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บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ (๑) เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปและปัญหาอุปสรรคการจัด
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม (๒) เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรม แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม (๓) เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการ
จัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธีท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สําหรับการวิจัย
เชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๙ รูปหรือคน 
และการสนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๙ รูปหรือคน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ
อรรถาธิบายและพรรณนาความ ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 
๑๖๙ รูปหรือคน ด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ได้แก่ 
ด้านบุคลากร คือครูอาจารย์ขาดความรู้ ขาดประสบการณ์ ไม่สามารถประยุกต์ใช้กับสภาพจริง  
ขาดการศึกษาอบรม ขาดขวัญและกําลังใจ สํานักเรียนจะมีคุณภาพหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับบุคลากรทุกฝ่าย 
ด้านงบประมาณ การเงินมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการเรียน
การสอน เช่น อัตราค่าจ้างอาจารย์ประจํา อาจารย์พิเศษ บุคลากรเจ้าหน้าท่ีทุกแผนก รวมถึงการ
จัดซ้ือจัดจ้าง การซ่อมบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ ค่านํ้าประปา ค่าไฟฟ้า ค่ารักษาความสะอาดและอ่ืนๆ 
ด้านวัสดุอุปกรณ์ ขาดวัสดุอุปกรณ์เพ่ือส่งเสริมการศึกษานักธรรม คือสื่ออุปกรณ์การศึกษาท่ีจําเป็น 
เช่น หนังสือแบบเรียน ตําราเรียน คู่มือประกอบการศึกษา เครื่องใช้สอยภายในสํานักเรียนและอ่ืนๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาแผนกธรรม ด้านการจัดการ สําหรับจุดอ่อนขาดบุคลากรท้ังครูอาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และอื่นๆ อีกหลายประการที่ เกี่ยวข้องกับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม  
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เม่ือบุคลากรเริ่มมีจํานวนน้อยลงๆ ก็ทําให้การเรียนการสอนต้องปรับกลยุทธ์ใหม่ให้สอดคล้องกับ
ปัจจุบัน 
  ๒. หลักพุทธธรรม แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม 
แผนกธรรม ได้แก่ อิทธิบาท คือฉันทะ ความพอใจในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ วิริยะ  
ความเพียรพยายามด้วยความอดทน จิตตะ ความเข้าใจสภาพแวดล้อมการเรียนการสอน วิมังสา  
การพิจารณากระบวนการเรียนการสอน แนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ศิลปะการทํางานให้สําเร็จโดย
อาศัยบุคคลอ่ืน สําหรับทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การช้ีนํา และ 
การควบคุม  
  ๓.  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยั ติธรรม ได้แก่  
ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านการจัดการ นอกจากนั้น ผู้บริหารต้องส่งเสริม
กระบวนการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมให้สอดคล้องตามนโยบายของแม่กองธรรม
สนามหลวงได้แก่ ด้านการวางแผนเพ่ือส่งเสริมการศึกษาแผนกธรรม ด้านการวางแผน ด้านการจัด
องค์การ ด้านการช้ีนํา ด้านการควบคุม  
 การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมตามหลักอิทธิบาท ได้แก่ ด้านฉันทะ ความพอใจ
รับผิดชอบ ผู้บริหารสนับสนุนการเรียนการสอนท้ังบุคคล การเงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ  
เน้นนักเรียนมีศีลธรรม กตัญญูต่อสถาบัน ต่อครอบครัว ต่อตัวเอง ส่งเสริมให้ครูอาจารย์ใช้วิธีสอนจาก
ความรู้และประสบการณ์ ด้านวิริยะ ความเพียรพยายาม ผู้บริหารสนับสนุนการศึกษาวิชาธรรมะ 
เพ่ือปรับใช้ในชีวิตประจําวัน กําหนดคณะกรรมการดูแลวิธีการฝึกอบรมครูอาจารย์ ส่งเสริมให้ครู
อาจารย์เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ ด้านจิตตะ ความต้ังใจ ผู้บริหารต้องมีความต้ังใจส่งเสริมและ
ผลักดันการเรียนการสอนนักธรรมแก่ครูอาจารย์ และนักเรียน ด้านวิมังสา การพิจารณาแต่งต้ัง
คณะกรรมการปรับปรุงเทคนิคและวิธีการสอนให้เหมาะสมตามหลักสูตรนักธรรม โดยการจัดฝึกอบรม 
สัมมนาเทคนิคการเรียนการสอนนักธรรม 
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ABSTRACT 
  Objectives of this research were to, 1. Study general Conditions, problems 
and obstacles of management of Pariyattidhamma education, Dhamma section,  
2. Study Buddhadhamma, concepts and theories related to management of 
Pariyattidhamma education, Dhamma section and 3. Study factors affecting success 
in management of Pariyattidhamma education, Dhamma section, of Pichit Province 
Sangha Order. 
  Research Methodology was mixed methods between the qualitative and 
quantitative methods. The qualitative research method collected data from 
document and 19 key informants and 9 participants in focus group discussion and 
analyzed data by descriptive interpretation. The quantitative research collected data 
from 169 samples with questionnaires and analyzed data with descriptive statistics; 
frequencies, percentiles, mean and standard deviation. 
  Findings were as follows: 
  1. General condition, problems and obstacles of Pariyattidhamma 
education, Dhamma section were that: Personnel; teachers and lecturers lacked 
knowledge and experiences that could apply to the real condition, lacked training 
and morale that help the institutes have qualifications. Budgeting; money was very 
important factor in learning and teaching activities such as salaries and wages of 
regular and visiting lecturers, general personnel, procurement, equipment 



 ง 

maintenance, water, electricity and janitorial works. Equipment and Materials; lack of 
necessary supporting materials for Dhamma education, such as text books, 
educational tools and office and classroom facilities. Management; the weakness was 
the lack of teachers and lecturers and other personnel related to Dhamma 
education schools. Decreasing number of personnel forced the management to 
adapt them selves to be appropriate to the present situation. 
  2. Buddhadhamma, concepts and theories related to the management of 
Pariyattidhamma education, Dhamma section, was Itdhipada; Chanda, aspiration in 
working with responsibility, Viriya, effort to work with tolerance, Jitta, understanding 
the nature of learning and teaching, Vimamsa, examination and consideration of the 
learning and teaching process. For the related concept was to get the job done 
through other persons. For the related theory were planning, organizing, leading and 
controlling. 
  3. Factors affecting the success in managing Pariyattidhamma educstion, 
Dhamma section were: Man Money Materials and Management. Besides, Dhamma 
education school administrators must manage Dhamma education in line with the 
policy of Central Dhamma Testing Service Head Quarter of Thailand in the areas of: 
Planning Organizing Leading and Controlling. 
  Pariyattdhamma education management according to Itdhipadha are: 
Chandha, aspiration in responsibility. Administrators support and facilitate learning 
and teaching activities with personnel, money, materials, equipment, and 
management emphasizing the process to make students to have morality, gratitude 
to institution, family and self, promoting teachers to use knowledge and experiences 
in teaching. Viriya; effort, administrators support students to use Dhamma in daily life, 
set up a committee to supervise and train t4eachers to have more knowledge and 
experiences. Jitta; attention, administrators have strong determination to support and 
push the Dhamma education forward. Vimamsa; examination, administrators set up 
committee to improve and revise the Dhamma teaching techniques appropriate to 
Dhamma education level by training and seminar on Dhamma teaching techniques. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 
 วิทยานิพนธ์เรื่อง “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม แผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร” สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยความเมตตาอนุเคราะห์ของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม และ รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี ท่ีได้กรุณา
ให้คําปรึกษา แนะนําช่วยเหลือปรับปรุงแก้ไขงานด้วยดีตลอดมา 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ (๑) พระครูปริยัติกิตติธํารง, ผศ.ดร. (๒) อาจารย์ ดร.
พิเชฐ ท่ังโต (๓) ผศ.ดร.เติมศักด์ิ ทองอินทร์ (๔) อาจารย์ ดร.บุษกร วัฒนบุตร (๕) อาจารย์ ดร.สุภกิจ 
โสทัด ที่กรุณาเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยท้ังแบบสัมภาษณ์เชิงลึกและ
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย  
  นอกจากน้ัน ผู้วิจัย ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ พระครูสุทธิวชิรศาสน์ (สอาด ธีรปญฺโญ) 
ดร.สุทธิพงษ์ ธรรมสอน ดร.พิทักษ์ มหบุญพาชัย ท่ีกรุณาสงเคราะห์และอนุเคราะห์ ตรวจสอบ
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยทั้งแบบสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
  ผู้วิจัย ขอขอบคุณพระเดชพระคุณ พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ (วิรัช วิโรจโน) เจ้าคณะจังหวัด
พิจิตร พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอําเภอ เจ้าคณะตําบล ผู้บริหารสํานักเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกธรรม ของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ตลอดจนถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ท่ีกรุณาให้ข้อมูลทั้ง
การสัมภาษณ์เชิงลึก และการตอบแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ 
  ผู้วิจัย ขอขอบคุณวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม  
ของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ท่ีกรุณาสละเวลาเข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ (๑) พระศรีวิกรมมุนี  
(จันทราวุฒิ วชิรเมธี) (๒) พระมหาเมธี จนฺทวํโส (๓) พระมหายุทธพล ญาณวิมโล (๔) พระมหาอําพร 
อิทฺธิญาโณ (๕) พระครูวิลาสรัตนรังสี (สง่า รตนวณฺโณ) (๖) ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ (๗) ดร.เลิศ  
มีช้าง (๘) นางยุพาพิน ตาลเลี้ยง (๙) นางสุพรรณ มีบัวทอง 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณ ผู้อํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
เชิงพุทธ และขอขอบคุณคณบดีคณะสังคมศาสตร์ รวมท้ังครูบาอาจารย์ทุกรูป/คน ตลอดจนถึง
เจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทุกฝ่าย 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณ เพ่ือนสหธรรมิกในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ ๑ ทุกท่าน และบุคคลท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ท่ีกรุณาช่วยเหลือสงเคราะห์ สนับสนุน
การศึกษาวิจัยต้ังแต่เริ่มต้นและสิ้นสุดการศึกษาวิจัย 
     ผู้วิจัยขอขอบคุณ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (๑) พระเทพปริยัติเมธี (สฤษด์ิ สิริธโร) 
ผศ.ดร., ประธานกรรมการ (๒) ผศ.ดร.ไพศาล สรรสรวิสุทธ์ิ กรรมการ (๓) พระราชวชิรเมธี (วีระ  



 

 

ฉ 

วรปญฺโญ) ผศ.ดร., กรรมการ (๔) รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม กรรมการ (๕) รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี 
กรรมการ 
 บุญกุศลและประโยชน์ใดๆ อันจะพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขออุทิศบุญกุศลและ
ประโยชน์น้ันๆ ให้แก่มารดาบิดา และครูอุปัชฌาย์อาจารย์ ผู้เป็นแรงบันดาลใจ รวมทั้งผู้มีอุปการะคุณ
ทุกท่าน ท่ีเมตตาอนุเคราะห์ จึงส่งผลให้งานวิจัยครั้งนี้สําเร็จประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ 
  ขอขอบคุณและเจริญพรขอบคุณ ทุกรูปทุกท่าน  

ขออนุโมทนาบุญ สาธุ สาธุ สาธุ 
อนุโมทามิ 

 
 

พระครูวิโชติสิกขกิจ (ณรงค์ กิตฺติธโร) 
๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ 



 ช 
 
 สารบัญ  

เรื่อง  หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ค 
กิตติกรรมประกาศ จ 
สารบัญ ช 
สารบัญตาราง ฌ 
สารบัญแผนภาพ ญ 
คําอธิบายสัญลักษณ์และคําย่อ ฎ 
บทท่ี ๑ บทนาํ  

๑.๑ ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา ๑ 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๗ 
๑.๓ ปัญหาที่ต้องการทราบ ๗ 
๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย ๗ 
๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย ๘ 
๑.๖ ประโยชน์ท่ีได้จากการวิจัย ๑๐ 

บทท่ี ๒ เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  
๒.๑ สภาพท่ัวไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ๑๑ 
๒.๒ หลักพุทธธรรม แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพระปรยัิติ

ธรรม แผนกธรรม 
 

๒๖ 
๒.๓ ปัจจัยท่ีสง่ผลต่อความสําเร็จ ๕๗ 
๒.๔ การจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ๗๐ 
๒.๕ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ๑๐๓ 
๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๒๓ 

บทท่ี ๓ วิธีดําเนินการวิจัย  
๓.๑ รูปแบบการวิจัย                                                                          ๑๒๕ 
๓.๒ ประชากรและผู้ให้ข้อมูลสําคัญ ๑๒๕ 
๓.๓ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ๑๒๗ 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๑๒๙ 
๓.๕ การวิเคราะห์ขอ้มูล ๑๓๐ 

   



 ซ 
 
บทท่ี ๔ ผลการวิจัย  

๔.๑ สภาพท่ัวไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ๑๓๑ 
๔.๒ หลักพุทธธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ๑๕๕ 
๔.๓ ปัจจัยท่ีสง่ผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม  

แผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร 
 

๑๗๖ 
๔.๔ การสนทนากลุม่เฉพาะ ๒๐๐ 
๔.๕ การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ๒๒๕ 
๔.๖ องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย ๒๓๕ 

บทท่ี ๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๒๔๒ 
๕.๑ อภิปรายผล ๒๔๙ 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๒๖๕ 

บรรณานุกรม ๒๖๘ 
ภาคผนวก ๒๗๗ 
 ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญ ๒๗๘ 
 ภาคผนวก ข หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัยเชิงคุณภาพ ๒๘๔ 
 ภาคผนวก ค แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย ๓๐๑ 
 ภาคผนวก ง รูปภาพประกอบการสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย ๓๐๕ 
 ภาคผนวก จ หนังสือขอความอนุเคราะห์สนทนากลุ่มเฉพาะ ๓๐๙ 
 ภาคผนวก ฉ รูปภาพประกอบการสนทนากลุ่มเฉพาะ ๓๑๖ 
 ภาคผนวก ช หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัยเชิงปริมาณ ๓๑๘ 
 ภาคผนวก ซ แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย ๓๒๒ 
 ภาคผนวก ฌ กฎเกณฑ์การเรียนการสอนแผนกธรรม ๓๓๑ 
ประวัติผู้วิจัย ๓๔๕ 
 
 
 
 
 
 
 



 ฌ 
 
 สารบัญตาราง  
ตารางท่ี  หน้า 

๓.๑ จํานวนกลุ่มประชากรและกลุม่ตัวอย่าง ๑๒๗ 
๔.๑ แสดงจํานวนรอ้ยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ๒๒๕ 
๔.๒ ค่าเฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยภาพรวม ๒๒๗ 
๔.๓ ค่าเฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ด้านการวางแผน ๒๒๗ 
๔.๔ ค่าเฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ด้านการจัดองค์การ ๒๒๘ 
๔.๕ ค่าเฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ด้านการช้ีนํา ๒๒๙ 
๔.๖ ค่าเฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ด้านการควบคุม ๒๓๐ 
๔.๗ ค่าเฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยภาพรวม ๒๓๑ 
๔.๘ ค่าเฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ด้านฉันทะ ๒๓๑ 
๔.๙ ค่าเฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ด้านวิริยะ ๒๓๒ 

๔.๑๐ ค่าเฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ด้านจิตตะ ๒๓๓ 
๔.๑๑ ค่าเฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ด้านวิมังสา ๒๓๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ญ 
 
 สารบัญแผนภาพ  

แผนภาพที ่  หน้า 
๒.๑ การวิเคราะห์การเรียนการสอน ๒๒ 
๒.๒ การจัดการเรียนการสอนตามหลักอิทธิบาท ๔ ๓๒ 
๒.๓ การประยุกต์ใช้ตามหลักอิทธิบาท ๔ ๓๗ 
๒.๔ หลักอิทธิบาทกับการเรียนการสอน ๓๘ 
๒.๕ โครงสร้างการศึกษานักธรรม ๔๘ 
๒.๖ องค์ประกอบการเรียนการสอน ๕๑ 
๒.๗ ทฤษฎหีน้าท่ีการบริหารจัดการ ๕๔ 
๒.๘ ทฤษฎรีะบบการบริหาร ๕๕ 
๒.๙ ปัจจัยท่ีสง่ผลต่อความสําเร็จ ๕๙ 

๒.๑๐ โครงสร้างพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ๗๙ 
๒.๑๑ โครงสร้างการบริหารพระปรยัิติธรรม แผนกธรรม ๘๑ 
๒.๑๒ โครงสร้างการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ๘๒ 
๒.๑๓ การวิเคราะห์ขอ้มูล ๙๕ 
๒.๑๔ การประเมินคุณภาพการศึกษา ๙๖ 
๒.๑๕ โครงสร้างการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ๙๗ 
๒.๑๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๒๔ 
๔.๑ การจัดการเพ่ือส่งเสริมการศกึษาแผนกธรรม ๒๓๖ 
๔.๒ ปัจจัยสําคัญเพ่ือส่งเสริมการศึกษาแผนกธรรม ๒๓๘ 
๔.๓ หลักอิทธิบาทเพ่ือส่งเสริมการศึกษาแผนกธรรม ๒๔๐ 
๔.๔ องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย ๒๔๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ฎ 
 

คําอธิบายสัญลักษณ์และคําย่อ 
 

๑. คําย่อช่ือคัมภีร์พระไตรปิฎก 
 วิทยานิพนธ์เล่มนี้ใช้พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พุทธศักราช ๒๕๓๙, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙ ซ่ึงมีจํานวน 
๔๕ เล่ม ในการวิจัย ได้ใช้ช่ือย่อ ดังต่อไปนี้ 
 

พระวินัยปฎิก 
วิ.มหา. (ไทย) = วินยปิฎก มหาวิภังค์  (ภาษาไทย) 
วิ.ม. (ไทย) = วินยปิฎก มหาวรรคปาลี  (ภาษาไทย) 
วิ.จู. (ไทย) = วินยปิฎก จูฬวรรค  (ภาษาไทย) 
วินย. (ไทย) = วินยปิฏก    (ภาษาไทย) 

 
พระสุตตันตปฎิก 

ขุ.ธ. (ไทย) = สุตตันตปิฎก   ขุททกนิกาย ธรรมบท  (ภาษาไทย) 
ที.ปา. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย   ปาฏิกวรรค  (ภาษาไทย) 
ที.ส.ี (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย   สีลขันธวรรค  (ภาษาไทย) 
ม.ม. (ไทย) = สุตตันตปิฎก   มัชฌิมกาย   มัชฌิมปัณณาสก์ (ภาษาไทย) 
ม.มู. (ไทย) = สุตตันตปิฎก   มัชฌิมกาย   มูลปัณณาสก์  (ภาษาไทย) 
องฺ.เอกก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก   อังคุตตนิกาย    เอกนิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ.ติก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก   อังคุตตนิกาย   ติกนิบาต  (ภาษาไทย) 
 

๒. การระบุเลขหมายพระไตรปิฎก 
  ดุษฎีนิพนธ์เล่มน้ีใช้พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พุทธศักราช ๒๕๓๙ เป็นหลักการอ้างอิงพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย จะระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า เช่น  
วิ.มหา. (ไทย) ๑/๓๐๐/๒๒๐ หมายความว่าระบุถึงพระวินัยปิฎก วินยปิฎก มหาวิภังค์ ฉบับภาษาไทย 
พระไตรปิฎกเล่มท่ี ๑ ข้อที่ ๓๐๐ หน้า ๒๒๐ เป็นต้น 



บทท่ี ๑ 
บทนํา 

 

๑.๑ ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 ปัญหาอุปสรรคการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม คือเม่ือสังคมเปลี่ยนแปลง
ไปสู่ยุคโลกาภิวัตน์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป วัดและชุมชนมี
ความสัมพันธ์ถึงกันและกัน วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน เริ่มต้ังแต่การให้การศึกษา การจัดพิธีกรรมท้ัง
งานมงคลและงานอวมงคล เพ่ือสร้างศาสนสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน รวมถึงการส่งเสริมศีลธรรม 
เพ่ือขัดเกลานิสัยผู้คนในชุมชนให้มีศีลธรรม ส่งเสริมความสามัคคี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน๑ 
ตามปกติแล้ววัดจะเป็นผู้นําในการประกอบศาสนพิธีกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมขวัญและกําลังใจแก่
ประชาชน แต่ผลจากการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรทั้งสังคมและเศรษฐกิจดังที่ได้กล่าวมาแล้ว 
ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมชุมชนเปลี่ยนแปลงไป ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน
ดังเช่นในอดีตก็มีช่องว่างห่างกันไป ส่งผลให้ผู้คนส่วนใหญ่ไม่สามารถสืบทอดองค์กรแบบด้ังเดิมได้  
ไม่ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีแบบดั่งเดิมได้ ผู้คนในชุมชนเริ่มละเลยศีลธรรม ประพฤติผิดศีล
ทางกาย วาจาและใจ มีความเป็นอยู่ในสภาพที่แล้งนํ้าใจ ขาดความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซ่ึงกันและกัน 
มองเห็นความสําคัญของวัดวาอารามในหมู่บ้านของตนน้อยลงไป พฤติกรรมเช่นน้ีเป็นสาเหตุหนึ่งให้
เกิดปัญหาต่างๆ เช่นท่ีปรากฏภาพอยู่บนสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ๒ สําหรับการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก
ธรรม ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันคือมีสภาพปัญหาอุปสรรคที่มีลักษณะติดลบมาตลอดเช่นเดียวกัน 
กล่าวคือ  
  ด้านบุคลากร หมายถึงโรงเรียนมีครูอาจารย์ไม่เพียงพอ สําหรับอาจารย์ท่ีมีอยู่ก็ขาด
ความรู้ความเข้าใจวิชาการท่ีแท้จริง ขาดประสบการณ์การเรียนการสอน ไม่สามารถประยุกต์ใช้กับ
สภาพจริง ขาดการศึกษาอบรม และขาดขวัญกําลังใจ ซ่ึงอาจารย์ผู้สอนควรจะเป็นผู้ท่ีมีความรู้
ความสามารถเพ่ือเช่ือมโยงเหตุการณ์ในปัจจุบัน เปรียบเทียบ อธิบาย และประยุกต์ใช้ และส่งเสริม
เทคนิคการเรียนการสอน๓ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าใจอย่างแท้จริง อีกท้ังเสริมสร้างขวัญกําลังใจแก่
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

                                         
  ๑ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๗๒/๒๐๖. 
               ๒สอาดลักษม์ จงคล้ายกลาง, การจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิมพ์ดี
การพิมพ์ จํากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๒๘. 
  ๓สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง, การศึกษาพระปริยัติธรรม, (กรุงเทพมหานคร : อาทรการพิมพ์, 
๒๕๕๒), หน้า ๑๖. 



 ๒ 

  ด้านงบประมาณ หมายถึงโรงเรียนขาดงบประมาณดําเนินงานเพ่ือว่าจ้างบุคลากร ค่าจ้าง
และสวัสดิการแก่ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการ
สอนพระปริยัติธรรม๔ บุคลากรทุกระดับได้รับอัตราค่าจ้างในระดับตํ่า ไม่เพียงพอกับค่าครองชีพ
ประจําวัน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ 
  ด้านวัสดุอุปกรณ์ หมายถึงโรงเรียนมีหนังสือ ตําราประกอบการเรียนน้อย๕ หนังสือท่ีมี
อยู่ก็มีสภาพเก่าเกินไป ขาดการปรับปรุง จึงควรจะมีตําราสากลท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันโดยคณะสงฆ์
รับรองอย่างเป็นทางการ เพ่ือใช้เป็นหลักสูตรให้ทันสมัย ควรส่งเสริมให้มีการผลิตตําราหรือคู่มือ
ประกอบการเรียนให้มากขึ้น สื่ออุปกรณ์ประกอบการสอนมีน้อย ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือส่งเสริม
การจัดทําสื่อการเรียนการสอนให้น่าสนใจ อาคารสถานที่มักจะใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียน
หนังสือ ซ่ึงมักจะมีเสียงรบกวน บรรยากาศไม่เอ้ืออํานวยต่อการเรียนการสอน คับแคบ ไม่ปลอดโปร่ง 
แสงสว่างไม่เพียงพอ ควรจะมีสถานท่ีเรียนเป็นเอกเทศ จัดห้องเรียนเฉพาะเป็นสัดส่วน จัดให้มีแสง
สว่างเพียงพอท้ังภายในและภายนอก มีบรรยากาศและส่ิงอํานวยความสะดวกต่อการเรียนการสอน๖ 
 ด้านการจัดการ หมายถึงโรงเรียนควรจะมีวิธีการเรียนการสอนที่ทันสมัย ไม่ควรเน้นการ
ท่องจําและการแปลอย่างเดียว ไม่ค่อยมีการประยุกต์ใช้ ขาดการคิดวิเคราะห์ ควรเน้นทักษะท้ัง ๔ 
ด้านคือฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงได้ ควรจะปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนให้เกิดความ
เหมาะสม ควรจะเพ่ิมกิจกรรมการเรียนการสอนให้มากข้ึน ส่วนเน้ือหาสาระไม่ควรจะเก่าเกินไปและ
ภาษาท่ีใช้ในหนังสือเป็นภาษาท่ีเข้าใจยาก โดยเฉพาะเน้ือหาสาระเน้นการจําและการแปลมากกว่า
ความเข้าใจ ขาดการประยุกต์ใช้ ไม่เหมาะสมกับวุฒิภาวะของนักเรียน นักศึกษา จึงควรจะปรับปรุง
ภาษาท่ีใช้ให้เป็นภาษาท่ีเข้าใจง่าย จัดระบบเน้ือหาให้ง่ายต่อการเข้าใจ มีคําอธิบายชัดเจน ควรจะขัด
เกลาสํานวนให้ทันสมัยส่งเสริมวิชาการ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้หลากหลาย มีความแตกฉาน สามารถ
เช่ือมโยงประยุกต์ใช้งานได้ ส่วนเวลาเรียน การจัดเวลาเรียนยังไม่เป็นระบบ ไม่แน่นอน มีเวลาเรียน
น้อยเกินไป จึงไม่สามารถทําความเข้าใจได้อย่างลึกซ้ึง จึงควรจะเพ่ิมเวลาเรียนหรือขยายเวลาเรียนให้

                                         
  ๔สมศักดิ์ บุญปู่, พระสงฆ์กับการศึกษาไทย, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๐), หน้า ๒๓. 
  ๕กองพุทธศาสนศึกษา, การศึกษาปริยัติธรรมแผนกธรรม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๘), หน้า ๖๘. 
  ๖กิดานันท์ มลิทอง, เทคโนโลยีการศึกษาร่วมสมัย, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
๒๕๕๓), หน้า ๗๕. 



 ๓ 

มากขึ้น โดยอาจปรับเปลี่ยนเวลาเป็นคาบ จัดให้เรียนตลอดท้ังปี และมีการสับเปลี่ยนเรียนวิชาอ่ืนๆ๗ 
  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม คือ
บุคลากร (Man) คนปัจจัยตัวแรกที่ส่งผลต่อการเรียนการสอน ผู้บริหารสํานักศาสนศึกษาควรจะ
ดําเนินการจัดให้มีความเจริญก้าวหน้า มีประสิทธิภาพ อาจารย์ใหญ่ เป็นบุคลากรสําคัญของการ
จัดการเรียนการสอนในฐานะผู้ดําเนินการ ครู ผู้สอนเป็นองค์ประกอบสําคัญในการจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ สําหรับงบประมาณ (Money) เงินปัจจัยตัวที่สองที่ส่งผลต่อการจัดการเรียน
การสอนพระปริยัติธรรม เพ่ือช่วยสนับสนุนให้การทํางานได้ดําเนินไปอย่างราบร่ืน ประสบความสําเร็จ
และบรรลุวัตถุประสงค์ สําหรับวัสดุอุปกรณ์ (Material) เป็นปัจจัยตัวท่ีสามที่ส่งผลต่อการจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน ควรจะมีการใช้งานบํารุงรักษาหนังสือ ตํารา สื่อการเรียนการ
สอนท่ีชํารุดเสียหายให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน ช่วยให้การดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จได้ สําหรับการ
จัดการ (Management) เป็นปัจจัยตัวที่สี่เพ่ือสนับสนุนต่อการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและประหยัด
ท้ังด้านคน การเงิน วัสดุอุปกรณ์ และการทํางาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ เรียนและสํานัก 
ศาสนศึกษา การแก้ไขปรับปรุงวิธีการทํางาน ระบบการติดต่อสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วและแน่นอน 
เพ่ือให้การทํางานของสํานักศาสนศึกษามีประสิทธิภาพ๘ 
 กระบวนการบริหารปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จ คือ การวางแผน เป็นการกําหนดทิศ
ทางการเรียนการสอนพร้อมกับเป้าหมายและแผนงานการดําเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายงานหรือ
หน่วยงานภายในสํานักเรียน สิ่งที่ผู้บริหารทุกคนจะต้องเผชิญกับปัญหาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือ 
การเปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อมอันเกิดจากเหตุท้ังภายในและภายนอกองค์กรก็ได้ การเปลี่ยนแปลง
น้ันอาจจะเป็นไปอย่างรวดเร็วหรือค่อยเป็นค่อยไปอย่างเช่ืองช้า จนเกือบจะไม่รู้ตัวเลยว่ามีการ
เปล่ียนแปลง๙ การจัดองค์การ คือการจัดระเบียบทรัพยากรให้เป็นระบบงานท่ีมีประสิทธิภาพ  
เป็นระบบ วิธีการทํางานคือการรับสมาชิกใหม่เข้ามาบวชเป็นพระภิกษุ มีการกําหนดให้สมาชิกทุกคน
เริ่มต้นจากศูนย์ เปรียบเหมือนแม่นํ้าใหญ่บางสาย คือ แม่นํ้าคงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี ไหลถึง
มหาสมุทรแล้วย่อมละนามแต่ละโคตรเสีย ถึงอันนับว่ามหาสมุทร เหมือนกับวรรณะ ๔ เหล่านี้ คือ
กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทรก็เช่นเดียวกัน คือ ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัย ย่อมละ

                                         
  ๗สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง, เร่ืองสอบนักธรรม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๘), หน้า ๓๓. 
  ๘ธงชัย ช่อผกา, การบริหารกิจการนักเรียน, (พิษณุโลก : สหวิทยาลัยพุทธชินราช, ๒๕๕๑),  
หน้า ๒๘๓. 
  ๙วิเชียร วิทยอุดม, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : ธนธัชการพิมพ์, ๒๕๕๐),  
หน้า ๓๓. 



 ๔ 

ช่ือและตระกูลเดิมเสีย ซ่ึงเป็นสมณะเช้ือสายศากยบุตรเหมือนกัน๑๐ การช้ีนํา คือการมีศิลปะการสร้าง
ความเข้าใจ การรู้จักจูงใจบุคลากรให้ทํางานเก่ง ส่งเสริมทีมงานให้ทํางานเก่ง เสริมประสบการณ์ให้แก่
บุคลากร เพ่ือผลสําเร็จของส่วนรวม พระพุทธเจ้าสามารถใช้ภาวะผู้นําบริหารกิจการพุทธศาสนาให้
สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี มีการติดต่อสื่อสารเพ่ือการบริหารแต่ละครั้งทรงใช้หลัก ๔ ส๑๑ ได้แก่ สันทัสสนา 
คือแจ่มแจ้งอธิบายขั้นตอนของการดําเนินงานได้อย่างชัดเจน สมาทปนา คือจูงใจอธิบายให้เข้าใจและ
เห็นชอบกับวิสัยทัศน์ สมุตเตชนา คือแกล้วกล้าปลุกใจให้เกิดความเช่ือม่ันในตนเอง สัมปหังสนา คือ
ร่าเริงสร้างบรรยากาศในการทํางานร่วมกันแบบกัลยาณมิตร การควบคุม คือการกํากับดูแลสมาชิก
ภายในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ พระพุทธเจ้าให้เหตุผลการบัญญัติพระ
วินัยไว้เพ่ือความผาสุกแห่งคณะสงฆ์ เพ่ือข่มบุคคลผู้ไร้ยางอาย เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสื่อมเสียท้ัง
ในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือความม่ันคงแห่งพระพุทธศาสนา๑๒ ทรงกําหนดวิธีการกํากับดูแลเพ่ือให้
พระสงฆ์มีวินัยในตนเอง มีการประเมินตนเอง มีการกระจายอํานาจกํากับดูแลกันเอง 
 การศึกษาในสมัยพุทธกาลเน้นการอบรมจิตใจโดยแบ่งออกเป็นประเภทกล่าวคือคันถธุระ 
คือการศึกษาเล่าเรียนหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่ีเป็นภาคทฤษฎี โดยวิธีบอกกล่าว ท่องจํา
ปากต่อปากเรียกว่ามุขปาฐะ ท้ังท่ีเป็นการเล่าเรียนสดับตรับฟังจากพระพุทธเจ้าโดยตรง และจากพระ
สาวก ส่วนวิปัสสนาธุระ เป็นการศึกษาวิธีฝึกหัดอบรมจิตใจให้สงบ สะอาด ปราศจากกิเลส๑๓ กล่าวคือ
การศึกษาเล่าเรียนหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นภาคปฏิบัติ สําหรับการบริหาร
การศึกษา หมายถึงกิจกรรมที่บุคคลหลายคนร่วมกันดําเนินการ เพ่ือพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุกๆ 
ด้าน นับแต่บุคลิกภาพ ความรู้ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม เพ่ือให้มีค่านิยมตรงกันกับ
ความต้องการของสังคม กระบวนการท่ีอาศัยควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคล และอาศัยทรัพยากร 
ตลอดจนเทคนิคอย่างเหมาะสม เพ่ือให้บุคคลพัฒนาไปตรงตามเป้าหมายท่ีตนดําเนินชีวิตอยู่๑๔  
  การบริหารการศึกษาเป็นกิจกรรมที่สลับซับซ้อนกว่าการบริหารอ่ืนๆ จึงต้องอาศัย
รูปแบบการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ รูปแบบท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสังคม เป็นมาตรฐานที่
สากลยอมรับ คือการบริหารโดยองค์กรคณะบุคคล การบริการระบบนี้จะจัดให้คณะกรรมการมีส่วนใน
การวินิจฉัยช้ีขาด กําหนดนโยบายสําคัญๆ มีความละเอียดถี่ถ้วนในการตัดสินใจ เพราะการบริหาร

                                         
  ๑๐วิ.จู. (ไทย) ๗/๔๖๐/๒๙๐. 
  ๑๑ที.สี. (ไทย) ๙/๑๙๘/๑๖๑. 
  ๑๒วินย. (ไทย) ๑/๒๐/๑๗.  
 ๑๓พระพรหมคุณาภรณ์  (ป .อ .ปยุตฺ โต ) ,  พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉ บับประมวลธรรม , 
(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๗๖. 
  ๑๔ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, หลักและทฤษฏีการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, ๒๕๕๓), หน้า ๖. 



 ๕ 

เป็นกิจกรรมของกลุ่ม มีระบบและระเบียบในการทํางาน มีการประสานงานและแบ่งภาระรับผิดชอบ 
ผู้บริหารต้องทํางานกับคน ความสําเร็จคือการร่วมงานกับคนอ่ืนทํางาน การบริหารศึกษาจึงควร
บริหารในฐานะกิจกรรมเชิงมนุษย์สัมพันธ์เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายในสังคมเข้ามาบริหาร  
โดยผู้บริหารการศึกษาเป็นผู้ส่งเสริม๑๕  
 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๓๕ ได้ระบุถึงบทบาทของ
วัดและพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมในปัจจุบัน คืองานศาสนศึกษาและงานศึกษาสงเคราะห์ เพ่ือให้
แนวทางแก่พระสงฆ์ได้นําไปสู่การปฏิบัติ นอกจากน้ี พระสงฆ์ยังมีบทบาทในการพัฒนาสังคมใน
หลายๆ ด้าน เช่น การพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชน การอบรมประชาชนให้ต้ังม่ัน
อยู่ในศีลธรรม การพัฒนาจริยธรรมคุณธรรมเป็นต้น การบริหารจึงถือว่าเป็นหัวใจหลักในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์๑๖ คือด้านการศึกษาและการศึกษาสงเคราะห์ ให้ดําเนินไปตามพระธรรมวินัย 
กฎหมาย ซ่ึงการศึกษาพระปริยัติธรรมที่ผ่านมาที่เป็นการศึกษารูปแบบดั้งเดิมของพระสงฆ์ คือ 
มีระเบียบปฏิบัติท่ีสืบทอดตามลําดับ รูปแบบดังกล่าวน้ีได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน เม่ือสังคมมีการ
เปลี่ยนแปลงไป สังคมมีความซับซ้อนไปด้วยปัญหาต่างๆ ประกอบกับความเจริญทางเทคโนโลยี 
การสื่อสารสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก ส่งผลให้การศึกษาของพระสงฆ์ในยุคปัจจุบัน
เปลี่ยนแปลงไปทั้งรูปแบบและวิธีการศึกษา ตลอดทั้งการประยุกต์เน้ือหาสาระให้เข้ากับเหตุการณ์
ปัจจุบัน ซ่ึงการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เป็นการศึกษาพระธรรมวินัยเพ่ือพระภิกษุ 
สามเณร ผู้เป็นกําลังสําคัญของพระพุทธศาสนา๑๗ สําหรับหลักสูตรพ้ืนฐานเพ่ือพระภิกษุ สามเณร  
ได้ศึกษาเล่าเรียนเรียกว่าหลักสูตรนักธรรมช้ันตรี โทและเอก สําหรับนักเรียนและนักศึกษาท่ัวไปได้
ศึกษาเล่าเรียนเรียกว่าหลักสูตรธรรมศึกษาช้ันตรี โทและเอก ผู้กํากับดูแลการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรนักธรรม คือ แม่กองธรรมสนามหลวง เพ่ือส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา 
 การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เป็นการศึกษาพระธรรมวินัยขั้นพ้ืนฐาที่สําคัญ 
เพ่ือเรียนรู้พระพุทธศาสนา พระภิกษุ สามเณรเป็นกําลังสําคัญ สามารถศึกษาพระธรรมวินัยได้สะดวก
และท่ัวถึง เป็นวิชาพ้ืนฐานนําไปสู่สัมมาปฏิบัติ ปัจจุบันการศึกษาแผนกธรรมเน้นการพัฒนาศาสน
ทายาทให้มีความรู้ความสามารถ สามารถดํารงพระพุทธศาสนาไว้ เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาต้ังแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบคือสํานักงานแม่กองธรรม

                                         
  ๑๕ประกอบ กุลเกล้ียง, การบริหารโดยองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 
๒๕๕๓), หน้า ๔. 
  ๑๖กองแผนงาน, คู่มือพระสังฆาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๕๓), หน้า ๑๖. 
  ๑๗อเนก ขําทอง, คู่มือธรรมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 
๒๕๕๒), บทนํา. 



 ๖ 

สนามหลวง และกองพุทธศาสนศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ๑๘ การศึกษาแผนกธรรม
แบ่งออกเป็นระดับช้ัน คือ นักธรรมช้ันตรี นักธรรมช้ันโท และนักธรรมช้ันเอก นอกจากน้ันยังมี
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมสําหรับคฤหัสถ์ เรียกว่าธรรมศึกษามีระดับช้ัน คือธรรมศึกษา
ช้ันตรี ธรรมศึกษาชั้นโท และธรรมศึกษาช้ันเอก สําหรับการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 
ปัจจุบัน สมเด็จพระวันรัต (พฺรหฺมคุตฺตเถร) วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมมหานคร เป็นแม่กองธรรม
สนามหลวง ส่งเสริมการพัฒนาศาสนทายาทให้มีคุณภาพ สามารถดํารงพระศาสนาไว้ 
 การบูรณาการหลักธรรมเพ่ือส่งเสริมการบริหารท้ังการวางแผน การจัดองค์การ การช้ีนํา 
และการควบคุมทรัพยากรในสํานักเรียน ซ่ึงตามหลักอิทธิบาท ๔ ส่งเสริมบุคลากรให้การทํางานให้
ประสบความสําเร็จและมีความสุข คือบุคคลต้องมีศรัทธาเป็นท่ีต้ัง ความศรัทธาและความเชื่อม่ัน  
เป็นตัวเบิกทางในการทํางานให้ประสบผลสําเร็จและมีความสุขกับงาน ย่ิงได้รวมพลังกับธรรมข้ออ่ืน 
ก็จะเพ่ิมความสําเร็จ เพ่ิมความสุขในการทํางานเรียกว่าอิทธิบาท ๔๑๙ ได้แก่ ฉันทะ ความพอใจ  
ความต้องการจะทํา ใฝ่ใจที่จะทําสิ่งน้ันอยู่เสมอและปรารถนาที่จะทําให้ได้ผลดีย่ิงๆ ขึ้นไป ฉันทะเป็น
องค์ธรรมหน่ึงในอิทธิบาท ซ่ึงเป็นสิ่งที่จะทําให้การทํางานใดๆ ประสบความสําเร็จ วิริยะ ความเพียร
พยายาม คือความมุ่งม่ันในการทํางานสิ่งใดให้สําเร็จ ความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคขัดขวางใดๆ 
พระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าคําสอนเป็นศาสตร์แห่งการความเพียร ความเพียรที่เกิดจากตนเอง และความ
เพียรที่บุคคลอ่ืนช่วยกระตุ้น จิตตะ เอาจิตฝักใฝ่ ต้ังจิตรับรู้ในสิ่งท่ีกระทํา ทําในสิ่งน้ันด้วยความคิด  
ไม่ปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่าน เลื่อนลอย ใช้ความคิดในเรื่องน้ันบ่อยๆ เสมอๆ ทํากิจงานน้ันอย่างอุทิศตัว 
อุทิศใจ วิมังสา ใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ ตรวจสอบเหตุผล และตรวจสอบข้อบกพร่อง 
  จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัย จึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง 
“ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมของคณะสงฆ์
จังหวัดพิจิตร” เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก
ธรรม เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรม แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม 
แผนกธรรม เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก
ธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร นอกจากนั้น องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัยครั้งน้ี ผู้บริหารหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องสามารถนําไปใช้ประโยชน์เพ่ือเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศในการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการ
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ให้มีประสิทธิภาพและเจริญรุ่งเรืองต่อไป 
 

                                         
  ๑๘กรมการศาสนา, ธรรมศึกษาช้ันเอก, (กรุงเทพมหานคร : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรประเทศไทย, 
๒๕๕๒), หน้า ๔๕. 
  ๑๙สัญญา สัญญาวิวัฒน์, การบริหารจัดการแนวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์หนังสือแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๒๐. 



