติสมาคม
127. วัดหลวงพอสดฯ 128. วดัเนกขัมมาราม
129. วัดปราสาทสิทธ์ิ 130. วดัปรกเจริญ
131. วัดตาลเรียง 132. วัดบานไร
133. วดัคูหาสวรรค 134. วดัดอนคลัง
135. วดัโชติทายการาม 136. วดัอุบลวรรณาราม
137. วัดสีดาราม

ปากทอ 138. วัดปากทอ 139. วัดยางงาม
140. วดัราษฏรสมานฉันท 141. วดัวันดาว
142. วดัหนองกระทุม 143. วัดพิบูลวนาราม
144. วัดดาวลอย 145. วดัดอนทราย
146. วัดหนองนํ้ าใส 147. วดัวิมลมรรคาราม
148. วัดไพรสะเดา 149. วัดเจริญธรรม
150. วัดสวางอารมณ 151. วัดรางโบสถ
152. วัดปาไก 153. วัดทุงหลวง
154. วัดหนองสรวง 155. วดัหวยยางโทน
156. วดัหนองระกํ า 157. วัดโพธ์ิศรี
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อ ําเภอ รายชื่อวัด
จอมบึง 158. วัดจอมบึง 159. วดัวาปวรคุณ

160. วัดเขาปนทอง 161. วัดถ้ํ าสิงโตทอง
162. วัดแกมอน 163. วัดเบิกไพร
164. วัดหนองสีนวล 165. วัดรางมวง
166. วดัหนองนกกระเรียน 167. วดัทุงกระถิน
168. วัดรางบัว 169 วัดหนองไผ
170. วัดปาสัมมะงา 171. วัดวาปสุทธาวาส
172. วดัหนองบัวคาย

สวนผึ้ง 173. วัดสวนผ้ึง 174. วัดชองลาภ
175. วัดชัฏปาหวาย 176. วัดทาเคย
177. วัดมะขามเอน 178. วดัวังนํ้ าเขียว
179.วดับานกลวย 180 วดัหวยทรายทอง
181 วัดโปงเหาะ 182 วัดบานบึง

วัดเพลง 183 วัดแจงเจริญ 84 วัดเพลง
185 วัดเวียงทุน 186 วดัคลองขนอน
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ช่ือ - สกุล พระมหาคํ าปุน    ระวาดวอน
ท่ีอยู วดัชูจติธรรมาราม  ตํ าบลสนับทึบ   อํ าเภอวังนอย   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ท่ีทํ างาน โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย  ตํ าบลสนับทึบ   อํ าเภอวังนอย

จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา  13170

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2529 สํ าเรจ็การศึกษาระดับประถมศึกษาปท่ี 6 จากโรงเรียนบานอุทัยทอง

อํ าเภอแกงสนามนาง   จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. 2532 สํ าเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 จากโรงเรียนมหาวชิราลงกรณ-

ราชวิทยาลัย  อํ าเภอวังนอย   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2535 สํ าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาปท่ี 6 จากโรงเรียนมหาวชิราลงกรณ-

ราชวิทยาลัย  อํ าเภอวังนอย   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2539 สํ าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะมนุษยศาสตร  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
อํ าเภอวังนอย   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พ.ศ. 2541 ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาผูใหญและการศึกษา
ตอเนื่อง  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการท ํางาน
พ.ศ. 2540-ปจจุบัน   อาจารยสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราช-

วทิยาลัย  ตํ าบลสนับทึบ  อํ าเภอวังนอย   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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