 ๗ 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  ๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม 
แผนกธรรม 
  ๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรม แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพระ
ปริยัติธรรม แผนกธรรม 
  ๑.๒.๓ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม 
แผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร 
 

๑.๓ ปัญหาที่ต้องการทราบ 
 ๑.๓.๑ สภาพท่ัวไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 
เป็นอย่างไร 
  ๑.๓.๒ หลักพุทธธรรม แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม 
แผนกธรรม มีอะไรบ้าง 
  ๑.๓.๓ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม
ของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีอะไรบ้าง 
 

๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย 
 ผู้วิจัย ได้กําหนดขอบเขตการวิจัยเพ่ือดําเนินการศึกษาวิจัย ดังต่อไปน้ี 
  ๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  ผู้วิจัย ได้ทบทวนขอบเขตด้านเนื้อหาสาระสําคัญๆ ที่เกี่ยวข้อง คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสําเร็จ ได้แก่ คน/บุคลากร งบประมาณ/การเงิน วัสดุอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ การจัดการ/วิธีการ
หน้าที่การบริหารจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การช้ีนํา/ภาวะผู้นํา การควบคุม  
หลักอิทธิบาทเพ่ือการบริหาร ได้แก่ ฉันทะ ความพอใจ วิริยะ ความเพียรพยายาม จิตตะ ความต้ังใจ
วิมังสา การตรวจสอบ 
 ๑.๔.๒ ขอบเขตด้านประชากร 
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี จํานวน ๓๑๐  
รูป/คน๒๐ 
 

                                         
  ๒๐สํานักงานเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ข้อมูลสถิติการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม, (พิจิตร : 
วัดท่าหลวง, ๒๕๕๘), หน้า ๑๒๔. 



 ๘ 

 ๑.๔.๓ ขอบเขตด้านพื้นท่ี 
   พ้ืนที่การศึกษาวิจัย ได้แก่ จังหวัดพิจิตร โดยการปกครองแบ่งออกเป็น ๑๒ อําเภอ ๘๙ 
ตําบล ๘๘๘ หมู่บ้าน คืออําเภอเมืองพิจิตร อําเภอวังทรายพูน อําเภอโพธ์ิประทับช้าง อําเภอ 
ตะพานหิน อําเภอบางมูลนาก อําเภอโพทะเล อําเภอสามง่าม อําเภอทับคล้อ อําเภอสากเหล็ก 
อําเภอบึงนาราง อําเภอดงเจริญ และอําเภอวชิรบารมี 
  ๑.๔.๔ ขอบเขตด้านระยะเวลา  
  ผู้วิจัย ศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ จนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ รวมเป็น
ระยะเวลา ๒๔ เดือน 
 

๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการ หมายถึงทรัพยากรท้ังปวงท่ีนํามาส่งเสริม
การศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม กล่าวคือปัจจัยมีส่วนสําคัญอย่างย่ิงต่อการผลักดัน
นโยบาย โครงการ กระบวนการทํางานให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ 
  บุคลากร หมายถึงผู้บริหารให้ความสําคัญในการกระตุ้นเตือน ส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์ แสดงพลังศักยภาพอย่างเต็มที่ในการจัดการเรียนการสอน เน้นอาจารย์ผู้สอนมีความ
รับผิดชอบ มีความเพียรพยายามท่ีจะพัฒนาการจัดการการสอน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ 
  งบประมาณ หมายถึงการเงินงบประมาณเพ่ือดําเนินงานภายในสํานักเรียนทั้งค่าจ้างและ
สวัสดิการแก่ผู้บริหาร ครู อาจารย์ผู้สอน และเจ้าหน้าที่ รวมท้ังค่าจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในสํานัก
เรียน ค่าบํารุงสํานักเรียน ค่าน้ําประปา ค่าไฟฟ้า และค่ารักษาความสะอาดโรงเรียนพระปริยัติธรรม
เป็นต้น 
  วัสดุอุปกรณ์ หมายถึงหนังสือ ตําราประกอบการเรียนการสอนที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
โดยคณะสงฆ์รับรองอย่างเป็นทางการ เพ่ือใช้เรียนสําหรับพระภิกษุ สามเณร เป็นหลักสูตรนักธรรม
ช้ันตรี โทและเอก เพ่ือใช้เรียนสําหรับนักเรียนและนักศึกษา เป็นหลักสูตรธรรมศึกษาช้ันตรี โทและ
เอก 
 การจัดการ หมายถึงกระบวนการทํางานให้ภารกิจต่างๆ สําเร็จลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้วยกระบวนการจัดการที่สําคัญกล่าวคือการวางแผน การจัดองค์การ การช้ีนํา และการควบคุม 
  การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม หมายถึงการศึกษาหลักพระปริยัติธรรม 
กล่าวคือคําสอนของพระพุทธศาสนา กระบวนการจัดการการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาสติปัญญา
ของบุคคล โดยการถ่ายทอดความรู้ การเรียนการสอน การฝึกอบรม การสัมมนา การสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเน้นการศึกษาคันถธุระและวิปัสสนาธุระซ่ึงสอดคล้องตามหลักธรรมคําสอน



 ๙ 

ของพระพุทธเจ้า ซ่ึงการศึกษาหลักตามสูตรสนามหลวงได้แบ่งการศึกษาออกเป็น ๒ ฝ่าย คือ 
  แผนกนักธรรม หมายถึงการจัดการศึกษาสําหรับพระภิกษุ สามเณร ต้ังแต่นักธรรมตรี 
นักธรรมโท และนักธรรมเอก 
  แผนกธรรมศึกษา หมายถึงการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนและนักศึกษา ต้ังแต่ธรรม
ศึกษาช้ันตรี ธรรมศึกษาช้ันโท และธรรมศึกษาช้ันเอก โดยมีแม่กองธรรมสนามหลวงเป็นผู้กํากับดูแล
การบริหารจัดการศึกษา 
 คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร หมายถึงพระสังฆาธิการระดับผู้ช่วยเจ้าอาวาสขึ้นไป ในจังหวัด
พิจิตร ผู้ดําเนินงานวางแผนโครงการ การควบคุมดูแลการเรียนการสอนท้ังแผนกนักธรรม และธรรม
ศึกษา และรายงานผลเกี่ยวกับการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ให้กระบวนการเรียนการสอน
เป็นไปตามหลักสูตรการบริหารจัดการ เช่น การวางแผน การจัดองค์การ การช้ีนํา และการควบคุม 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
  การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม หมายถึงผู้บริหาร/พระสังฆาธิการ และ
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาส่งเสริมกระบวนการทํางานให้ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ 
เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้แก่บุคลากรให้ทํางานที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยนําเข้าไป กระบวนการช้ีวัดการ
บริหารจัดการทั้งปวง และผลผลิตกล่าวคือเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การวางแผน หมายถึงการวางแผนทรัพยากรท้ังปวงตามวัตถุประสงค์และข้ันตอนวิธีการ
ทํางานให้เกิดผลดีต่อองค์การ การวางแผนเพ่ือมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิท้ังระยะส้ัน และระยะยาว 
  การจัดองค์การ หมายถึงการจัดโครงสร้างองค์การทั้งบุคลากร ทรัพยากรท้ังปวงให้
พร้อมปฏิบัติงานตามแผนการได้อย่างลงตัว เน้นมีความประชุมองค์การอย่างเน่ืองตามวาระโอกาสที่
กําหนดเพ่ือปรับกลยุทธ์การทํางานให้มีประสิทธิภาพ 
  การช้ีนํา หมายถึงผู้บริหารต้องสร้างภาพลักษณ์ที่ดี กระตุ้นเตือนให้บุคลากรทํางานให้
ตรงเวลา ส่งเสริมความสําเร็จด้วยกลยุทธ์ปัจจุบัน สร้างความภาคภูมิใจให้แก่บุคลากร ผู้บริหารท่ี
ทํางานให้สําเร็จได้โดยอาศัยคนอ่ืนจึงต้องใช้ภาวะผู้นํา สร้างแรงจูงใจ กระตุ้นเตือน ให้รางวัลและเพ่ิม
สวัสดิการให้เป็นต้น 
  การควบคุม หมายถึงการติดตามประเมินผลว่ากระบวนการทํางานทุกหน่วยงานเป็นไป
ตามแผนการท่ีวางไว้ตามเป้าหมาย คือกํากับดูแลทั้งบุคลากร การงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และ 
การจัดการ เพ่ือติดตามผลทั้งการแก้ไขปัญหา สนับสนุนความช่วยเหลือ ส่งเสริมทีมงานให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีการงานให้ประสบความสําเร็จ 
 การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมตามหลักอิทธิบาท ๔ หมายถึงคุณธรรมสําคัญที่
ส่งเสริมกระบวนการทํางานให้ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 



 ๑๐ 

  ฉันทะ หมายถึงผู้บริหาร/อาจารย์/เจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจในหน้าท่ีงานท่ีตน
รับผิดชอบดูแลอย่างเต็มความสามารถ 
 วิริยะ หมายถึงผู้บริหารผู้บริหาร/อาจารย์/เจ้าหน้าท่ี มีความขยันม่ันเพียรดูแลรักษา
กฎระเบียบการเรียนการสอนให้ถูกต้องตามแบบแผนประเพณีท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมา 
 จิตตะ หมายถึงผู้บริหาร/อาจารย์/เจ้าหน้าที่ มีความต้ังใจปฏิบัติหน้าที่อย่างโยนิโส
มนสิการ 
 วิมังสา หมายถึงผู้บริหาร/อาจารย์/เจ้าหน้าที่ ประชุมปรึกษาพิจารณาเหตุผลถึงข้อดี
และข้อเสียแล้วนํามาพิจารณาแก้ไขการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน 
 ผู้บริหาร หมายถึงพระสังฆาธิการ เริ่มต้ังแต่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสขึ้นไป ผู้กํากับดูแลการเรียน
การสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดพิจิตร 
 อาจารย์ หมายถึงครูผู้สอนหรือวิทยากรผู้ให้ความรู้เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนแก่
นักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดพิจิตร 
 เจ้าหน้าท่ี หมายถึงบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนประถมศึกษา และ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตพ้ืนที่จังหวัดพิจิตรท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม 
 

๑.๖ ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย 
 ๑.๖.๑ ได้ทราบสภาพท่ัวไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก
ธรรม 
  ๑.๖.๒ ได้ทราบหลักพุทธธรรม แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพระ
ปริยัติธรรม แผนกธรรม 
  ๑.๖.๓ ได้ทราบปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร 
 ๑.๖.๔ องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัยครั้งน้ี ผู้บริหารหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องสามารถนําไปใช้
ประโยชน์เพ่ือเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศในการส่งเสริมการพัฒนาการบริหารพระปริยัติธรรม แผนก
ธรรม ให้มีประสิทธิภาพและเจริญรุ่งเรืองต่อไป 



บทท่ี ๒ 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 งานวิจัยเร่ือง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม 
แผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร” ผู้วิจัย ได้ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องตามลําดับ
ขั้นตอนเพ่ือนําเสนอข้อมูลสําคัญๆ แท้จริงการจัดการ (Management) นักวิชาการหลายท่านได้ให้คํา
นิยามและความหมายซ่ึงสอดคล้องกันและแตกต่างกันออกไป สําหรับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จใน
การจัดการ (Factors Affecting Success in Management) เป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญอย่างย่ิงต่อ
การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ซ่ึงการจัดการเกี่ยวข้องกับกระบวนการทั่วไป สําหรับการบริหาร
การศึกษา (Education Administration) เ ก่ียวข้องกับการเรียนการสอนในสํานักเรียนหรือ 
ในโรงเรียน เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัย จักได้นําเสนอข้อมูลเอกสารและงานวิจัย 
ท่ีเก่ียวข้องตามลําดับขั้นตอน ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 ๒.๑ สภาพท่ัวไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 
  ๒.๒ หลักพุทธธรรม แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม 
แผนกธรรม 
  ๒.๓ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จ 
 ๒.๔ การจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร 
 ๒.๕ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

๒.๑ สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 
 สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เม่ือศึกษา
ข้อมูลแล้วได้ทราบว่า การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมยังมีปัญหาอุปสรรคทุกโรงเรียน แล้วแต่ละ
โรงเรียนจะมีวิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างไรเพ่ือปัญหาอุปสรรคน้อยลง ซ่ึงเรื่องราวแต่ละโรงเรียน
ก็คงมีลักษณะคล้ายกันและแตกต่างกัน ถา้โรงเรียนต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีชุมชนมีเศรษฐกิจดีย่อมได้เปรียบด้าน
เจ้าภาพผู้ให้การสนับสนุนเรื่องปัจจัย แต่ถ้าโรงเรียนต้ังอยู่ในพ้ืนที่ทุรกันดารก็ขาดเจ้าภาพผู้ให้การ
อุปถัมภ์ปัจจัย สําหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารแต่ละโรงเรียนในการใช้ความรู้
ความสามารถในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงวิธีการทํางานให้สอดคล้องตามกฎระเบียบ กฎหมายและ
ส่ิงแวดล้อม สําหรับองค์ประกอบการบริหารก็ขึ้นอยู่ทรัพยากรสําคัญๆ ๔ อย่าง ซ่ึงปัจจัยท่ีส่งเสริมการ
เรียนการสอน ดังต่อไปน้ี 



 ๑๒ 

 ๑. ด้านบุคลากร (Man)  
 ปัจจัยท่ีสนับสนุนต่อการเรียนการสอน คือปัจจัยพ้ืนฐานหรือทรัพยากรเป็นส่วนประกอบ
ท่ีสําคัญของการเรียนการสอนท่ีต้องการให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อการเรียนการสอน คือคน (Man) 
ได้แก่ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในสถานศึกษาที่ร่วมกันทํางาน๑ บุคลากรปัจจัยแรกท่ีส่งผลต่อความสําเร็จ 
ผู้บริหารคือเจ้าสํานักศาสนศึกษา ผู้ให้การสนับสนุนการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง
จริงจังจะเป็นขวัญและกําลังใจให้กับครู อาจารย์ ผู้สอนให้เกิดมานะ มุ่งม่ันท่ีจะจัดการเรียนการสอน
พระปริยัติธรรมให้มีความเจริญก้าวหน้า และมีประสิทธิภาพ อาจารย์ใหญ่ เป็นบุคลากรสําคัญของ
การจัดการเรียนการสอนในฐานะผู้ดําเนินการ ต้องต้ังใจบริหารจัดการเพ่ือให้สํานักศาสนศึกษามีความ
ม่ันคงเจริญก้าวหน้า 
  อาจารย์ ผู้สอนเป็นบุคคลสําคัญในการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม เพราะผู้สอน
เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียน และเป็นผู้กําหนดบรรยากาศการเรียนการสอนแต่ละครั้ง ถ้าสํานัก 
ศาสนศึกษามีผู้สอนที่มีคุณภาพ ผลของการเรียนการสอนก็จะมีประสิทธิภาพ ผู้เรียน เป็นบุคลากร
และเป็นปัจจัยสําคัญในการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม เพราะสํานักศาสนศึกษาจะมีคุณภาพ
หรือไม่จะดูที่จํานวนผู้เรยีนและจํานวนผู้สอบได้แต่ละปี เป็นตัวกําหนด ผู้ให้การสนับสนุน คือศรัทธา
ประชาชนที่ให้การอุปถัมภ์บํารุงพระพุทธศาสนา เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมทั้ง
โดยตรงและโดยอ้อม 
 ปัญหาเกี่ยวกับผู้สอน อาจจะจําแนกลักษณะของปัญหาที่เกี่ยวกับตัวผู้สอน ได้แก่ ปัญหา
เกี่ยวกับความไม่แจ่มแจ้งของเน้ือหาในหลักสูตร ผู้สอนไม่มีความต้ังใจสอน ผู้สอนขาดทักษะในการ
สอน ปัญหาในด้านการจัดและการบริหารงานในโรงเรียน ปัญหาด้านนี้เป็นอีกส่วนหน่ึงที่มีผลอย่าง
มากต่อการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ปัญหาด้านสภาพแวดล้อม ด้านงบประมาณ ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บริหารกับผู้สอน ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ปัญหาด้านหลักสูตร ได้แก่ เป้าหมายของ
หลักสูตรไม่ชัดเจน กระบวนการในการสร้างหลักสูตรไม่ถูกต้องตามหลักและวิธีการ ขาดการ
ประสานงานของหน่วยงานต่างๆ หลักสูตรไม่สนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน๒ สําหรับปัญหา
ท่ีมีผลกระทบต่อการเรียนการสอน เช่น ปัญหาเกี่ยวกับนักเรียน ความพร้อมในการเรียน 
ความสามารถของนักเรียน และแม้กระท่ังความแตกต่างระหว่างบุคคลก็เป็นองค์ประกอบที่สําคัญ 
อาจทําให้การเรียนไม่ประสบความสําเร็จ ปัจจัยท่ีทําให้บุคคลแตกต่างกันน้ันเกิดจาก ๒ สาเหตุใหญ่ๆ 
คือ ทางด้านกรรมพันธ์ุ ได้แก่ ระดับสติปัญญา อัตราการเจริญเติบโต ความบกพร่องทางร่างกาย 

                                         
  ๑จันทรานี สงวนนาม, การบริหารหลักสูตร, (กรุงเทพมหานคร : บุ๊คพอยท์, ๒๕๕๖), หน้า ๗. 
  ๒สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์, วิธีการเรียนการสอน, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ, ๒๕๕๑), หน้า ๕. 



 ๑๓ 

ทางจิตและทางสมอง ทางด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ฐานะความเป็นอยู่ การอบรมเลี้ยงดู การให้
การศึกษา สภาพสังคม และอาหารการกิน 
  ผู้บริหารต้องเข้าใจและแก้ไขปัญหาอันจะเกิดขึ้น ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงเป็น
ระยะ คือปัญหาการเก็บรักษาคนไว้ ปัญหาการขัดแย้งกันระหว่างฝ่ายจัดการ ปัญหาการขัดแย้ง
ระหว่างครูรุ่นใหม่กับครูรุ่นเก่า ปัญหาเร่ืองการฝึกอบรม และการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ไม่
สอดคล้องกัน ปัญหาการมองอนาคตไม่ชัดเจน ปัญหาการทํางานเป็นทีมและขาดความจงรักภักดี 
ปัญหาการเตรียมตัวไปสู่สังคมนานาชาติ ผู้บริหารต้องให้ความสนใจอย่างจริงจัง ต้องเข้าใจว่าคนเป็น
มนุษย์ที่ต้องการความเอาใจใส่ สํารวจตนเองอย่างตรงไปตรงมา และปรับปรุงให้ดีขึ้น เพ่ือเปิดโอกาส
ให้ทุกฝ่ายได้แสดงความเห็นอย่างเต็มท่ี ดูความสัมพันธ์ระหว่างคนและทิศทาง จัดให้มีฝ่ายวางยุทธ
ศาสตร์ทางด้านทรัพยากรมนุษย์ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการพัฒนาทรัพยากรเป็นที่ยอมรับของทุก
ฝ่าย๓ ปัญหาด้านตัวบุคลากร คือไม่เข้าใจในวัตถุประสงค์ มีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อการพัฒนาบุคลากร 
บุคลากรบางคนมีทัศนคติอนุรักษ์นิยม พอใจปฏิบัติตามแนวทางเดิมที่เคยยึดถือปฏิบัติกันมา บุคลากร
บางคนมีทัศนคติมองโลกในแง่ลบ ไม่เช่ือว่าวิทยากรจะมีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะมาฝึกสอน
ตนได้๔  
  การเลือกครู อาจารย์ ทําหน้าที่ให้คําปรึกษา แนะนําด้านกิจกรรมนักเรียน ควรพิจารณา
บุคลากรท่ีมีช่ัวโมงสอนหรืองานพิเศษอื่นๆ น้อยกว่าครูท่ัวๆ ไป ถ้าหากครู อาจารย์คนใดได้รับการ
พิจารณาแต่งต้ังให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษากิจกรรมนักเรียนแล้ว ก็ควรจะลดช่ัวโมงสอน และงานพิเศษ
อ่ืนๆ นอกจากนั้นปัญหาด้านวินัยนักเรียน ย่อมเกิดมาจากหลายสาเหตุท้ังท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม 
เกิดจากตัวของนักเรียนเอง หรือปัจจัยภายนอกท่ีเป็นสาเหตุ สภาพสังคมและส่ิงแวดล้อมในปัจจุบันมี
อิทธิพลชักจูงนักเรียนยอมรับนับถือค่านิยมท่ีไม่เหมาะสม ค่านิยมบางประการขัดต่อวัฒนธรรม
ประเพณี เช่น สถานเริงรมณ์ แหล่งม่ัวสุมโดยท่ัวไป๕ นักเรียนขาดระเบียบวินัยเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับตัว
นักเรียนเอง เช่น มีความผิดปกติทางร่างกาย จิตใจ การสังคม ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ 
ตลอดจนการสอบตก และความรู้สึกขาดความม่ันคงในโรงเรียน เกี่ยวกับเพ่ือน เช่น เพ่ือนฝูงชักชวน
กันก่อการวิวาท หรือสร้างบรรยากาศให้เกิดความตึงเครียด เก่ียวกับครู เช่น เจตคติของครูท่ีมีต่อ
นักเรียน ซ่ึงอาจเป็นไปได้ในทางไม่ดีตลอดเวลาจนเป็นเหตุให้นักเรียนไม่มีความสุขในโรงเรียน สภาพ
ท่ัวๆ ไปในห้องเรียน วิธีสอนของครู ความเข้าใจในวิชาที่ครูสอน 

                                         
  ๓บรรยงค์ โตจินดา, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : รวมสาส์น ๑๙๗๗ จํากัด, ๒๕๕๓), 
หน้า ๒๐๓. 
  ๔กุลธน ธนาพงศธร, การพัฒนาบุคลากร, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๓), 
หน้า ๑๗๗. 
  ๕เชาว์ มณีวงศ์, การบริหารกิจการนักเรียน, (กรุงเทพมหานคร : บูรพาสาส์น, ๒๕๕๓), หน้า ๑๖๙. 



 ๑๔ 

  สรุปได้ว่า ปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเรียนการสอน คนปัจจัยแรกท่ีส่งผลต่อความสําเร็จ 
ผู้บริหารคือเจ้าสํานักศาสนศึกษาผู้ให้การสนับสนุนสํานักศาสนศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่องจริงจังจะเป็นขวัญและกําลังใจให้กับครู อาจารย์ผู้สอนให้เกิดมานะ มุ่งม่ันที่จะจัดการเรียน
การสอนพระปริยัติธรรมให้มีความเจริญก้าวหน้า สําหรับปัญหาเกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอนอาจจะจําแนก
ลักษณะของปัญหาท่ีเกี่ยวกับตัวผู้สอน ได้แก่ ปัญหาเก่ียวกับความไม่แจ่มแจ้งของเน้ือหา ผู้สอนไม่มี
ความต้ังใจ ผู้สอนขาดทักษะในการสอน ปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ปัญหาด้าน
สภาพแวดล้อม ด้านงบประมาณ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับผู้สอน สําหรับปัญหานักเรียนย่อม
เกิดมาจากหลายสาเหตุ เกิดจากตัวของนักเรียน หรือปัจจัยภายนอกที่เป็นสาเหตุ สภาพสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมในปัจจุบันมีอิทธิพลชักจูง นักเรียนขาดระเบียบวินัย มีความผิดปกติทางร่างกาย จิตใจ 
การสังคม ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ ตลอดจนการสอบตก  
 
 ๒. ด้านงบประมาณ (Money)  
  การบริหารการเงินเป็นงานท่ีสนับสนุนงานด้านอ่ืนๆ แม้จะไม่ได้เป็นหัวใจของการ
ดําเนินงานในโรงเรียน แต่ในทางปฏิบัติถือได้ว่างานธุรการและการเงินมีความสําคัญและจําเป็นอย่าง
มาก เน่ืองจากเป็นงานท่ีมีกฎระเบียบ กฎหมายมาเป็นตัวควบคุม หากปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ
หรือละเว้นการปฏิบัติ อาจก่อให้เกิดความเสียหาย และผู้ท่ีรับผิดชอบก็อาจจะมีความผิดได้ จึงทําให้
ผู้บริหารต้องให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ปัจจัยท่ีสนับสนุนต่อการเรียนการสอน ท่ีเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน
หรือทรัพยากรเป็นส่วนประกอบท่ีสําคัญของการเรียนการสอนที่ต้องการให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ตัวปัจจัยท่ีสนับสนุนต่อการเรียนการสอนคือการเงิน (Money) ได้แก่ งบประมาณท่ีใช้ในการสนับสนุน
ทุกๆ ส่วนของสํานักเรียน๖ งบประมาณเป็นปัจจัยตัวท่ีสองที่ส่งผลต่อความสําเร็จ ผู้บริหารจําเป็นต้อง
พิจารณาเรื่องการจัดสรรเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมให้ได้สัดส่วนท่ีได้ผลตอบแทนท่ีดี รวมท้ังการ
จัดสรรการเงิน เพ่ือเป็นค่าตอบแทนแก่บุคลากรในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือท่ีจะช่วยสนับสนุนให้
การทํางานได้ดําเนินไปอย่างราบรื่น ด้านงบประมาณทุกโรงเรียนมีปัญหาเรื่องงบประมาณไม่เพียงพอ  
จึงต้องอาศัยการเรี่ยไร บางโรงเรียนได้งบประมาณจากการหารายได้พิเศษของกรรมการนักเรียน  
ด้านงบประมาณ โรงเรียนอาจจะต้องแก้ไขปัญหาโดยการพ่ึงตนเอง ขาดงบประมาณดําเนินงานด้าน
ค่าจ้างและสวัสดิการแก่ครู อาจารย์ งบประมาณด้านอัตราเงินเดือนของผู้บริหารตําแหน่งต่างๆ 
งบประมาณอุดหนุนด้านอัตราเงินเดือนครูท่ีสอนประจํารายวิชา 
  การเงินงบประมาณจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เช่น กระดาษโรเนียว กระดาษไข หมึกโรเนียว 
ชอล์ก ฯลฯ งบประมาณสนับสนุนด้านจัดทําห้องสมุดโรงเรียนและงบประมาณจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ 

                                         
   ๖จันทรานี สงวนนาม, การบริหารหลักสูตร, หน้า ๗. 



 ๑๕ 

เครื่องใช้ในสํานักงาน เช่น โต๊ะตู้ เก้าอ้ี เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นต์ สะแกนเนอร์ กระดาษ ฯลฯ 
งบประมาณสําหรับผลิตสื่อการเรียนการสอน งบประมาณสําหรับการจัดประชุมสัมมนาอบรมผู้บริหาร 
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ การบริหารการเงินเป็นวิธีการท่ีผู้บริหารควรจะได้วางรูปแบบหรือแนวทางการ
ดําเนินงานที่เหมาะสม โดยแสดงถึงรายรับและรายจ่ายของโครงการท่ีจะดําเนินการ ท้ังเป็นการ
ควบคุมการดําเนินการเงินของหน่วยงาน๗ การบริหารการเงิน หมายถึงแผนการใช้ทรัพยากรการ
บริหาร โดยเฉพาะอย่างย่ิงเงินซ่ึงแสดงออกในรูปตัวเลข ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณของรัฐหรือธุรกิจ
เอกชนก็ตาม งบประมาณจะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเม่ืองบประมาณได้รับอนุมัติแล้วเท่าน้ัน ตามหลักการ
บริหารแผนใหม่ถือว่างบประมาณเป็นมาตรการสําคัญในการวางแผน กล่าวอีกนัยหนึ่งงบประมาณ
เป็นเคร่ืองมือช่วยในการบริหารงานได้ผลดีที่สุด๘  
  การบริหารการเงิน หมายถึงแผนงานการเงินที่แสดงถึงการประมาณการใช้จ่ายใน
ระยะเวลาหนึ่ง หรือตามวัตถุประสงค์และเป็นโครงการ หรือการได้เงินมาอย่างไรตามที่ต้องการและ
จะจ่ายอย่างไร งบประมาณที่มีการวางแผนอย่างดีควรจะยืดหยุ่นได้ตามความต้องการของสถานการณ์ 
ผู้บริหารต้องให้ความสนใจเกี่ยวกับการเงินและการให้บริการต่างๆ ส่ิงท่ีผู้บริหารโรงเรียนต้องพิจารณา
ดําเนินการประกอบด้วย งานธุรการ ได้แก่ การกําหนดเก่ียวกับการเรียนการสอน และการทํางานของ
ครู งานท่ีเก่ียวกับกิจการนักเรียน เช่น บริการข่าวสาร เวลามาเรียนของนักเรียน รายงานถึงผู้ปกครอง 
งานท่ีเกี่ยวกับครู คนงาน เจ้าหน้าท่ีอํานวยความสะดวก งานท่ีเกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน อุปกรณ์
การสอน กิจกรรมต่างๆ งานธุรการ เช่น งานสารบรรณท่ีเกี่ยวข้องกับหนังสือ งานงบประมาณ 
การเงิน พัสดุ ครุภัณฑ์ การทําสิ่งอํานวยความสะดวกต่อการบริหารโรงเรียน เช่น วารสาร ประกาศ 
ทะเบียนครู สมุดลงเวลาทํางาน บัญชี จํานวนนักเรียน หลักฐานต่างๆ งานสารบรรณท่ีผู้บริหารต้อง
ทํา เช่น การร่าง เขียน พิมพ์ จดจํา ทําสําเนา รับ บันทึก ย่อเรื่อง เสนอ สั่งการ ตอบ เก็บเข้าที่และ
ค้นหา การเงินโรงเรียนที่ผู้บริหารจะต้องทราบประเภทของเงิน งบประมาณ ซ่ึงปัจจุบันจําแนกเป็น
หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจํา หมวดค่าจ้างช่ัวคราว หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่า
สาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน หมวดรายจ่ายอ่ืนๆ 
  การจัดสํานักงานธุรการโรงเรียน ผู้บริหารระดับโรงเรียนควรเอาใจใส่และดูแลให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ควรจัดให้มีห้องพยาบาล ห้องพักครู ห้องประชุมครู และมีอุปกรณ์
ต่างๆ อย่างพร้อมเพรียง การบริหารสถานที่และบริเวณโรงเรียน เป็นหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียน
จะต้องเอาใจใส่ดูแลรักษาและซ่อมแซมอาคารสถานท่ี เช่น จัดให้มีห้องสมุด ห้องส้วมสําหรับครูและ
นักเรียนให้พอเพียง โรงเรียนเป็นหน่วยหน่ึงในสังคมและมีหน้าที่พัฒนาสังคม โรงเรียนจึงควรเปิด
                                         
  ๗ประชุม รอดประเสริฐ, นโยบายและการวางแผน, (กรุงเทพมหานคร : เนติกุลการพิมพ์, ๒๕๕๖),
หน้า ๑๗. 
  ๘ประพันธ์ สุริหาร, การบริหารจัดการ, (ขอนแก่น : คลังนานวิทยา, ๒๕๕๖), หน้า ๑๑. 



 ๑๖ 

โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนตามสมควร ในขณะเดียวกันก็จัด
ให้มีการบําเพ็ญประโยชน์ของนักเรียนเพ่ือบริการแก่ชุมชน เช่น การจัดสอนหรือบรรยายพิเศษให้แก่
ประชาชนเป็นครั้งคราว การจัดห้องสมุดสําหรับประชาชน การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนใช้อาคาร
สถานที่ของโรงเรียนตามโอกาสอันควร๙  
 สรุปได้ว่า การเงินเป็นงานท่ีสนับสนุนงานด้านอ่ืนๆ แม้จะไม่ได้เป็นหัวใจของการ
ดําเนินงานในโรงเรียน แต่ในทางปฏิบัติถือได้ว่างานธุรการและการเงินมีความสําคัญท่ีมีกฎระเบียบ
กฎหมายเป็นตัวควบคุม หากปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบหรือละเว้นการปฏิบัติอาจก่อให้เกิดความ
เสียหาย ผู้ท่ีรับผิดชอบก็อาจจะมีความผิดได้ งบประมาณเป็นปัจจัยตัวที่สองที่ส่งผลต่อความสําเร็จ 
ผู้บริหารจําเป็นต้องพิจารณาเรื่องการจัดสรรเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมให้ได้สัดส่วน งบประมาณ
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณสําหรับผลิตสื่อการเรียนการสอน งบประมาณสําหรับการ
ประชุมสัมมนา งบประมาณจะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเม่ืองบประมาณได้รับอนุมัติแล้วเท่านั้น สิ่งท่ีผู้บริหาร
ต้องพิจารณาดําเนินการประกอบด้วยหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา หมวดค่าจ้างช่ัวคราว  
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
หมวดเงินอุดหนุน หมวดรายจ่ายอ่ืนๆ 
 
 ๓. ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material)  
 ปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเรียนการสอน ท่ีเป็นปัจจัยพ้ืนฐานหรือทรัพยากรเป็น
ส่วนประกอบที่สําคัญของการเรียนการสอนท่ีต้องการให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตัวปัจจัยท่ีสนับสนุนต่อ
การเรียนการสอน คือวัสดุอุปกรณ์ (Material) ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือท่ีใช้และเทคโนโลยีต่างๆ
๑๐ วัสดุอุปกรณ์เป็นปัจจัยตัวท่ีสามท่ีส่งผลต่อความสําเร็จ วัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ท่ีเหมาะสม 
มีประสิทธิภาพจะช่วยให้การดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จ ตํารา หนังสือ สื่อการเรียนการสอนนับว่าเป็น
ส่ิงสําคัญที่มีบทบาทอย่างมากในการเรียนการสอนนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากเป็นตัวกลางท่ี
ช่วยให้การสอนระหว่างผู้สอนและผู้เรียนดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้ผู้เรียนได้เข้าใจ
ความหมายในเน้ือหาบทเรียนได้ตรงตามที่ผู้สอนต้องการ ไม่ว่าสื่อน้ันจะเป็นสื่อแบบใด ชนิดใด ก็ล้วน
แต่เป็นทรัพยากรที่สามารถอํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ได้ท้ังสิ้น การใช้สื่อการสอนต้องเลือกสื่อ
ท่ีมีความเหมาะสม และตรงตามจุดประสงค์การสอน โดยการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบในการ

                                         
  ๙สมศักดิ์ คงเท่ียง, การบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๖), 
หน้า ๖๘. 
  ๑๐จันทรานี สงวนนาม, การบริหารหลักสูตร, หน้า ๗. 



 ๑๗ 

ใช้๑๑ การนําสื่อการเรียนการสอนมาใช้เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เป็นวิธีการ
แก้ไขปัญหาอย่างหนึ่ง เพราะการเรียนการสอนเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ช่วยให้การเรียนและ
การสอนใช้สื่อการสอนอย่างเป็นระบบ ครู อาจารย์มักจะมองข้ามความสําคัญของสื่อการเรียนการ
สอน ซ่ึงผู้สอนเห็นว่าผู้เรียนเป็นเด็กจึงสอนด้วยวิธีการบรรยายก็เพียงพอเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้๑๒ 
  การใช้สื่อการเรียนการสอนของครูมาจากสาเหตุต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับโรงเรียน โรงเรียน
ไม่มีงบประมาณสําหรับซ้ืออุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์ท่ีโรงเรียนมีอยู่ไม่ตรงกับบทเรียน 
อุปกรณ์ท่ีทางโรงเรียนมีอยู่ล้าสมัย สภาพห้องเรียนและส่ิงแวดล้อมไม่เหมาะสมกับการใช้อุปกรณ์บาง
ประเภท เช่น ห้องเรียนมีแสงสว่างมากเกินไป ไม่เหมาะสมกับเครื่องฉายบางประเภท เกี่ยวกับผู้สอน 
ผู้สอนไม่มีความรู้และประสบการณ์ ผู้สอนขาดทักษะในการใช้เคร่ืองมือบางประเภท ผู้สอนเกรงว่า
เม่ือใช้อุปกรณ์การสอนแล้วจะทําให้เสียเวลาและสอนไม่ทัน ผู้สอนไม่เห็นความสําคัญของอุปกรณ์ 
และคิดว่าตนเองสามารถสอนได้โดยไม่มีอุปกรณ์ ผู้สอนไม่ยอมอุทิศเวลาในการทําอุปกรณ์และ 
ใช้อุปกรณ์ ผู้สอนคิดว่าเม่ือใช้อุปกรณ์แล้วระเบียบของห้องจะเสียไป ผู้สอนไม่อยากใช้อุปกรณ์การ
สอนเพราะราคาแพง กลัวว่าจะต้องรับผิดชอบในกรณีที่เกิดการชํารุดหรือเสียหาย๑๓ 
 หนังสือ ตํารา ประกอบการเรียนการสอน หากเป็นตําราเก่าเกินไป ขาดการปรับปรุง 
และภาษาที่ใช้ยาก จึงควรจะส่งเสริมให้มีตําราที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยคณะสงฆ์รับรองอย่างเป็น
ทางการ เพ่ือใช้เป็นหลักสูตรกลาง และขัดเกลาสํานวนต่างๆ ให้ทันสมัย สามารถเข้าใจง่าย และควร
ส่งเสริมให้มีการผลิตตํารา หรือคู่มือประกอบการเรียนให้มากข้ึน สื่ออุปกรณ์ประกอบการเรียนการ
สอน ปัจจุบันมีน้อยหรือแทบไม่มี ควรจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุน ส่งเสริมการจัดทําสื่อการ
เรียนการสอนให้น่าสนใจ ส่วนอาคารสถานท่ีมักใช้ศาลาการเปรียญ ซ่ึงมีเสียงรบกวน บรรยากาศไม่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ คับแคบ ไม่ปลอดโปร่ง แสงสว่างไม่เพียงพอ ควรจะมีสถานที่เรียนเป็นเอกเทศ 
จัดเป็นห้องเรียนเฉพาะ เป็นสัดส่วน จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอท้ังภายในและภายนอก มีบรรยากาศ
และส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน 
  ปัจจัยท่ีสนับสนุนต่อการเรียนการสอนท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้สอน ผู้บริหารหลักสูตร และ
ทรัพยากร เอกสาร สื่อวัสดุอุปกรณ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี อาคารสถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวก 
ชุมชน เครือข่ายท่ีให้การสนับสนุน เช่น ผู้ปกครอง คณะกรรมการเป็นต้น๑๔ ปัจจัยที่สนับสนุนต่อการ

                                         
  ๑๑กิดานันท์ มลิทอง, เทคโนโลยีการศึกษาร่วมสมัย, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
๒๕๕๓), หน้า ๗๕. 
  ๑๒สน่ัน ปัทมะทิน, ส่ือการเรียนการสอน, (กรุงเทพมหานคร : เสรีย์การพิมพ์, ๒๕๕๓), หน้า ๑๐. 
  ๑๓บุญเหลือ ทองเอี่ยม, การใช้ส่ือการสอน, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๒), 
หน้า ๔๓. 
  ๑๔กรมวิชาการ, หลักสูตรการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : คุรุสภา, ๒๕๕๖), หน้า ๒๘. 



 ๑๘ 

เรียนการสอน คืออุปกรณ์การเรียนการสอน เป็นสิ่งเป็นที่ช่วยสร้างความสนใจในการเรียน ช่วยให้การ
จัดการเรียนการสอนประสบผลสําเร็จ การศึกษาพระปริยัติธรรมมีอุปกรณ์การสอนหลัก คือตําราเรียน 
เพราะวิธีการเรียนการสอนท่ีใช้การท่องจําเป็นหลัก อุปกรณ์การเรียนการสอนน้อย ทําให้การเรียนไม่
น่าสนใจ ผู้เรียนต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะมากจึงสําเร็จได้ อาคารสถานท่ีบางสํานักศาสนศึกษาไม่มี
อาคารเรียนเป็นสัดส่วน ใช้ศาลาการเปรียญหรือศาลาอํานวยการของวัดเป็นสถานท่ีเรียนท่ีสอน ทําให้
มีเสียงรบกวนและบรรยากาศไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ คับแคบ ไม่ปลอดโปรง แสงสว่างไม่เพียงพอทั้ง
ภายในและภายนอก มีบรรยากาศและสิ่งอํานวยความสะดวกที่ไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่ือการเรียนการ
สอนและวัสดุอุปกรณ์ เป็นสิ่งจําเป็นในกระบวนการเรียนการสอน เพราะเป็นเครื่องมือท่ีทําให้ผู้เรียน
สามารถเข้าใจ ผู้บริหารและอาจารย์ต้องมีความเข้าใจ มีแนวคิดเกี่ยวกับสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน
ท้ังในด้านการจัดให้มีสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน๑๕ 
  ปัจจัยที่สนับสนุนต่อการจัดการเรียนการสอน คือหนังสือ ตําราประกอบการเรียน ถ้ามี
คุณลักษณะเก่าเกินไป ขาดการปรับปรุง ควรจะมีตําราท่ีมีมาตรฐานเดียวกัน สามารถเข้าใจง่าย  
ควรส่งเสริมให้มีการผลิตตําราหรือคู่มือประกอบการเรียนมากขึ้น สื่ออุปกรณ์ประกอบการสอนมีการ
ใช้น้อย ควรจัดสรรงบประมาณให้การสนับสนุนส่งเสริม จัดทําและพัฒนาสื่อให้น่าสนใจและใช้อย่าง
แพร่หลาย สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนควรมีการสนับสนุนให้มีการนําไปใช้รวมทั้งการประเมิน 
ผู้บริหารต้องเป็นผู้รับผิดชอบส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการใช้สื่อการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  
การจัดสื่อการสอนในสํานักศาสนศึกษาควรดําเนินการ เช่น ควรจัดต้ังศูนย์บริการสื่อการสอน เพ่ือช่วย
จัดหาและให้ความสะดวกในการใช้ แบ่งแยกสื่อเป็นประเภทๆ เป็นรายวิชา เพ่ือสะดวกแก่การใช้ 
จัดหาสื่อท่ีทันสมัยและปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ให้ใช้การได้ วิเคราะห์ความต้องการส่ือการสอนของรายวิชา
ต่างๆ ฝึกอบรมผู้สอนให้มีความรู้ทักษะในการใช้ รักษาและซ่อมบํารุง กระตุ้นให้ครูและผู้เรียนสนใจ
การใช้สื่อ เพ่ือการสอนให้มากข้ึน สถานท่ีเก็บควรจัดให้เพียงพอกับประเภทของสื่อ ควรจะมีสื่อทั้ง ๓ 
ประเภทจัดเตรียมไว้ ควรมีบุคลากรเพ่ือรับผิดชอบในการจัดหาและบริการให้มีประสิทธิภาพ จัดสอน
ให้รู้จักทําสื่อการสอนประเภทท่ีสามารถทําขึ้นเองได้ นอกจากการจัดให้มีการเรียนการสอน และ 
การสนับสนุนให้มีการนําสื่อไปใช้แล้วผู้บริหารยังต้องรับผิดชอบดูแลให้มีการประเมินผลการใช้สื่อการ
เรยีนการสอน๑๖  
 สรุปได้ว่า ปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเรียนการสอน คือวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือที่ใช้และเทคโนโลยีต่างๆ วัสดุอุปกรณ์เป็นปัจจัยตัวที่สามที่ส่งผลต่อความสําเร็จ วัสดุ
เครื่องมือเคร่ืองใช้ที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพจะช่วยให้การดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จ ตํารา หนังสือ 
                                         
  ๑๕สมชาย ไมตรี, การศึกษาของพระสงฆ์, (กรุงเทพมหานคร : รุ่งศิลป์การพิมพ์, ๒๕๕๖), หน้า ๓๖.   
  ๑๖นภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม, แนวทางการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม, (กรุงเทพมหานคร : รุ่งศิลป์
การพิมพ์, ๒๕๕๖), หน้า ๑๑. 



 ๑๙ 

ส่ือการเรียนการสอนนับว่าเป็นสิ่งสําคัญที่มีบทบาทอย่างมากในการเรียนการสอนนับแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน เน่ืองจากเป็นตัวกลางท่ีช่วยให้การสอนระหว่างผู้สอนและผู้ เรียนดําเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สําหรับปัจจัยท่ีสนับสนุนต่อการเรียนการสอน คือหนังสือ ตําราประกอบการเรียนเก่า
เกินไปขาดการปรับปรุง ควรมีตําราท่ีเป็นสากลและมีมาตรฐานเดียวกันโดยคณะสงฆ์รับรองอย่างเป็น
ทางการเพื่อใช้เป็นหลักสูตรกลางให้ทันสมัย สามารถเข้าใจง่าย ควรส่งเสริมให้มีการผลิตตําราหรือ
คู่มือประกอบการเรียนมากข้ึน สื่ออุปกรณ์ประกอบการสอนมีการใช้น้อย ควรจัดสรรงบประมาณให้
การสนับสนุนส่งเสริม จัดทําและพัฒนาสื่อให้น่าสนใจและใช้อย่างแพร่หลาย สื่ออุปกรณ์การเรียนการ
สอนควรมีการสนับสนุนให้มีการนําไปใช้รวมท้ังการประเมิน ผู้บริหารต้องเป็นผู้รับผิดชอบส่งเสริม 
และสนับสนุนให้มีการใช้สื่อการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดสื่อการสอนในสํานักศาสนศึกษาควร
ดําเนินการ เช่น ควรจัดต้ังศูนย์บริการสื่อการสอน เพ่ือความสะดวกในการใช้ แบ่งแยกสื่อเป็นประเภท
เป็นรายวิชา เพ่ือสะดวกแก่การจัดหาสื่อท่ีทันสมัย ปรับปรุงสิ่งท่ีมีอยู่ให้ใช้การได้ 
 
  ๔. ด้านการจัดการ (Management) 
 ปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเรียนการสอน ท่ีเป็นปัจจัยพ้ืนฐานหรือทรัพยากรเป็น
ส่วนประกอบที่สําคัญของการเรียนการสอนท่ีต้องการให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตัวปัจจัยท่ีสนับสนุนต่อ
การเรียนการสอนคือการจัดการ (Management) ได้แก่ การบริหารงานของสถานศึกษาท่ีนําโดย
ผู้บริหาร๑๗ การจัดการเป็นปัจจัยตัวท่ีสี่ที่ส่งผลต่อความสําเร็จ การดําเนินงานของเจ้าสํานักศาสน
ศึกษาในฐานะผู้บริหารต้องรู้จักเลือกใช้วิธีการท่ีดีเหมาะสมและประหยัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนและสํานักเรียน การแก้ไขปรับปรุงวิธีการทํางาน ระบบการติดต่อสื่อสารท่ีสะดวกรวดเร็วและ
แน่นอน เพ่ือการทํางานมีประสิทธิภาพ 
  สภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เด็กนักเรียนต้องเผชิญกับความ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในสังคม เช่น การติดต่อสื่อสารอย่างรวดเร็วทางโทรทัศน์ วิทยุ 
หนังสือพิมพ์ การเพ่ิมอัตราการว่างงานของวัยรุ่น การขาดการดูแลอย่างอบอุ่นจากมารดาและบิดา 
การเพ่ิมจํานวนสิ่งเสพติดให้โทษและสถานเริงรมย์ การอพยพเข้าสู่เมืองใหญ่ของคนหนุ่มสาวเพ่ือ
ความอยู่รอดในชีวิตที่ขาดแคลน ทั้งทางเศรษฐกิจ การศึกษา ตลอดจนสุขภาพอนามัย สภาพความ
เป็นจริงที่กล่าวมาน้ีล้วนส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่และชีวิตจิตใจของเยาวชน การท่ีนักเรียน
ส่วนใหญ่ต้องเผชิญอยู่กับความคับข้องใจและความเบ่ือหน่ายการใช้ชีวิตอันยาวนานอยู่ในสถานศึกษา
ท่ีมักไม่ได้จัดการเรียนการสอนท่ีมีความหมายให้แก่เขาท้ังหลายได้มากนัก ครั้นเม่ือเรียนจบหลักสูตร
ไปแล้วก็ยังไม่อาจพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นได้เท่าท่ีควร เช่น สภาพความเป็นอยู่ ความสามารถในการหา

                                         
  ๑๗จันทรานี สงวนนาม, การบริหารหลักสูตร, หน้า ๗. 



 ๒๐ 

เลี้ยงชีพ ความสามารถในการหาความรู้เพ่ิมเติม สภาพเศรษฐกิจ สุขภาพก็มักจะไม่พัฒนาจากสภาพ
เดิมไปมากนัก สภาพชีวิตอันแร้นแค้นเช่นน้ี รวมทั้งสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผล
ให้เกิดผลเสียตามรูปแบบต่างๆ เช่น เด็กไม่ยอมให้ครู อาจารย์อบรมสั่งสอน ช้ีแนะ เด็กหญิงท่ีมีสภาพ
ชีวิตที่ขาดแคลนและด้อยความสามารถในการศึกษาเล่าเรียน เม่ือโตข้ึนก็เริ่มหลงใหลกับสิ่งท่ีไม่สมควร 
เช่น วุ่นวายกับการแต่งตัว เร่ิมยุ่งเกี่ยวกับเพ่ือนชายจนถึงขั้นมีการแต่งงานกันระหว่างชายหญิงที่มีอายุ
เพียงย่างเข้าสู่วัยรุ่น ซ่ึงเป็นวัยท่ียังไม่สามารถช่วยตนเองได้ นอกจากน้ัน ปัญหาสุขภาพทางจิต  
เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีทําให้เกิดปัญหาในการรักษาระเบียบวินัยของนักเรียน คือไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
ระเบียบวินัยของโรงเรียนได้ก็เกิดความคับข้องใจ๑๘ 
 ปัจจัยนําเข้าไป ได้แก่ ขาดผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน เงินทุน วัสดุอุปกรณ์การศึกษา 
วิธีการดําเนินการและการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความชัดเจน เช่น ขอบเขตด้านหลักสูตรการเรียน
การสอน ยังมีเน้ือหาสาระเก่าไป หนังสือเป็นภาษาที่เข้าใจยาก ไม่เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผู้เรียน 
จึงควรปรับปรุงภาษาท่ีใช้ให้เป็นภาษาท่ีเข้าใจง่าย จัดระบบเน้ือหามีคําอธิบายให้ชัดเจน ควรขัดเกลา
สํานวนต่างๆ ให้ทันสมัย และควรเพ่ิมวิชาการ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้หลากหลาย มีความแตกฉาน 
สามารถเช่ือมโยงประยุกต์ใช้ และมีความสนใจ อยากเรียนมากย่ิงขึ้น 
  ขอบเขตด้านเวลาเรียน การจัดเวลาเรียนยังไม่เป็นระบบ ไม่แน่นอน มีเวลาเรียนน้อย
เกินไป จึงไม่สามารถทําความเข้าใจได้อย่างลึกซ้ึง จึงควรเพ่ิมเวลาเรียนหรือขยายเวลาเรียนให้มากข้ึน 
โดยอาจปรับเวลาเรียนเป็นคาบ จัดให้เรียนตลอดทั้งปี และมีการสับเปลี่ยนวิชาอ่ืนๆ ยุทธศาสตร์เรียน
การสอนควรจะเน้นการท่องจํา การประยุกต์ใช้แต่ขาดการคิด วิเคราะห์ จึงควรจะเน้นทักษะ ๔ ด้าน 
คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยปรับวิธีการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ มากขึ้น 
สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับชีวิตได้ และปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนให้เกิดความศรัทธาในการเรียน 
และเพ่ิมกิจกรรมการเรียนการสอนให้มากข้ึน กระบวนการเรียนการสอน คือ ครู ผู้สอนไม่เพียงพอ 
มักใช้ระบบพี่สอนน้อง ครูขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดประสบการณ์ ไม่สามารถประยุกต์ใช้กับสภาพ
จริง ขาดการศึกษาอบรม และขาดขวัญกําลังใจ ซ่ึงครูผู้สอนควรจะเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ  
มีคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ เพ่ือสามารถเช่ือมโยงเหตุการณ์ในปัจจุบัน เปรียบเทียบ อธิบาย และ
ประยุกต์ใช้ และควรอบรมวิชาครู พัฒนาเทคนิควิธีการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าใจอย่าง
แท้จริง อีกทั้งเสริมสร้างขวัญกําลังใจแก่ครูผู้สอน 
 การวัดผลและประเมินผล มักวัดความจํามากกว่าความเข้าใจและการคิด วิเคราะห์ ไม่มี
เกณฑ์มาตรฐาน และไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอน ควรปรับเกณฑ์การวัดและประเมินผลโดยใช้วิธีดําเนินสาย
กลาง จัดระบบให้มีมาตรฐานเดียวกัน เน้นการวัดความเข้าใจและการประยุกต์ใช้มากกว่าวัดความจํา 

                                         
  ๑๘ธงชัย ช่อผกา, การบริหารกิจการนักเรียน, หน้า ๒๘๐. 



 ๒๑ 

ควรจะมีการทดสอบความยากง่ายของข้อสอบ เพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน ครอบคลุมทุกด้าน 
ข้อสอบควรจะเน้นการประยุกต์ใช้ และปรับปรุงข้อสอบโดยให้เลือกทํา มีการสอบเก็บสะสมได้ในทุก
ระดับ ทั้งนี้ ควรให้ผู้สอนได้ประเมินผลการเรียน พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน หรือองค์ประกอบ
อ่ืนๆ นอกจากน้ัน การบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ถึงแม้ว่าจะมีสภา
การศึกษาของคณะสงฆ์และองค์กรอ่ืนๆ เช่น กองธรรมสนามหลวงเป็นต้น พร้อมท้ังมีเจ้าคณะพระ
สังฆาธิการทุกระดับท่ีคอยควบคุมและส่งเสริมการศึกษาก็ตาม แต่ก็ไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร  
จากประชุมสัมมนาเจ้าคณะภาคท่ัวประเทศได้ทราบว่า การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ท่ัวทุก
ภาคประสบปัญหาต่างๆ๑๙ เช่น จํานวนนักเรียนมีแนวโน้มลดลง โรงเรียนบางแห่งแทบจะหาผู้เรียน
ไม่ได้ เพราะผู้บวชน้อยลง พระภิกษุ สามเณร ส่วนใหญ่มุ่งเรียนทางโลก ครูและนักเรียน มีทัศนคติท่ี
ไม่ดีต่อการศึกษาแผนกธรรม เพราะไม่เห็นความสําคัญในการนําไปใช้ประโยชน์หลังจากการศึกษาจบ
แล้ว การจัดการศึกษาไม่ชัดเจน ระบบหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผล ไม่เหมาะสมกับยุค
สมัยปัจจุบัน ครูสอนพระปริยัติธรรมมีน้อย ค่าตอบแทนน้อย ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน 
ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 
 สรุปได้ว่า ปัจจัยท่ีสนับสนุนต่อการเรียนการสอน ได้แก่ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน 
เงินทุน วัสดุอุปกรณ์ และการเรียนการสอน การจัดเวลาเรียนยังไม่เป็นระบบ ไม่แน่นอน กระบวนการ
เรียนการสอนไม่ตรงตามเป้าหมาย ครูไม่เพียงพอ ครูสอนระบบพ่ีสอนน้อง ครูขาดความรู้ความเข้าใจ 
ขาดประสบการณ์ เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลไม่ชัดเจน จํานวนนักเรียนลดลง นักเรียนมีทัศนคติ
ท่ีไม่ดีต่อการศึกษาแผนกธรรม ไม่เห็นความสําคัญในการนําไปใช้ประโยชน์ การจัดการศึกษาไม่เป็น
ระบบ หลักสูตรการเรียนการสอนไม่เหมาะสม ครูสอนพระปริยัติธรรมมีน้อย ค่าตอบแทนน้อย  
ขาดอุปกรณ์การเรียนการสอน ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 
 
 ๕. การวิเคราะห์การเรียนการสอน 
 การวิเคราะห์การเรียนการสอนท่ีส่งผลต่อความสําเร็จ ได้แก่ สภาพแวดล้อมขององค์กร
เพ่ือนําไปกําหนดกลยุทธ์ การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน จุดแข็งเป็นกิจกรรมท่ีมีศักยภาพในการ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ส่วนจุดอ่อนเป็นแหล่งความเสียเปรียบในการแข่งขัน กลยุทธ์ระดับ
ปฏิบัติการและกลยุทธ์ระดับหน้าที่ อยู่บนพ้ืนฐานการใช้จุดแข็ง แก้ไขจุดอ่อนเพ่ือหาประโยชน์จาก
โอกาสสภาพแวดล้อม ป้องกันอุปสรรคท่ีทําให้ขัดขวางการบรรลุภารกิจหลัก การกําหนดกลยุทธ์โดย
การวิเคราะห์ควรจะสอดคล้องกับปัจจัยสภาพแวดล้อมท้ังหมด กลยุทธ์ท่ีดีเพ่ือประสบความสําเร็จ 

                                         
  ๑๙กรมการศาสนา, คู่มือการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม, (กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ
๒๕๕๐), หน้า ๑๔. 



 ๒๒ 

แสวงหาประโยชน์จากโอกาสและจุดแข็ง ทําให้อุปสรรคเป็นกลาง หลีกเลี่ยงหรือแก้ไขจุดอ่อน๒๐ ซ่ึงมี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 
แผนภาพที่ ๒.๑ การวิเคราะห์การเรียนการสอน 

 
  จากแผนภาพที่ ๒.๑ การวิเคราะห์การเรียนการสอน เม่ือศึกษาข้อมูลแล้วได้ทราบว่า
สภาพแวดล้อมภายในสํานักเรียนในปัจจุบันควรจะวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน จุดแข็งเป็นกิจกรรมที่
มีศักยภาพสร้างความได้เปรียบ กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการและกลยุทธ์ระดับหน้าท่ีอยู่บนพ้ืนฐานการใช้
จุดแข็ง และแก้ไขจุดอ่อน เพ่ือหาประโยชน์จากโอกาสสภาพแวดล้อมและป้องกันอุปสรรคที่ทําให้
ขัดขวางการบรรลุเป้าหมาย การประเมินสภาพแวดล้อมปัจจุบัน จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์การหรือ
หน่วยงาน และประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกด้านอุปสรรคและโอกาส เพ่ือนําข้อมูลจากการ
วิเคราะห์ไปวางแผนกลยุทธ์ต่อไป การพิจารณาประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกมี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี๒๑  
 จุดแข็ง (Strengths) การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ด้านจุดแข็งเป็นการประเมิน
จุดเด่นหรือจุดแข็งภายในการดําเนินการให้ภารกิจขององค์กรบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงจากการวิเคราะห์จุด
แข็งจะพบว่าสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติผู้นํามีคุณธรรมและมีภาวะผู้นํา การบริหารจัดการตาม
พระธรรมวินัย ภาพลักษณ์ของวัดและพระสงฆ์และความสามารถในการปรับบทบาทให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง ด้านบุคลากรคือพระภิกษุ สามเณร มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นําด้าน
คุณธรรมและเป็นท่ีศรัทธาของประชาชน นโยบายของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีความ
ชัดเจนในการมุ่งม่ันส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาแผนกธรรม ด้านการเงินมีงบประมาณจาก

                                         
  ๒๐อํานาจ ธีระวนิช, การจัดการยุคใหม่, (กรุงเทพมหานคร : มาเธอร์ บอส แพคเก็จจ้ิง จํากัด, 
๒๕๕๓), หน้า ๔๑๔. 
  ๒๑ทศพร ศิริสัมพันธ์, ความรู้ เ บ้ืองต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณารณะ , (กรุงเทพมหานคร: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๓๘. 

การวิเคราะห์การเรียนการสอน 

จุดแข็ง (Strengths) 

จุดอ่อน (Weaknesses) ปัญหาอุปสรรค (Threats) 

โอกาส (Opportunities) 

SWOT 



 ๒๓ 

หลากหลายช่องทางทั้งงบประมาณอุดหนุนการศึกษา งบประมาณสนับสนุนจากสํานักเรียนในจังหวัด
พิจิตร ด้านการบริหารจัดการ มีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติธรรมตามหลัก
พระพุทธศาสนา มีโครงสร้างการบริหารจัดการชัดเจนเป็นระบบ โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ของชุมชน ด้านวัสดุอุปกรณ์ หลักสูตรและเทคโนโลยี สื่อการสอนมีความพอเพียงต่อการบริการทาง
การศึกษาแก่ผู้เรียน 
  จุดเด่นผู้เรียน (๑) ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีวินัยความ
รับผิดชอบ ปฏิบัติตนตามระเบียบและหลักธรรมเบ้ืองต้น มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีความเมตตากรุณา 
เอ้ือเฟ้ือเพ่ือแผ่และเสียสละ (๒) ผู้เรียนมีความสามารถรวบรวมข้อมูล มีสมาธิและความรอบคอบใน
การรับข้อมูล ช่างสังเกต ซักถาม นําประสบการณ์เดิมมาเสริมสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ (๓) ผู้เรียนส่วนใหญ่มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มวิชาการและงานพื้นฐานอาชีพอยู่ในระดับดี (๔) ผู้เรียนส่วนใหญ่มาเรียน
อย่างสมํ่าเสมอ มีการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกโรงเรียน (๕) ผู้เรียนส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนและเต็มใจปฏิบัติงาน ร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานและทุกคนทํางานตามที่
ได้รับมอบหมาย (๖) ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี  
  นอกจากน้ัน จุดเด่นของครูคือมาตรฐานของครู ครูมีความถนัด ความเช่ียวชาญ ตรงกับ
งานท่ีปฏิบัติ มาตรฐานของผู้บริหาร (๑) สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างการบริหาร  
มีแผนภาพการบริหารงานอย่างชัดเจน มีการระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายในการบริหารการจัด
การศึกษา (๒) บุคลากรในโรงเรียนมีการทํางานเป็นทีม (๓) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมท่ี
หลากหลายมีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย มีการประเมิน
พัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรักโรงเรียน (๔) สถานศึกษามีการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานศึกษาต่อชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ (๕) ผู้บริหารมีความเป็นผู้นํา  
มีมนุษยสัมพันธ์และเป็นที่ยอมรับของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง มีความเป็นประชาธิปไตย ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ร่วมงาน ชุมชนให้ความร่วมมือในการดําเนินงานของโรงเรียนเป็นอย่างดี (๖) สถานศึกษามี
หลักสูตรแกนกลางครบทุกหลักสูตร มีสาระการเรียนรู้ มีเอกสารประกอบ มีสื่อที่ครูผลิตเองและสื่อ
เทคโนโลยี (๗) บรรยากาศและส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียนเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
  จุดอ่อน (Weaknesses) ขาดแคลนบุคลากร งบประมาณไม่เพียงพอ ไม่แน่นอน ขาดการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเผยแผ่ธรรมอย่างเต็มศักยภาพ ส่ือการศึกษา 
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ขาดการทํานุบํารุงดูแลรักษา ขาดการจัดการความรู้และขาดการ
สนับสนุนจากภาครัฐ จุดอ่อนด้านบุคลากร (๑) ผู้เรียนเป็นผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา ความแตกต่าง
ทางสังคมและเศรษฐกิจ พ้ืนฐานความรู้ความแตกต่าง (๒) ผู้บริหารมีความรู้และทักษะไม่เพียงพอต่อ
การบริหารจัดการเท่าทันการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารมีภาระงานอ่ืนมากทําให้ไม่มีเวลา (๓) ครูขาด
ความม่ันคงและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ขาดขวัญและกําลังใจ ไม่ได้รับสวัสดิการ การสงเคราะห์ 



 ๒๔ 

รายได้และสวัสดิการที่ควรได้ ไม่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนท่ี
เท่าเทียมกับหน่วยงานอ่ืนๆ (๔) การพัฒนาบุคลากรยังไม่เป็นระบบ ไม่มีทิศทางในการจัดการที่ชัดเจน  
  จุดอ่อนด้านการเงิน (๑) งบประมาณไม่เพียงพอ ไม่สอดคล้อง ไม่เหมาะสมกับภาระงาน
และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (๒) ขาดระบบการบริหารจัดการเงิน การบัญชี ไม่มีแผนงานท่ี
ชัดเจนในการบริหารจัดการระบบการเงิน (๓) สื่อวัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานท่ีไม่เพียงพอ ไม่เอ้ือต่อ
การจัดการศึกษา ไม่เอ้ือต่อการเรียนการสอน  
  จุดอ่อนด้านการบริหารจัดการ (๑) ไม่มีแผนงานในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาอย่างชัดเจน (๒) การถ่ายทอดและสื่อสารยังไม่ท่ัวถึงองค์กร ขาดการติดตาม
และประเมินผลจากหน่วยงานต้นสังกัด (๓) ขาดการนําข้อมูลมาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือวางแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา (๔) ขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาจากภาคส่วน  
(๕) สภาพแวดล้อมของโรงเรียนขาดการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ (๖) การศึกษาพระปริยัติธรรม
เน้นอยู่ในส่วนภาคทฤษฎีคือความรู้ยังไม่มีการเช่ือมต่อความรู้เข้าสู่ภาคปฏิบัติเพ่ือให้เกิดปัญญา  
(๗) ระบบสวัสดิการแก่ผู้เรียนขาดประสิทธิภาพ (๘) ไม่มีระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน  
(๙) ระบบการบริการวิชาการยังไม่เป็นระบบ ด้านวัสดุอุปกรณ์หลักสูตรเทคโนโลยี หลักสูตรท่ีใช้ศึกษา
ไม่มีความสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาผู้เรียน เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษายังไม่
มีความทันสมัย และการเข้าถึงเทคโนโลยียังไม่ท่ัวถึง 
  จุดอ่อนด้านผู้เรียน (๑) นักเรียนยังขาดการรู้จักประหยัดในการใช้จ่ายของส่วนตัวเอง 
และส่วนรวม (๒) นักเรียนยังไม่มีทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ การจําแนก 
การเปรียบเทียบ ความคิดรวบยอด การประเมิน และการสร้างจินตนาการ (๓) ผลการเรียนรวมทุก
วิชามีระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่น่าพอใจ (๔) ผู้เรียนส่วนน้อยท่ีรู้จักต้ังคําถาม รู้จักการใช้เวลา
ว่างอ่านหนังสือ กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ และสรุปความได้  
  จุดอ่อนด้านครู ครูส่วนน้อยท่ีมีการจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของผู้เรียน  
การประเมินผลจากหลายฝ่ายและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนรู้จักคิดและแสวงหา
คําตอบด้วยตนเอง นอกจากน้ัน จุดอ่อนด้านผู้บริหาร (๑) การติดตามประเมินผลให้เป็นระบบและ
ดําเนินการอย่างต่อเนื่องมีน้อย (๒) การนําภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนมีน้อย (๓) การศึกษาหาความรู้ในเหตุการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการศึกษา เพ่ือให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในยุคปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบันมีน้อย (๔) การจัดทําหลักสูตรตามความ
ต้องการของท้องถิ่น การจัดหาสื่อสร้างสรรค์และทันสมัยมีน้อย 
  โอกาส (Opportunities) การประเมินศักยภาพด้านโอกาส เป็นการประเมินปัจจัย
ภายนอกที่ส่งเสริมให้การดําเนินการให้ภารกิจขององค์กรบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงจากการวิเคราะห์โอกาส 
จะพบว่าพระราชบัญญัติ กฎหมาย นโยบาย แผนงานของรัฐ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติการศึกษา
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แห่งชาติ ได้ให้ความสําคัญกับการจัดการศึกษา รวมถึงพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎระเบียบมหาเถร
สมาคมด้านการศาสนศึกษา คือ แผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เน้นการสร้างชุมชนอุดมปัญญาและ
มุ่งสร้างสังคมคุณธรรม ส่งเสริมวัดเป็นศูนย์กลางการประกอบศาสนกิจ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 
ส่งเสริมนโยบายให้ทุกโรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ภาครัฐให้การสนับสนุนโครงการเรียน
ฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ โครงสร้างการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากภาครัฐและสังคมเพ่ิมขึ้น ได้รับการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มากขึ้น ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา มีช่องทางในการเผยแผ่และประชาสัมพันธ์ การจัดการศึกษาเพ่ิมมาก
ขึ้น สามารถนําข้อมูลสารสนเทศมาบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา และสังคมมีค่านิยมในการทําบุญต่อพระสงฆ์ สามเณร 
  โอกาส คือนโยบายรัฐส่งเสริมการปรับปรุงกลไกด้านศาสนา เพ่ือให้การบริหารจัดการ
ส่งเสริมทํานุบํารุงพุทธศาสนามีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจอันดี เพ่ือนําหลักธรรมมาใช้
ในการส่งเสริมคุณธรรม สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนใช้หลักธรรมในการดํารงชีวิตมากขึ้น ปัจจัยท่ี
สนับสนุนต่อการเรียนการสอน หมายถึงปัจจัยพ้ืนฐานทางการบริหารประกอบด้วยคน (Man) เงิน 
(Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) การจัดการ (Management) องค์ประกอบท่ีสําคัญในกการเรียนการ
สอนจําเป็นต้องอาศัยปัจจัย ปัจจัยท่ีสนับสนุนต่อการเรียนการสอน หมายถึงปัจจัยการบริหารท่ีเกี่ยว
ของกับความรู้สึกที่มีต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ ปัจจัยกระตุ้น คือปัจจัยท่ีเกิดความพึงพอใจในการ
ทํางาน เช่น ความสําเร็จของงาน การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ และ
ความก้าวหน้าในตําแหน่งการงาน ปัจจัยคํ้าจุน คือปัจจัยที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมในการทํางาน เช่น 
เงินเดือน โอกาสได้รับความก้าวหน้า ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน สภาพการทํางานความม่ันคง และวิธีการปกครองบังคับบัญชา๒๒ 
 ปัญหาอุปสรรค (Threats) การประเมินอุปสรรคที่คุกคามต่อการดําเนินการไม่บรรลุผล
สัมฤทธ์ิ วิเคราะห์กระแสวัตถุนิยมเพ่ิมขึ้นส่งผลให้วัดและพระสงฆ์ลดความสําคัญลงเรื่อยๆ กลไกใน
การขับเคลื่อนและสนับสนุนของหน่วยงานระดับนโยบาย ดําเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ ปัจจัยนําเข้า
เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจส่งผลต่อจํานวนผู้เรียนและงบประมาณ ผู้เรียนขาดวุฒิภาวะในการเลือก
บริโภคเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ปัจจัยทางสังคมมีความเสี่ยงในการดํารงสมณเพศ 
  ปัญหาอุปสรรค คือกระแสวัตถุนิยมในยุคโลกาภิวัตน์ ทําให้บทบาทของวัดและพระสงฆ์
ลดลง การศึกษาพระปริยัติธรรมก็ลดลง คือพระภิกษุ สามเณร มีปริมาณลดลงเรื่อยๆ อาจจะเป็นไป
ตามยุคสมัยพัฒนา คือผู้ปกครองจะไม่นิยมให้บุตรหลานบวชเรียน เพราะทางรัฐมีมาตรการบังคับให้
ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนตามเกณฑ์ท่ีกําหนด อีกประการหน่ึง การจัดการศึกษาพระปริยัติ

                                         
  ๒๒Herzberg, Melting experiment, (New Brunswick : New Jercy, 2008), p.71. 



 ๒๖ 

ธรรม ขาดการดําเนินการในการบริหารบุคคล การบริหารการเงิน การบริหารวัสดุอุปกรณ์ และ 
การจัดการท่ีชัดเจน เหมาะกับการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พระภิกษุ สามเณร  
ผู้ศึกษาทั่วไปยังขาดวุฒิภาวะในการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ความเจริญทางสังคมมีส่วน
สําคัญต่อความเสี่ยงในการดํารงสมณเพศ การศึกษาขาดแรงจูงใจ เพราะเม่ือเรียนจบแล้วไม่มีงาน
รองรับ ไม่มีอนาคต ปัจจุบันระบบการศึกษาทางโลกเปิดโอกาสการศึกษาทุกระดับ รองรับนักเรียน 
นักศึกษา สมัครเรียนโดยไม่มีจํานวนจํากัด ส่งผลให้การศึกษาพระปริยัติธรรมกําลังตกอยู่ในภาวะเสี่ยง 
 สรุปได้ ว่า สภาพแวดล้อมขององค์การเพ่ือนําไปกําหนดกลยุทธ์ ได้แก่ จุดแข็ง 
การประเมินศักยภาพจุดแข็งภายในการดําเนินการให้ภารกิจขององค์กรบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงจากการ
วิเคราะห์จุดแข็งจะพบว่าสภาพแวดล้อมท่ีเป็นธรรมชาติผู้นํามีคุณธรรมและมีภาวะผู้นํา การบริหาร
จัดการตามพระธรรมวินัย ภาพลักษณ์ของวัดและพระสงฆ์และความสามารถในการปรับบทบาทให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง  ด้านบุคลากร คือพระสงฆ์ สามเณร มี คุณธรรม 
มีภาวะผู้นํา เป็นที่ศรัทธาของประชาชน นโยบายของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีความ
ชัดเจนในการมุ่งม่ันส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาแผนกธรรม ส่งเสริมการศึกษานักธรรมโดยให้วัดเป็น
ศูนย์กลางจัดการเรียนการสอน รัฐให้การสนับสนุนงบประมาณการเรียนการสอน เพ่ือการบริหาร
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุอุปกรณ์ การจัดการ  
  จุดอ่อน ผู้บริหารมีความรู้และทักษะไม่เท่าทันการเปล่ียนแปลง ครูขาดความม่ันคงและ
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ การพัฒนาบุคลากรยังไม่เป็นระบบ นอกจากนั้น ปัญหาอุปสรรค คือ
พระภิกษุ สามเณร ลดลงเร่ือยๆ ผู้ปกครองไม่นิยมให้บุตรหลานบวชเรียนเพราะทางรัฐมีมาตรการ
บังคับให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนตามเกณฑ์ที่กําหนด การศึกษานักธรรมขาดแรงจูงใจ
เพราะเม่ือเรียนจบแล้วไม่มีอนาคต ปัจจุบันระบบการศึกษาทางโลกเปิดโอกาสทางการศึกษาทุกระดับ 
รองรับนักเรียน นักศึกษาสมัครเรียนโดยไม่มีจํานวนจํากัด ส่งผลให้การศึกษานักธรรมกําลังตกอยู่ใน
ภาวะเสี่ยง 
 

๒.๒ หลักพุทธธรรม แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม 
แผนกธรรม 
  หลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ หลักอิทธิบาท ๔ กล่าวคือฉันทะ หมายถึงความพอใจใน
การทํางานให้ประสบความสําเร็จได้ด้วยความอุตสาหะรับผิดชอบ วิริยะ หมายถึงความเพียรพยายาม
ด้วยความอดทน จิตตะ หมายถึงความเข้าใจสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนในโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม รวมทั้งสังคมชุมชนในพ้ืนท่ี เศรษฐกิจความเป็นอยู่ในปัจจุบัน และการเมืองการปกครอง วิมังสา 
หมายถึงการพิจารณากระบวนการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เพ่ือทราบถึงจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และปัญหาอุปสรรคท่ีเก่ียวข้องอย่างรอบคอบ แนวคิดที่เกี่ยวข้อง เป็นการศึกษาศิลปะ



 ๒๗ 

ในการทํางานให้สําเร็จโดยอาศัยบุคคลอ่ืนๆ การบริหาร หมายถึงการทํางานเป็นคณะบุคคลต้ังแต่สอง
คนขึ้นไป สาระสําคัญของการบริหาร ได้แก่ การตัดสินใจสั่งการ การปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคลต้ังแต่
สองคนขึ้นไป การดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย๒๓ สําหรับกระบวนการ ได้แก่ การวางแผน การจัด
องค์การ การช้ีนํา และการควบคุม การบริหารจัดการสํานักเรียนเป็นแหล่งพัฒนาประชากรของ
ประเทศที่สําคัญ เป็นหน่วยงานท่ีใช้คน เงิน วัสดุอุปกรณ์จํานวนมากมาย๒๔ ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง  
เป็นการศึกษาหน้าที่การบริหารของผู้บริหาร ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การช้ีนํา และ 
การควบคุม ทฤษฎีระบบการบริหาร ได้แก่ ปัจจัยนําเข้าประกอบด้วยบุคลากร การเงินงบประมาณ 
วัตถุอุปกรณ์ และการจัดการประกอบด้วยการวางแผน การจัดองค์การ การช้ีนํา และการควบคุม 
ผลผลิตประกอบด้วยนักเรียน ผลกําไร การบริการ ความพึงพอใจ และบุคลากร ข้อมูลย้อนกลับ
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ เช่น สังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย คู่แข่งขัน องค์การอ่ืนๆ 
ดังนั้น ผู้วิจัย จักได้นําเสนอข้อมูลหลักพุทธธรรม แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
พระปริยัติธรรม แผนกธรรม ตามลําดับขั้นตอน ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 ๒.๒.๑ หลักพุทธธรรมที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 
 หลักพุทธธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ได้แก่ 
ตามหลักอิทธิบาท เป็นหลักธรรมให้บุคคลผู้ปฏิบัติตามเกิดความสําเร็จผล หรือเป็นการดําเนินชีวิต
ไปสู่ความสําเร็จ ความถูกต้อง การเข้าถึงประโยชน์สุข นอกจากนี้อิทธิบาทยังเป็นธรรมที่อนุโลมได้ว่า 
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือความสําเร็จในการปฏิบัติหน้าท่ีการงานของบุคคล เช่น ประสบความสําเร็จทางด้าน
การเรียน การประกอบอาชีพ การดํารงชีวิตเป็นต้น สําหรับเน้ือหารสาระสําคัญๆ ของหลักอิทธิบาท 
๔ น้ัน ผู้วิจัย จักได้นําเสนอข้อมูลตามลําดับ ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 ๑. ความหมายของอิทธิบาท ๔  
  ผู้บริหารสามารถนําหลักอิทธิบาทมาประยุกต์กับกระบวนการเรียนการสอน ตามอิทธิ
บาท๒๕ มีองค์ประกอบสําคัญอยู่ ๔ ประการ ตามที่ผู้รู้ได้ทําการศึกษาและแสดงให้เห็นว่ามีความสําคัญ
และเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติตามเกิดพลังพิเศษ ส่งเสริมให้กิจการทั้งปวงสัมฤทธิผล คือฉันทะ ได้แก่ 
ความมีใจรักในสิ่งที่ทําและพอใจใฝ่รักในจุดหมายของสิ่งท่ีทําน้ัน อยากทําสิ่งๆ น้ันให้สําเร็จ อยากให้
งานน้ันบรรลุจุดมุ่งหมาย กล่าวให้เข้าใจโดยง่ายว่ารักงานและจุดมุ่งหมายของงาน กล่าวให้ลึกลงไป
ในทางธรรมว่าความรัก ความใฝ่ใจปรารถนาต่อภาวะดีงามเต็มเป่ียมสมบูรณ์ ซ่ึงเป็นจุดหมายของสิ่งท่ี

                                         
 ๒๓ถวิล เก้ือกูลวงศ์, การบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วัฒนาพานิช, ๒๕๕๓), 
หน้า ๓๘. 
  ๒๔สมคิด บางโม, การบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏพระนคร, ๒๕๕๓), 
หน้า ๑๕๓. 
  ๒๕ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๓๑/๒๓๓. 



 ๒๘ 

กระทํา หรือซ่ึงจะเข้าถึงได้ด้วยการกระทํานั้น อยากให้สิ่งน้ันเข้าถึงหรือดํารงอยู่ในภาวะท่ีดีงาม 
ประณีต สมบูรณ์ หรืออยากให้ภาวะดีงามเต็มเป่ียมสมบูรณ์ของสิ่งน้ันๆ ของงานน้ันๆ เกิดมีจริง อยาก
ทําให้สําเร็จผลตามจุดหมายที่ดีงามน้ัน ความอยากที่เป็นฉันทะน้ีเป็นคนละอย่างกันกับความอยากได้
ส่ิงนั้นๆ มาเสพเสวยหรืออยากเอามาเพ่ือตัวตนในรูปใดรูปหนึ่ง ซ่ึงเรียกว่าตัณหาคือความอยากของ
ฉันทะน้ันให้เกิดความสุขความช่ืนชมเม่ือเห็นสิ่งน้ันๆ งานน้ันๆ บรรลุความสําเร็จเข้าถึงความสมบูรณ์
อยู่ในภาวะอันดีงามของมันหรือแยกออกไปว่า ขณะเม่ือสิ่งน้ันกําลังเดินหน้าไปสู่จุดหมายก็เกิดปีติเป็น
ความอ่ิมเอิบใจ ครั้นสิ่งน้ันหรืองานน้ันท่ีทําบรรลุจุดหมาย ก็ได้รับโสมนัสเป็นความฉ่ําช่ืนใจท่ีพร้อม
ด้วยความรู้สึกโปรงโล่งผ่องใสเบิกบานแผ่ออกไปเป็นอิสระไร้ขอบเขต  
 วิริยะ ได้แก่ ความเพียร ความอาจหาญ แกล้วกล้า บากบ่ัน ก้าวไป ใจสู้ เม่ือคนรู้ว่าสิ่งใด
มีคุณค่าควรแก่การบรรลุถึง ถ้ามีวิริยะเกิดขึ้นแก่เขาแล้วแม้ได้ยินว่า จุดหมายน้ันจะลุถึงได้ยาก มันมี
อุปสรรคมาก หรืออาจใช้เวลายาวนานเท่าน้ันปี เท่าน้ันเดือน เขาก็ไม่ย่อท้อ กลับเห็นว่าเป็นสิ่งที่ท้า
ทายท่ีเขาจะเอาชนะให้ได้ทําให้สําเร็จ ส่วนผู้ขาดความเพียรอยากบรรลุความสําเร็จเหมือนกัน  
แต่พอใจยินดีว่าต้องใช้เวลาเป็นปีก็หมดแรงถอยหลัง คนที่มีความเพียรเท่ากับแรงหมุน เวลาทํางาน
หรือปฏิบัติธรรมก็ตาม จิตใจจะแน่วแน่ ม่ันคง พุ่งตรงต่อจุดหมาย สมาธิก็เกิดขึ้นได้เรียกว่าเป็นวิริยะ
สมาธิ พร้อมทั้งมีปธานสังขาร คือความเพียรสร้างสรรค์เข้าประกอบคู่ไปด้วยกัน  
  จิตตะ ได้แก่ ความคิดจดจ่อหรือเอาใจใฝ่ คือความมีจิตผูกพันจดจ่อเฝ้าเรื่องน้ัน ใจอยู่กับ
งานน้ัน ไม่ปล่อย ไม่ห่างไปไหน ถ้าจิตเป็นไปอย่างแรงกล้าในเรื่องใดเร่ืองหน่ึง หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง
คนผู้นั้นจะไม่สนใจไม่รับรู้เรื่องอ่ืนๆ ใครพูดอะไรเรื่องอ่ืนๆ ไม่สนใจ แต่ถ้าพูดเรื่องน้ันงานน้ันจะสนใจ
เป็นพิเศษทันที บางทีจัดทําเรื่องนั้น งานน้ัน ขลุกงานอยู่ได้ท้ังวันทั้งคืน ไม่เอาใจใส่ร่างกาย การแต่ง
เนื้อแต่งตัว อะไรเกิดขึ้นก็ไม่สนใจ เร่ืองอ่ืนเกิดขึ้นใกล้ๆ บางทีก็ไม่รู้ ทําจนลืมวันลืมคืน ลืมกินลืมนอน 
ความมีใจจดจ่อเช่นน้ีย่อมนําให้สมาธิเกิดขึ้น จิตจะแน่วแน่แนบสนิทในกิจท่ีทํา มีกําลังมาเฉพาะ
สําหรับกิจน้ันเรียกว่าสมาธิ พร้อมน้ันก็เกิดปธานสังขาร คือความเพียรสร้างสรรค์ร่วมสนับสนุน  
 วิมังสา ได้แก่ ความสอบสวนไตร่ตรอง การใช้ปัญญาพิจารณา หม่ันใคร่ครวญ ตรวจตรา
หาเหตุผล และตรวจสอบข้อย่ิงหย่อน หรือข้อข้องใจเป็นต้นในกิจที่ทํา รู้จักทดลองและคิดค้นหา
เหตุผลชอบ สอบสวนทดลอง เม่ือทําอะไรก็คิดพิจารณาทดสอบไป เช่นคิดว่าผลน้ีเกิดจากสาเหตุอะไร 
ทําไมจึงเป็นอย่างน้ี ผลคราวน้ีเกิดจากปัจจัยท่ีเป็นองค์ประกอบน้ีเข้าไปจะเกิดผลอย่างนี้ ลองเปลี่ยน
องค์ประกอบน้ันแล้วไม่เกิดผลอย่างท่ีคาดหมายเป็นเพราะอะไรจะแก้ไขจุดไหน ฯลฯ การคิดหา
เหตุผล สอบสวนทดลองอย่างนี้ ย่อมช่วยรวมจิตให้คอยกําหนด ติดตามเรื่องท่ีพิจารณาอย่างติดต่อ
ตลอดเวลา เป็นเหตุให้จิตแน่วแน่ แล่นด่ิงไปกับเรื่องที่ พิจารณา ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่วอกแวกและ 
มีกําลังใจเรียกว่าวิมังสาสมาธิ ซ่ึงก็จะมีปธานสังขารคือความเพียรสร้างสรรค์ 
 



 ๒๙ 

 อิทธิบาท หมายถึงคุณเครื่องให้ถึงความสําเร็จ คุณธรรมที่นําไปสู่ความสําเร็จแห่งผลท่ีมุ่ง
หมาย ฉันทะ ได้แก่ ความพอใจคือความต้องการท่ีจะทํา ใฝ่ใจรักจะทําสิ่งน้ันอยู่เสมอ ปรารถนาจะทํา
ให้ได้ผลย่ิงๆ ขึ้นไป วิริยะ ได้แก่ ความเพียรคือขยันหม่ันประกอบสิ่งน้ันด้วยความพยายาม เข้มแข็ง 
อดทน เอาธุระไม่ท้อถอย จิตตะ ได้แก่ ความคิดมุ่งไปคือต้ังจิตรับรู้ในสิ่งที่ทําและทําสิ่งน้ันด้วย
ความคิด เอาจิตฝักใฝ่ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป อุทิศตัวอุทิศใจให้แก่สิ่งท่ีทํา วิมังสา ได้แก่ 
ความไตร่ตรองหรือทดลอง กล่าวคือม่ันใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวนตรวจหาเหตุผลและตรวจสอบข้อ
ย่ิงหย่อนในสิ่งที่ทําน้ัน มีการวางแผนวัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุงเป็นต้น๒๖ 
 อิทธิบาท ทางแห่งความสําเร็จ หมายถึงคุณธรรมที่นําไปสู่ความสําเร็จมี ๔ ประการ 
กล่าวคือ ฉันทะ ความพอใจ วิริยะ ความเพียร จิตตะ ความมุ่งม่ัน วิมังสา ความไตร่ตรอง อิทธิบาทน้ี
เป็นคุณธรรมสนับสนุนให้การทํางานทุกอย่างสําเร็จ เพราะฉะน้ัน ทําให้คนเราเกิดความต้องการที่จะ
ทํางานอยู่เสมอ ปรารถนาจะให้ได้ผลดีย่ิงๆ ขึ้นไป วิริยะ ทําให้คนเราลงมือทําและทําด้วยความ
พยายามอย่างต่อเนื่อง จิตตะ ส่งผลให้คนเราซ่ึงกําลังลงมือทําอยู่น้ันมีจิตมุ่งม่ันไม่เลื่อนลอย ไม่ฟุ้งซ่าน 
วิมังสา ส่งผลให้คนรู้เรารอบคอบ รู้จักใคร่ครวญหาเหตุผล และวิธีการต่างๆ ในการทํางาน๒๗ 
 สรุปได้ว่า อิทธิบาท ๔ หมายถึงฉันทะ ได้แก่ ความมีใจรักในสิ่งท่ีทําและพอใจใฝ่รักใน
จุดหมายของสิ่งที่ทําน้ัน อยากทําสิ่งๆ นั้นใหสําเร็จ อยากให้งานน้ันบรรลุถึงจุดมุ่งหมาย วิริยะ ได้แก่ 
ความเพียรพยายาม ถ้ามีวิริยะเกิดขึ้นแก่เขาแล้วแม้ได้ยินว่าจุดหมายน้ันจะลุถึงได้ยาก มันมีอุปสรรค
มากหรืออาจใช้เวลายาวนานเท่าน้ันปี เท่านั้นเดือน เขาก็ไม่ย่อท้อ จิตตะ ได้แก่ ความคิดจดจ่อ ถ้าจิต
เป็นไปอย่างแรงกล้าในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง คนผู้นั้นจะไม่สนใจไม่รับรู้เรื่องอ่ืนๆ 
ความมีใจจดจ่อเช่นน้ีย่อมทําให้สมาธิเกิดขึ้น จิตจะแน่วแน่แนบสนิทในกิจท่ีทํา มีกําลังมาเฉพาะ
สําหรับกิจน้ันเรียกว่าสมาธิ วิมังสา ได้แก่ ความสอบสวน ไตร่ตรอง ทดลอง เม่ือทําอะไรก็คิดพิจารณา
ทดสอบไป เป็นเหตุให้จิตแน่วแน่แล่นด่ิงไปกับเรื่องที่พิจารณา 
 
 ๒. แนวคิดของอิทธิบาท ๔  
  อิทธิบาท คุณธรรมเคร่ืองให้ลุถึงความสําเร็จ ผู้หวังความสําเร็จในสิ่งใด ต้องทําตนให้
สมบูรณ์ด้วยสิ่งน้ันคืออิทธิบาทซ่ึงประกอบด้วยฉันทะ หมายถึงผู้บริหารมีความพอใจ ในฐานะเป็นสิ่งท่ี
ตนถือว่าดี ท่ีมนุษย์เราควรจะได้ ข้อน้ีเป็นกําลังใจอันแรกที่ทําให้เกิดคุณธรรมข้อต่อไป วิริยะ หมายถึง
ผู้บริหารมีความพากเพียร กระทําท่ีติดต่อ ไม่ขาดตอน เป็นระยะยาว จนประสบความสําเร็จ คําน้ีมี

                                         
  ๒๖พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์บริษัท เอส.อาร์.พริ้นต้ิง แมสโปรดักส์จํากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๑๖๐. 
  ๒๗พระสุธีวรญาณ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ), คู่มือปฏิบัติธรรม, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอพร้ินท์ 
แอนด์ แพ็ค จํากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๖๙. 



 ๓๐ 

ความหมายของความกล้าหาญเจืออยู่ด้วย จิตตะ หมายถึงผู้บริหารมีความไม่ทอดท้ิงสิ่งน้ันไปจาก
ความรู้สึก ทําสิ่งซ่ึงเป็นวัตถุประสงค์เด่นชัดอยู่ในใจเสมอ คําน้ีรวมความหมายของคําว่าสมาธิอยู่ด้วย
อย่างเต็มท่ี วิมังสา หมายถึงผู้บริหารมีความสอดส่องในเหตุผลความสําเร็จเก่ียวกับเรื่องน้ันๆ ให้ลึกซ้ึง
ย่ิงๆ ขึ้นไปตลอดเวลา คําน้ีรวมความหมายของคําว่าปัญญาไว้อย่างเต็มท่ี ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 อิทธิบาท หมายถึงทางหรืออุบายเป็นเครื่องบรรลุความรุ่งเรือง๒๘ ซ่ึงฉันทะ ความพอใจ 
คือความต้องการที่จะทํา ใฝ่ใจรักจะทําสิ่งน้ันอยู่เสมอ ปรารถนาจะทําให้ได้ผลย่ิงๆ ขึ้นไป วิริยะ  
ความเพียรคือขยันหม่ันประกอบสิ่งน้ันด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน จิตตะ ความคิด ต้ังจิตรับรู้
ในสิ่งที่ทํา ทําสิ่งน้ันด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝ่ ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป อุทิศตัวอุทิศใจให้แก่
ส่ิงท่ีทํา วิมังสา ความไตร่ตรอง ทดลอง พิจารณา ใคร่ครวญ ตรวจหาเหตุผล ตรวจสอบข้อย่ิงหย่อนใน
ส่ิงท่ีทําน้ัน มีการวางแผนวัดผล๒๙ ตามหลักอิทธิบาท เป็นหลักธรรมท่ีจะทําให้การทํางานประสบ
ความสําเร็จและมีความสุข คือความศรัทธาความเช่ือม่ัน เป็นตัวเบิกโรงในการทํางานได้ประสบ
ผลสําเร็จและมีความสุขกับงาน ย่ิงได้รวมพลังกับธรรมข้ออ่ืนก็จะเพ่ิมความสําเร็จ เพ่ิมความสุขในการ
ทํางานย่ิงขึ้นเรียกว่าอิทธิบาท ได้แก่๓๐ ฉันทะ ได้แก่ ความพอใจ ความต้องการจะทํา ใฝ่ใจที่จะทําสิ่ง
น้ันอยู่เสมอ ปรารถนาที่จะทําให้ได้ผลดีย่ิงๆ ขึ้นไป ฉันทะเป็นองค์ธรรมหน่ึงในอิทธิบาท ซ่ึงเป็นสิ่งที่
จะทําให้การทํางานใดๆ ประสบความสําเร็จ ซ่ึงหมายถึงงานน้ันๆ วิริยะ ได้แก่ ความเพียร คือความ
มุ่ง ม่ันในการทํางานสิ่ ง ใดให้สํ า เร็จ  ความไม่ ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ  พระพุทธเจ้ าตรัส ว่า 
พระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์แห่งความเพียร เช่น ความเพียรท่ีเกิดจากตนเอง ความเพียรท่ีบุคคลอ่ืน
ช่วยกระตุ้น จิตตะ ได้แก่ เอาจิตฝักใฝ่ ต้ังจิตรบัรู้ในสิ่งท่ีกระทํา และทําในส่ิงน้ันด้วยความคิด ไม่ปล่อย
จิตให้ฟุ้งซ่าน เลื่อนลอย ใช้ความคิดในเร่ืองนั้นบ่อยๆ เสมอๆ ทํากิจการน้ันอย่างอุทิศตัวอุทิศใจ 
วิมังสา ได้แก่ การสอบสวน การพิจารณา การใคร่ครวญ ตรวจสอบข้อย่ิงหย่อน 
 สรุปได้ว่า อิทธิบาท หมายถึงคุณธรรมเครื่องให้บรรลุถึงความสําเร็จประโยชน์ ได้แก่ 
ฉันทะ หมายถึงผู้บริหารมีฉันทะ ความพอใจภาระหน้าท่ีการงานท่ีรับผิดชอบ วิริยะ หมายถึงผู้บริหาร
มีความพากเพียรพยายาม ทําติดต่อไม่ขาดตอน ทํางานต่อเนื่องจนประสบความสําเร็จ จิตตะ หมายถึง
ผู้บริหารมีความเข้าใจวัตถุประสงค์การเรียนการสอน วิมังสา หมายถึงผู้บริหารมีความสอดส่องเหตุผล 
การใช้ปัญญาสอบสวน พิจารณาใคร่ครวญข้อย่ิงหย่อน ข้อบกพร่องขัดข้องเป็นต้น 
 

                                         
  ๒๘ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 
นานมีบุ๊คส์พลับลิเคช่ันส์ จํากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๑๓๗๓. 
 ๒๙พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๖๐. 
  ๓๐สัญญา สัญญาวิวัฒน์, การบริหารจัดการแนวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์หนังสือแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๒๐. 



 ๓๑ 

 ๓. ประโยชน์ของอิทธิบาท ๔ 
  ผู้บริหารทําตามหลักอิทธิบาทแล้วเกิดผลสําเร็จได้ฉันใด การเรียนการสอนก็เป็นฉันนั้น
เหมือนกัน  ประโยชน์ของอิทธิบาทท่านหมายถึง คุณธรรมสําคัญท่ีคอยสกัดกั้น อุปสรรค 
เพ่ือความสําเร็จประโยชน์ ส่งเสริมกําลังใจ คอยผลักดันการทํางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซ่ึงตามหลัก
อิทธิบาท๓๑ คือคุณเครื่องให้สําเร็จความประสงค์ ๔ อย่างกล่าวคือ ฉันทะ พอใจรักใคร่ในสิ่งน้ัน วิริยะ 
เพียรหม่ันประกอบในสิ่งน้ัน จิตตะ เอาใจฝักใฝ่ในสิ่งน้ันไม่วางธุระ วิมังสา หม่ันตริตรองพิจารณา
เหตุผลในสิ่งนั้น นอกจากน้ันตามหลักอิทธิบาทท่านได้อธิบายว่า คุณเครื่องให้สําเร็จตามความประสงค์ 
หรืออุบายให้ถึงความสําเร็จเรียกว่าอิทธิบาท ความพอใจรักใคร่ในอันจะทําความดีช่ือว่าฉันทะ 
ความพอใจรักใคร่ในศิลปวิทยาที่ควรศึกษาก็ดี ในการประกอบกิจเคร่ืองเลี้ยงชีวิตก็ดี พึงสงเคราะห์เข้า
ในข้อน้ี ความเพียรประกอบความดีด้วยความกล้าหาญช่ือว่าวิริยะ ความบากบ่ันในการศึกษา
ศิลปวิทยาก็ดี ในการละอกุศลและเจริญกุศลเป็นต้นก็ดี ด้วยความกล้าหาญ ไม่กลัวความยากลําบาก 
พึงสงเคราะห์เข้าในข้อนี้ ความเอาใจฝักใฝ่ในความดีด้วยความต้ังใจ ไม่ว่างธุระ ช่ือว่าจิตตะ ความเอา
ใจใส่ในศิลปวิทยาก็ดี ในหน้าที่การงานเป็นต้นของตนก็ดี ในธรรมวินัยท่ีพึงศึกษาและปฏิบัติก็ดี 
พึงสงเคราะห์เข้าในข้อน้ี ความตริตรองพิจารณาเหตุผลสิ่งน้ันๆ ด้วยปัญญาช่ือว่าวิมังสา ความตริ
ตรองค้นคว้าเหตุผลในศิลปวิทยาท่ีควรศึกษาด้วยปัญญาก็ดี ในอาชีพที่ตนประกอบก็ดี ในหน้าที่การ
งานก็ดี ในธรรมวินัยก็ดี เพ่ือความรู้และความก้าวหน้าพึงสงเคราะห์เข้าในข้อนี้ แม้ข้อใดข้อหน่ึง
เกิดขึ้นเป็นประธาน เม่ือทําให้บริบูรณ์เต็มที่แล้วจะนําบุคคลให้บรรลุถึงสิ่งท่ีต้องประสงค์ โดยอิทธิบาท
เป็นหลักธรรมที่คอยสกัดกั้นอุปสรรคเพ่ือความสําเร็จ ส่งเสริมกําลังใจ คอยผลักดันการทํางานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ดังต่อไปน้ี 
 

                                         
  ๓๑พระมหาสมบุญ จิตฺตปญฺโญ, คู่มือสําหรับนักเรียนนักธรรมและธรรมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์เล่ียงเชียง, ๒๕๕๒), หน้า ๔๐. 



 ๓๒ 

 
แผนภาพที ่๒.๒ การจัดการเรียนการสอนตามหลักอิทธิบาท ๔ 

 
  จากแผนภาพที่ ๒.๒ การจัดการเรียนการสอนตามหลักอิทธิบาท ๔ เม่ือศึกษาข้อมูลแล้ว
จะเห็นได้ว่า ตามหลักการจัดการจะมีปัจจัยนําเข้า (Input) หมายถึงผู้บริหารจะต้องมีเข้าใจทรัพยากร
บริหารตามหลักอิทธิบาทว่า๓๒ เราทําทุกอย่างด้วยใจท่ีมีเมตตา มีปัญญา มองกระบวนการท่ีการ
ทํางาน ไม่ใช่เน้นที่ตัวคน หลายองค์กรมีความเครียด เน่ืองจากว่าผลท่ีเคยได้รับ ไม่เป็นเหมือนเดิม 
ท่ีเคยมี เคยเป็น เคยได้ เปลี่ยนไป ทําให้เกิดความทุกข์มาก ถ้าเราย้อนกลับมาดู องค์กรส่วนใหญ่เน้นท่ี
ผลลัพธ์ องค์กรเชิงพุทธเน้นท่ีกระบวนการ เน้นการทํางานในแต่ละขณะ ทํางานด้วยฉันทะ มีใจรักการ
ทํางาน วิริยะ มีความเพียรต้ังม่ันไม่ย่นย่อต่ออุปสรรค เป็นแรงผลักดันให้องค์กรก้าวข้ามอุปสรรคได้ 
จิตตะ การใช้พลังในสมองซีกขวา เป็นการใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ สร้างความแตกต่างกัน 
ตรงความใส่ใจ เราเป็นองค์กรท่ีทําแตกต่างจากองค์กรอ่ืนๆ และสุดท้ายคือ วิมังสา ลับคมเลื่อยอยู่
ตลอดเวลา ปรับปรุงเปล่ียนแปลงพัฒนาตนเองอยู่อย่างสมํ่าเสมอ ถ้าองค์กรใดมีหลักแบบนี้รับรองว่า
ประสบความสําเร็จแน่นอน มีกระบวนการ (Process) หมายถึงผู้บริหาร ต้องมีความขยันอุตสาหะ
หม่ันเพียร คือหลักอิทธิบาท คุณธรรมเป็นเหตุนําไปสู่ความสําเร็จประกอบด้วย ฉันทะ พอใจรักใคร่ใน
ส่ิงน้ัน วิริยะ เพียรประกอบสิ่งนั้น จิตตะ เอาใจฝักใฝ่ในสิ่งน้ันไม่ว่างธุระ วิมังสา หม่ันตริตรองพิจารณา
หาเหตุผลในสิ่งน้ัน คุณธรรมนี้จะเป็นแรงผลักดันให้บุคคลผู้ประพฤติไปสู่ความสําเร็จตามที่มุ่งหมายมี 
 

                                         
  ๓๒ดนัย จันทร์เจ้าฉาย, ปรัชญาเชิงพุทธ, วารสารการบริหารทรัพยากรบุคคล, สําหรับนักบริหารงาน
บุคคลมืออาชีพ, ปีท่ี ๓๐ เดือนมกราคม ฉบับท่ี ๑/๒๕๕๒ : ๑๓. 

ฉันทะ: ความพอใจ วิริยะ: ความเพียร 

ปัจจัยนําเข้า (Input) 

ปัจจัยนําออก (Output) 

วิมังสา: การตรวจสอบ จิตตะ: ความเข้าใจ 

ปัจจัยนําเข้าตามหลักอิทธิบาท ๔ 

กระบวนการ 
การจัดการ 
(Process) 



 ๓๓ 

อธิบายดังต่อไปน้ี๓๓ 
  ฉันทะ หมายถึงความต้องการที่จะทํา ความใฝ่ใจรักจะทําสิ่งน้ันอยู่เสมอ ปรารถนา 
จะทําให้ได้ผลดีย่ิงๆ ขึ้นไป เป็นอาการที่จิตใฝ่ปรารถนาอยากทําสิ่งนั้นด้วยความสุจริต อยากทําสิ่งดี
งามเพ่ือให้ความถูกต้องเกิดมีขึ้น อยากให้สิ่งนั้นๆ เข้าถึงหรือดํารงอยู่ในภาวะท่ีประณีตงดงาม เม่ือมี
ความใฝ่ใจใคร่จะทําเช่นน้ีคนเราก็จะมีความเพียรสร้างสรรค์ทําสิ่งน้ันให้สําเร็จลงได้ ความอยากทําที่
จัดเป็นฉันทะน้ีจะต่างจากความอยากที่จัดเป็นตัณหา ท่ีเป็นความอยากในทางสนองความต้องการทาง
กามารมณ์ อยากเป็นโน่นเป็นน่ีในทางทุจริตเป็นต้น ฉันทะน้ีเป็นคุณธรรมสําคัญในเบื้องต้นที่ผู้
ปรารถนาความเจริญพึงทําให้เกิดมีในตนเพ่ือขจัดความเกียจคร้านให้หมดไป แล้วใฝ่หาความ
เจริญก้าวหน้า หันมาเอาใจใส่ต่อกิจการท่ีทํา สามารถทําให้สมปรารถนาได้ ถ้าคนเราขาดฉันทะน้ีแล้ว 
ก็เท่ากับว่าประสบความล้มเหลวต้ังแต่ต้น เพราะไม่ปรารถนาแม้แต่จะลองทํา คนท่ีขาดฉันทะก็จะมี
แต่ความหมดกําลังใจ เบ่ืองานในหน้าที่ของตน ทอดทิ้งงาน กลายเป็นคนจับจด ทําไม่จริง ทิ้งงานน้ี 
คว้างานโน้น จนเอาดีไม่ได้สักอย่าง 
  วิริยะ หมายถึงความขยันหม่ันเพียรประกอบส่ิงนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน 
เอาธุระไม่ท้อถอย ความเพียรประกอบความดี บากบ่ันในการศึกษาศิลปวิทยา ความเพียรในการระวัง
ละอกุศล หรือความเพียรในการรักษากุศลเป็นต้น ด้วยความกล้าหาญ ไม่กลัวต่อความยากลําบาก 
โดยตระหนักตามพุทธภาษิตที่ว่า “วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ” คนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร คนท่ีมี
ความเพียรเท่ากับมีแรงหนุนเวลาทํางานก็ตาม จิตใจจะแน่วแน่ ม่ันคง พุ่งตรงต่อจุดหมาย ดังน้ัน  
นักทํางานหรือนักศึกษาควรปลูกนิสัยขยันหม่ันเพียรให้มีความเข้มแข็ง มีความบากบ่ันอย่างต่อเน่ือง 
กล้าสู้งานทุกประเภทท่ีสุจริตยุติธรรม ไม่ทําให้เกิดความเดือดร้อนทั้งแก่ตนและสังคม 
  จิตตะ หมายถึงความต้ังจิตรับรู้ ในสิ่ง ท่ี ทํา ทําสิ่ ง น้ันด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝ่  
ไม่ปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่าน เลื่อนลอย หม่ันใส่ใจ สนใจฝักใฝ่ในความดีด้วยความม่ันใจ ผู้ท่ีมีอิทธิบาทข้อน้ี
จะประกอบกิจการสิ่งใดก็จะทําด้วยความมีชีวิตชีวา มีความกระตือรือร้น สดช่ืนอยู่ในขณะท่ีทํางาน
เสมอ หรือเรียกว่ามีกะจิตกะใจทํางาน การท่ีคนเรามีความคิดผูกพันจดจ่อสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  
คนผู้นั้นจะไม่สนใจรับรู้เรื่องอ่ืน ย่อมเป็นเหตุให้เกิดสมาธิพร้อมกับความคิดจดจ่อสนใจน้ัน อย่างไรก็
ตาม การทํางานทุกอย่างย่อมมีความผิดพลาด เพราะคนท่ีไม่มีความผิดพลาดคือคนที่ไม่ได้ทําอะไรเลย  
แต่งานของผู้มีอิทธิบาทคือจิตตะน้ีจะมีความผิดพลาดน้อยมาก ผลงานที่ทําสําเร็จลงก็มีผลเป็นท่ี
น่าสนใจอย่างย่ิง 

                                         
 ๓๓แก้ว ชิดตะขบ, พุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ, ๒๕๕๐), หน้า ๙๕.  



 ๓๔ 

  วิมังสา หมายถึงความหม่ันใช้ปัญญาพิจารณา ตรวจสอบข้อย่ิงหรือหย่อนในสิ่งท่ีทํานั้น
โดยมีการวางแผน คิดค้นหาวิธีแก้ไขปรับปรุงอยู่เสมอ การท่ีคนเราใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ  
ตรวจตราหาเหตุผลในเรื่องใดเรื่องหน่ึง โดยคิดหาเหตุผลและสอบสวนเช่นน้ี ย่อมช่วยรวมจิตใจให้คอย
กําหนดติดตามเร่ืองท่ีพิจารณาอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ท้ังยังเป็นเหตุให้จิตแน่วแน่ แล่นไปด่ิงไปกับ
เรื่องที่พิจารณานั้นโดยไม่ฟุ้งซ่าน ไม่วอกแวก เม่ือพิจารณาแล้วพบข้อบกพร่องก็รีบแก้ไขทําให้ดีย่ิงขึ้น 
 สรุปได้ว่า อิทธิบาท ๔ เป็นหลักธรรมท่ีคอยสกัดกั้นอุปสรรค เพ่ือส่งเสริมความสําเร็จ
ประโยชน์ ส่งเสริมกําลังใจ คอยผลักดันการทํางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ความพอใจรักใคร่ในอันจะทํา
ความดีช่ือว่าฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในศิลปวิทยาท่ีควรศึกษาเพ่ือประกอบอาชีพช่ือว่าวิริยะ ความ
บากบั่นในการศึกษาศิลปวิทยาด้วยความกล้าหาญไม่กลัวความยากลําบากช่ือ ว่า จิตตะ 
ความเอาใจใส่ในศิลปวิทยาในหน้าท่ีการงานเป็นต้นของตนด้วยปัญญาช่ือว่าวิมังสา  
 
 ๔. การประยุกต์ใช้อิทธิบาท ๔  
  ผู้บริหารควรจะมีความรู้ความเข้าใจหลักอิทธิบาทท่ีเป็นประเด็นสําคัญ ซ่ึงใช้เป็น
หลักการศึกษาเล่าเรียน เป็นข้อปฏิบัติท่ีนักศึกษาควรจะศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์ นักศึกษา
จะต้องมีวิจารณญาณ กล่ันกรองหลักอิทธิบาทไปใช้ศึกษาเล่าเรียนเพ่ือเป็นดรรชนีบ่งช้ีถึงความสําเร็จ 
เพ่ือให้เกิดผลเป็นเครื่องจูงใจ คือ ฉันทะ ความพอใจ วิริยะ ความเพียร จิตตะ ความเอาใจฝักใฝ่ 
วิมังสา ความไตร่ตรอง พิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผล๓๔ 
  หลักอิทธิบาท หมายถึงคุณธรรมที่นําไปสู่ความสําเร็จมี ๔ ประการ คือ ฉันทะ  
ความพอใจ วิริยะ ความเพียร จิตตะ ความมีจิตมุ่งม่ัน วิมังสา ความไตร่ตรอง ซ่ึงอิทธิบาทน้ี  
เป็นคุณธรรมสนับสนุนให้การทํางานทุกอย่างสําเร็จ ฉันทะจะทําให้คนเราเกิดความต้องการท่ีจะ
ทํางานอยู่เสมอและปรารถนาจะให้ได้ผลดีย่ิงขึ้นไป วิริยะจะทําให้คนเราลงมือทําและทําด้วยความ
พยายามอย่างต่อเน่ือง จิตตะจะทําให้คนเราซ่ึงกําลังลงมือทําอยู่น้ันมีจิตมุ่งม่ันไม่เลื่อนลอยไม่ฟุ้งซ่าน 
วิมังสาจะทําให้คนรู้เรารอบคอบ รู้จักใคร่ครวญหาเหตุผลและวิธีการต่างๆ ในการทํางาน๓๕ ท่านผู้รู้ได้
อธิบายขยายความว่า การปฏิบัติธรรมของบุคคล ๔ จําพวก อันถึงที่สุดแห่งความสําเร็จ คือพวกท่ี ๑ 
อาศัยฉันทะอยู่ เม่ือมีความต้องการด้วยฉันทะในกุศลธรรมของผู้ใคร่เพ่ือจะปฏิบัติมีอยู่ เขาก็กระทํา
ฉันทะให้เป็นใหญ่ทําฉันทะให้เป็นธุระ ทําฉันทะให้เป็นหัวหน้าด้วยคิดว่า “เราจะทําโลกุตตระธรรมให้
เกิดขึ้น ความหนักใจของเราด้วยการเกิดขึ้นแห่งฉันทะนี้ไม่มี” ดังนี้ แล้วจึงทําโลกุตตระธรรมให้เกิดขึ้น 

                                         
  ๓๔พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), การบริหารวัด, (นครปฐม : บริษัทเพชรเกษมการพิมพ์ 
จํากัด, ๒๕๕๑), หน้า ๑๑๙. 
  ๓๕พระสุธีวรญาณ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ), คู่มือปฏิบัติธรรมวันพระและวันอาทิตย์, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท เอ-พริ้นท์ แอนด์ แพ็ค จํากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๖๙. 



 ๓๕ 

พวกท่ี ๒ อาศัยวิริยะ พวกท่ี ๓ อาศัยจิต พวกที่ ๔ อาศัยปัญญา อุปมาเหมือนกับบุตรของอํามาตย์ ๔ 
คน ปรารถนาลําดับแห่งยศฐาบรรดาศักด์ิแล้ว เที่ยวไปอยู่ คนท่ีหน่ึงอาศัยการบํารุง คือเม่ือมีความ
ต้องการลําดับแห่งยศฐาบรรดาศักด์ิจึงคิดว่า “เราจะได้ลําดับยศฐาบรรดาศักด์ิ” ดังนี้ แล้วอาศัยการ
บํารุง เพราะความท่ีตนเป็นผู้มีปกติทําความไม่ประมาทในการบํารุง คนท่ีสอง แม้มีความไม่ประมาท
ในการบํารุงแล้วยังคิดว่า “บางคน เม่ือสงครามเกิดขึ้น ย่อมไม่อาจเพ่ือจะต้ังม่ัน ก็แลประเทศชายแดน
แห่งพระราชาจะกําเริบแน่แท้ เม่ือประเทศชายแดนกําเริบแล้ว เราจะกระทําการงานในหน้าท่ีแห่งรถ 
จะทําให้พระราชาพอพระทัยแล้ว ก็จะนํามาซ่ึงลําดับแห่งยศฐาบรรดาศักด์ิ” ดังน้ีแล้วอาศัยซ่ึงความ
เป็นผู้กล้าหาญ คนท่ีสาม แม้เป็นผู้กล้าหาญมีอยู่ก็คิดว่า “บางคนเป็นผู้มีชาติตํ่า คนทั้งหลาย เม่ือให้
ลําดับแห่งยศฐาบรรดาศักด์ิ เขาจะให้แก่เราเพราะชําระชาติแล้ว” ดังน้ีช่ือว่าอาศัยแล้วซ่ึงชาติ คนท่ีสี่ 
แม้มีชาติก็คิดว่า “บางคนไม่มีความรู้มีอยู่ เม่ือการงานท่ีจะพึงกระทําด้วยความรู้ เกิดขึ้นแล้ว เราผู้มี
ความรู้จะให้พระราชานํามาซ่ึงลําดับแห่งยศฐาบรรดาศักด์ิน้ัน” ดังน้ี จึงช่ือว่าอาศัยแล้วซ่ึงความรู้ 
 หลักอิทธิบาท จัดเป็นคุณธรรมสู่ความสําเร็จ ๔ อย่าง คือ ฉันทะ พอใจทําด้วยใจ วิริยะ 
ขยันทํากล้าทํา จิตตะ ทําด้วยความสนใจเอาใจใส่มุ่งม่ันเต็มใจ วิมังสา รู้จักตรองเลือกแต่เนื้อๆ เอาแต่
สาระรู้จักสลัดความคิดปรุงแต่งท้ิงได้ อยู่กับใจที่บริสุทธ์ิล้วนๆ๓๖ ซ่ึงหลักธรรมส่งเสริมความขยัน
อุตสาหะหม่ันเพียรคืออิทธิบาท เป็นเหตุนําไปสู่ความสําเร็จ คือ ฉันทะ พอใจรักใคร่ในสิ่งน้ัน วิริยะ 
เพียรประกอบสิ่งนั้น จิตตะ เอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้นไม่วางธุระ วิมังสา หม่ันตริตรองพิจารณาหาเหตุผลใน
ส่ิงน้ัน คุณธรรมน้ีจะผลักดันให้บุคคลผู้ประพฤติไปสู่ความสําเร็จ มีอธิบายขยายความดังต่อไปน้ี๓๗ 
 ฉันทะ หมายถึงผู้บริหารต้องมีความใฝ่ใจรักจะทําสิ่งนั้นอยู่เสมอ ปรารถนาจะทําให้
ได้ผลดีย่ิงๆ ขึ้นไป เป็นอาการที่จิตใฝ่ปรารถนาอยากทําสิ่งน้ันด้วยความสุจริต อยากทําสิ่งดีงามเพ่ือให้
ความถูกต้องเกิดขึ้น อยากให้สิ่งน้ันๆ เข้าถึงหรือดํารงอยู่ในภาวะท่ีประณีตงดงาม เม่ือมีความใฝ่ใจใคร่
จะทําเช่นนี้คนเราก็จะมีความเพียรสร้างสรรค์ ทําสิ่งน้ันให้สําเร็จลง ความอยากทําท่ีจัดเป็นฉันทะนี้จะ
ต่างจากความอยากท่ีจัดเป็นตัณหา ท่ีเป็นความอยากทางกามารมณ์ อยากเป็นโน่น เป็นน่ี ในทาง
ทุจริตเป็นต้น ฉันทะนี้เป็นคุณธรรมสําคัญในเบ้ืองต้นที่ผู้ปรารถนาความเจริญพึงทําให้เกิดเพ่ือขจัด
ความเกียจคร้านให้หมดไป แล้วใฝ่หาความเจริญก้าวหน้า หันมาเอาใจใส่ต่อกิจการที่ทํา สามารถทําให้
สมปรารถนาได้ ถ้าคนเราขาดฉันทะน้ีแล้วก็เท่ากับว่าประสบความล้มเหลวตั้งแต่ต้น เพราะไม่
ปรารถนาแม้แต่จะลองทํา คนท่ีขาดฉันทะก็จะมีแต่ความหมดกําลังใจ เบื่องานในหน้าที่ของตน 
ทอดทิ้งงาน กลายเป็นคนจับจด ทําไม่จริง ท้ิงงานน้ี คว้างานโน้น จนเอาดีไม่ได้สักอย่าง 

                                         
 ๓๖พระสุริยา มหาปญฺโญ, การรู้ธรรมแบบรู้แจ้ง, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ใยไหม, ๒๕๕๑),  
หน้า ๔๗. 
 ๓๗แก้ว ชิดตะขบ, พุทธธรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ, หน้า ๙๒.  



 ๓๖ 

 วิริยะ หมายถึงผู้บริหารต้องมีความขยันหม่ันเพียรประกอบสิ่งน้ันด้วยความพยายาม 
เข้มแข็ง อดทน ความเพียรประกอบความดี ความบากบ่ันในการศึกษาศิลปวิทยา ความเพียรในการ
ระวังละอกุศล ความเพียรในการรักษากุศลเป็นต้นด้วยความกล้าหาญ ไม่กลัวต่อความยากลําบาก  
คนที่มีความเพียรเท่ากับมีแรงหนุนเวลาทํางาน จิตใจจะแน่วแน่ ม่ันคง พุ่งตรงต่อจุดหมาย  
 จิตตะ หมายถึงผู้บริหารต้องมีความต้ังจิตรับรู้ในสิ่งที่ทําและทําส่ิงน้ันด้วยความคิด 
เอาจิตฝักใฝ่ ไม่ปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่าน เลื่อนลอย หม่ันใส่ใจ สนใจฝักใฝ่ในความดีด้วยความม่ันใจ ผู้ท่ีมี
อิทธิบาทข้อน้ีจะประกอบกิจการสิ่งใดก็จะทําด้วยความมีชีวิตชีวา กระตือรือร้น สดช่ืนอยู่ในขณะท่ี
ทํางานเสมอเรียกว่ามีกะจิตกะใจทํางาน การท่ีคนเรามีความคิดผูกพันจดจ่อสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
คนผู้นั้นจะไม่สนใจรับรู้เรื่องอ่ืนๆ ย่อมเป็นเหตุให้เกิดสมาธิพร้อมกับความคิดจดจ่อสนใจนั้น อย่างไร 
ก็ตาม การทํางานทุกอย่างย่อมมีความผิดพลาด เพราะคนที่ไม่มีความผิดพลาดคือคนท่ีไม่ได้ทําอะไร
เลย แต่งานของผู้มีอิทธิบาทคือจิตตะน้ีจะมีความผิดพลาดน้อยมากและผลงานที่ทําสําเร็จลงก็มีผลเป็น
ท่ีน่าสนใจอย่างย่ิง  
  วิมังสา หมายถึงผู้บริหารต้องมีความใคร่ครวญ ตรวจสอบข้อย่ิงหย่อนในสิ่งที่ทําน้ันโดยมี
การวางแผนอยู่เสมอ การท่ีคนเราใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง โดยคิดหาเหตุผลและ
สอบสวนเช่นน้ี ย่อมช่วยรวมจิตใจให้คอยกําหนดติดตามเรื่องท่ีพิจารณาอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ท้ังยัง
เป็นเหตุให้จิตแน่วแน่แล่นไปด่ิงไปกับเรื่องท่ีพิจารณา เม่ือพิจารณาแล้วพบข้อบกพร่องของงานก็รีบ
แก้ไขทําให้ดีย่ิงขึ้น 
 หลักอิทธิบาท ท่านกําหนดเป็นหัวใจของผู้ต้องการความสําเร็จที่ต้องมีความเข้าใจ ต้ังใจ 
เต็มใจและสนใจในสิ่งที่ทําน้ันๆ โดยใช้คําย่อว่า “ฉ วิ จิ วิ” สรุปเป็นคําคล้องจ้องเพ่ือให้จําง่ายว่ามีใจ
รัก พากเพียรทํา เอาจิตฝักใฝ่ ใช้ปัญญาสอบสวน ในอิทธิบาทท้ัง ๔ ฉันทะนับว่าสําคัญท่ีสุดเพราะเม่ือ
ฉันทะเกิดขึ้นแล้ว อิทธิบาทอีกข้อย่อมเกิดตาม ดังนั้น ฉันทะจึงนับเป็นพ้ืนฐานนําไปสู่ความสําเร็จท่ี
สําคัญ 



 ๓๗ 

แผนภาพที ่๒.๓ การประยุกต์ใช้ตามหลักอิทธิบาท ๔ 
 
 จากแผนภาพที่ ๒.๓ การประยุกต์ใช้ตามหลักอิทธิบาท ๔ เม่ือศึกษาข้อมูลแล้วจะเห็นได้
ว่า ผู้บริหารได้แบ่งการดําเนินการขององค์การเป็นระบบการทํางาน เช่น ปัจจัยนําเข้า (Input) 
หมายถึงปัจจัยนําเข้าไปสู่ระบบการบริหาร ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ วัตถุอุปกรณ์ และการจัดการ 
กระบวนการบริหาร (Process) หมายถึงขั้นตอนการนําทรัพยากรขององค์การมาดําเนินการแปร
สภาพอย่างเป็นกระบวนการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การช้ีนํา และการควบคุมปัจจัยท่ีมี
ผลต่อการจัดการทั้งปวง ปัจจัยนําออก (Output) หมายถึงผลผลิตสิ่งของท่ีได้จากการแปรสภาพ 
ประกอบด้วยผลผลิต นักเรียน ครู อาจารย์ ผลกําไร การบริการ และประสิทธิภาพ 
 สรุปได้ว่า หลักอิทธิบาท ๔ คุณเคร่ืองให้ถึงความสําเร็จ คือฉันทะ หมายถึงผู้บริหารต้อง
มีความใฝ่ใจรักจะทําสิ่งนั้นอยู่เสมอและปรารถนาจะทําให้ได้ผลดีย่ิงๆ ขึ้นไปเป็นอาการที่จิตใฝ่
ปรารถนาอยากทําสิ่งน้ันด้วยความสุจริต วิริยะ หมายถึงผู้บริหารต้องมีความขยันหม่ันเพียรประกอบ
ส่ิงนั้นด้วยความพยายาม จิตตะ หมายถึงผู้บริหารต้องมีความต้ังจิตรับรู้ในสิ่งที่ทําและทําสิ่งนั้นด้วย
ความคิด ผู้ที่มีอิทธิบาทข้อน้ีจะประกอบกิจการสิ่งใดก็จะทําด้วยความมีชีวิตชีวา มีความกระตือรือร้น 
สดช่ืนอยู่ในขณะท่ีทํางานเสมอเรียกว่ามีกะจิตกะใจทํางาน วิมังสา หมายถึงผู้บริหารต้องมีความม่ันใช้
ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญการงานโดยมีการวางแผนบุคลากร งบประมาณ วัตถุอุปกรณ์ และการ
จัดการ  

ฉันทะ: ความพอใจ วิริยะ: ความเพียร 

ปัจจัยนําเข้า (Input) คน เงินทุน  
วัตถุอุปกรณ์ และการจัดการ 

ปัจจัยนําออก (Output) ผลผลิตนักเรียน  
ครู การบรกิาร ประสิทธิภาพ 

 

วิมังสา: การตรวจสอบ จิตตะ: ความเข้าใจ 

การประยุกต์ใช้ตามหลักอิทธิบาท ๔ 

การวางแผน 
การจัดองค์การ 
การชี้นํา/ภาวะผู้นํา 

การควบคุม 



 ๓๘ 

 ๕. หลักอิทธิบาทกับการเรียนการสอน 
 หลักอิทธิบาทกับการเรียนการสอน เช่น การจัดการตามหลักสูตร การสรรหาครูอาจารย์ 
การคัดเลือกนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน และปัจจัยท่ีผลต่อการศึกษา ซ่ึงหลักการบริหารยุค
ใหม่มีมุมมองถึงการบริหารให้สําเร็จโดยอาศัยคนอื่นๆ หรือศิลปะการทํางานให้สําเร็จโดยอาศัยคน
อ่ืนๆ สอดคล้องตามหลักธรรมเพ่ือการบริหารตน การบริหารคน และการบริหารงาน มีรายละเอียด
ดังน้ี 

แผนภาพท่ี ๒.๔ หลักอิทธิบาทกับการเรียนการสอน 
 
  จากแผนภาพที่ ๒.๔ หลักอิทธิบาทกับการเรียนการสอน เม่ือศึกษาข้อมูลแล้วจะเห็นได้
ว่า การบริหารงานไม่ให้เกิดความเดือดร้อน วุ่นวาย เสียหายอันเป็นหลักสําคัญท่ีจะประคับประคอง
รองรับ ส่งเสริมหลักการและหลักวิชาการให้เป็นไปเพ่ือคุณประโยชน์และความสุขท้ังแก่ตน แก่คน 
แก่งาน และองค์กร อันท่ีจริง การบริหารตน ผู้บริหารท่ีดีต้องสามารถบริหารควบคุมตนเองให้ดี
เสียก่อนจึงจะสามารถบริหารคนอื่นๆ พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้พุทธบริษัท มีความศรัทธาในการ
พัฒนาตนเอง๓๘ รู้จักควบคุมตนเองโดยใช้หลักอิทธิบาท ๔ เป็นแนวทางให้คนงานในบริษัทปฏิบัติตาม
หลักการ โดยดําเนินงานตามผู้ใหญ่ในองค์กร ตามพระดํารัสว่าให้ท่องเท่ียวไปในทางอันเป็นโคจรแห่ง
บิดาของตน ซ่ึงท่านเหล่าน้ันมีประสบการณ์มาก่อน มุ่งให้ผู้บังคับบัญชา มุ่งพัฒนาตนเอง ให้มีบทบาท
และหน้าที่ โดยทรงเปรียบเทียบด้วยการเกิดขึ้นของเจ้าจักรพรรด์ิ ผู้บริหารจะต้องยึดหลัก
ธรรมาธิปไตย คือถือความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม เหตุผล หลักการ กฎกติกาท่ีชอบธรรมเป็น

                                         
  ๓๘พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ภาวะผู้นําเชิงพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมสภา, 
๒๕๕๒), หน้า ๓๗. 

การบริหารตน คน และงาน 

การวางแผน การจัดองค์การ 
การช้ีนํา การควบคุม 

หลักอิทธิบาท ๔ 
๑. ฉันทะ ความพอใจ 
๒. วิริยะ ความเพียรพยายาม 
๓. จิตตะ ความเข้าใจงาน 
๔. วิมังสา ความเอาใจใส่ดูแล 

บุคลากรมีความรู้ดี  
ทํางานได้เร็วทันเวลา 
ผลงานดีมีคุณภาพ  
มีประสิทธิภาพ 

ปัจจัยนําเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ปัจจัยนําออก (Output) 

ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 

หลักอิทธิบาท ๔ 



 ๓๙ 

บรรทัดฐาน เคารพธรรม เชิดชูธรรม นิยมธรรม ต้ังอยู่ในธรรม ประพฤติธรรมด้วยตนเอง แน่นอนว่า
การครองตน ควบคุมตนนั้น เป็นธรรมชาติท่ีสําคัญย่ิงของมนุษย์ โดยเฉพาะการควบคุมทวารท้ัง ๓ 
ได้แก่ มโมทวาร ทางใจ วจีทวาร ทางวาจา และกายทวาร ทางกาย นอกจากน้ัน การดูแลการ
ปฏิบัติงานนําไปสู่เป้าหมายของงานในอนาคต คือการประสานงานด้านต่างๆ ขององค์กร เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือ ดําเนินการไปสู่เป้าหมายขององค์กร ต้องมีความเข้าใจ กระทําด้วยปัญญา เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์และความสุขแก่ตนเองและผู้อ่ืน การบริหารตนให้เกิดความรู้ความฉลาด สามารถในภารกิจ
ท่ีตนจะต้องจัดต้องทํา เพ่ือนําเอาคุณสมบัติเหล่านั้นไปบริหารคนอื่น องค์กร สถาบันต่างๆ ในกาล
ต่อไป ใครที่ขาดความสามารถในการบริหารตน ย่อมไม่สามารถบริหารใครหรืออะไรได้ บุคคลควรรู้
ตามความเป็นจริงว่า ตนมีฐานะ ความรู้ความสามารถ ความถนัด มีจุดแข็ง จุดอ่อนอย่างไร ซ่ึงต้อง
กําหนดบทบาทให้เหมาะสมกับสภาพที่แท้จริงของตน ตลอดจนปรับปรุงพัฒนาตนให้มีศักยภาพ 
  การบริหารคน ผู้บริหารสามารถบริหารตนได้ดีแล้วก็จะพัฒนาไปสู่การบริหารบุคคลหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชา หมายถึงการทํางานในหน่วยงานหรือในองค์กรต่างๆ คนเป็นปัจจัยตัวแรกที่สําคัญ 
ตามคําท่ีท่านผู้รู้ได้กล่าวว่า การบริหารคนเป็นเรื่องยากท่ีสุด เพราะคนกลับกลอก โกหก หลอกลวงได้ 
มีกิเลสตัญหา ความโง่ของคนที่จะมาร่วมงาน คน (Man) เป็นปัจจัยสําคัญท่ีสุดขององค์กร ผู้บริหาร
คนในองค์กรดีพอขนาดไหน ทําอย่างไร จึงจะครองใจคนในหน่วยงานและองค์กร สิ่งท่ีควรจะนํามาใช้
ในองค์กรน่าจะเป็นเรื่องมนุษยสัมพันธ์ กล่าวโดยหลักการ ได้แก่ การจัดสรรผลประโยชน์ร่วมกัน 
หมายถึงการประสานประโยชน์ มนุษย์จะทํางานด้วยกันได้ก็ต่อเม่ือมีผลประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น
ผลประโยชน์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัน การยอมรับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล หมายถึงการบริหารธุรกิจ สิ่งท่ีแน่นอนท่ีสุดว่า มนุษย์แต่ละคนจะมี
ลักษณะพิเศษเฉพาะของตนเอง จึงขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดู การศึกษา วัฒนธรรม ค่านิยม ความเช่ือและ
ศาสนา ดังน้ัน ผู้บริหารจะต้องใช้เทคนิคในการจูงใจให้เกิดความพึงพอใจในการทํางานให้เหมาะสมกับ
แต่ละคน ตามคํากล่าวท่ีว่า การบรรจุแต่งต้ังบุคคลให้ตรงกับงาน การใช้เทคนิคการจูงใจ สิ่งท่ีเป็น
คําตอบได้ดีท่ีสุด ก็คือการให้เงินเดือนเพ่ิม การเลื่อนตําแหน่งหน้าท่ี การชมเชยให้กําลังใจ การให้
เกียรติและความภาคภูมิใจ บทบาทและหน้าท่ี อํานาจความรับผิดชอบ การดํารงชีพในฐานะบุคลากร
คนหน่ึงในหน่วยงานหรือในองค์กรนั้นๆ การยอมรับในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ หมายถึงมนุษย์ทุกคน
ย่อมต้องการความทัดเทียมกัน ต้องการได้รับการปฏิบัติต่อกันด้วยความนับถือซ่ึงกันและกัน ผู้บริหาร
ควรคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนมาใช้เป็นฐานของการสร้างบรรยากาศ เพ่ือศักด์ิศรีของความเป็น
มนุษย์ โดยผู้บริหารควรคํานึงถึงหลักเอาใจเขามาใส่ใจเรา และปฏิบัติต่อเขาเหมือนที่ต้องการให้เขา
ปฏิบัติต่อเรา 
  การบริหารงาน คนกับงานเป็นสิ่งที่คู่กัน ถ้านักบริหารสามารถจัดการกับตนเองและ 
คนอ่ืนได้ดี ก็จะนําไปสู่ความสําเร็จของการบริหารอย่างแน่นอน การดําเนินงานควรจะมีการสอบถาม 



 ๔๐ 

ปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาผู้ ท่ี มีประสบการณ์ก่อน เพ่ือให้รู้ ชัดเสียก่อน ควรประกอบหรือไม่  
เพ่ือประโยชน์สุขหรือไม่ แล้วประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปโดยถูกต้อง เพราะหากไม่ยึดหลักการดังกล่าว
แล้วดําเนินงาน ตัดสินใจตามแนวทางของตนเพียงอย่างเดียว อาจเกิดการผิดพลาด สําหรับทรัพยากร
การบริหารน้ัน ผู้บริหารจะต้องแสดงบทบาทและหน้าท่ีให้เหมาะสมตามภูมิความรู้ความสามารถ
ทักษะและประสบการณ์ 
 สรุปได้ว่า หลักอิทธิบาทกับการเรียนการสอน หมายถึงการทํางานให้สําเร็จโดยอาศัยคน
อ่ืน ศิลปะการทํางานให้สําเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน สอดคล้องตามหลักธรรมเพ่ือการบริหารตน ผู้บริหารท่ี
ดีต้องสามารถบริหารควบคุมตนเองให้ดีเสียก่อน จึงจะสามารถบริหารคนอ่ืนได้ พระพุทธเจ้าตรัสให้
พุทธบริษัทมีความศรัทธาในการพัฒนาตนเอง ผู้บริหารสามารถบริหารตนได้ดีแล้วก็จะพัฒนาไปสู่การ
บริหารบุคคล คนกับงานเป็นสิ่งท่ีคู่กัน ถ้านักบริหารสามารถจัดการกับตนเองและคนอื่นได้ดีก็จะ
นําไปสู่ความสําเร็จอย่างแน่นอน 
 
 ๒.๒.๒ แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 
 แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เม่ือทบทวนแนวคิดท่ี
เกี่ยวข้องแล้วได้ทราบว่า นักวิชาการได้ให้คํานิยามและความหมายที่สอดคล้องและแตกต่างกัน  
ซ่ึงความคิดเห็นดังกล่าว ผู้วิจัย จักได้นําเสนอข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม 
ตามลําดับขั้นตอน ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
  ๑. ความหมายการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม 
 การบริหาร คือศิลปะในการทํางานให้สําเร็จโดยอาศัยความร่วมมือจากบุคคลอ่ืน คําว่า
การบริหารหมายถึงการทํางานของคณะบุคคลต้ังแต่สองคนข้ึนไป ร่วมมือกันปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุถึง
วัตถุประสงค์ท่ีต้ังเอาไว้ร่วมกัน หมายถึงกระบวนการทางสังคมในเรื่องของโครงสร้าง เป็นความสําคัญ
ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาตามลําดับขั้นตอนของสายบังคับบัญชา เป็นขั้นตอนของ
หน่วยงานที่ระบุหน้าท่ีเด่นชัด มีความรับผิดชอบเป็นเคร่ืองอํานวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือให้งานนั้น
สําเร็จตามเป้าหมาย การปฏิบัติเป็นกระบวนการบริหารในสถานการณ์ท่ีบุคคลต่อบุคคลกําลังมี
ปฏิสัมพันธ์ การร่วมทําปฏิกิริยาเก่ียวข้องซ่ึงกันและกัน ความหมายของการบริหารนั้นหมายถึงการ
แก้ไขปัญหาให้บรรลุเป้าหมาย ตามลักษณะของการแก้ไขปัญหา อาจดําเนินไปในรูปของการตัดสินใจ
และการปฏิบัติงานก็ได้ เพราะฉะนั้น การบริหารคือการนําทรัพยากรมาใช้ดําเนินงานตาม
กระบวนการจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ๓๙ การบริหาร หมายถึงการ
ใช้ศาสตร์และศิลป์ นําทรัพยากรมาประกอบการบริหารให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีได้กําหนดไว้อย่างมี

                                         
 ๓๙กมล รอดคล้าย, คู่มือการบริหารวัด, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๕๓), หน้า ๙๙. 



 ๔๑ 

ประสิทธิภาพ๔๐ สาระสําคัญของการบริหาร  ไ ด้แก่  การบริหารเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่ ง  
เป็นกระบวนการทางสังคม เป็นการตัดสินใจ การสั่งการ การปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคลต้ังแต่สองคน
ขึ้นไป เป็นการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน๔๑   
 หลักการบริหารบุคคลกล่าวคือหลักการได้คนดีมีฝีมือมาทํางานหรือหลักการคัดเลือก 
บรรจุ แต่งต้ังและมอบหมายงาน หลักการบํารุงรักษาคนท่ีมีอยู่แล้วหรือบรรจุไว้แล้วให้อยู่กับ
หน่วยงานตลอดไปด้วยความสุขที่จะอยู่ หลักการโยกย้ายคนท่ีหน่วยงานไม่พึงปรารถนาโดยไม่ผิด
ระเบียบและก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน หลักการพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพและ 
เป็นประโยชน์กับหน่วยงาน๔๒ สําหรับกระบวนการ หมายถึงตัวช้ีวัดการบริหารจัดการท่ีประกอบด้วย
การดําเนินงานหลายขั้นตอนที่หน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐพึงดําเนินการ หมายถึงตัวช้ีวัดท่ี
ประกอบด้วยหลายขั้นตอนที่อยู่ในระบบการบริหารจัดการ โดยนําแต่ละขั้นตอนมาใช้เป็นเครื่องมือใน
การปรับเปลี่ยนปัจจัยนําเข้าให้เป็นปัจจัยนําออกหรือผลผลิตตามเป้าหมายของหน่วยงานเรียกว่า
พอลค์ (POLC) ประกอบด้วยขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) 
การช้ีนํา (Leading) และการควบคุม (Controlling) การบริหารจัดการโรงเรียนเป็นแหล่งพัฒนา
ประชากรของประเทศท่ีสําคัญย่ิง เป็นหน่วยงานท่ีใช้คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ จํานวนมากมาย หากการ
บริหารจัดการในโรงเรียนขาดประสิทธิภาพ ผลผลิตของโรงเรียนคือนักเรียนท่ีสําเร็จออกไปย่อมมี
คุณภาพตํ่า ซ่ึงส่งผลต่อการพัฒนาประเทศไม่มีคุณภาพตามไปด้วย๔๓ 
 การบริหารโรงเรียน หมายถึงกิจกรรมต่างๆ ท่ีบุคคลต้ังแต่สองคนข้ึนไปร่วมมือกัน
ดําเนินการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างท่ีบุคคลร่วมกําหนด โดยใช้
กระบวนการอย่างมีระเบียบ ใช้ทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่างๆ ท่ีเหมาะสม ผู้บริหารโรงเรียนมี
ภารกิจที่ต้องปฏิบัติหน้าท่ีทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ดําเนินงานให้โอกาสการศึกษา บริหารงาน
บุคลากรในโรงเรียน บริหารงานเก่ียวกับชุมชนและการประชาสัมพันธ์ บริหารงานเกี่ยวกับอาคาร
สถานที่ ธุรการ การเงินและการให้บริการ๔๔ 
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 ๔๒ 

  สรุปได้ว่า ความหมายการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม คือศิลปะการทํางานให้สําเร็จ
โดยอาศัยความร่วมมือจากบุคคลอ่ืน การบริหาร หมายถึงการใช้ศาสตร์และศิลป์ นําทรัพยากรมา
ประกอบการบริหารให้บรรลุวัตถุประสงค์ สาระสําคัญของการบริหาร ได้แก่ การวางแผน การจัด
องค์การ การช้ีนํา และการควบคุมการบริหารจัดการพัฒนาประชากรท้ังคน เงิน วัสดุอุปกรณ์  
 
 ๒. แนวคิดการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม 
 การบริหารการศึกษา หมายถึงกิจกรรมที่บุคคลหลายคนร่วมกันดําเนินการ เพ่ือพัฒนา
สมาชิกของสังคมในทุกๆ ด้าน นับแต่บุคลิกภาพ ความรู้ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม 
เพ่ือให้มีค่านิยมตรงกันกับความต้องการของสังคม กระบวนการที่อาศัยสิ่งแวดล้อมให้มีผลต่อ
ทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคอย่างเหมาะสม เพ่ือให้บุคคลพัฒนาไปตรงตามเป้าหมายของสังคมที่ตน
ดําเนินชีวิตอยู่๔๕ การบริหารการศึกษาเป็นกิจกรรมที่สลับซับซ้อนกว่าการบริหารอ่ืนๆ จึงต้องอาศัย
รูปแบบการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ รูปแบบท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสังคม เป็นมาตรฐานที่
สากลยอมรับ คือการบริหารโดยองค์กรคณะบุคคล การบริหารระบบนี้จะจัดให้คณะกรรมการมีส่วน
ร่วมในการวินิจฉัยช้ีขาด กําหนดนโยบายสําคัญๆ มีความละเอียดถี่ถ้วนในการตัดสินใจ เพราะการ
บริหารเป็นกิจกรรมของกลุ่ม มีระบบและระเบียบในการทํางาน มีการประสานงานและแบ่งภาระ
รับผิดชอบ การบริการรัฐกิจ ผู้บริหารต้องทํางานกับคน ความสําเร็จคือการร่วมกับคนอ่ืนทํางาน 
บริหารการศึกษาจึงควรบริหารในฐานะกิจกรรมเชิงมนุษย์สัมพันธ์เป็นหลักการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายใน
สังคมเข้ามาบริหาร โดยผู้บริหารการศึกษาเป็นผู้ส่งเสริม๔๖  
 การศึกษาในสมัยพุทธกาลได้เน้นการอบรมจิตใจโดยแบ่งออกเป็นประเภท กล่าวคือ 
คันถธุระ คือการศึกษาเล่าเรียนหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่ีเป็นภาคทฤษฎี โดยวิธีบอก
กล่าว ท่องจําปากต่อปากท่ีเรียกว่ามุขปาฐะ ท้ังที่เป็นการเล่าเรียนสดับตรับฟังจากพระพุทธเจ้า
โดยตรงและจากพระอรหันตสาวก วิปัสสนาธุระ คือการศึกษาวิธีฝึกหัดอบรมจิตใจให้สงบ สะอาด 
ปราศจากกิเลส๔๗ การศึกษาในสมัยปัจจุบันพระสงฆ์มีส่วนร่วมเพ่ือสร้างประโยชน์แก่สังคมโดย
ภาพรวมกล่าวคือ บทบาทในฐานะเป็นผู้นําทางวิญญาณเป็นท่ีพ่ึงทางจิตใจ เป็นกัลยาณมิตรของ
ประชาชน ประชาชนไม่น้อยที่ประสงค์จะให้พระสงฆ์เป็นผู้นําในด้านจิตใจ เพ่ือความอบอุ่นในคราว 
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มีภัย เพ่ือจะได้ปลอบใจในเมื่อมีทุกข์ด้วยหลักธรรม นับเป็นบทบาทท่ีสําคัญที่พระสงฆ์จะพึงมีต่อสังคม
ท่ีตนอาศัยอยู่และขยายออกไปในวงกว้างต่อไป 
 บทบาทในฐานะเป็นผู้ให้การศึกษา การศึกษามีหลายแบบ เท่าที่ให้กันอยู่ในปัจจุบันคือ
พุทธิศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา นักบวชมีหน้าท่ีโดยตรง ท่ีจะให้การศึกษาและส่งเสริมจริยศึกษา 
ให้คนมีความประพฤติดี ปฏิบัติชอบ อยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างเป็นสุข การศึกษาในด้านอ่ืนๆ แต่เดิมมา
ก็เป็นผู้ดําเนินการโดยตรง แต่ปัจจุบันเป็นเพียงผู้สนับสนุนโดยอ้อม เพราะรัฐได้ดําเนินการศึกษาเอง 
แต่ถ้ารัฐมีบุคลากรไม่เพียงพอ พระสงฆ์ก็พร้อมท่ีจะช่วยสนับสนุน 
 บทบาทในฐานะผู้ส่งเสริมการพัฒนาประเทศ การพัฒนาประเทศ ต้องอาศัยบุคคลหลาย
ฝ่าย ต้องพัฒนาทั้งวัตถุและคน การพัฒนาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การพัฒนาคนก็ดี การพัฒนา
ชนบทก็ดี พระสงฆ์มีบทบาทอย่างมาก เพราะพระสงฆ์เป็นผู้นําส่วนหนึ่งในท้องถิ่นอยู่แล้ว โครงการ
น้ันย่อมสําเร็จได้เร็ว เพราะการจะสําเร็จได้อยู่ท่ีศรัทธาของประชาชน หากประชาชนไม่ให้ความ
ร่วมมือ การพัฒนาประเทศย่อมสําเร็จได้โดยยาก พระสงฆ์จึงเป็นแรงสําคัญท่ีจะกระตุ้นศรัทธาในการ
พัฒนาชนบท 
 บทบาทในฐานะเป็นผู้ประสานงานให้เกิดความม่ังคง ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของ
ชาติ ความม่ังคงจะเกิดมีได้ก็อยู่ท่ีประชาชน ศาสนาย่อมจะเป็นแรงสําคัญให้คนในชาติมีความเช่ือ  
มีอุดมคติร่วมกัน นอกจากนั้นยังเป็นผู้ประสานให้คนในสังคมอยู่ร่วมกัน มีความเห็นอกเห็นใจกัน  
เป็นศูนย์รวมความเสมอภาค ความเป็นมนุษย์ เพราะทุกคนที่บวชมาในศาสนาจะได้รับการยกย่อง  
นับถือและปฏิบัติ สิ่งน้ีเองทําให้เกิดความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันในชาติ กลายเป็นความมั่นคง 
 บทบาทพระสงฆ์ในฐานะเป็นผู้ดํารงรักษาศิลปะวัฒนธรรมของชาติ วัดเป็นสถานที่รวม
ศิลปกรรมต่างๆ ของชาติ วัฒนธรรมท่ีดีงามก็มีการอบรมส่ังสอนและปฏิบัติกันอยู่ในวัด พระสงฆ์จึงมี
บทบาทโดยตรงในการธํารงรักษาศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ไว้ไม่ให้สูญ เช่น ด้านสถาปัตยกรรม พระสงฆ์
ได้ก่อสร้างอุโบสถ วิหารลานพระเจดีย์ หอระฆัง โรงธรรม ศาลาต่างๆ ฯลฯ ซ่ึงสิ่งเหล่านี้ล้วน
แสดงออกซ่ึงศิลปะอันงดงามของชาติ เป็นท่ีเชิดหน้าชูตาคนในชาติ ด้านประติมากรรมพระสงฆ์ได้
ช่วยกันรักษาและสร้างขึ้น เช่น พระพุทธรูปปางต่างๆ ตลอดถึงลวดลายปูนป้ันประดับหน้ามุขของ
อุโบสถ วิหารลานพระเจดีย์ ส่วนด้านจิตรกรรมโดยเฉพาะจิตรกรรมฝาผนัง พระสงฆ์ได้มีส่วนสร้าง
และบํารุงรักษาให้มีอยู่ ปัจจุบันพระสงฆ์บางรูปสามารถเขียนลวดลายรดนํ้าและรูปภาพบนฝาผนังของ
อุโบสถ วิหารลานพระเจดีย์ และศาลาการเปรียญได้อย่างสวยงาม สําหรับด้านวัฒนธรรมประเพณี
ประจําท้องถิ่น พระสงฆ์มีส่วนในการรักษาประเพณีท่ีดีงามของชาติไว้หลายอย่าง เช่น ประเพณีการ
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บรรพชาและอุปสมบท การบวชชี ลอยกระทง บุญพระเวสน์ และวันสงกรานต์เป็นต้น๔๘  
 ภาระกิจการเรียนการสอน ผู้บริหารมีภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการเข้ามาศึกษาหาความรู้ทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้
พระสงฆ์มีบทบาทในการทําหน้าที่อบรมปลูกฝังคุณธรรมให้สมบูรณ์ขึ้น ส่งเสริมให้เป็นแหล่งเผยแผ่
ศีลธรรมท่ีมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัดและโรงเรียนให้เป็นเอกลักษณ์ของ
สังคม สนับสนุนนโยบายของรัฐในการพัฒนาจิตใจของประชาชน 
 ภาระกิจสําคัญเพ่ือการบริหารประกอบด้วยการวางแผน หมายถึงการกําหนดโครงการ
อย่างกว้างๆ ว่ามีอะไรบ้างท่ีจะต้องปฏิบัติตามลําดับ วางแนวทางปฏิบัติพร้อมวัตถุประสงค์ของการ
ปฏิบัติงานน้ันก่อนลงมือปฏิบัติการ การจัดองค์การ หมายถึงการจัดรูปโครงสร้างหรือเค้าโครงของการ
บริหารโดยกําหนดอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานย่อยต่างๆ ของหน่วยงานให้ชัดเจนพร้อมด้วยกําหนด
ลักษณะวิธีการติดต่อสัมพันธ์ตามลําดับช้ัน การจัดคนเข้าทํางาน หมายถึงการบริหารงานเกี่ยวกับตัว
บุคคลของหน่วยงาน การบริหารบุคคลดังกล่าวรวมต้ังแต่การแสวงหาคนมาทํางาน การบรรจุ  
การแต่งต้ัง การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคล การบํารุงขวัญ การเลื่อนขั้น การลดขั้น ตลอดจนการ
พิจารณาให้พ้นจากงาน การอํานวยการ หมายถึงการวินิจฉัยสั่งการ หลังจากการได้วิเคราะห์และ
พิจารณาโดยรอบคอบ รวมทั้งการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามคําสั่งน้ันๆ การประสานงาน 
หมายถึงการประสานงานติดต่อสัมพันธ์กับหน่วยงานย่อยต่างๆ ในองค์กรเพ่ือก่อให้เกิดการทํางานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ไม่มีการทํางานที่ซํ้าซ้อน สามารถทํางานประสานความกลมกลืนกัน เพ่ือวัตถุประสงค์
หลักขององค์กร การรายงาน หมายถึงการเสนอรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาหรือยังหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องท้ังบนและล่าง เพ่ือทราบความก้าวหน้าของงานทุกระยะ สะดวกแก่การประสานงานอ่ืน  
เป็นการสร้างความเข้าใจอันดีร่วมกัน ตลอดจนเป็นการบํารุงขวัญไปในตัวด้วย การงบประมาณ 
หมายถึงการจัดสรรทรัพยากร การทํางบประมาณการเงิน วางแผนโครงการในการจ่ายเงิน การบัญชี
และดูแลการใช้จ่ายเงินโดยรอบคอบและรัดกุม๔๙ 
 สรุปได้ว่า แนวคิดการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ผู้บริหารมีภาระหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
บ้าน วัดและโรงเรียนให้เป็นเอกลักษณ์ของสังคม สนับสนุนนโยบายของรัฐในการพัฒนาจิตใจของ
ประชาชน ภาระกิจสําคัญเพ่ือการบริหารประกอบด้วยการวางแผน หมายถึงการกําหนดโครงการ
อย่างกว้างๆ ว่ามีอะไรบ้างท่ีจะต้องปฏิบัติตามลําดับ วางแนวทางปฏิบัติพร้อมวัตถุประสงค์ของการ

                                         
 ๔๘กรมการศาสนา, คู่มือครูจริยศึกษาช้ันประถมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, 
๒๕๕๓), หน้า ๑๑๓. 
 ๔๙ติน ปรัชญพฤทธิ์, การบริหารการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๕๓), หน้า ๔๐. 



 ๔๕ 

ปฏิบัติงานน้ันก่อนลงมือปฏิบัติการ การจัดองค์การ หมายถึงการจัดรูปโครงสร้างหรือเค้าโครงของการ
บริหารโดยกําหนดอํานาจหน้าท่ีของหน่วยงานย่อยต่างๆ  
 
 ๓. วิสัยทัศน์การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม 
 วิสัยทัศน์ หมายถึงผู้บริหารหรือเจ้าสํานักเรียน กําหนดทิศทาง สภาพที่พึงปรารถนาใน
อนาคต โรงเรียนพระปริยัติธรรมควรจะมีการกําหนดเวลาท่ีชัดเจน อาจจะเป็น ๓ หรือ ๕ ปี ท่ีมีความ
เป็นไปได้ เม่ือโรงเรียนพระปริยัติธรรมได้พัฒนาการศึกษาจนประสบความสําเร็จตามวิสัยทัศน์แล้ว 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมควรจะใช้โอกาสท่ีมีอยู่ แก้ไขพัฒนาจุดท่ีควรพัฒนาให้ดีขึ้น หรือเพ่ิมจุดเด่น
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมให้มีมากย่ิงขึ้น การศาสนศึกษา๕๐ คือการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย
ของพระพุทธศาสนาของบรรพชิตและคฤหัสถ์ เป็นกิจการบริหารของคณะสงฆ์ประการหนึ่งท่ีสําคัญย่ิง 
ในอํานาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคมมีความตอนหนึ่งว่า ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษาของคณะ
สงฆ์ (ม.๑๕ ตรี) และในระเบียบการบริหารปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง มหาเถรสมาคมได้กําหนด
วิธีดําเนินการควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษาว่า ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษาให้ดําเนินไป
ด้วยดี การจัดการศาสนศึกษาดังกล่าวคณะสงฆ์ยังมิได้กําหนดวัตถุประสงค์ไว้โดยชัดเจนแต่โดย
หลักสูตรและเน้ือวิชาแล้วคงอนุมานได้ว่ามีวัตถุประสงค์ คือเพ่ือพระสงฆ์รักษาตนและหมู่คณะ เพ่ือใช้
อบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ เพ่ือใช้พัฒนาชาติบ้านเมืองด้วยคุณธรรมของพระ
ศาสนา เพ่ือใช้ในกิจการคณะสงฆ์และการพระศาสนา เพ่ือรักษาหลักธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา 
เพ่ือสร้างศาสนทายาทสืบอายุพระพุทธศาสนา เพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา เพ่ือความต้ังม่ัน
แห่งพระสัทธรรม เพ่ือความมั่นคงของประเทศชาติอันเป็นส่วนรวม 
  วิสัยทัศน์ (Vision) คือภาพในอนาคตขององค์กรท่ีผู้นําและสมาชิกทุกคนร่วมกันวาดฝัน  
หรือจินตนาการขึ้น โดยมีพ้ืนฐานอยู่บนความเป็นจริงในปัจจุบัน เช่ือมโยงวัตถุประสงค์ ภารกิจ  
ค่านิยมและความเช่ือเข้าด้วยกัน พรรณนาให้เห็นทิศทางขององค์กรอย่างชัดเจน๕๑ มีพลังท้าทาย   
ทะเยอทะยานและมีความเป็นไปได้ วิสัยทัศน์เป็นเข็มทิศนําทางไปสู่อนาคต เป็นการพัฒนาไปสู่ภาพ
ฝันที่ควรจะเป็นของโรงเรียนพระปริยัติธรรม โดยการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม 
ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระปริยัติธรรมท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน วิสัยทัศน์ท่ีดี 
ควรจะมีลักษณะเป็นไปในเชิงบวกท่ีสะท้อนถึงความเป็นเลิศของโรงเรียนพระปริยัติธรรม คํานึงถึง
ผู้รับบริการเป็นสําคัญ มีความชัดเจน และสามารถนําไปปฏิบัติได้ เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

                                         
 ๕๐พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ), วัดช่วยชาวบ้านได้อย่างไร , (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๔๑. 
  ๕๑กองพุทธศาสนศึกษา, ปฏิทินการศึกษาแผนกสามัญศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๒), หน้า ๑๕. 



 ๔๖ 

ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ครอบคลุมสภาพปัญหาและความต้องการท่ีจําเป็น เม่ือมีวิสัยทัศน์แล้ว 
ก็สามารถจะมากําหนดพันธกิจในการพัฒนาให้ผู้เรียนมีมาตรฐานด้านความรู้พ้ืนฐานการเรียนรู้  
โดดเด่นด้านการคิด มีจิตรักการใฝ่รู้เป็นต้น 
  การกําหนดวิสัยทัศน์ เป็นขั้นตอนดําเนินงานหลังจากท่ีได้วิเคราะห์จุดเด่น จุดท่ีควร
พัฒนา โอกาสและอุปสรรคแล้ว วิสัยทัศน์เปรียบเสมือนเป็นเข็มทิศในการปฏิบัติงานในอนาคต 
การดําเนินงานในข้ันตอนนี้ หากมีการบริหารจัดการให้บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
และชุมชนมีส่วนร่วม ก็จะช่วยให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ๕๒ การจัดการศึกษาพระ
ปริยัติธรรม ในสภาพปัจจุบันอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของมหาเถรสมาคม ในกรณีท่ีวัดใดวัดหน่ึงที่มี
ความประสงค์จะจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านพระปริยัติธรรม ก็สามารถดําเนินการ
ได้ตามความเหมาะสม โดยเบื้องต้นการจัดการเรียนการสอน ทางวัดจะต้องเป็นผู้ดําเนินการเอง
ทั้งหมด๕๓ ต้องมีสถานศึกษาหรือสถานที่ท่ีจะใช้ทําการเรียนการสอน ซ่ึงอาจจะไม่จําเป็นต้องสร้าง
อาคารเรียนหรือโรงเรียนก็ได้ อาจจะใช้ศาสนสถานภายในวัด เช่น ศาลาการเปรียญ หรือศาลาบําเพ็ญ
บุญ อย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือจัดการเรียนการสอนก็ได้ ต้องมีครูและนักเรียนพอสมควร ต้องเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น กระดาน โต๊ะตู้ เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร 
กระดาษพิมพ์เป็นต้น ซ่ึงในปีแรกของการเปิดการเรียนการสอนต้องลงทุนในเรื่องน้ีพอสมควร  
แต่ปีถัดไปอุปกรณ์บางอย่างก็ไม่ต้องจัดหาอีก ต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในสํานักเรียนให้แก่นักเรียน เช่น 
ตําราเรียน สมุด ปากกาเป็นต้น ต้องมีงบประมาณดําเนินการ เช่น ค่านิตยภัตครู ค่าซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 
รางวัลหรือทุนทางการศึกษาเป็นต้น 
 สรุปได้ว่า วิสัยทัศน์การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ผู้บริหารหรือเจ้าสํานักเรียน 
กําหนดทิศทาง สภาพแวดล้อมท่ีพึงปรารถนาในอนาคต โรงเรียนพระปริยัติธรรมควรจะมีการ
กําหนดเวลาท่ีชัดเจน วิสัยทัศน์เปรียบเสมือนเป็นเข็มทิศในการปฏิบัติงานในอนาคต การดําเนินงาน
ในขั้นตอนน้ีหากมีการบริหารจัดการให้บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนพระปริยัติธรรม และชุมชนมีส่วน
ร่วม ก็จะช่วยให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ 
 
 ๔. พันธกิจการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม 
 การบริหารการศึกษามีขอบข่ายครอบคลุมกล่าวคือ การผลิต การประกันคุณภาพ 
การเงินและการบัญชี และการประสานงาน เม่ือประยุกต์ท้ังขอบข่ายเพ่ือการศึกษาเราก็จะได้ขอบข่าย

                                         
  ๕๒กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: 
องค์การขนส่งสินค้าและพัสดุ, ๒๕๕๐), หน้า ๕. 
  ๕๓สํานักงานแม่กองบาลีสนามหลวง, การศึกษาพระปริยัติธรรม, (กรุงเทพมหานคร : อาทรการพิมพ์, 
๒๕๕๒), หน้า ๑๙. 



 ๔๗ 

ของการบริหารการศึกษา การผลิต หมายถึงการตระหนักถึงเป้าหมายของการศึกษา ซ่ึงได้ถูกจัดต้ังขึ้น
โดยสังคม การบริหารการศึกษาต้องคํานึงถึงลักษณะท่ีพึงประสงค์ของสังคม การประกันคุณภาพ  
ต้องเป็นที่ยอมรับจากประชาชนในการใช้และประโยชน์ที่ได้รับ การเงินและการบัญชี หมายถึงการ
บริหารการศึกษายังเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินสําหรับการดําเนินงาน ในการดําเนินงานกิจกรรมของ
เครื่องมือทางการศึกษา บุคลากร คือการกําหนดกรอบและการดําเนินงานในการสรรหาบุคคลและ
การดํารงไว้ซ่ึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรด้วยกัน เพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือ ขวัญที่ดีและ
ความซ่ือสัตย์ต่อองค์การ การประสานงาน เป็นกิจกรรมที่สําคัญของการบริหารการศึกษา เพราะเป็น
การประกันถึงความสัมพันธ์ภายในที่ใกล้ชิด และการผสมผสานของกิจกรรมท้ังหมดขององค์กร๕๔ 
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นผู้ท่ีมีบทบาทสําคัญ มีส่วนร่วมรับผิดชอบอย่างใกล้ชิดต่อการศึกษาท่ีจะให้
เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ ความสําเร็จของการบริหารการศึกษาข้ึนอยู่กับผู้บริหารเป็นสําคัญ๕๕ 
การบริหารโรงเรียนเป็นภารกิจของผู้บริหาร เพ่ือให้งานบรรลุตามจุดมุ่งหมาย ทั้งยังมีข้อสังเกตว่า 
การบริหารโรงเรียนมุ่งหวังท่ีจะพัฒนาคนให้มีคุณภาพ๕๖ 
 พันธกิจสํานักศาสนศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ดําเนินการฝึกฝนอบรมพระภิกษุ 
สามเณร ให้สามารถเผยแผ่หลักธรรมแก่พุทธศาสนิกชนและเป็นผู้นําด้านคุณธรรม การบริหาร 
หมายถึงการทํางานให้สําเร็จโดยอาศัยคนอื่น (Getting things done through other people) 
หน้าท่ีบริหารประกอบด้วยการวางแผน๕๗ เป็นการกําหนดแนวทางดําเนินงานในปัจจุบันเพ่ือ
ความสําเร็จที่จะตามมาในอนาคต ผู้บริหารท่ีดีต้องมีวิสัยทัศน์ เพ่ือกําหนดทิศทางขององค์กร 
การจัดองค์การ เป็นการกําหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองค์กร 
มีการแบ่งงานกันทําและการกระจายอํานาจ การช้ีนํา เป็นการส่ือสารเพ่ือให้เกิดการดําเนินการตาม
แผน ผู้บริหารต้องมีมนุษยสัมพันธ์และภาวะผู้นํา การควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานภายในองค์กร
รวมท้ังกระบวนการแก้ไขปัญหาภายในองค์กร ยุทธศาสตร์การศึกษา ได้แก่๕๘ 
 

                                         
  ๕๔ชาญชัย อาจิณสมาจาร, การบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ต้นอ้อแกรมมี่, ๒๕๕๓), 
หน้า ๓๙. 
  ๕๕รุจิร์ ภู่สาระ, การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : บุ๊คพอยท์, ๒๕๔๕), หน้า ๒๕. 
  ๕๖พนัส หันนาคินทร์, การบริหารโรงเรียน, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๕๓),  
หน้า ๒๕. 
  ๕๗พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมมฺจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๕. 
  ๕๘พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๒๑. 



 ๔๘ 

  เป้าหมายเบื้องต้น คือการเลี้ยงตัวเอง เล้ียงครอบครัวได้ มีอาชีพและอาชีพบริสุทธ์ิในการ
ดําเนินชีวิตปัจจุบันหรือประโยชน์ปัจจุบัน ได้แก่ มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง ไร้โรค งามสง่า อายุยืน 
มีเงินมีงาน มีทรัพย์จากอาชีพสุจริต พ่ึงตนเองได้ มีสถานภาพท่ีดี เป็นที่ยอมรับนับถือในสังคม 
มีครอบครัวผาสุก ทําวงศ์ตระกูลให้เป็นท่ีนับถือ 
  เป้าหมายระดับกลาง คือการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ เท่าที่สามารถทําได้ 
การกระทําด้วยเมตตาและปัญญา ในระดับนี้เรียกว่าสัมปรายิกัตถะประโยชน์ ได้แก่ ความอบอุ่น
ซาบซ้ึงสุขใจด้วยศรัทธา มีหลักใจ มีความภูมิใจในชีวิต สะอาดที่ได้ประพฤติสุจริต มีความอ่ิมใจในชีวิต 
มีคุณค่าท่ีได้เสียสละทําประโยชน์ ความแกล้วกล้า ม่ันใจท่ีมีปัญญาแก้ปัญหานําชีวิต ความโล่งจิต 
ม่ันใจว่าได้ทําความกรรมดีมีทุนประกันภพใหม่ 
  เป้าหมายระดับสูงสุด คือการบรรลุพระนิพพาน การหมดกิเลส ความโลภ โกรธ และ 
หลง มีความสุข ไม่กลับมาเกิดอีกหลังชีวิตเสียไป ให้ทุกคนบรรลุเป้าหมายน้ีได้ในชาตินี้ แต่ก็ควร
พยายามสะสมบารมีในชาติน้ีต่อไป คือปรมัตถะประโยชน์หรือประโยชน์อย่างย่ิง ได้แก่ จุดหมายเพ่ือ
ตนเอง หรือประโยชน์ตนคือประโยชน์ข้างต้นทําให้เกิดแก่ตนเองหรือพัฒนาชีวิตของตนให้ลุถึง  
จุดหมาย เพ่ือผู้อ่ืนหรือประโยชน์ผู้อ่ืน คือประโยชน์ข้างต้น พ่ึงช่วยเหลือผู้อ่ืน หรือเพ่ือนมนุษย์ให้
บรรลุถึง ด้วยการชักนําสนับสนุนให้เขาพัฒนาชีวิตเขาไปจนถึงตามลําดับ จุดหมายร่วมกันหรือ 
ประโยชนท้ังสองฝ่าย คือประโยชน์สุขเพ่ือความดีงามร่วมกันของชุมชนหรือสังคม 
 ผู้บริหารการศึกษา หมายถึงพระสังฆาธิการผู้มีหน้าท่ีบริหารจัดการเรียนการสอนให้มี
ผลสัมฤทธ์ิตามระบบการศึกษาตามหลักสูตร จัดระบบนิเทศภายในให้ครูผู้สอน จัดการเรียนรู้ วัดผล
ประเมินผล การใช้สื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องต่อการเรียนรู้ โดยท่ีสถานศึกษาในอดีตเป็น
พระบรมมหาราชวังเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม ภายหลังต่อมามีการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม ย้ายเข้ามาอยู่ในวัดต่างๆ ปัจจุบันผู้บริหารการศึกษา
พระปริยัติธรรม ได้มีการวางแผน การจัดองค์การ การช้ีนํา และการควบคุม สําหรับโครงสร้าง
การศึกษาพระปริยัติธรรม ดังต่อไปน้ี 

 
แผนภาพที่ ๒.๕ โครงสร้างการศึกษานักธรรม 

หลักสูตรนักธรรม 

นักธรรมชั้นเอก (น.ธ.เอก) 

นักธรรมชั้นตร ี(น.ธ.ตรี) 

นักธรรมชั้นโท (น.ธ.โท) แม่กองธรรมสนามหลวง สํานักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ



 ๔๙ 

  จากแผนภาพท่ี ๒.๕ โครงสร้างการศึกษานักธรรม โดยมหาเถรสมาคมได้มอบหมายให้
สํานักงานแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นผู้บริหารจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม โดยมีอํานาจหน้าที่
กําหนดหลักสูตรการเรียนการสอน รวมถึงการดําเนินการอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมให้มีคุณภาพย่ิงขึ้น ปัจจุบันสํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นหน่วยงานจัดการศึกษา
นักธรรม เป็นหน่วยงานภายใต้การดูแลของมหาเถรสมาคมซ่ึงอยู่ในความอุปถัมภ์ของรัฐ ดูแล
รับผิดชอบการศึกษาพระปริยัติธรรม กําหนดเปลี่ยนแปลงการใช้คัมภีร์เรียนในหลักสูตรให้เหมาะสม 
รวมท้ังการจัดสอบประเมินผลการศึกษา โดยมีสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้รับสนองงาน 
ภายใต้การกํากับดูแลของมหาเถรสมาคม หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม แบ่งเป็น ๓ 
ช้ัน คือนักธรรมชั้นตรี นักธรรมช้ันโท และนักธรรมชั้นเอก นอกจากน้ัน พันธกิจสํานักเรียนพระปริยัติ
ธรรม เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพื่อให้บุคลากรได้รับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ี
ได้รับมอบหมายงาน๕๙ เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะท่ีจําเป็นตามหลักสูตร  
จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมพัฒนาสํานักเรียนให้มีการจัดทําหลักสูตร กระบวนการเรียนการ
สอนเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ส่งเสริมพัฒนาสํานักเรียนให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย ส่งเสริมให้มีการทดสอบและประเมินผลการศึกษาเป็นต้น 
 สรุปได้ว่า พันธกิจการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ผู้มีหน้าท่ีบริหารจัดการกําหนดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร กําหนดแนวทางการดําเนินงานเพ่ือให้บุคลากรได้รับผิดชอบงานและ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ได้รับมอบหมายงาน เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะท่ีจําเป็นตาม
หลักสูตร จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ ส่งเสริมพัฒนาสํานักเรียน ส่งเสริมพัฒนาสํานักเรียนให้มีการจัดกิจกรรม ส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียน ส่งเสริมให้มีการทดสอบและประเมินผลการศึกษาเป็นต้น 
 
 ๕. วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม 
 การบริหารการศึกษาประกอบด้วย๖๐ วัตถุประสงค์ (Purpose) ของการจัดการศึกษา
ไม่ได้มุ่งผลกําไรในด้านวัตถุ แต่มุ่งพัฒนาคนให้เจริญงอกงามทุกด้าน การพัฒนาคนนั้นเห็นผลช้าและ
วัดได้ยาก ย่ิงระดับสูงขึ้นไปก็ย่ิงยากมาก กําไรในการศึกษาก็คือการพัฒนาคนหรือคนมีคุณภาพและ

                                         
  ๕๙พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ทิศทางการศึกษาไทย, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๑๘. 
  ๖๐วิจิตร ศรีสอ้าน, การบริหารโรงเรียน, (กรุงเทพมหานคร : สมาคมผู้บริหารการศึกษาแห่งประเทศ
ไทย, ๒๕๕๓), หน้า ๒๕. 



 ๕๐ 

คุณธรรม ประชากร (People) ในระบบการศึกษามี ๒ ประเภท กล่าวคือครู อาจารย์ เป็นบุคคลท่ีมี
คุณลักษณะ ลักษณะนิสัย เจตคติ แตกต่างไปจากอาชีพอ่ืน บุคคลประเภทนี้เรียกว่าผู้ให้บริการ ผู้มา
รับบริการ ได้แก่ เด็ก เยาวชน ยังไม่มีรายได้ ยังมิได้ประกอบอาชีพเป็นหลักฐานเหมือนอาชีพอ่ืน  
ทางฝ่ายปกครอง ผู้รับบริการเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ หรือด้านธุรกิจการค้า ผู้มารับบริการเป็นผู้มีรายได้
เป็นต้น กรรมวิธี (Process) ในการดําเนินงานต่างกันกับการบริหารอย่างอ่ืน กล่าวคือกรรมวิธีในการ
ถ่ายทอดความรู้ การจัดโรงเรียนน้ันหน่วยงานอ่ืนไม่สามารถจะนําไปใช้ได้ ผู้ท่ีมิได้รับการศึกษาด้านน้ี
มาโดยเฉพาะไม่อาจดําเนินการได้ ผลิตผล (product) ทางการศึกษาไม่เหมือนผลิตผลของ
อุตสาหกรรมและหน่วยงานอ่ืน เพราะว่าการศึกษาน้ันรับเด็กเข้ามาเป็นคน พอออกไปก็เป็นคน
เหมือนเดิม แต่อาจจะต่างในคุณลักษณะดีขึ้น ส่วนด้านอุตสาหกรรมน้ันรับวัตถุดิบเข้ามาเป็นรูปอย่าง
หนึ่ง แต่เม่ือผลิตออกไปเป็นอีกรูปหน่ึง เช่น โรงงานทอผ้ารับฝ้ายเข้ามาผลิต เม่ือผลิตออกไป 
ก็เป็นผ้าชนิดต่างๆ ไม่เป็นฝ้ายเหมือนเดิมแล้ว 
 การเรียนการสอนเป็นส่วนสําคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ถ้าการเรียนการสอนไม่ได้
รับการเอาใจใส่ปรับปรุงให้เหมาะสมแล้ว การสอนย่อมเป็นผลเสีย ทั้งคุณภาพของผลผลิตก็จะไม่เป็นไป
ตามจุดมุ่งหมาย ผู้เกี่ยวข้องควรให้ความสําคัญกับการเรียนการสอน การเรียนการสอนเป็นส่ิงที่คู่กัน  
เม่ือมีการสอนจะต้องมีการเรียนซ่ึงเป็นปฏิกิริยาสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันระหว่างครูกับนักเรียน 
วัตถุประสงค์ของการสอนมิใช่อยู่ท่ีผู้สอนสอนให้จบตามเน้ือหาที่กําหนดไว้ แต่ความสําคัญของการสอน
อยู่ท่ีการเรียน อยู่ท่ีผู้เรียนๆ ได้มากน้อยแค่ไหน เรียนรู้ได้อย่างไร เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางใดบ้าง 
การสอนต้องใช้หลักการทางจิตวิทยาว่าด้วยพฤติกรรม ปรัชญาว่าด้วยตรรกวิทยาและญาณวิทยาเป็นต้น 
องค์ประกอบการสอนประกอบด้วยเนื้อหาวิชา ทักษะ กระบวนการ และการประเมินผล ซ่ึงมี
องค์ประกอบ ได้แก่ การเตรียมการสอน วัตถุประสงค์ เอกสารวิชาการสอน ความสามารถในการสอน 
การจัดกิจกรรมการสอน การใช้สื่อการสอน การประเมินผลการสอนเป็นต้น ซ่ึงการจัดการสอนจะ
ดําเนินไปด้วยดี โดยคํานึงถึงองค์ประกอบการจัดการเรียนการสอนอย่างมีระบบ๖๑ ตัวป้อน (Input) 
หมายถึงหลักสูตร ผู้เรียน ผู้สอน เนื้อหาวิชา สื่อการสอน สิ่งอํานวยความสะดวกเป็นต้น กระบวนการ 
(Process) หมายถึงกระบวนการจัดการสอน เป็นการวางแผนและการเตรียมการสอน การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและการประเมินผลการสอน ผลผลิต (Product) เป็นผลสมบูรณ์ของผู้เรียนจากการ
วัดผลและประเมินผล การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่น่าปรารถนา เป็นไปตามความคาดหวังของ
หลักสูตรเป็นต้น 

                                         
 ๖๑ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่ือเสริมกรุงเทพ, 
๒๕๕๐), หน้า ๕๔. 



 ๕๑ 

 
แผนภาพที่ ๒.๖ องค์ประกอบการเรียนการสอน 

 
  วัตถุประสงค์การเรียนการสอน  เ ป็นการให้บุคคลได้รับความรู้  ไ ด้ประโยชน์ 
ได้ความสัมพันธ์กันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน คือครูและนักเรียน๖๒ ท่านผู้รู้ได้อธิบายจุดหมายการสอน
ไว้ ๗ ประการ กล่าวคือ ช้ีให้เห็นถึงประสบการณ์ท่ีได้รับ เพ่ือให้ผู้ที่เข้ารับการศึกษาได้มีโอกาสรับ
ประสบการณ์น้ัน เพ่ือเป็นแหล่งของข้อมูลให้กับผู้เรียน เพ่ือให้บุคคลที่อยู่ในวัยเดียวกันหรือต่างกัน 
ได้มีโอกาสท่ีจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ เพ่ือให้บุคคลที่อยู่ในวัยเดียวกันหรือต่างกัน ได้มี
โอกาสท่ีจะเรียนร่วมกัน เพ่ือให้บุคคลแต่ละคนหรือกลุ่มได้ใช้เวลา วัสดุอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ือช่วยให้บุคคลแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มได้ตีความหมายและประเมินผลร่วมกัน เพ่ือช่วยให้บุคคลแต่
ละคนหรือแต่ละกลุ่มได้เข้าใจถึงคุณค่า ทักษะจากประสบการณ์ท่ีได้รับ 
 การศึกษาสําหรับพระภิกษุ สามเณร เรียกว่าการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นหน้าท่ีของ
พระอุปัชฌาย์ ครูอาจารย์จะต้องรับเป็นภาระสั่งสอนสัทธิวิหาริกและอันเตวาสิก คือพระภิกษุ 
สามเณร เพ่ือสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา ส่วนฝ่ายอาณาจักร ทรงมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ก็ทรง
ให้การสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม โดยส่งเสริมให้มีการสอบไล่ความรู้พระปริยัติธรรมตลอดมา 
ได้ทรงยกย่องผู้มีความรู้ให้เป็นที่ปรากฎด้วยการพระราชทานสมณศักด์ิ และนิตยภัตตามสมควรแก่
ฐานะ เพ่ือส่งเสริมพระภิกษุ สามเณร ผู้ทรงความรู้ในการปฏิบัติศาสนกิจสืบต่อไป ปัจจุบันทาง
ราชการได้อุปถัมภ์การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญ โดยได้ต้ัง 
นิยภัตถวาย ส่งเสริมครู อาจารย์ ผู้สอนพระปริยัติธรรมโดยการเทียบความรู้ทางด้านพระปริยัติธรรม 

                                         
 ๖๒เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๕๓. 

วัตถุประสงค์ 

กระบวนการ (Process) ตัวป้อน (Input) ผลผลิต (Product) 

๑. วางแผนและเตรียมการสอน 
๒. ตรวจสอบและเสริมพื้นฐาน 
๓. สร้างความพร้อมในการเรียน 
๔. การใช้วิธีการสอนแบบต่างๆ 
๕. การประเมินผลการสอน 

๑. หลักสูตร 
๒. ผู้สอน/ผู้เรียน 
๓. เนื้อหาวิชา 
๔. ส่ือการสอน 
๕. ส่ิงอํานวยความสะดวก 

๑. ผลการเรียนการสอน 
๒. พุทธิพิสัย 
๓. ทักษะพิสัย 
๔. จิตพิสัย 
๕. นักเรียนสอบได้มาก 

ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 



 ๕๒ 

ตามสมควรแก่ภูมิความรู้ นอกจากนี้ ยังได้ออกพระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผู้สําเร็จวิชาการ
พระพุทธศาสนา โดยรับรองผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีกําหนดไว้ การศึกษาพระปริยัติธรรมท้ัง
แผนกธรรม และแผนกบาลี นอกจากจะเป็นการศึกษาหลักธรรมคําสั่งสอนแล้ว ยังได้ช่ือว่าเป็นการสืบ
ต่ออายุพระพุทธศาสนาได้อีกด้วย โดยเฉพาะการศึกษาภาษาบาลี เพราะถ้าไม่รู้ภาษาบาลีแล้ว ก็จะไม่
มีผู้ใดสามารถรู้และเข้าใจพระพุทธพจน์ในพระไตรปิฏก ถ้าขาดความรู้เรื่องพระไตรปิฏกแล้ว 
พระพุทธศาสนาก็จะต้องเสื่อมสูญไปด้วย ด้วยเหตุน้ีพระมหากษัตริย์ผู้เป็นศาสนูปถัมภกต้ังแต่โบราณ
มา จึงทรงทํานุบํารุงสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม ทรงยกย่องพระภิกษุ สามเณร ท่ีเรียนรู้พุทธ
วจนะให้มีสมณศักด์ิฐานันดร พระราชทานราชูปการต่างๆ จึงจัดให้มีวิธีการสอบพระปริยัติธรรม 
เพ่ือให้ปรากฎต่อชาวโลกทั่วไปว่า พระภิกษุ สามเณร รูปใดมีความรู้มากน้อย แค่ไหน เพียงใด  
เม่ือปรากฎว่า พระภิกษุ สามเณร รูปใด มีความรู้รอบรู้ถึงช้ันที่กําหนดแล้ว พระมหากษัตริย์ก็ทรงยก
ย่อง พระภิกษุ สามเณร รูปน้ันให้เป็นพระมหาเปรียญ ก็ทรงต้ังให้มีสมณศักด์ิในสังฆมณฑล  
ตามสมควรแก่คุณธรรมและความรู้ เป็นครูอาจารย์สั่งสอนพระปริยัติธรรมสืบๆ กันมาจนบัดน้ี 
เป้าหมายการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม ดังต่อไปน้ี๖๓ 
  ปริยัติ หมายถึงการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย นับเป็นองค์ประกอบสําคัญโดยความ
เป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติและการศึกษาพระปริยัติธรรมนั้นเป็นการศึกษาภาคทฤษฎี คือการศึกษาธรรม
วินัยให้มีความรู้พ้ืนฐานอย่างแจ่มแจ้ง เพ่ือให้เกิดความกระจ่างแจ้งว่า คําสอนของพระพุทธองค์ท่ี
จัดเป็นธรรมบทน้ัน บทน้ีว่าด้วยเร่ืองอะไร ถ้าผู้เรียนจะน้อมนําเอาธรรมคําสั่งสอนมาปฏิบัติเพ่ือเป็น
แนวทางหรือแสงประทีปแห่งชีวิต จะทําอย่างไรและเม่ือปฏิบัติตามแล้วจะได้ผลอย่างไรเป็นต้น
เรียกว่าปริยัติ 
  ปฏิบัติ หมายถึงการน้อมนําเอาหลักธรรมคําสอนที่ได้เรียนรู้ในทางภาคทฤษฎีน้ันมาสู่
ภาคปฏิบัติ คือนํามาปฏิบัติจริงๆ เพ่ือเป็นการอบรมกาย วาจาและใจ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือนําเอา
หลักธรรมที่เรียนแล้วนั้นมาเป็นแนวทางหรือปทัฏฐานแห่งชีวิตให้เหมาะสมกับฐานะของตนเรียนว่า
ปฏิบัติ 
   ปฏิเวธ หมายถึงผลของการปฏิบัติธรรม เช่น พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า  
พระอรหันตสาวก และพระอริยบุคคลเป็นต้น ผู้ใดรับผลแห่งการปฏิบัติซ่ึงทําให้ยกฐานะจากปุถุชน
ธรรมดาข้ึนมาเป็นพระอริยบุคคล การบรรลุช้ันนั้นๆ ตามภูมิธรรมที่ตนปฏิบัติน้ัน ไม่มีใครมายกย่อง
หรือแต่งต้ังให้ แต่การยกฐานะดังกล่าวเป็นไปโดยอัตโนมัติหรือกล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือฐานะหรือ
ตําแหน่งแห่งอริยเจ้านั้นไม่มีการแต่งต้ังให้รู้ได้ด้วยตนเองก็เป็นปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ เรียกว่า

                                         
  ๖๓มงคล ศรีไพรวรรณ, ประวัติการศึกษาของสงฆ์, (กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, ๒๕๕๐), 
หน้า ๒. 



 ๕๓ 

ปฏิเวธ 
 สรุปได้ว่า วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ตัวป้อน หมายถึงหลักสูตร 
ผู้เรียน ผู้สอน เน้ือหาวิชา สื่อการสอน สิ่งอํานวยความสะดวกเป็นต้น กระบวนการ หมายถึง
กระบวนการจัดการสอนเป็นการวางแผนและการเตรียมการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และการประเมินผลการสอน ผลผลิต เป็นผลสมบูรณ์ของผู้เรียนจากการวัดผลและประเมินผล 
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมที่ น่าปรารถนา เป็นไปตามความคาดหวังของหลักสูตรเป็นต้น 
วัตถุประสงค์การเรียนการสอน คือช้ีให้เห็นถึงประสบการณ์ท่ีได้รับ เพ่ือให้ผู้ท่ีเข้ารับการศึกษาได้มี
โอกาสรับประสบการณ์น้ัน เพ่ือเป็นแหล่งของข้อมูลให้กับผู้เรียนเป็นต้น เป้าหมายการพัฒนา
การศึกษาพระปริยัติธรรม คือปริยัติ หมายถึงการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย ปฏิบัติ หมายถึงการ
น้อมนําเอาหลักธรรมคําสอนท่ีได้เรียนรู้ในทางภาคทฤษฎีน้ันมาสู่ภาคปฏิบัติ ปฏิเวธ หมายถึงผลของ
การปฏิบัติธรรม  
 
 ๒.๒.๓ ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 
 ทฤษฎีหมายถึงแนวความคิดหรือความเช่ือที่เกิดขึ้นอย่างมีหลักเกณฑ์ มีการทดสอบและ
การสังเกตจนเป็นที่แน่ใจ ทฤษฎีเป็นเซทของมโนทัศน์ท่ีเช่ือมโยงซ่ึงกันและกัน เป็นข้อสรุปอย่างกว้าง
ท่ีพรรณาและอธิบายพฤติกรรมการบริหารองค์กรการทางศึกษาอย่างเป็นระบบ ถ้าทฤษฎีได้รับการ
พิสูจน์บ่อยๆ ก็จะกลายเป็นกฎเกณฑ์ ทฤษฎีเป็นแนวความคิดท่ีมีเหตุผลและสามารถนําไปประยุกต์ 
และปฏิบัติได้ ทฤษฎีมีบทบาทในการให้คําอธิบายเกี่ยวกับปรากฎการท่ัวไปและช้ีแนะการวิจัย สําหรับ
ประโยชน์ของทฤษฎี เพ่ือทําให้เกิดความรู้ ความคิดใหม่ๆ เกิดความก้าวหน้าทางวิทยาการ คือถ้ามี
ทฤษฎีก็มีการพิสูจน์ค้นคว้า เพ่ือทดสอบหรือพิสูจน์ทฤษฎีอ่ืน สามารถใช้ประกอบการทํานาย
เหตุการณ์ พฤติกรรมและแก้ไขปัญหาได้ ทฤษฎีช่วยขยายประสิทธิภาพของการทํางาน กล่าวคือ
ผู้บริหารท่ีรู้ทฤษฎีจะมีทางเลือก และเลือกทางท่ีเหมาะสมได้ ทฤษฎีเป็นหลักยึดในการปฏิบัติ ดังนั้น 
ทฤษฎีหน้าท่ีเพ่ือการบริหารจัดการประกอบด้วยการดําเนินงานหลายขั้นตอนท่ีหน่วยงานของรัฐและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐพึงดําเนินการ หมายถึงตัวช้ีวัดท่ีประกอบด้วยหลายขั้นตอนท่ีอยู่ในระบบการบริหาร
จัดการ โดยนําแต่ละขั้นตอนมาใช้เป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนปัจจัยนําเข้าไป ให้เป็นปัจจัยนําออก
หรือผลผลิตตามเป้าหมาย กระบวนการและหน้าท่ีการบริหารของผู้บริหารต้องทําหน้าที่ ๔ ประการ 
ได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การช้ีนํา (Leading) และการควบคุม 
(Controlling) ซ่ึงเป็นแนวคิดของคูนตซ์และเวียห์ริช (Koontz and Weihrich) เขียนไว้ในตําราการ



 ๕๔ 

จัดการ (Management) โดยเรียกว่าพอลซ์ (POLC) ซ่ึงกระบวนการและหน้าท่ีการบริหาร๖๔ 
มีความสําคัญและถือว่าขาดไม่ได้ในการบริหารจัดการในปัจจุบันคือ 

 
แผนภาพท่ี ๒.๗ ทฤษฎีหน้าท่ีการบริหารจัดการ 

 
  จากแผนภาพที่ ๒.๗ ทฤษฎีหน้าที่การบริหารจัดการ เม่ือศึกษาข้อมูลแล้วจึงได้ทราบว่า 
การวางแผน (Planning) หมายถึงกําหนดสิ่งที่ต้องการบรรลุ กําหนดวัตถุประสงค์และข้ันตอนท่ีจะ
บรรลุผล มีการวางแผนเพ่ือมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึงการจัดโครงสร้าง
องค์การ จัดคน จัดทรัพยากรต่างๆ ให้พร้อมต่อการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ การช้ีนํา 
(Leading) หมายถึงการกระตุ้นให้พนักงานทํางานให้สําเร็จด้วยความเต็มใจหรือไม่ต้องบังคับเพราะ
ผู้บริหารคือผู้ท่ีทํางานให้สําเร็จ โดยไม่ต้องลงมือทําเอง หรืองานสําเร็จโดยผู้อ่ืน จึงต้องใช้ภาวะผู้นําจูง
ใจคนให้อยากทํางานให้ดี กระตุ้นความกระตือรือร้นของคนในองค์การให้ทํางานหนักเพ่ือบรรลุ
แผนงานที่สําคัญ การควบคุม (Controlling) หมายถึงการติดตาม (Monitoring) ประเมินผลงาน 
(Evaluation) ว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ผู้บริหารสามารถ
ทําหน้าที่หลักการบริหารข้างต้นได้อย่างดีก็จะสามารถนําความสําเร็จและความสุขมาสู่องค์การของ
ตนเองได้ 
  ทฤษฎีระบบคือการเอาแนวความคิดเชิงระบบเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ ก็ด้วย
เหตุผลที่ว่าในปัจจุบันองค์กรการขยายตัวสลับซับซ้อนมากข้ึน จึงเป็นการยากท่ีพิจารณาถึงพฤติกรรม
ขององค์กรได้หมดทุกแง่ทุกมุม นักทฤษฎีบริหารสมัยใหม่จึงหันมาสนใจการศึกษาพฤติกรรมของ

                                         
  ๖๔วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, หลักรัฐประศาสนศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทเอ็กซเปอร์เน็ท จํากัด, 
๒๕๕๓), หน้า ๕๐. 

การช้ีนํา/ภาวะผู้นํา การจัดองค์การ 

การวางแผน 

ผู้บริหาร/คณะกรรมการ 

การควบคุม หน้าท่ีบริหารงาน 
(Management 

Functions) 

การติดตามผลงาน 

ประเมินผลงาน 



 ๕๕ 

องค์การ เพราะคนเป็นส่วนหน่ึงของระบบองค์การ องค์การเป็นส่วนหน่ึงของระบบสังคม ระบบ
บริหารหมายถึงองค์กรประกอบหรือปัจจัยต่างๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กันและมีส่วนกระทบต่อปัจจัย
ระหว่างกันในการดําเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ องค์ประกอบพ้ืนฐานของทฤษฎี
ระบบ ได้แก่ ปัจจัยการนําเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) ผลกระทบ 
( Impact) วิ ธีการระบบเป็นวิธีการท่ีใ ช้หลักตรรกศาสตร์ วิทยาศาสตร์อย่างมีเหตุผล และ 
มีความสัมพันธ์กันไปตามขั้นตอนช่วยให้กระบวนการท้ังหลายดําเนินไปอย่างต่อเนื่องและสามารถช่วย
ให้การบริหารบรรลุวัตถประสงค์ไปด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องและไม่ลําเอียง สําหรับทฤษฎี
ระบบการบริหารจัดการของเดวิด อีสตัน (David Easton) ได้เน้นการบริหารระบบเป็นการสร้าง
ประสิทธิภาพให้เกิดแก่องค์การ ตามแนวคิดของทฤษฎีระบบการบริหารจัดการ มีสมมติฐานท่ีสําคัญ
ว่าทุกส่วนของระบบมีความสัมพันธ์กับทุกส่วน ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างใดอยา่งหน่ึงเกิดขึ้นกับส่วน
ใดส่วนหนึ่งของระบบ จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตกับส่วนอ่ืนๆ เน่ืองจาก
ส่วนประกอบทุกส่วนของระบบไม่มีความเป็นอิสระต่อกัน จากแนวความคิดน้ีในสายตาของผู้บริหาร
มองว่า องค์การใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเอกชนหรือรัฐบาล องค์การทุกหน่วยงานนั้นต้องได้รับ
ปัจจัยนําเข้า (Input) หลายประการ ในสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน โดยปัจจัยนําเข้าเหล่าน้ีจะได้รับ
การแปรรูป (Process) โดยองค์การเพ่ือผลิตปัจจัยนําออก (Output) ท่ีเหมาะสมตามวัตถุประสงค์๖๕  

แผนภาพที่ ๒.๘ ทฤษฎีระบบการบริหาร 
 
  จากแผนภาพที่ ๒.๘ ทฤษฎีระบบการบริหาร โดยเดวิด อีสตัน (David Easton) ได้แบ่ง
การดําเนินการขององค์การเป็นระบบต่างๆ กล่าวคือสภาพแวดล้อมภายใน (Environment) 

                                         
  ๖๕วิเชียร วิทยอุดม, ทฤษฎีองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทธีระฟิล์ม, ๒๕๕๔), หน้า ๖๘. 

ทฤษฎีระบบการบริหาร 

กระบวนการ (Process) ปัจจัยนําเข้า (Inputs) ผลผลิต (Outputs) 

คน/บุคลากร 
การเงิน/งบประมาณ 
วัตถุอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ 
การจัดการ/วิธีการ 

การวางแผน (Planning) 
การจัดองค์การ (Organizing) 
การชี้นํา/ภาวะผู้นํา (Leading) 
การควบคุม (Controlling) 

นักเรียน/ครู/เจ้าหน้าท่ี 
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
คุณภาพ/ผลงานดีเด่น 
ประสิทธิภาพงาน 

ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 



 ๕๖ 

ประกอบด้วย สภาพการทํางาน โครงสร้างองค์การ บรรยากาศในการทํางาน และอ่ืนๆ ปัจจัยนําเข้า 
(Inputs) ประกอบด้วยบุคลากร การเงินงบประมาณ วัตถุอุปกรณ์ และการจัดการ กระบวนการ 
(Process) ประกอบด้วยการวางแผน การจัดองค์การ การช้ีนํา และการควบคุม ผลผลิต (Outputs) 
ประกอบด้วยนักเรียน ผลกําไร การบริการ ความพึงพอใจ และบุคลากร ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ เช่น สังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย คู่แข่งขัน องค์การอ่ืนๆ 
  ทฤษฎีระบบ (System Theory) ตามแนวคิดทฤษฎีระบบมีสมมติฐานท่ีสําคัญว่า  
ทุกๆ ส่วนของระบบมีความสัมพันธ์กับส่วนอ่ืนๆ ทุกส่วน ถ้ามีการเปล่ียนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งเกิด
ขึ้นกับส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบ จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตกับส่วนอ่ืนๆ ท้ังหมด
ของระบบ เน่ืองจากส่วนประกอบทุกๆ ส่วนของระบบไม่มีความเป็นอิสระต่อกันน่ันเอง การศึกษาใน
เชิงระบบจึงเป็นการศึกษาท่ีมีกรอบการมองเค้าโครงท่ีครอบคลุมทุกส่วน โดยไม่ละเลยส่วนใดส่วน
หน่ึง ทฤษฎีระบบในการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ แนวความคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ มีผลทําให้
นักวิชาการในยุคน้ันเกิดความกระตือรือร้นท่ีจะแสวงหาทฤษฎีและข้อสมมติฐานต่างๆ ท่ีสามารถ
อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมศาสตร์ได้ขึ้นมาใช้ และจากการที่นักวิชาการได้พยายามค้นหาทฤษฎีท่ี
มีกรอบคิดที่กว้างและสามารถนํามาอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ได้มากข้ึนมาใช้ทฤษฎีหน่ึงที่
นักวิชาการเหล่าน้ันนําเสนอข้ึนมาคือทฤษฎีระบบทั่วไป (General Systems Theory) หมายถึง
ทฤษฎีหรือกลุ่มทฤษฎีที่มีกรอบคิดและวิธีศึกษาที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ได้ ท้ังในลักษณะ
ท่ีเป็นวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีเป้าหมายเพ่ือค้นหาลักษณะร่วมของปรากฏการณ์เหล่านั้น 
โดยมีสมมติฐานหลักว่า ปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจะประกอบด้วยส่วนประกอบต่างๆ ท่ีถูกนํามา
รวมกันเข้าไว้อย่างเป็นระบบ เช่น ระบบประสาทของมนุษย์ จะมีลักษณะท่ีคล้ายกับระบบของ
องค์การในแง่ท่ีว่ามีการส่งและรับข่าวสารข้อมูล มีการปรับตัวการทํางานของส่วนต่างๆ ให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อม และพยายามสร้างความสมดุลย์ให้เกิดขึ้นในตัวของมันเอง ในส่วนของวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ แนวความคิดของทฤษฎีระบบได้เข้ามามีบทบาทสําคัญอยู่ ๒ ประการคือ ประการ
แรก แนวความคิดของทฤษฎีระบบได้กลายเป็นแนวทางการศึกษาวิชาทฤษฎีองค์การท่ีสําคัญ และ
ประการที่สอง แนวความคิดเกี่ยวกับระบบได้ถูกนํามาใช้วางพ้ืนฐานสําหรับเทคนิคการบริหารท่ี
สําคัญๆ หลายประการด้วยกัน๖๖ 
 ผู้บริหารในปัจจุบันจึงจําเป็นต้องเรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมท่ีไม่
แน่นอนและสลับซับซ้อน เพราะองค์การจะสามารถอยู่รอดหรือมีความเจริญก้าวหน้าได้ ต่อเม่ือ
ผู้บริหารสามารถปรับปรุงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย และวิธีการบริหาร ตลอดจนพฤติกรรมของ

                                         
  ๖๖ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา, แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์, (เชียงใหม่ : ธนุชพริ้นต้ิง, 
๒๕๕๑), หน้า ๒๒๕. 



 ๕๗ 

องค์การให้เข้ากับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้เท่าน้ัน แนวทางสําคัญท่ีจะทําให้
องค์การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ก็คือ ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการคาดคะเนถึงแนวโน้ม
ของการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และต้องคอยตรวจสอบความเคล่ือนไหวของสภาพแวดล้อม
อยู่ตลอดเวลาด้วย ทั้งน้ีเพ่ือจะได้นํามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการกําหนดนโยบายและ
แนวทางการบริหารให้ได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
 สรุปได้ว่า ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ได้แก่ 
หน้าท่ีการบริหารจัดการ กล่าวคือการวางแผน การจัดองค์การ การช้ีนํา และการควบคุม ซ่ึงเป็น
แนวคิดการจัดการซ่ึงกระบวนการและหน้าท่ีการบริหาร มีความสําคัญและถือว่าขาดไม่ได้ในการ
บริหารจัดการในปัจจุบัน ทฤษฎีระบบคือการเอาแนวความคิดเชิงระบบเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ 
ได้แก่ ปัจจัยนําเข้าประกอบด้วยบุคลากร การเงินงบประมาณ วัตถุอุปกรณ์ และการจัดการ 
กระบวนการประกอบด้วยการวางแผน การจัดองค์การ การช้ีนํา และการควบคุม ผลผลิต
ประกอบด้วยนักเรียน ผลกําไร การบริการ ความพึงพอใจ และบุคลากร ข้อมูลย้อนกลับ
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ เช่น สังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย คู่แข่งขัน องค์การอ่ืนๆ
ผู้บริหารสํานักเรียนต้องมีความสามารถในการคาดคะเนถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม ต้องคอยตรวจสอบความเคลื่อนไหวของสภาพแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้เพ่ือจะได้
นํามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการกําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารสํานักเรียนให้
ได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
 

๒.๓ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จ 
  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จเพ่ือการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ พระมหากษัตริย์ทรงจัด
การศึกษาพระปริยั ติธรรมให้แก่ พระภิกษุ สามเณร ได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยตาม
กําลังสติปัญญา เป็นพระราชประเพณี เป็นพระราชกรณียกิจต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา จนถึงสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ สมัยรัชกาลท่ี ๑ จนถึงสมัยรัชกาลที่ ๙ พระองค์ทรงรับพระราชภาระอยู่โดยสมํ่าเสมอ 
โดยทรงมอบหมายให้สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงดําเนินการสอบพระ
ปริยัติธรรม แผนกธรรม เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม ให้เป็นไปตามนโยบาย 
ประสานงานกับสํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ส่งเสริมสนับสนุนการจัดต้ัง การรวม การยุบ 
การย้าย และการยุบเลิกสํานักเรียน สํานักศาสนศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการแต่งต้ัง ถอดถอนครู และ
บุคลากรทางการศึกษา จัดทําระเบียบการเทียบโอนผลการศึกษา รวมท้ังประสานงานความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบและวัดผลการศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาพระ
ปริยัติธรรม ดําเนินการอบรมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาแผนกธรรม ดําเนินการและ
ส่งเสริมการสื่อสาร การจัดการเรียนการสอน ดําเนินการออกประกาศนียบัตร กําหนดหลักเกณฑ์และ



 ๕๘ 

แนวทางการบริหารงบประมาณ จัดทํางบประมาณแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี สํานักเรียน 
สํานักศาสนศึกษา และโรงเรียนทั่วประเทศ จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 
ส่งเสริมการวิจัยการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม จัดทําสถิติข้อมูลสารสนเทศสํานักเรียน 
ทะเบียนนักเรียน ครู และบุคลากร๖๗ 
  ยุทธศาสตร์การเรียนการสอน สร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนด้วยการมอบทุนการศึกษาเม่ือ
สอบได้เพ่ิมสวัสดิการ แก่นักเรียนท่ีมีความต้ังใจศึกษาและมีความประพฤติดี พัฒนาครูสอน โดยการ
ส่งครูเข้าร่วมอบรมการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ในโครงการอบรมครูสอนของสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครู กระบวนการเรียนการสอนเน้นกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย พร้อมสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรของ
หน่วยงานต่างๆ ภายในสํานักเรียน และสร้างศรัทธาสาธุชนท่ัวไป การกําหนดพันธกิจโรงเรียน
การศึกษาพระปริยัติธรรม เพ่ือกําหนดพันธกิจการดําเนินงาน เพ่ือตอบคําถามให้ได้ว่า กิจกรรม
การศึกษาจะต้องกําหนดให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องฝ่ายใดรับผิดชอบปฏิบัติและปฏิบัติในภารกิจใดบ้าง 
ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตรนักธรรม 
จัดกิจกรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ 
มีความคิดสร้างสรรค์ ไตร่ตรอง จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ส่งเสริมพัฒนาให้มีจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างหลากหลาย โดยชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้มีการทดสอบ คือการจัดการเรียนการสอน
พระปริยัติธรรม แผนกธรรม ให้ดําเนินไปตามเป้าหมายท่ีได้วางไว้จะต้องอาศัยการจัดการทรัพยากร
มนุษย์๖๘ ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ การจัดการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

                                         
  ๖๗สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, บทบาทของสถาบันพระพุทธศาสนากับการจัด
การศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพ์ดี จํากัด, ๒๕๕๐), หน้า ๗. 
  ๖๘พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ขอบฟ้าแห่งความรู้กับผลงานด้านการศึกษา, 
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๑๐๑. 



 ๕๙ 

 
แผนภาพที่ ๒.๙ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จ 

 
  จากแผนภาพท่ี ๒.๙ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จ ผู้บริหารควรจะส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะท่ีจําเป็นตามหลักสูตร โดยการกําหนดภารกิจการศึกษา เพ่ือกําหนดกิจกรรม
การศึกษา ดังต่อไปนี้ 
  ๑. คน/บุคลากร 
 คน (Man) หมายถึงบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเรียนการ
สอน เจ้าสํานักเรียน คือเจ้าอาวาสวัด หรือผู้จัดการ คือพระภิกษุที่เจ้าอาวาสมอบหมายเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ทําหน้าที่เป็นประธานในการบริหารการศึกษา ครูใหญ่ หรืออาจารย์ใหญ่ พระภิกษุผู้
เป็นหัวหน้าที่จะนํานโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลในการเรียนการสอน ครู อาจารย์ประจําช้ัน หรือครู
อาจารย์ประจําวิชา คือพระภิกษุหรือสามเณร ซ่ึงทําหน้าท่ีในการสอนภายในสํานักเรียนแต่ละแห่ง 
อาจจะเป็นครูอาจารย์ภายในสํานักเรียนก็ได้ หรือจะนิมนต์มาจากภายนอกสํานักเรียนก็ได้ ซ่ึงครูสอน
ดังกล่าวมี ๒ ลักษณะ คือ ครูไม่เป็นทางการ ได้แก่ พระภิกษุ สามเณร ผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าสํานัก
เรียน ให้ทําหน้าท่ีเป็นครูสอนอย่างใดอย่างหน่ึง โดยยังไม่ได้รับตราต้ังให้เป็นครูสอนอย่างเป็นทางการ 
ครูอย่างเป็นทางการ ได้แก่ พระภิกษุ สามเณร ผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าสํานักเรียน ให้ทําหน้าท่ีเป็น
ครูสอนอย่างใดอย่างหน่ึง โดยได้รับตราต้ังให้เป็นครูสอนอย่างเป็นทางการจากเจ้าสํานักเรียน  
ในบางกรณีหากครู อาจารย์ภายในสํานักเรียนไม่พอ หรือไม่สามารถนิมนต์หาครูอาจารย์จากสํานัก
เรียนอ่ืนมาช่วยสอนได้ ก็อาจจะเชิญฆราวาส ผู้เป็นอดีตมหาเปรียญ ซ่ึงมีความรู้ความชํานาญในด้าน
ภาษาบาลีมาช่วยสอนก็ได้ 
  การคัดเลือกครู อาจารย์ เพ่ือจะทําหน้าที่เป็นครูสอนช้ันไหน วิชาอะไร เจ้าสํานักเรียน
หรืออาจารย์ใหญ่อาจจะพิจารณาร่วมกัน โดยคัดเลือกจากพระภิกษุ สามเณร ภายในสํานักเรียน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ครูอาจารย์นั้นอาจจะสอนคนละวิชาก็ได้ คนละช้ัน สอนทั้งสองวิชาก็ได้ หรือช้ันน้ีสอน
วิชาหน่ึงแล้วสอนอีกช้ันหน่ึงวิชาหน่ึงก็ได้ ท้ังน้ี ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละสํานักเรียน และ 
ความพร้อมของครูอาจารย์ ผู้ทําหน้าท่ีสอนก็ได้ ปัจจุบัน แม่กองธรรมสนามหลวง มีความประสงค์ 
ท่ีจะพัฒนาครูสอน และศักยภาพครูผู้สอน ให้มีความแกร่งกล้าในด้านวิชาการ และมีกระบวนการ

คน/บุคลากร (Man) การจัดการ (Management) 

เงิน/งบประมาณ (Money) 
วัสดุอุปกรณ์ (Materials) 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ความสําเร็จ 



 ๖๐ 

เรียนการสอนที่สามารถจะตอบสนององค์ความรู้ของผู้ศึกษาให้กว้างขวาง กว้างไกล และชัดเจนยิ่งขึ้น 
จึงได้จัดให้มีโครงการการประชุมอบรมครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ด้วยความอุปถัมภ์ในด้าน
งบประมาณจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ๖๙ ทั้งนี้ ด้วยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ของครูผู้สอนและเสริมสร้างทักษะประสบการณ์ในด้านการเรียนการสอนให้ดีย่ิงขึ้น เพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมในระบบการจัดการ ซ่ึงสอดรับกับความเป็นไปในปัจจุบัน เพ่ือร่วมกันสร้างเอกภาพ
ในการจัดการศึกษา เพ่ือร่วมกันรับรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในด้านการเรยีนการสอน 
  การประชุมอบรม ได้จัดตารางแห่งการบรรยายเน้นเน้ือหาสาระวิชาการ กระบวนการ
เรียนการสอน วิธีการนําเสนอ ขั้นตอนการดําเนินงาน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้ทรง
ความรู้ในด้านต่างๆ ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ ซ่ึงวิชาการต่างๆ ได้เป็นอุปการะอย่างสําคัญในการ
นําไปใช้ประโยชน์ในการสอนงานศาสนศึกษา โดยมีลักษณะการบรรยาย ๓ ประการ คือ เป็นการ
บรรยายถึงหลักการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เป็นการบรรยายถ่ายทอดความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นการบรรยายถึงหลักการสอนและวิชาเกี่ยวข้องกับความ
เป็นครู 
  นักเรียน หมายถึงพระภิกษุ สามเณร ท่ีสมัครเข้ารับการศึกษาจากสํานักศาสนศึกษา 
หรือสํานักเรียนแห่งใดแห่งหน่ึง นักเรียนดังกล่าวอาจจะเป็นนักเรียนภายในสํานัก หรือนักเรียน
ภายนอกที่วัดของตนเองไม่ได้จัดการเรียนการสอน และได้มาสมัครเรียนร่วมกับนักเรียนภายในสํานัก
เรียนแห่งนั้น 
  ปัจจัยท่ีสนับสนุนต่อการเรียนการสอน คือปัจจัยทางการบริหารทรัพยากรคือคน (Man) 
ปัจจัยตัวแรกท่ีส่งผลต่อการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม ในการดําเนินการเรียนการสอนจําเป็นต้อง
มีบุคลากรท่ีเหมาะสมกับภาระหน้าที่การงาน บุคลากรต้องมีคุณสมบัติ มีความรู้ความสามารถ ตรงกับ
ตําแหน่งหน้าท่ีการงานที่กําหนดไว้ จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องเพ่ิมความรู้ สมรรถภาพในการปฏิบัติงาน
ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน 
  ผู้บริหาร คือ เจ้าสํานักศาสนศึกษา อาจารย์ใหญ่ และผู้ให้การสนับสนุนสํานักศาสน
ศึกษา ต้องให้การส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง จริงจัง เป็นขวัญและพลังใจ ให้กับครูอาจารย์ผู้สอน
ให้เกิดมานะ มุ่งม่ัน ท่ีจะดําเนินการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม ในสํานักศาสนศึกษาของตน ให้มี
ความเจริญก้าวหน้า และมีประสิทธิผล 
  อาจารย์ใหญ่ เป็นบุคลากรสําคัญของการจัดการเรียนการสอนในฐานะผู้ดําเนินการ 
ต้องต้ังใจบริหารจัดการ เพ่ือให้สํานักศาสนศึกษามีความม่ันคงเจริญก้าวหน้า มีคุณภาพโดยการจัด

                                         
  ๖๙กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, (กรุงเทพมหานคร : องค์การขนส่ง
สินค้าและพัสดุ, ๒๕๕๔), หน้า ๒๕. 



 ๖๑ 

กิจกรรม การวางแผน การจัดองค์การ การจูงใจ การควบคุมทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรวัตถุให้
บรรลุเป้าหมาย 
  อาจารย์ผู้สอน เป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญในการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม 
เพราะผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียน เป็นผู้กําหนดบรรยากาศการเรียนการสอนแต่ละครั้ง  
ถ้าสํานักศาสนศึกษามีผู้สอนท่ีมีคุณภาพ ผลของการเรียนการสอนก็จะมีประสิทธิภาพ 
  ผู้เรียน เป็นบุคลากรและเป็นปัจจัยสําคัญที่สุด ในการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม 
เพราะสํานักศาสนศึกษาจะมีคุณภาพหรือไม่จะดูท่ีจํานวนผู้เรียนและจํานวนผู้สอบได้แต่ละปี 
เป็นตัวกําหนด ผู้ให้การสนับสนุนคือศรัทธาประชาชน ท่ีให้การอุปถัมภ์บํารุงพระพุทธศาสนาและ
พระภิก ษุสามเณร ผู้ศึกษา โดยการถวายอาหารบิณฑบาต ปัจจัยไทยธรรม เพ่ือสนับสนุนการเรียน
การสอนพระปริยัติธรรม ท้ังโดยตรงและโดยอ้อม๗๐  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ๗๑ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนให้เป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและคุณธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข หมวดที่ ๒ สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา 
ในมาตราท่ี ๑๒ บัญญัติไว้ว่า นอกเหนือจากรัฐ เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล 
ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอ่ืนมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท้ังน้ีให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ความมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบรูณ์ท้ัง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ดังน้ันโรงเรียนพระปริยัติธรรม จึงเป็นสถาบันทางการศึกษาตาม
ความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้สําคัญท่ีสามารถพัฒนาคนไทย 
ให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ควบคู่กับความมีคุณธรรม จริยธรรมและ
มีวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข แต่จากสภาพปัจจุบัน
สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรม เทคโนโลยีทันสมัยมี
บทบาทในชีวิตประจําวันมากข้ึนอารยธรรมต่างประเทศมีผลต่อวิถีชีวิตของคนไทย การดูแลเอาใจใส่
และพ่ึงพาอาศัยกันในครอบครัวปฐมภูมิลดน้อยลง ดังน้ัน การพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ัง
ร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาคือการให้เป็นคนดี คนเก่ง และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข 
จึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องพัฒนาเพ่ือทําให้สังคมไทยซ่ึงเป็นเมืองพระพุทธศาสนาม่ันคงและน่าอยู่สืบไป 
 
                                         
  ๗๐สมใจ เขียวสด, มนุษยสัมพันธ์สําหรับผู้บริหาร, (กรุงเทพมหานคร : รุ่งศิลป์การพิมพ์, ๒๕๕๖), 
หน้า ๑๔. 
  ๗๑กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, หน้า ๕. 



 ๖๒ 

  การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ เป็นการจัดการศึกษาที่เรียกว่าการศาสนศึกษาโดยมี
วัตถุประสงค์ ๓ ระดับ คือ การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาตน คือ ภิกษุ สามเณร ทุกรูปท่ีบวชมาจะต้อง
ศึกษาหลักเบ้ืองต้นคือพระวินัย การศึกษาพระวินัยก็คือศึกษาเรื่องศีลของภิกษุ สามเณร ระเบียบ
ปฏิบัติทางศาสนา รวมถึงธรรมเนียมต่างๆ เป็นการศึกษาเพ่ือรักษาตัวเอง เพ่ือปฏิบัติได้ถูกต้อง ทําได้
ถูกต้อง ตลอดถึงศึกษาเพ่ือเอาตัวให้รอด คือ หลุดพ้นจากความทุกข์ เช่น ศึกษาและปฏิบัติกรรมฐาน  
การจัดการศึกษาแบบน้ีเป็นการจัดให้เฉพาะตัวบุคคล ได้ประโยชน์เฉพาะตัว ใครทําใครได้ และเอาตัว
รอดได้ โดยจะเรียนตามอัธยาศัย เรียนจากตํารา หรือจากครูอาจารย์ก็ได้ 
 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคน คือการจัดหลักสูตรให้เป็นประโยชน์ในเชิงธํารงรักษา
เนื้อหาสาระหรือแก่นสารพระศาสนาเข้าไว้ ได้แก่การเรียนนักธรรม หลักสูตรท่ีใช้เรียนก็มีเนื้อหาท่ีมี
มาต้ังแต่สมัยพระพุทธเจ้า โดยนําพระไตรปิฎกและหลักธรรมต่างๆ มาย่อแล้วเรียนกัน เรียนเพ่ือรักษา
พระพุทธศาสนา เรียกกันว่าเรียนพระพุทธพจน์ และมีการสืบทอดพัฒนาตลอดมาก็เพราะได้อาศัย
การศึกษาเล่าเรียนแบบน้ี 
   การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนางาน การศึกษาแบบน้ีเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือ
สังคมคือลูกชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา กล่าวคือสมัยแรกๆ รัฐไม่สามารถจัด
การศึกษาได้ท่ัวถึง ทําให้ลูกชาวบ้านผู้ใฝ่รู้แต่ยากจนไม่มีโอกาสได้เรียน จึงอาศัยมาบวชเป็นสามเณร
จึงได้เรียน การเรียนแบบนี้เรียกกันว่าพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ หมายถงึเรียนวิชาทางโลกควบคู่กัน
ไปกับเรียนทางธรรม ตามแบบที่ ๒ เม่ือเรียนจบแล้วก็สึกหาลาเพศไป สามารถใช้ความรู้ไปประกอบ
อาชีพเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป 
  สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานท่ีต้ังขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงมีฐานะเป็นกรมข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรีโดยให้มีอํานาจหน้าท่ี๗๒

ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ กฎหมายว่าด้วยการกําหนดวิทยฐานะผู้สําเร็จการศึกษา
วิชาการพระพุทธศาสนา รวมทั้งกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง รับสนองงาน ประสานงานและ
ถวายการสนับสนุนกิจการของคณะสงฆ์ การบริหารการปกครอง เสนอแนวทางกําหนดนโยบายและ
มาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา ส่งเสริม ทํานุบํารุง รักษาศาสนาสถานและศาสนวัตถุทาง
พระพุทธศาสนา ดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางทางพระพุทธศาสนา พัฒนาพุทธมณฑลให้
เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ทํานุบํารุง ส่งเสริมการพุทธศาสนศึกษาเพ่ือพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม
ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ีของสํานักงาน หรือตามที่กระทรวงหรือ

                                         
  ๗๒กองพุทธศาสนศึกษา, ปฏิทินการศึกษาแผนกสามัญศึกษาพุทธศักราช ๒๕๕๒, (กรุงเทพมหานคร 
: สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๒), หน้า ๑๕. 



 ๖๓ 

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
  สําหรับหน่วยงานราชการภายในสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินั้นประกอบด้วย
กองกลาง กองพุทธศาสนา กองพุทธศาสนสถาน สํานักงานพุทธมณฑล สํานักงานศาสนสมบัติ 
สํานักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม กองพุทธศาสนศึกษาเป็นหน่วยงานที่สังกัดสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติท่ีทําหน้าที่ดูแลการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
โดยตรง ซ่ึงมีอํานาจหน้าที่ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล จัดการศึกษาวิชาการ  
จัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และรับผิดชอบงานการศึกษา ดําเนินการ
เกี่ยวกับการจัดทําสื่อการเรียนการสอนด้านศาสนาวิเคราะห์ทางวิชาการต่างๆ เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา เป็นแหล่งความรู้ที่เป็นระบบและอ้างอิงได้ สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใน
สถานศึกษาทุกระดับ รวมทั้งการนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษาทุกประเภท ปฏิบัติงาน
ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
  การพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม ให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล ให้มีภาวะ
ผู้นําเป็นผู้มีคุณธรรมเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง รู้หลักชุมชนสัมพันธ์ และเป็นผู้มีความรู้ทางจิตวิทยา
สังคม ให้เป็นผู้มีความสามารถในการเป็นผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาครู 
พัฒนาบุคลากร การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน การจัดหาสิ่งอํานวยความ
สะดวก การสร้างบรรยากาศ การใช้รางวัล ให้กําลังใจแก่ครูและบุคลากร การมีมนุษย์สัมพันธ์และ 
มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชน ให้เป็นผู้มีความสามารถทําหน้าท่ีสอนและสามารถจัดกระบวนการเรียน
การสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 
  การพัฒนาครู หมายถึงผู้บริหารมุ่งพัฒนาครูให้มีความสํานึกและมีจิตวิญญาณของความ
เป็นครู มีความเอื้ออาทรช่วยเหลือเกื้อกลูซ่ึงกันและกัน โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน และ
พัฒนาครูให้เปลี่ยนพฤติกรรมในการสอนจากแบบบรรยายให้มีความสามารถในการสอนท่ีเน้น
นักเรียนเป็นศูนย์กลางท้ังในด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านเทคนิควิธีการ 
  ด้านความรู้ โดยครูต้องมีความรู้ด้านปรัชญาในเรื่องนักเรียนเป็นศูนย์กลางนักเรียนมีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ครูต้องมีความรู้
ในการพัฒนาและบูรณาการหลักสูตร ครูต้องมีความรู้ในการประเมินผลจากการปฏิบัติจริง ครูต้องมี
ความรู้ด้านจิตวิทยา และเทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  ด้านทักษะ โดยครูต้องมีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ครูต้องมีทักษะใน
การจัดกลุ่มนักเรียนห้องเรียน ครูต้องมีทักษะในการสอนเป็นทีม ครูต้องมีทักษะในการสอนเป็นเรื่อง
เป็นสถานการณ์ โดยบูรณาการความรู้จากหลายสาขาวิชาและวิถีชีวิตจริงครูต้องมีทักษะในการพัฒนา
ส่ือรวมถึงการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูต้องมีความสามารถในการประเมินนักเรียนในทุกด้าน ครูต้องมี
ทักษะในการใช้แฟ้มผลงาน ครูต้องมีทักษะในการประเมินระดับความรู้และระดับการพัฒนาของ
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นักเรียน ครูต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี ครูต้องมีทักษะในการให้คําปรึกษาแนะนําเป็นต้น 
  ด้านเทคนิควิธีการ โดยครูต้องสามารถใช้เทคนิคการสอนได้อย่างเหมาะสมในการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ครู
ต้องสามารถใช้สื่อการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ครูจะต้องสามารถใช้
นวัตกรรมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างถูกวิธี เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 สรุปได้ว่า บุคลากร หมายถึงบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารคือเจ้าสํานักศาสนศึกษา 
ส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจริงจังจะเป็นขวัญ อาจารย์ใหญ่ เป็นบุคลากรสําคัญของการ
จัดการเรียนการสอนในฐานะผู้ดําเนินการ เพ่ือให้สํานักศาสนศึกษามีความม่ันคงเจริญก้าวหน้า และ 
มีคุณภาพโดยการจัดกิจกรรม อาจารย์ผู้สอน เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนและเป็นผู้กําหนด
บรรยากาศการเรียนการสอนแต่ละครั้ง ผู้เรียน เป็นบุคลากรและเป็นปัจจัยสําคัญท่ีสุด ในการเรียน
การสอนพระปริยัติธรรม เพราะสํานักศาสนศึกษาจะมีคุณภาพหรือไม่จะดูท่ีจํานวนผู้เรียนและจํานวน
ผู้สอบได้แต่ละปี เป็นตัวกําหนด ผู้ให้การสนับสนุนคือศรัทธาประชาชนที่ให้การอุปถัมภ์บํารุง
พระพุทธศาสนา 
 
  ๒. งบประมาณ/การเงิน 
 การเงิน (Money) เป็นงบประมาณในการบริหารงานด้านการจัดการเรียนการสอนต่างๆ  
ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญ เพราะต้องใช้เป็นทุนในการอํานวยความสะดวก เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่านิตยภัต ค่าทุนการศึกษา ค่าจัดกิจกรรมทางการศึกษา เช่น การสอบสนามวัด การจัด
อบรมก่อนสอบเป็นต้น ซ่ึงงบประมาณน้ีมาจาก ๓ ส่วน คือเงินอุดหนุนจากภาครัฐ ผ่านทางสํานัก
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เงินทุนนิธิ เงินผาติกรรมเป็นต้นภายในวัด เงินบริจาคจากพุทธบริษัทโดย
ท่ัวๆ ไป ปัจจัยตัวท่ีสองท่ีส่งต่อการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม หมายถึงการดําเนินงาน
จําเป็นต้องพิจารณาในเรื่องการจัดสรรเป็นเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมให้ได้สัดส่วนท่ีได้ผลตอบแทน
ท่ีดีท่ีสุด รวมทั้งการจัดสรรเงิน เพ่ือเป็นค่าตอบแทนการหางานของบุคลากรในองค์การหรือหน่วยงาน
เพ่ือท่ีจะช่วยสนับสนุนให้การทํางานได้ดําเนินไปอย่างราบรื่น ประสบความสําเร็จและบรรลุ
วัตถุประสงค์๗๓ 
 การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เป็นการศึกษาระดับเบ้ืองต้น ระดับกลาง และ
ระดับสูง ตามหลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆ์ ที่มุ่งศึกษาพระธรรมวินัย ซ่ึงจารึกคําสอนทาง
พระพุทธศาสนา อันมีอยู่ในพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และปกรณ์วิเศษต่างๆ จากคัมภีร์

                                         
  ๗๓สมใจ เขียวสด, มนุษยสัมพันธ์สําหรับผู้บริหาร, หน้า ๑๔. 



 ๖๕ 

ด้ังเดิม ให้มีความเข้าใจ สามารถนํามาปฏิบัติและเผยแพร่ได้ถูกต้อง เป็นภาระหน้าที่ของ 
พระสังฆาธิการผู้บริหารสํานักศาสนศึกษาในจังหวัดพิจิตร เป็นผู้มีหน้าที่โดยตรงท่ีจะต้องดําเนินการ
จัดการสํานักศาสนศึกษาพระปริยัติธรรมท่ีอยู่ในเขตการปกครองของตนให้เป็นไปโดยชอบ เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนท่ีมีความเลื่อมใสเข้ามาบวชใน
พระพุทธศาสนาได้รับการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย โดยเปิดสอนแผนกนักธรรม รับนักเรียนซ่ึง
เป็นพระภิกษุสามเณรเข้าศึกษาต่อระดับนักธรรมช้ันตรี ช้ันโท และช้ันเอก กฎระเบียบกรมการศาสนา
ว่าด้วยการจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม เพ่ือให้การอุปถัมภ์การศึกษาพระปริยัติธรรม 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพดีย่ิงขึ้น กรมการศาสนาจึงวางระเบียบว่าด้วยการจัดสรร
เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เช่น๗๔  
  ระเบียบน้ีเรียกว่าระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยการจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษา 
พระปริยัติธรรม ให้ยกเลิกบรรดาคําสั่งข้อบังคับ บทบัญญัติหรือระเบียบอ่ืนใด ซ่ึงขัดแย้งกับระเบียบน้ี 
ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป ในระเบียบน้ีการศึกษาพระปริยัติธรรม 
หมายความว่าการศึกษาตามหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกธรรม สํานักงานศาสนศึกษาจังหวัด 
หมายความว่าหน่วยงานของสํานักงานเจ้าคณะจังหวัดรับผิดชอบงานด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม คือสถานท่ีท่ีจัดให้มีการเรียนการสอนศึกษาพระปริยัติธรรม ครูสอนพระ
ปริยัติธรรม คือพระภิกษุหรือสามเณรเปรียญที่ทําการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ครูสอนพระ
ปริยัติธรรมอาสา คือพระภิกุษุ สามเณร เปรียญท่ีช่วยสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่ต้ังอยู่ในเขต
พ้ืนที่จังหวัดชายแดน พ้ืนที่ อ.พ.ป. พ้ืนที่ชนบทยากจน พระปริยัตินิเทศก์ คือพระภิกษุท่ีได้รับการ
แต่งต้ังให้ทําหน้าที่ด้านการนิเทศการศึกษาและช่วยเหลืองานด้านการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ คือหน่วยงานที่จัดต้ังขึ้นเพ่ือเป็นศูนย์รวมในการประสานงานของพระปริยัติ
นิเทศก์ 
  หมวดท่ี ๒ การอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม 
  ๕. สํานักงานศาสนศึกษาจังหวัดจะได้รับเงินอุดหนุนการบริหารงานทั่วไป สําหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าวัสดุคุรุภัณฑ์ ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กับการศึกษาพระปริยัติธรรม 
  ๖. โรงเรียนพระปริยัติธรรมจะได้รับเงินอุดหนุนด้านการบริหารงานทั่วไป สําหรับ
ดําเนินการเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน และค่านิตยภัตครูสอนพระปริยัติธรรม โรงเรียน 
พระปริยัติธรรม ในปีหน่ึงต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ช่ัวโมง โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 

                                         
  ๗๔สุทธิพงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธ์ิ, พระราชบัญญัติคณะสงฆ์, (กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, 
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 ๖๖ 

ในปีหน่ึงต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ช่ัวโมง มีจํานวนนักศึกษาเข้าสอบธรรมหรือบาลี
สนามหลวง หรือทั้งสองอย่างรวมกันไม่น้อยกว่า ๒๐ รูป โรงเรียนพระปริยัติธรรมท่ีมีผลการสอนตาม
เกณฑ์ที่กรมการศาสนากําหนดจะได้รับเงินอุดหนุนเป็นค่านิตยภัตครูสอนพระปริยัติธรรมอีกแผนก 
  ๗. ครูสอนพระปริยัติธรรมอาสาท่ีช่วยสอนแผนกบาลีจะได้รับค่านิตยภัต ต้องมี
คุณสมบัติ เป็นเปรียญธรรมต้ังแต่ ป.ธ.๓ ขึ้นไป หรือสําเร็จการศึกษาศาสนศาสตรบัณฑิต หรือพุทธ
ศาสตรบัณฑิต เจ้าคณะจังหวัดสังกัดเป็นผู้แต่งต้ัง โดยความเห็นชอบของกรมการศาสนา 
  ๘. พระปริยัตินิเทศก์ท่ีจะได้รับค่านิตยภัตต้องมีคุณสมบัติ เป็นเปรียญธรรมอย่างตํ่า
เปรียญโท หรือศาสนศาสตรบัณฑิต หรือพุทธศาสตรบัณฑิต เคยสอนวิชาการพระพุทธศาสนาใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี เจ้าคณะจังหวัดสังกัดเป็นผู้แต่งต้ัง โดยความเป็นชอบ
ของกรมการศาสนา 
  ๙. โรงเรียนพระปริยัติธรรมที่มีผลการจัดการศึกษาได้ตามเกณฑ์ท่ีกรมการศาสนา
กําหนดจะได้รับเงินอุดหนุนเพ่ิมเป็นพิเศษอีกส่วนหน่ึง 
  ๑๐. ศูนย์ครูพระปริยัตินิเทศก์จะได้รับเงินอุดหนุนเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการ
นิเทศการศึกษา 
  ๑๑. การจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมตามระเบียบน้ี กรมการศาสนา 
จะกําหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรตามความเหมาะสมกับนโยบาย และวงเงินงบประมาณท่ีได้รับในแต่
ละปี 
  ๑๒. สําหรับส่วนภูมิภาค ให้เจ้าคณะจังหวัดท่ีมีความประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนตาม
ระเบียบนี้ ส่งรายงานขอรับเงินอุดหนุนประจําปีต่อกรมการศาสนา ตามแบบท่ีกรมการศาสนากําหนด
ภายในเดือนเมษายนของทุกปี ส่วนโรงเรียนพรปริยัติธรรมในกรุงเทพมหานครให้โรงเรียนเป็นผู้ส่ง
รายงานการขอรับเงินอุดหนุน 
  ๑๓. ให้ผู้อํานวยการกองศาสนศึกษา รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 สรุปได้ว่า งบประมาณการเงิน ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญ เพราะต้องใช้เป็นทุน
ในการอํานวยความสะดวก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่านิตยภัต ค่าทุนการศึกษา ค่าจัดกิจกรรมทางการ
ศึกษา เช่น การสอบสนามวัด การจัดอบรมก่อนสอบเป็นต้น การจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาพระ
ปริยัติธรรม สํานักงานศาสนศึกษาจังหวัดจะได้รับเงินอุดหนุนการบริหารงานทั่วไป สําหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าวัสดุคุรุภัณฑ์ ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กับการศึกษาพระปริยัติธรรม โรงเรียนพระปริยัติธรรมจะได้รับเงินอุดหนุนด้านการบริหารงานทั่วไป 
สําหรับดําเนินการเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 
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  ๓. วัสดุอุปกรณ์ 
 วัสดุอุปกรณ์ (Materials) สํานักเรียนจะต้องจัดหาให้กับนักเรียนและคณะครู เช่น โต๊ะตู้ 
เก้าอ้ี หนังสือ ตํารา สมุด ดินสอ ปากกา เครื่อคอมพิวเตอร์ ปริ๊นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสารเป็นต้น  
ซ่ึงตําราเรียนอาจจะใช้ระบบการยืมสืบต่อจากนักเรียนรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้องก็ได้ ถ้าไม่ชํารุดหรือเสียหายมาก
เกินไป วัสดุอุปกรณ์ ปัจจัยตัวท่ีสามที่ส่งต่อการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม หมายถึงการ
ดําเนินงานในหน่วยงานต่างๆ จะได้ผลหรือรับประโยชน์มากที่สุดจะต้องมีวัสดุส่ิงของเครื่องมือ
เครื่องใช้ท่ีเหมาะสมพอเพียงทันสมัย มีการควบคุมการใช้งานการบํารุงรักษาสิ่งที่ชํารุดเสียหายให้อยู่
ในสภาพดีพร้อมใช้งาน จะช่วยให้การดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จและเป้าหมายได้ 
  สื่อการสอนเรียกว่าอุปกรณ์การสอน โสตทัศนวัสดุ สื่อการเรียนการสอน ได้แก่ เครื่องมือ 
วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน เพ่ือให้การเรียนการสอนบรรลุตามจุดประสงค์
ได้ง่ายและรวดเร็ว สิ่งที่ครูใช้เพ่ือช่วยในการสอนบรรลุผลตามจุดประสงค์ได้ง่ายและรวดเร็วสิ่งน้ัน
เรียกว่าสื่อการสอน แต่ถ้าส่ิงน้ันนักเรียนเป็นผู้ใช้เพ่ือช่วยให้การเรียนรู้เกิดขึ้นเองได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
เรียกว่าสื่อการเรียน แต่โดยทั่วไปแลว้วัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆ ครูและนักเรียนมักจะมี
โอกาสใช้ด้วยกันจึงเรียกรวมว่าสื่อการเรียนการสอน 
  อุปกรณ์การเรียนการสอน หมายถึงเครื่องช่วยในการเรียนการสอนให้บรรลุตาม
จุดประสงค์ท่ีต้องการทําให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างน่าสนใจและเกิดประสิทธิภาพในการเรียน
การสอน นอกจากน้ียังรวมถึงกิจกรรมการเรียนต่างๆ ท่ีนํามาประกอบการเรียนการสอนที่เรียกว่า  
ส่ือการสอนประเภทกิจกรรม เช่น การใช้เกม บทบาทสมมุติ ฯลฯ โสตทัศนวัสดุ หมายถึงวัตถุสิ่งของ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ภาพ ตลอดจนสถาบัน สถานที่และกิจกรรมต่างๆ ที่ครูใช้ประกอบการสอน 
เพ่ือช่วยให้การเรียนของเด็กบังเกิดผลดีที่สุดหรือกล่าวอีกนัยหน่ึง คือ ของทุกสิ่งทุกอย่างท่ีช่วยให้ครู
ถ่ายทอดความรู้ ข้อเท็จจริง ทักษะ เจตคติและความซาบซ้ึงเห็นคุณค่าให้แก่เด็กน่ันเอง สื่อการสอน 
เป็นสื่อท่ีมุ่งเน้นการนําไปใช้ทางด้านการเรียนการสอนท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เช่น การใช้
สไลด์และภาพยนตร์ประกอบการสอน การใช้ตําราเรียน รายการวิทยุโรงเรียน เป็นต้น   
 สรุปได้ว่า วัสดุอุปกรณ์สํานักเรียนจะต้องจัดหาให้กับนักเรียนและครู เช่น โต๊ะตู้ เก้าอ้ี 
หนังสือ  ตํารา  สมุด  ดินสอ  ปากกา  เครื่ องคอมพิวเตอร์  ปริ๊น เตอร์  เครื่ องถ่ ายเอกสาร 
เป็นต้น สื่อการเรียนการสอน ได้แก่ เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน 
เพ่ือให้การเรียนการสอนบรรลุตามจุดประสงค์ สื่อการสอน เป็นส่ือท่ีเน้นการนําไปใช้ทางด้านการ
เรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เช่น การใช้สไลด์และภาพยนตร์ประกอบการสอน 
ตําราเรียน บทเรียน โปรแกรม รายการวิทยุโรงเรียนเป็นต้น 
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  ๔. การจัดการ 
 การจัดการ (Management) เป็นการนําเอาทรัพยากรท้ัง ๓ ประการมาบูรณาการ และ
จัดการอย่างถูกต้องเหมาะสม ให้ได้ผลคุ้มค่า สิ้นเปลืองน้อยแต่เกิดประโยชน์สูงสุด โดยอาศัยรูปแบบ
และโครงสร้างการบริหารในรูปของคณะกรรมการ คือ สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง รับผิดชอบ
เรื่องการศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆ์ไทย เป็นหน่วยงานอยู่ในการกําดับดูแลของมหาเถรสมาคม 
ซ่ึงอยู่ในความอุปถัมภ์ของรัฐ มีหน้าท่ีหลักในการดูแลรับผิดชอบเรื่องการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก
ธรรม เพ่ือกําหนดเปลี่ยนแปลงการใช้หลักสูตรของสนามหลวงแผนกธรรม รวมทั้งการจัดสอบ 
ประเมินผลการศึกษาแผนกธรรม โดยมีสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้รับสนองงานการจัดการ
ทางการศึกษาพระปริยัติธรรม ตามโครงสร้างระบบการศึกษา พระราชบัญญัติ กฎระเบียบการศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาเร่ิมต้ังแต่การรับบุคคลเข้ามาบวช โดยมีการกลั่นกรองโดยคณะสงฆ์ 
พระพุทธเจ้า ได้ทรงมอบความเป็นใหญ่ให้คณะสงฆ์ เพ่ืออนุญาตให้อุปสมบทแก่กุลบุตรตามแบบญัตติ
จตุตถกรรมวาจา โดยพระสงฆ์ผู้เป็นประธานในพิธีอุปสมบทเรียกว่า พระอุปัชฌาย์ การรับบุคคลเข้า
มาอุปสมบทจะต้องได้รับความเห็นชอบ เป็นเอกฉันท์จากคณะสงฆ์ท่ีประชุมพร้อมกันในอุโบสถท่ี
ประกอบพิธีอุปสมบท เม่ือบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้ว พระบวชใหม่จะต้องได้รับการฝึกหัด
อบรม และการศึกษาเล่าเรียนจากพระอุปัชฌาย์ โดยอยู่ภายใต้การปกครองดูแลของท่านจนกว่าจะมี
พรรษาครบ ๕ จึงเรียกว่า นิสัยมุตกะ หมายถึงผู้พ้นจากการพ่ึงพาพระอุปัชฌาย์ การศึกษาอบรมใน
พระพุทธศาสนายึดผู้เรียนสําคัญท่ีสุด หมายถึงการกําหนดจุดหมาย สาระกิจกรรม แหล่งเรียนรู้ 
ส่ือการเรียน และการวัดประเมินผล ท่ีมุ่งพัฒนาคนและชีวิตให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้เต็ม
ความสามารถ สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจและความต้องการของผู้เรียน๗๕ 
  การบริหารการศึกษาพระปริยัติธรรม ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะถ้ามีระบบบริหาร
การศึกษาสู่สังคมที่ดีศาสนาก็มีความเจริญม่ันคง การบริหารท่ีดีน้ันจะต้องมีรูปแบบและเทคนิควิธี
บริหารการจัดการ หรือมีแนวคิดซ่ึงขึ้นอยู่กับการแบ่งงานมอบงานให้ผู้อยู่ฝ่ายบริหารระดับต่างๆ 
รับผิดชอบตามความรู้ความสามารถ เพราะการบริหารกิจการคณะสงฆ์ปัจจุบันมีอํานาจรัฐและจารีต
ประเพณีเข้ามาเกี่ยวข้อง เม่ือมีอธิกรณ์เกิดขึ้นต้องอาศัยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เป็นเกณฑ์จัด
ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์๗๖ 
 การศึกษาตามหลักสูตรพระปริยัติธรรม เน้นไปที่การศึกษาภาษามคธหรือภาษาบาลี 
ซ่ึงเป็นภาษาหลักในการจารึกลงในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา เช่น พระไตรปิฎก รวมท้ังอรรถกถา 
และฎีกาเป็นต้น ด้วยเหตุท่ีภาษาบาลี เป็นภาษาที่ใช้จารึกคําสอนในพระพุทธศาสนา ตามบทวิเคราะห์
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 ๖๙ 

ว่า๗๗ “พุทฺธวจนํ ปาเลตีติ ปาลี” แปลว่าภาษาใดย่อมรักษาไว้ซ่ึงพระพุทธวจนะ เพราะเหตุน้ัน ภาษา
น้ัน ช่ือว่าปาลี แปลว่าภาษาที่รักษาไว้ซ่ึงพระพุทธวจนะ เมื่อมีการจารึกภาษาบาลีลงในคัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนาแล้ว พระสงฆ์ สามเณร หรือศาสนิกชน จึงต้องเรียนเป็นภาษาบาลี เพื่อให้เข้าใจ
และแปลคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาได้ การจัดการศึกษาของพระสงฆ์ที่เรียกว่า การศาสนศึกษาจึง
มีวัตถุประสงค์เพ่ือธํารงรักษาเน้ือหาสาระหรือแก่นสารพระพุทธศาสนานั้น ได้แก่การเรียนนักธรรม
และบาลี หลักสูตรที่ใช้เรียนมีเนื้อหาที่มีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้า โดยนําเอาพระไตรปิฎกและ
หลักธรรมต่างๆ มาย่อแล้วเรียน เพื่อรักษาพระพุทธศาสนาเรียกกันว่า เรียนพระพุทธพจน์ เหตุท่ี
พระพุทธศาสนาดํารงคงอยู่และสืบต่อมาได้ทุกวันนี้โดยไม่สูญหายหรือผิดเพี้ยนไป และมีการสืบ
ทอดพัฒนาตลอดมา ก็เพราะได้อาศัยการศึกษาเล่าเรียนแบบนี้ ผู้ที่มีบทบาทในการเรียนรู้ภาษา
บาลีและเผยแผ่หลักคําสอนในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาได้มากที่สุดคือพุทธบริษัททั้ง ๔ คือ ภิกษุ 
ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา  
 การศึกษาพระปริยัติธรรม ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งคณะ
สงฆ์ แต่ก็ไม่สามารถจะพัฒนาและขยายการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมให้เฟ่ืองฟูขึ้นกว่าเดิมได้ 
เม่ือพิจารณาจากสถิติผลการสอบและจํานวนผู้เข้าสอบในแต่ละปี ปรากฎว่าจํานวนผู้ท่ีส่งสอบกับผู้ท่ี
สอบได้ ผู้ท่ีสอบได้มีเปอร์เซนต์น้อย ปัญหาส่วนหน่ึงมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองการปกครอง ส่งผลกระทบต่อการศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างต่อเนื่อง ทราบได้จากการศึกษา
ของพระสงฆ์ได้ลดลง มีอยู่เฉพาะภายในวัดท่ีสําคัญๆ เท่าน้ัน คณะสงฆ์ต้องดูแลการศึกษากันเอง
ภายในวัดท่ีรับผิดชอบ บรรดาสํานักเรียนแต่ละวัดท่ีเจ้าอาวาสได้จัดให้มีการศึกษาพระปริยัติธรรม 
จะต้องดําเนินการหาทุนทรัพย์มาบริหารตามความเหมาะสม 
  การจัดการ (Management) ปัจจัยตัวท่ีสี่ท่ีสนับสนุนต่อการเรียนการสอนพระปริยัติ
ธรรม หมายถึงการดําเนินงานของเจ้าสํานักศาสนศึกษาและอาจารย์ ผู้บริหารต้องรู้จักเลือกใช้วิธีการท่ี
ดีเหมาะสมและประหยัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสํานักศาสนศึกษา การแก้ไขปรับปรุงวิธีการ
ทํางาน ระบบการติดต่อสื่อสารที่สะดวก รวดเร็วและแน่นอน เพ่ือให้การทํางานของสํานักศาสนศึกษา
มีประสิทธิภาพ๗๘ สนับสนุนหรือช่วยเหลือกันระหว่างกลุ่มผู้สอน เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนสําหรับผู้เรียนได้สอดคล้องกัน โดยการวางแผนงานร่วมกัน ซ่ึงจะทําให้ผู้เรียนได้รับความรู้และมี
ประสบการณ์ในหลายๆ ด้าน ช้ีแจงให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์จากการศึกษาจากเน้ือหาการเรียนรู้ในการ
นําไปใช้ในชีวิตจริงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้น้ัน ผู้เรียนควรมี
พฤติกรรม เพ่ือแสดงว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเน้ือหาวิชาท่ีได้รับจากผู้สอน คือการเรียนรู้ในด้าน
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 ๗๐ 

ความจํา ผู้เรียนสามารถจดจําข้อมูลต่างๆ ได้จากการอ่านตําราจากการพบเห็นหรือได้ฟังอยู่เสมอๆ 
จากวิทยุ โทรทัศน์ หรือสื่อต่างๆ ทําให้เกิด การเรียนรู้ขึ้นได้ การเรียนรู้ในด้านแนวคิด ซ่ึงผู้เรียนจะ
สามารถรวบรวมข้อมูลต่างๆ ท่ีได้จากการเรียนและนํามาจัดเป็นกลุ่มเป็นพวกรวมทั้งบอกเหตุผลได้ซ่ึง
จะเป็นการเช่ือมโยงให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องต่อไป เช่น เม่ือนักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องการบริหารผู้เรียน
จะสามารถแยกความแตกต่างของขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งบอกลักษณะหรือองค์ประกอบของการบริหาร
ได้ การเรียนรู้ในด้านความจําและสามารถพูดในสิ่งที่จํามาได้ ผู้เรียนจะต้องเรียนและจดจําในสิ่งที่
ผู้สอนกําหนดให้และสามารถพูดหรือกล่าวในสิ่งท่ีจํามาได้อย่างถูกต้อง เช่น การท่องจําหลักธรรมคํา
สอน การเรียนรู้ในด้านการพูดและการเขียนเพ่ือการสื่อความหมาย ซ่ึงผู้เรียนจะต้องสามารถเขียน
หรือบรรยายโดยใช้ภาษาของตนเองในการอธิบายหรือการสรุปเรื่องราวได้อย่างเข้าใจ 
 สรุปได้ว่า การจัดการ เป็นการนําเอาทรัพยากรท้ัง ๓ ประการมาบูรณาการและจัดการ
อย่างถูกต้องเหมาะสม การจัดการปัจจัยตัวสนับสนุนต่อการเรียนการสอน สนับสนุนหรือช่วยเหลือกัน
ระหว่างกลุ่มผู้สอน เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับผู้เรียนได้สอดคล้องกัน โดยการ
วางแผนงานร่วมกัน  
 

๒.๔ การจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวดัพิจิตร 
 ผู้วิจัย ได้ศึกษาการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัด
พิจิตร เม่ือทบทวนปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องแล้วได้ทราบว่า หน้าท่ีการบริหารจัดการมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อ
การดําเนินการ เช่น การวางแผน การจัดองค์การ การช้ีนํา และการควบคุม ดังน้ัน หน้าที่การบริหาร
จัดการศึกษาให้ความสําคัญในการพัฒนาคนและการพัฒนาสังคม เป็นการมองในเชิงโครงสร้างในเชิง
สังคม เป็นการมองการศึกษาในฐานะกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นกระบวนการในการส่งผ่าน
ความรู้ไปสู่มนุษย์ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ศักด์ิศรี ศักยภาพ เพ่ือพัฒนาสังคมไปสู่การพัฒนาที่
ย่ังยืน การศึกษามีผลกระทบต่อสังคมและมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศชาติ๗๙ นอกจากน้ัน  
การเรียนการสอนธรรมศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดการบริหาร๘๐ การวางแผน การจัดองค์การ  
การชี้นํา และการควบคุม เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ผู้วิจัย จักได้นําเสนอข้อมูล
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 
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 ๗๑ 

 ๒.๔.๑ การวางแผน 
 การวางแผน คือการกําหนดทิศทางองค์กรพร้อมกับเป้าหมายและแผนงานการ
ดําเนินงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานธุรกิจหรือหน่วยงานราชการ สิ่งท่ีผู้บริหารทุกคนจะต้องเผชิญกับ
ปัญหาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม อันเกิดจากเหตุท้ังภายในและ
ภายนอกองค์การก็ได้ การเปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะเป็นไปอย่างรวดเร็วหรือค่อยเป็นค่อยไปอย่าง
เช่ืองช้า จนเกือบจะไม่รู้ตัวเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลง๘๑ ซ่ึงอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมก็ตาม ล้วนมักจะก่อให้เกิดปัญหากับผู้บริหารทุกคนที่จะต้องเผชิญกับปัญหานั้น อันนํามา
ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนให้กับองค์กร ดังน้ัน จึงมีความจําเป็นจะต้องมีการวางแผนการ
ดําเนินงานไว้ล่วงหน้า เพ่ือเตรียมพร้อมท่ีจะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอันอาจจะเกิดขึ้นได้  
จากประสบการณ์ท่ีผ่านมามักปรากฏอยู่เสมอว่า การบริหารล้มเหลวส่วนใหญ่เกิดจากผู้บริหารน้ันมิได้
ตระหนักถึงความสําคัญของการวางแผน โดยมองข้ามสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มักจะทําตัวเอง 
โดยคํานึงถึงแต่ปัญหาเฉพาะหน้า วันต่อวันเท่าน้ัน ไม่มองภาพรวมของปัญหาท้ังหมดท่ีจะเกิดขึ้น 
ตรงกันข้ามผู้บริหารที่จะได้รับความสําเร็จในการบริหารน้ันมักจะเป็นผู้บริหารท่ีสามารถมองเห็นถึง
ปัญหานั้นแล้ว ก็ยังทําการวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคตเป็นการล่วงหน้า เตรียมพร้อมที่จะเผชิญ
กับปัญหาโดยไม่รอคอยความหวังท่ีเลื่อนลอยอย่างเดียว แผนเป็นดุจสะพานท่ีทอดเช่ือมโยงระหว่าง
จุดสองจุดเป็นสะพานเช่ือมช่องว่างจากปัจจุบันไปสู่อนาคตตามที่ต้องการ ทําให้เกิดผลขึ้นตามที่
ต้องการ ถึงแม้ว่าเหตุการณ์ในอนาคตเป็นสิ่งที่ยากต่อการคาดหมาย แต่ก็ดีกว่าที่เราจะปล่อยให้
เกิดขึ้นไปตามยถากรรม โดยไม่มีแผนงานหรือข่ายของการทํางานที่จะสามารถทํานายถึงอนาคตของ
องค์กร 
 วิธีการวางแผนเกิดขึ้นเม่ือมีสมาชิกใหม่เข้ามา เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้า
ตรัสรู้แล้ว เม่ือพระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาแก่พระปัญจวัคคีย์ ท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็น
ธรรมแล้วขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรก พระพุทธเจ้าทรงประทานการอุปสมบทแก่ท่านอัญญาโกณ
ฑัญญะว่า “เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว เธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพ่ือทําท่ีสุด
แห่งทุกข์โดยชอบเถิด”๘๒ วิธีการวางแผนสิ่งสําคัญมากคือผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ ผู้บริหารต้องมี 
จักขุมา แปลว่ามีสายตาที่ยาวไกลคือมองการณ์ไกล๘๓ วิสัยทัศน์ช่วยให้ผู้บริหารสามารถวาดภาพ
จุดหมายหลายทางได้ชัดเจนและใช้สื่อสารให้สมาชิกภายในองค์กร ยอมรับและดําเนินไปสู่จุดหมาย
ปลายทาง วิสัยทัศน์คือการประพฤติปฏิบัติธรรมทุกอย่างมีเป้าหมายสูงสุด อยู่ท่ีจุดเดียวคือวิมุตติตาม

                                         
  ๘๑วิเชียร วิทยอุดม, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : ธนธัชการพิมพ์, ๒๕๕๐),  
หน้า ๓๓. 
  ๘๒ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๕๒/๓๗๓. 
  ๘๓อง.ติก. (ไทย) ๒๐/๔๕๙/๑๕๖. 



 ๗๒ 

พุทธพจน์ว่า “เปรียบเหมือนมหาสมุทร มีรสเดียวคือรสเค็มฉันใด ธรรมวินัยน้ีก็มีรสเดียว คือวิมุตติรส 
ฉันนั้น”๘๔ ประโยชน์ของการวางแผน โดยทั่วไปแล้วการวางแผนจะเป็นสิ่งท่ีสําคัญอย่างย่ิงต่อการ
บริหารงาน ก่อให้เกิดประโยชน์คณานัปการต่อระบบการบริหาร ทําให้กิจกรรมสามารถสําเร็จลุล่วง
ตามเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ๘๕ 
 ๑. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทํางานด้วยความม่ันใจ เพราะในการวางแผนจะมีแผนเป็น
หลักหรือแนวทางในการตัดสินใจ และใช้เป็นเครื่องมือในการกํากับการทํางานไปตามทิศทางที่ได้
กําหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ทําให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเกิดความม่ันใจ แน่ใจว่าสิ่งท่ีเขาจะทําน้ัน 
จะต้องสําเร็จตามที่แผนได้กําหนดไว้ สามารถท่ีจะแก้ไขปัญหาหรือบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒. องค์การสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพราะในการวางแผนจะทําให้การดําเนินงานทุกอย่างเป็นไปอย่างมีระบบและเป็นไปตามขั้นตอน และ
ทําให้สามารถท่ีจะเลือกจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้ถูกใช้ไปก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ 
  ๓. ลดความไม่แน่นอน การวางแผนเป็นงานที่เก่ียวกับการพยากรณ์หรือการคาดการณ์
ในอนาคตไว้ล่วงหน้า เป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหา ต้องอาศัยความรู้ความสามารถเป็นอย่างมากใน
การทํานายเหตุการณ์ในอนาคต จึงเป็นสิ่งท่ีผู้บริหารและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการวางแผนจะต้องมี
สายตาอันกว้างไกล ต้องวิเคราะห์พ้ืนฐานของข้อมูล ข้อเท็จจริงท่ีปรากฏขึ้น แล้วทําการคาดคะเน
เหตุการณ์ในอนาคตให้มีความแม่นยํา หรือมีความใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริง เพ่ือช่วยลดความไม่
แน่นอน การเสี่ยงภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับองค์การ 
 ๔. การดําเนินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบ การวางแผนจะมีการจัดโครงสร้าง
รูปแบบองค์การในการปฏิบัติงานให้เป็นไปได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีการจัดแบ่งงานกันทําตาม
ความรู้เฉพาะด้าน ตามความสามารถแต่ละบุคคล โดยการวางบุคคลให้เหมาะสมกับงาน ประเภทของ
แผนงาน โครงการกิจกรรมจะทําให้การดําเนินงานตามแผนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕. มาตรการในการควบคุม เพราะในการวางแผนเป็นการกําหนดทิศทางของการ
ปฏิบัติงานในอนาคตโดยการกําหนดสิ่งที่ควรปฏิบัติไว้เป็นการล่วงหน้า จึงเป็นการช่วยแบ่งเบา
ภาระหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการควบคุมและใช้แผนเป็นมาตรฐานในการควบคุมและตรวจสอบ
ติดตามผลงานกิจกรรมว่าผู้บังคับบัญชาปฏิบัติเป็นไปตามแผนท่ีได้วางไว้หรือไม่ มีความเบ่ียงเบนไป
จากแผนมากน้อยเพียงไร มีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามแผนอย่างไร หากมีปัญหาอุปสรรค
เกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชาจะสามารถแก้ไขปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติเสียใหม่ จนสามารถทํางาน
บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย 

                                         
  ๘๔วิ.จู. (ไทย) ๗/๔๐๒/๒๙๑. 
  ๘๕วิเชียร วิทยอุดม, องค์การและการจัดการ, หน้า ๔๘. 



 ๗๓ 

 ๖. สามารถพยากรณ์เหตุการณ์หรือปัญหาล่วงหน้าได้ เพราะในการวางแผนทําให้เรา
สามารถคาดคะเนถึงการเปลี่ยนแปลง ทําให้การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้โดยง่าย 
พร้อมกับมีการกําหนดแนวทางเลือก แล้วตัดสินใจเลือกแนวทางท่ีดีที่สุดท่ีทําให้งานมีความเป็นไปได้
มากที่สุด และมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันในการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการประสานร่วมมือกัน
เพ่ือให้การทํางานสําเร็จลุล่วงเป็นไปได้ด้วยดี 
  ๗. เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เพราะในการวางแผนช่วยทําให้ผู้วางแผน
เกิดการพัฒนาแนวความคิดใหม่มีการปรับแนวทางของแผนเสียใหม่ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของ
ส่ิงแวดล้อมท่ีอาจเปลี่ยนไป ซ่ึงจะทําให้สามารถค้นพบโอกาสในการดําเนินการใหม่ท่ีจะเป็นโยชน์ต่อ
องค์การได้เป็นอย่างมาก 
  ๘. การจัดประเมินผลของพนักงานในการวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการวางแผน
พนักงาน ผู้บริหารจะเป็นผู้กําหนดแผนปฏิบัติให้พนักงานในระดับล่างทําตาม ใช้เป็นเคร่ืองวัดและ
ประเมินผลงานในการวางแผนของพนักงานได้เป็นอย่างดี ทําให้พนักงานเกิดความร่วมแรงร่วมใจใน
การทํางานแผนร่วมกัน และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับหน่วยงานในกลุ่มให้ใช้พลัง
ความสามารถที่มีอยู่ นํามาใช้เป็นประโยชน์ในการวางแผนให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ 
  ๙. เกิดการประสานงานที่ดี เพราะในการวางแผนช่วยทําให้เกิดความเป็นเอกภาพในการ
บริหารงานในองค์การและให้กิจกรรมสามารถดําเนินไปในทิศทางที่สอดคล้องและประสานงานกันเพ่ือ
จุดมุ่งหมายเดียวกัน การปฏิบัติงานของพนักงานก็จะเป็นไปด้วยความสะดวก เรียบร้อย 
  ๑๐. การพัฒนาการแข่งขันกันมากข้ึน เพราะในการวางแผนองค์การจะทําให้มีความ
ได้เปรียบคู่แข่งขันเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานเสียใหม่การขยาย
ขอบข่ายการทํางานให้กว้างขวางมากข้ึน การพัฒนากลยุทธ์ใหม่ตลอดจนมีการปรับปรุงให้มีรูปแบบท่ี
ทันสมัย ซ่ึงจะทําให้องค์การมีความเจริญเติบโตก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
จึงเท่ากับเป็นการช่วยให้เกิดการกระตุ้นให้องค์การพยายามมุ่งส่งเสริมให้พัฒนาการแข่งขันเพ่ิมขึ้น 
  ๑๑. ทําให้เกิดขวัญกําลังใจในการทํางาน เพราะในการวางแผนช่วยทําให้พนักงานท่ี
ปฏิ บั ติตามแผนเข้ าใจถึ งขอบเขตของงาน  กิจกรรมที่ จะ ต้องทํา  มีความเข้าใจในหน้าที่  
ความรับผิดชอบของงานทําให้งานสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ตามท่ีวางแผนไว้ จึงเป็นการสร้างขวัญ
กําลังใจในการทํางานให้กับพนักงานท่ีปฏิบัติงานตามแผนงานได้เป็นอย่างดี 
 ๑๒. การประหยัด เพราะในการวางแผนเป็นการประสานงานในฝ่ายมีการจัดระเบียบใน
การปฏิบัติงาน มีการเลือกแนวทางการปฏิบัติท่ีเหมาะสม มีการกําหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้
ผู้ปฏิบัติงานทําหน้าท่ีของตนได้ง่าย ถูกต้อง ช่วยลดการทํางานซํ้าซ้อนโดยไม่จําเป็น ซ่ึงเท่ากับเป็นการ
ลดต้นทุนในการปฏิบัติงานลงได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งสามารถประหยัดเวลาในการทํางาน เพราะ
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต่างก็รู้หน้าท่ี ความรับผิดชอบของตน ทําให้การปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับเวลาที่



 ๗๔ 

ได้วางแผนไว้ได้อย่างเหมาะสม 
 ๑๓. บรรลุจุดมุ่งหมายที่ได้วางแผนไว้ การวางแผนจะมีจุดมุ่งหมายที่แน่ชัด แนวทางการ
ปฏิบัติงานของบุคคลในองค์การโดยภาพรวม มีการประสานงานเก่ียวข้องสัมพันธ์ต่อกันในการทํา
กิจกรรมเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทําให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ 
 การวางแผนเป็นการกําหนดแนวทางปฏิบัติในปัจจุบัน เพ่ือความสําเร็จท่ีจะตามมาใน
อนาคต ผู้บริหารท่ีดีต้องมีวิสัยทัศน์เพ่ือกําหนดทิศทางขององค์การ การวางแผนเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีมี
ความสําคัญอย่างย่ิงต่อองค์การโดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูง จะต้องให้ความสําคัญอยู่ตลอดเวลา 
นอกจากน้ีผู ้บริหารทุกระดับยังต้องให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้เห็นถึง
ความสําคัญและคุณค่าของการวางแผนท่ีมีต่อการดําเนินงาน รวมถึงเพ่ือท่ีจะสามารถได้รับข้อมูล
สําคัญๆ และจําเป็นสําหรับการเป็นฐานข้อมูลเพ่ือการวางแผนในระยะยาวต่อไป นอกจากนี้ ผู้บริหาร
ยังต้องตระหนักและยอมรับว่า การวางแผนในปัจจุบันจะไม่สามารถท่ีจะทําได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
หากดําเนินการโดยบุคคลคนเดียวได้ ดังนั้น องค์การจึงมีหน้าท่ีด้านการวางแผนอยู่ในความรับผิดชอบ
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
 การวางแผน หมายถึงการกําหนดทิศทางองค์กรพร้อมกับเป้าหมายและแผนงานการ
ดําเนินงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานธุรกิจหรือหน่วยงานราชการ สิ่งท่ีผู้บริหารทุกคนจะต้องเผชิญกับ
ปัญหาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอันเกิดจากเหตุท้ังภายในและ
ภายนอกองค์การก็ได้ การเปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะเป็นไปอย่างรวดเร็วหรือค่อยเป็นค่อยไปอย่าง
เช่ืองช้า จนเกือบจะไม่รู้ตัวเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลง๘๖ การวางแผนบุคลากรเป็นการเตรียมการเพ่ือให้
องค์การได้ทราบถึงปริมาณความต้องการบุคคลที่จะเข้ามาร่วมทํางานกับองค์การในอนาคต ซ่ึงจะช่วย
ให้การดําเนินการขององค์การเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ การวางแผนบุคลากร หมายถึง
การคาดคะเนความต้องการบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ไว้ล่วงหน้าว่าต้องการจะใช้บุคคลในตําแหน่ง
อะไร ระดับใด จํานวนเท่าไร และจะสรรหาคนเหล่าน้ันมาได้จากไหน ตลอดจนถึงการวางแผนการใช้
กําลังคนท่ีมีอยู่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด และการศึกษาวิจัยเพ่ือหาวิธีการจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานทํางานอย่าง
มีประสิทธิภาพ๘๗ การวางแผนบุคลากร หมายถึงกระบวนการในการคาดการณ์ ความต้องการ
บุคลากรขององค์การเกี่ยวกับ ประเภท จํานวนและคุณภาพของบุคคลไว้ล่วงหน้า เพ่ือเป็นแนวทาง
สําหรับการดําเนินการอย่างมีระบบ๘๘ การวางแผนบุคลากร เป็นกระบวนการจัดระบบบุคลากรเพ่ือ

                                         
  ๘๖วิเชียร วิทยอุดม, องค์การและการจัดการ, หน้า ๓๓. 
  ๘๗มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, การบริหารบุคคล, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
๒๕๕๓), หน้า ๕๗๒. 
  ๘๘สุภาพร พิศาลบุตร, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร : ธนะการพิมพ์, ๒๕๕๓), 
หน้า ๗๔. 



 ๗๕ 

เตรียมการปฏิบัติงานในตําแหน่งต่างๆ ให้เหมาะสมในอนาคตให้เกิดประโยชน์จากองค์การสูงสุด 
ประกอบด้วยการสรรหาและการเลือกสรร การจําแนกตําแหน่ง การกําหนดเงินเดือน และสภาพการ
ทํางาน๘๙ 
 แนวคิดการวางแผน ความจําเป็นของการวางแผนงานวิชาการเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ในปัจจุบัน ทําให้การจัดการศึกษาต้องมีการเปล่ียนแปลงไป การจัดการศึกษาในปัจจุบันสถานศึกษา
จําเป็นต้องมีการวางแผนงานวิชาการเน่ืองจากมีองค์ประกอบสําคัญ คือ๙๐องค์ประกอบจากภายนอก
สถานศึกษา การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทําให้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ จําเป็นต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทันกับความก้าวหน้า ในการจัดการเรียนการสอน 
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม หลักสูตรและการสอนจําเป็นต้องเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการรักษา
สภาพแวดล้อมเพ่ือให้ปรับตัวเข้าสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานที่มีผลต่อการดําเนินชีวิต 
ซ่ึงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ การเรียนการสอนจึงจําเป็นต้องเรียนรู้ในการใช้พลังงาน  
การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรม และการก้าวไปสู่สังคมข่าวสาร ทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเก่ียวกับดําเนินชีวิต การวางแผนงานวิชาการในโรงเรียน ผู้บริหารมีความรับผิดชอบการ
วางแผนทุกระดับ ต้ังแต่ระดับสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผู้บริหารควรกําหนด
แผนงานของสถานศึกษา โดยใช้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเก่ียวข้องในสถานศึกษา ผู้บริหารมีทักษะใน
การวางแผน มีความรู้ความสามารถ ช้ีนําครูอาจารย์ได้ ผู้บริหารควรดําเนินการวางแผนอย่างเป็น
ขั้นตอน ต้ังแต่ระดับผู้สมัครเรียน จนถึงการจัดการเรียนการสอน 
 ประโยชน์การวางแผน การวางแผนเป็นกระบวนการแรกของการบริหาร ซ่ึงผู้บริหาร
จะต้องคํานึงถึงและปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอ องค์การที่มีการวางแผนที่ดีจะช่วยให้งานประสบผลสําเร็จ
เป็นอย่างมีประสิทธิภาพความสําคัญของการวางแผน เช่น ช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเกิดประ 
โยชน์สูงสุดโดยเฉพาะทรัพยากรท่ีมีอยู่จํากัด เนื่องจากมีการวิเคราะห์ทางเลือกเพ่ือให้ใช้ทรัพยากร 
อย่างประหยัดแต่ได้ผลมากที่สุด ช่วยให้การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ เพราะมีการวางจุดมุ่งหมาย
ในการทํางาน อย่างแน่นอน เป็นแนวทางให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเก่ียวข้องปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท เพ่ือไป
สู่จุดหมาย ปลายทางเดียวกัน ช่วยลดความขัดแย้ง เน่ืองจากมีกําหนดขั้นตอนการทํางานตลอดจน 
บทบาทหน้าท่ีของแต่ละฝ่าย ช่วยให้การทํางานไม่สับสนซํ้าซ้อน การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารสามารถ
คาดคะเนล่วงหน้าถึงปัญหาและอุปสรรค อันอาจจะเกิดขึ้นและสามารถปรับใช้สถานการณ์ท้ังดีและ
เลวร้ายให้เกิดประโยชน์ได้ ช่วยให้การพัฒนาทุกด้านทุกระดับสอดคล้องกัน เป็นการลดความซํ้าซ้อน 

                                         
  ๘๙นงนุช วงษ์สุววณ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร : จามจุรีโปรดักท์, ๒๕๕๒), 
หน้า ๘๘. 
  ๙๐สมพงศ์ เกษมสิน, การบริหารการวางแผน, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๕๓), 
หน้า ๓๖. 



 ๗๖ 

ในการใช้ทรัพยากร การวางแผนช่วยให้การพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาขององค์การ หรือหน่วยงาน 
เป็นไปอย่างทันเหตุการณ ์เน่ืองจากได้มีการวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ ทําให้สามารถลําดับ
ความสําคัญของปัญหา และมีการดําเนินการท่ีทันต่อเหตุการณ์ การวางแผนช่วยให้การพัฒนาทุก 
ด้าน ทุกระดับสอดคล้องกัน เป็นการลดความซ้ําซ้อนในการใช้ทรัพยากร และไม่มีการใช้งบประมาณ
ในกลุ่มประชากรเป้าหมายเดียวกันในเรื่องเดียวกัน การวางแผนช่วยให้เกิดการประสานงานกัน 
ระหว่างหน่วยงานท่ีมีกิจกรรมเหมือน หรือคล้ายคลึงกัน หรือเกื้อหนุนซ่ึงกันและกัน การวางแผน 
ช่วยให้องค์การหรือหน่วยงานสามารถกําหนดอนาคตของตนเองได้๙๑ 
 กรมสามัญศึกษามีรูปแบบในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีตามท่ีกรมสามัญศึกษา
กําหนด ซ่ึงแผนปฏิบัติการประจําปีของโรงเรียนจะประกอบด้วยแผนงานและโครงการต่างๆ  
ของโรงเรียน ท่ีทุกฝ่ายทุกหมวดวิชาทุกงานจะต้องจัดทําแผนงาน หรือโครงการของตนเอง  
เพ่ือเป็นแนวทางในการทํางานตลอดปีการศึกษาน้ัน งานของหมวดวิชาต่างๆ และโครงการหรืองาน
ของฝ่ายวิชาการเป็นแผนที่จะพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน คือแผนการบริหารงานวิชาการนั่นเอง 
เพ่ือให้การบริหารงานวิชาการเป็นไปตามหลักการท่ีดี ประหยัดเวลา ประหยัดคน เงิน และทรัพยากร
อ่ืนๆ ทําให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ โรงเรียนควรดําเนินการตามขั้นตอนในการวางแผน๙๒ เช่น 
จัดให้ครูอาจารย์ ให้มีส่วนร่วมในการวางแผนงานวิชาการในหมวดวิชาของตน วิเคราะห์ปัญหาความ 
ต้องการเพ่ือพิจารณาแนวทาง กําหนดมาเป็นนโยบายของโรงเรียน แต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนทํางาน
วางแผนงานของโรงเรียน คณะกรรมการชุดน้ีมีหน้าที่วิเคราะห์ปัญหาความต้องการของโรงเรียน 
ศึกษานโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของกรมสามัญศึกษา ตลอดจน
ศึกษาระเบียบแบบแผน กฎหมาย หลักวิชาทฤษฎีต่างๆ เพ่ือร่างเป็นนโยบายของโรงเรียน จัดให้มีการ
แถลงนโยบายท่ีคณะทํางานศึกษาวิเคราะห์แล้ว ให้ครูของโรงเรียนทราบอย่างทั่วถึง เพ่ือนําไปประชุม
พิจารณาสรุปรวม กําหนดเป็นงานของหมวดวิชาของตนเอง หรือโครงการของหมวดวิชา เพ่ือสนอง
นโยบายท่ีกําหนดนั้น ประชุมพิจารณาโครงการต่างๆ ท่ีหมวดวิชานําเสนอ อาจมีการยุบรวมหลายๆ 
โครงการหรือหลายงานเข้าด้วยกัน หากเห็นว่าโครงการน้ันๆ เป็นโครงการที่สนองนโยบาย เดียวกัน 
ตลอดจนมีแนวในการปฏิบัติในแนวเดียวกัน ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้โครงการต่างๆ 
เพ่ือให้การทํางานตามโครงการบรรลุเป้าหมาย มอบหมายให้หมวดวิชาหรือคณะทํางานมีการติดตาม
ผลดําเนินงานตามแผนตามโครงการที่กําหนด มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนโครงการให้ผู้
บริหารทราบ มีมาตรการเสริมสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่ผู ้ปฏิบัติงาน จัดให้มีระบบสารสนเทศ 

                                         
  ๙๑สมานจิตร สุคนธทรัพย์, การวางแผนพัฒนาโรงเรียน, (กรุงเทพมหานคร : รุ่งศิลป์การพิมพ์, 
๒๕๕๓), หน้า ๑๐. 
  ๙๒กรมสามัญศึกษา, เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา, 
๒๕๕๑), หน้า ๗๙. 



 ๗๗ 

เก็บข้อมูลสถิติ เอกสารสําหรับครูได้ศึกษาค้นคว้าในการวางแผนการทํางาน มีการประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของโรงเรียนให้ครูทราบอย่างทั่วถึงและสมํ่าเสมอ จัดให้มีมาตรการในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาการเป็นระยะๆ เพ่ือจะได้ใช้ผลการประเมินเป็นแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนา การวางแผนการบริหารในคราวต่อไป 
 การวางแผนดําเนินงาน กระบวนการประกันคุณภาพภายใน ๓ ขั้นตอนคือ การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ๙๓ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ได้กําหนดขั้นตอนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คือการเตรียมการ ได้แก่ การเตรียมความพร้อม
ของบุคลากร โดยการสร้างความตระหนัก พัฒนาความรู้ ทักษะและการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ การดําเนินการประกอบด้วยการวางแผนปฏิบัติงาน (P) คือการกําหนดเป้าหมายและ
มาตรฐานการศึกษาตามลําดับความสําคัญและกําหนดแนวทางปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ ดําเนินงานตามแผน (D) เตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก ทรัพยากรส่งเสริม สนับสนุน 
นิเทศและกํากับติดตามดูแล ตรวจสอบประเมินผล (C) วางกรอบการประเมิน จัดหา จัดทําเครื่องมือ 
เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมแปลข้อมูล เพ่ือตรวจสอบ หรือปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 
นําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A) ปรับปรุงการปฏิบัติงานในจุดด้อย การปฏิบัติงานของบุคลากร 
และวางแผนระยะต่อไป จัดทําข้อมูลสารสนเทศ จัดทํารายงาน เพ่ือประเมินตนเองหรือรายงาน
ประจําปี รวบรวมผลการดําเนินการผลการประเมิน วิเคราะห์ตามมาตรฐานและเขียนรายงาน๙๔ 
ในขณะเดียวกันสํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้กําหนดขั้นตอนในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษา ดังต่อไปนี้๙๕ 
  การเตรียมการ การเตรียมความพร้อมของบุคลากร โดยการอบรม ประชุมสัมมนาใน
ระดับ โรงเรียน กลุ่มโรงเรียนจังหวัด เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างความเข้าใจด้านความรู้ ทักษะ  
ในการประกันคุณภาพภายในให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือจัดทําธรรมนูญโรงเรียนหรือ
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา จัดทําแผนปฏิบัติการและกําหนดกรอบการประเมิน แต่งต้ัง
คณะกรรมการรับผิดชอบและให้ทํางานร่วมกับครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องเป็นรูปทีมงาน 
  การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน วางแผนงานที่สถานศึกษาต้องจัดทํา ได้แก่  
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติงานประจําปี แผนการจัดการเรียนการสอน แผนการ
ประเมินคุณภาพ แผนการเงินงบประมาณ และกําหนดเป้าหมายหรือมาตรฐานการศึกษาตามความ

                                         
  ๙๓รุ่ง แก้วแดง, การประกันคุณภาพ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์วัฒนาพานิช, ๒๕๕๓), หน้า ๑๐๕. 
  ๙๔สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ , การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา , 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิมพ์ดีจํากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๑๓. 
  ๙๕สํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร, การประเมินภายนอก, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานการ
ประถมศึกษา, ๒๕๕๓), หน้า ๖. 



 ๗๘ 

ต้องการของส่วนรวมและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง โดยใช้นโยบายจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และ 
ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม การปฏิบัติตามแผน คือการที่บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาร่วมดําเนินการตามแผนท่ี
วางไว้ และให้บุคลากรทํางานอย่างมีความสุข จัดอํานวยความสะดวก ส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือให้งาน
ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ การตรวจสอบประเมินผลต้องตรวจสอบและประเมินผลเป็นระยะเพ่ือ
การพัฒนาและตรวจสอบแนวทางว่าดําเนินไปตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ี และพบจุดอ่อนก็ปรับปรุง
แก้ไขสิ้นปี ประเมินผล นําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
วิเคราะห์จุดเด่น จุดท่ีต้องปรับปรุง นํามาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กําหนดไว้ ระดมพลังสมองจาก
บุคลากรที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาวิธีแก้ไขปัญหาต่อไป 
  การจัดทํารายงานประกันคุณภาพภายใน การประเมินตนเองหรือรายงานประจําปีเพ่ือ
เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มได้ทราบ มีวิธีดําเนินการโดยรวบรวมผลการดําเนินการ และผลการ
ประเมิน นํามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ จําแนกตามมาตรฐานการศึกษา และเขียนรายงาน 
การรายงานการจัดทําแบบ คือรายงานละเอียดครบถ้วน เน้นในเชิงวิชาการ ใช้สําหรับรายงานหน่วย 
ต้นสังกัดและสรุปการประเมินตนเองของสถานศึกษา และสําหรับการประเมินภายนอก ซ่ึงจะมีการ
ประเมิน ๕ ปีต่อครั้ง รายงานสรุปเผยแพร่ให้กับผู้ปกครองและชุมชน โดยใช้ลักษณะการบรรยาย 
ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายและมีความยาวไม่มากนัก 
 การวางแผนวงจรเชิงคุณภาพ วงจรควบคุมการบริหารแบบมีคุณภาพมีภารกิจหลักของ
การควบคุมอยู่ ๔ ขั้น ได้แก่ การวางแผน (Plan) คือการวางแผนช่วยพัฒนาความคิดต่างๆ เพ่ือนําไปสู่
รูปแบบที่เป็นจริงขึ้นมา เริ่มลงมือปฏิบัติ (Do) ในแผนงานท่ีมี ได้แก่ กําหนดขอบเขตของปัญหาให้
ชัดเจน กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย กําหนดวิธีการท่ีจะบรรลุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายให้
ชัดเจนและถูกต้องแม่นยําที่สุดเท่าท่ีเป็นไปได้ การปฏิบัติตามแผน (Do) ประกอบด้วยการทํางาน  
การวางแผนกําหนดการ ได้แก่ การแยกกิจกรรมต่างๆ ท่ีต้องกระทําการ กําหนดเวลาท่ีคาดว่าจะต้อง
ใช้ในกิจกรรมแต่ละอย่าง การจัดทําแบบเมทริกซ์ การจัดแบบนี้สามารถช่วยดึงเอาผู้เช่ียวชาญหลาย
แขนงแหล่งต่างๆ มาได้เพ่ือช่วยประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ การพัฒนาขีดความสามารถในการ
ทํางานของผู้ร่วมงาน การตรวจสอบ (Check) การตรวจสอบทําให้รับรู้สภาพการณ์ของงานท่ีเป็นอยู่ 
เปรียบเทียบกับสิ่งที่วางแผน ซ่ึงมีกระบวนการกําหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ การรวบรวม
ข้อมูล การพิจารณากระบวนการทํางาน การรายงาน เสนอผลการประเมินทั้งมาตรการการป้องกัน
ความผิดพลาดหรือความล้มเหลว เช่น รายงานเป็นทางการแบบสมบูรณ์และแบบไม่เป็นทางการ  
การแก้ปัญหาหา (Act) ผลของการตรวจสอบหากพบว่าเกิดข้อผิดพลาดขึ้นจะทํางานได้ไม่ตรง



 ๗๙ 

เป้าหมายหรือผลงานไม่ได้มาตรฐาน ให้ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาตามลักษณะปัญหาที่ค้นพบ เช่น 
ผลงานเบ่ียงเบนไปจากเป้าหมาย ต้องแก้ที่ต้นเหตุ๙๖ 
 สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง รับผิดชอบเรื่องการจัดการศึกษาแผนกธรรมของคณะ
สงฆ์คู่กับสํานักงานแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นหน่วยงานภายใต้การดูแลของมหาเถรสมาคม
เช่นเดียวกัน ซ่ึงอยู่ในความอุปถัมภ์ของรัฐ มีหน้าท่ีหลักในการดูแลรับผิดชอบเรื่องการศึกษาพระ
ปริยัติธรรม แผนกธรรม กําหนดเปลี่ยนแปลงการใช้หลักสูตรสนามหลวงแผนกธรรม รวมท้ังการจัด
สอบประเมินผลการศึกษาแผนกธรรม โดยมีสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้รับสนองงาน 
ภายใต้การกํากับดูแลของมหาเถรสมาคม๙๗ การเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในปัจจุบัน
มีการแบ่งออกเป็น ๓ ช้ัน  

 แผนภาพที่ ๒.๑๐ โครงสร้างพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 
 

  การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกนักธรรม ท่ีใช้ในการเรียนการสอนและการสอบใน
สนามหลวง ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับกาลสมัย สอดคล้องกับความจําเป็น คือ นักธรรมช้ันตรี 
นักธรรมช้ันโท นักธรรมชั้นเอก สําหรับนักเรียนและนักศึกษาท่ัวไปก็เช่นเดียวกัน คือ ธรรมศึกษาช้ัน
ตรี เรียงความแก้กระทู้ธรรม และตําราใช้หลักสูตรนักธรรมช้ันตรี ส่วนวินัยหลักสูตรใช้หนังสือเบญจ
ศีล เบญจธรรม อุโบสถศีลของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ญาณวรเถร) ธรรมศึกษาช้ันโท 
ใช้หลักสูตรนักธรรมช้ันโท เว้นวินัย ผู้จะเข้าสอบประโยคธรรมศึกษาช้ันโท ต้องได้ประโยคธรรมศึกษา

                                         
  ๙๖สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์, การพัฒนาคุณภาพการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : วัฒนาพานิชสําราญ
ราษฏร์, ๒๕๕๓), หน้า ๑๘๘. 
  ๙๗ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน), ทําเนียบพระเปรียญธรรม ๙ ประโยค, (กรุงเทพมหานคร : 
เบสท์ กราฟฟิค เพรส, ๒๕๕๐), หน้า ๑๓. 

โครงสร้างพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 

นักธรรมชั้นตรี 

นักธรรมชั้นโท 

นักธรรมชั้นเอก 

ธรรมศึกษาชั้นตร ี

ธรรมศึกษาช้ันโท 

ธรรมศึกษาช้ันเอก 

สํานักงานแม่กอง
ธรรมสนามหลวง 

พระภกิษุ  
สามเณร 

นักเรียน 
นักศึกษา 

ข้อมูลย้อนกลับ 



 ๘๐ 

ช้ันตรีในสนามหลวงแล้ว ธรรมศึกษาช้ันเอก ใช้หลักสูตรนักธรรมช้ันเอก เว้นวินัย ผู้จะสอบประโยค
ธรรมศึกษาช้ันเอก ต้องสอบธรรมศึกษาช้ันโทในสนามหลวงได้แล้ว๙๘ 
 สรุปได้ว่า การวางแผนมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อสํานักเรียนโดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูง 
ต้องให้ความสําคัญอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ผู้บริหารทุกระดับยังต้องให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้
บุคลากรทุกคนได้เห็นถึงความสําคัญและคุณค่าของการวางแผนท่ีมีต่อการดําเนินงาน เพ่ือท่ีจะ
สามารถได้รับข้อมูลสําคัญๆ การวางแผน หมายถึงกระบวนการในการคาดการณ์ แนวคิดการวางแผน 
ผู้บริหารมีความรับผิดชอบการวางแผนทุกระดับ ประโยชน์การวางแผนช่วยให้การพัฒนาทุกด้านทุก
ระดับสอดคล ้องกันเป ็นการลดความซ้ําซ้อนในการใช ้ทรัพยากร การวางแผนดําเนินงาน  
เป็นการเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าเพ่ือให้การทํางานสําเร็จมีประสิทธิภาพ 
 
 ๒.๔.๒ การจัดองค์การ 
 การจัดองค์การ คือการจัดระเบียบทรัพยากรให้เป็นระบบงานมีประสิทธิภาพ วิธีการจัด
องค์การ คือการรับสมาชิกใหม่เข้ามาบวชเป็นพระภิกษุ มีการกําหนดให้สมาชิกทุกคนเริ่มต้นจากศูนย์ 
คือไม่อนุญาตให้นําชาติช้ันวรรณะหรือตําแหน่งหน้าที่ในเพศฆราวาสเข้ามาเกี่ยวข้อง เปรียบเหมือน
แม่นํ้าใหญ่บางสาย คือแม่น้ําคงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี ไหลถึงมหาสมุทรแล้วย่อมละนามแต่ละ
โคตรเสีย ถึงอันนับว่ามหาสมุทร เหมือนกับวรรณะ ๔ เหล่าน้ี คือกษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร 
ก็เช่นเดียวกัน คือออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัย ย่อมละช่ือและตระกูลเดิมเสีย ซ่ึงเป็น
สมณะเช้ือสายศากยบุตรเหมือนกัน๙๙ พุทธพจน์ น้ีแสดงให้ เ ห็นว่า ทุกคนที่ เข้ามาบวชใน
พระพุทธศาสนาเป็นพระภิกษุเสมอกันหมด การอยู่ร่วมกันของคนที่เท่าเทียมกันน้ีอาจก่อให้เกิดปัญหา
ในการบังคับบัญชา เพราะเหตุท่ีว่าเม่ือสมาชิกถือตัวว่าเท่าเทียมกับคนอื่นๆ ก็จะไม่มีใครเช่ือฟังใคร
หรือยอมลงให้ใคร พระพุทธเจ้าตรัสว่า “การอยู่ร่วมกันของคนท่ีเสมอกันนําทุกข์มาให้”๑๐๐ ถ้าเป็น
เช่นน้ันการบังคับบัญชาภายในองค์การก็เป็นไปไม่ได้ พระพุทธเจ้าจึงทรงกําหนดให้พระภิกษุต้อง
เคารพกันตามลําดับพรรษา ผู้บวชทีหลังต้องแสดงความเคารพต่อผู้บวชก่อน 
  เม่ือสาวกมีจํานวนมากข้ึน พระพุทธเจ้าทรงจัดองค์การในพระพุทธศาสนาออกเป็นพุทธ
บริษัท ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ในส่วนของภิกษุบริษัทและภิกษุณีบริษัท พระพุทธเจ้า
ทรงมอบความเป็นใหญ่ให้แก่คณะสงฆ์ คณะสงฆ์ดําเนินการให้การอุปสมบท เม่ือมีกิจจาธิกรณ์หรือ
กิจการที่จะต้องทําร่วมกัน คณะสงฆ์ก็บริหารจัดการกันเอง เม่ือมีกรณีความขัดแย้งเกิดขึ้นในคณะสงฆ์ 

                                         
  ๙๘วิรัช ธรรมเจริญ, คู่มือเรียนนักธรรมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, ๒๕๕๓),  
หน้า ๒๕๖. 
  ๙๙วิ.จู. (ไทย) ๗/๔๖๐/๒๙๐. 
  ๑๐๐ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๑/๕๔.  



 ๘๑ 

พระพุทธเจ้าก็ทรงมอบอํานาจให้คณะสงฆ์เป็นผู้จัดการแก้ไขปัญหา พระพุทธเจ้าทรงดํารงตําแหน่ง
เป็นธรรมราชาคือผู้บริหารสูงสุดในองค์การพระพุทธศาสนาตามพระพุทธพจน์ท่ีว่า “เราเป็นพระราชา
คือเป็นธรรมราชาผู้ยอดเย่ียม”๑๐๑ พระพุทธเจ้าทรงแต่งต้ังพระสารีบุตรให้เป็นพระธรรมเสนาบดี  
มีฐานะเป็นรองประธานบริหาร อยู่ในลําดับถัดมาจากพระพุทธเจ้า เป็นอัครสาวกฝ่ายขวารับผิดชอบ
งานด้านวิชาการ พระโมคคัลลานะเป็นอัครสาวกเป็นผู้รับผิดชอบด้านบริหาร พระอานนท์เป็น
เลขานุการส่วนพระองค์ และทรงแต่งต้ังสาวกทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์เป็นเอตทัคคะ คือ 
ผู้ชํานาญการที่รับภาระงาน เช่น พระมหากัสสปะเป็นผู้ชํานาญการด้านธุดงค์ พระปุณณะมันตานีบุตร
เป็นผู้ชํานาญการด้านการแสดงธรรม ภิกษุณีปฏาจารเป็นผู้ชํานาญการด้านวินัย จิตตคหบดีเป็น
ผู้ชํานาญการด้านการแสดงธรรม๑๐๒ การแต่งต้ังเอตทัคคะน้ีเป็นตัวอย่างของการกระจายอํานาจ  
การใช้คนให้เหมาะกับงานในพุทธศาสนา ประเพณีปฏิบัติในสมัยปัจจุบันที่พระมหากษัตริย์ทรง
พระราชทานสมณศักด์ิแก่พระสงฆ์ผู้มีความชํานาญการ ก็สอดคล้องกับการแต่งต้ังเอตทัคคะในครั้ง
พุทธกาล ส่วนมหาวิทยาลัยท้ังหลายถวายปริญญากิตติมศักด์ิแก่พระสงฆ์ในสมัยปัจจุบัน ก็พออนุโลม
เป็นการยกย่องพระเถระเป็นเอตทัคคะในด้านต่างๆ ได้เหมือนกัน 
 การศึกษาพระปริยัติธรรม ดําเนินการโดยสํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง  
เป็นหน่วยงานการศึกษาของคณะสงฆ์ เป็นหน่วยงานภายใต้การดูแลของมหาเถรสมาคม ซ่ึงอยู่ใน
ความอุปถัมภ์ของรัฐ หน้าท่ีหลักคือดูแลรับผิดชอบการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนธรรม กําหนด
เปลี่ยนแปลงการใช้คัมภีร์เรียนในหลักสูตร ต้ังแต่นักธรรมช้ันตรี โทและเอก รวมทั้งการจัดสอบ
ประเมินผลการศึกษา โดยมีสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้รับสนองงาน ภายใต้การกํากับ
ดูแลของมหาเถรสมาคม คณะกรรมการสํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง 

 
แผนภาพที่ ๒.๑๑ โครงสร้างการบริหารพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 

 
 

                                         
  ๑๐๑ม.ม. (ไทย) ๑๓/๖๐๙/๕๕๔. 
  ๑๐๒อง.เอกก. (ไทย) ๒๐/๑๔๖/๓๐.  

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 

การศึกษาพระปริยัติธรรม 

สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง 



 ๘๒ 

  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม มีสํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวงเป็น
ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาคณะสงฆ์ คู่กับสํานักงานแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นหน่วยงานภายใต้
การดูแลของมหาเถรสมาคม อยู่ในความอุปถัมภ์ของรัฐ มีหน้าที่หลักในการดูแลรับผิดชอบการศึกษา
พระปริยัติธรรม แผนกธรรม และกําหนดเปลี่ยนแปลงการใช้หลักสูตรของสนามหลวงแผนกธรรม 
รวมท้ังการจัดสอบประเมินผลการศึกษา มีสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้สนับสนุนสําหรับ
ภารกิจสําคัญของผู้บริหารจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ การสร้างประสิทธิภาพในการ
จัดระบบการศึกษาให้มีความเหมาะสม เช่น ปัจจัยนําเข้าไปบริหารจัดการ กระบวนการจัดการศึกษาที่
มีประสิทธิภาพ กล่าวคือมีทักษะและประสบการณ์จริง สะดวกง่ายท่ีผู้ปฏิบัติตามทําได้ดี ประหยัด
งบประมาณ ตรงเวลา คุ้มค่า เม่ือพิจารณาภารกิจดังกล่าว ผู้บริหารจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม
จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของตนให้สมบูรณ์ซ่ึงเรียกว่า หน้าที่งานบริหารที่เป็นมาตรฐาน
การศึกษาประกอบด้วย๑๐๓ การวางแผน การจัดองค์การ การช้ีนํา และการควบคุม มีรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี  

 
แผนภาพท่ี ๒.๑๒ โครงสร้างการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 

 
 การจัดองค์การ เป็นการกําหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกและสายบังคับบัญชา
ภายในองค์กร มีการแบ่งงานกันทําและการกระจายความรับผิดชอบ การจัดองค์การ มีความจําเป็น
อย่างย่ิงต่อการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน การบริหารการศึกษาเป็นหน้าท่ีอย่างหน่ึงของรัฐในการ
บริหารประเทศ การบริหารการศึกษาซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารกิจการทุก

                                         
  ๑๐๓ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ทฤษฎีองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, ๒๕๕๓), หน้า ๔๗. 

การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 

การวางแผน 

การจัดองค์การ 

การชี้นํา/ภาวะผู้นํา 

การควบคุม 

ข้อมูลย้อนกลับ 

งบประมาณ/ตัวเลข 

กิจกรรม/ระยะเวลา 

กฎระเบียบ/คําส่ัง 

การสอบ/ประเมินผล 

ผู้บริหาร/พระสังฆาธิการ 

ครู/อาจารย์/วิทยากร 

เจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง/อ่ืนๆ 

พระภิกษุ/สามเณร/นักเรียน 



 ๘๓ 

ชนิดของหน่วยงาน หรือของสถาบันใดๆ ก็ตาม ย่อมยึดหลักในการบริหารอย่างเดียวกันไม่ว่าจะเป็น
การบริหารกิจการของรัฐหรือการบริหารบริษัทห้างร้านของเอกชนท่ีเรียกว่าบริหารธุรกิจ  
การบริหารโรงเรียนและกิจการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการให้การศึกษาแก่เด็ก และประชาชนที่เรียกว่า
การบริหารการศึกษา สิ่งท่ีทําให้การบริหารการศึกษา การบริหารราชการ และการบริหารธุรกิจ 
แตกต่างกันก็คือวัตถุประสงค์และทัศนคติในการบริหาร ดังนั้น การบริหารการศึกษา จึงหมายถึง
กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลหลายคนร่วมมือกันดําเนินการเพ่ือพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชน ท้ังในด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ท้ังน้ีโดยมุ่งให้เด็ก เยาวชน ประชาชนเป็นคนดีมีคุณภาพ
สามารถประกอบภารกิจในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 องค์การ หมายถึงหน่วยสังคม หรือหน่วยงานซ่ึงบุคคลกลุ่มหนึ่งร่วมมือกันบริหารและ
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการกระทําท่ีเกี่ยวเนื่องกับวัสดุในการผลิต๑๐๔ องค์การคือกลุ่มบุคคล
ต้ังแต่ ๒ คนขึ้นไปรวมตัวกันขึ้น เพ่ือท่ีจะดําเนินการให้บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ โดยท่ีบุคคล
คนเดียวไม่อาจดําเนินการให้สําเร็จลงโดยลําพัง องค์การ หมายถึงการจัดแบ่งงานและมอบอํานาจ
หน้าท่ีความรับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดความสมดุลในหน่วยงานต่างๆ และมีพลังที่จะเสริมสร้างให้องค์การ
เติบโตได้๑๐๕ องค์การ หมายถึงการจัดระเบียบงานในหน่วยงาน โดยการกําหนดอํานาจหน้าที่ของ
บุคลากรหรือตําแหน่งให้แน่นอนลงไป จะช่วยให้ผู้ร่วมงานทุกคน รวมกําลังกันปฏิบัติงานให้บรรลุผล
สมความมุ่งหมายของหน่วยงาน โครงสร้างขององค์การ คือการจัดกลุ่มงานเข้าด้วยกันตามจุดประสงค์
หรือตามหน้าท่ีและสายการบังคับบัญชา เป็นเอกภาพของหน่วยงาน โครงสร้างขององค์การมี
ความสําคัญ เป็นสิ่งท่ีกําหนดความเป็นความตายขององค์การ เพราะมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน
ประจําขององค์การที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายท่ีกําหนด การจัดองค์การให้มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับผู้บริหาร
ในองค์การมีความเป็นผู้นําหรือไม่ มีภาวะผู้นํามากน้อยแค่ไหน มีวิสัยทัศน์มากน้อยเพียงใด ผู้บริหาร
สามารถท่ีจะดูโครงสร้างขององค์การและเข้าใจโครงสร้างมากน้อยแค่ไหน โครงสร้างองค์การที่ดี  
ต้องเป็นฐานสําคัญในการปฏิบัติงานและปฏิบัติหน้าท่ีของผู้บริหารและผู้นํา โครงสร้างขององค์การท่ี
จัดไว้อย่างเหมาะสมก่อให้เกิดประโยชน์ คือ (๑) ประโยชน์ในด้านการบริหาร การจัดโครงสร้าง
องค์การชัดเจน ช่วยให้บริหารงานง่าย รู้ว่าใครทําอะไร รับผิดชอบต่อใคร ไม่ก่อให้เกิดปัญหางานคั่ง
ค้าง ณ จุดใดจุดหน่ึง ขจัดปัญหาการทํางานซํ้าซ้อน มอบอํานาจให้ขจัดปัญหาเกี่ยวกับการทํางานและ
การให้อํานาจในการตัดสินใจ (๒) ประโยชน์ในด้านองค์การ องค์การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
ได้ง่ายและพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเหมาะสม ความชัดเจนในงานแต่ละฝ่าย แต่ละแผนก
สามารถปรับโครงสร้างใหม่ได้ เพ่ือให้สอดคล้องกับวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ 

                                         
  ๑๐๔ภิญโญ สาธร, การบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๕๓), หน้า ๑๖. 
  ๑๐๕สมพงศ์ เกษมสิน, การบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : เกษมสุวรรณ, ๒๕๕๒), หน้า ๑๒๒.  



 ๘๔ 

การเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสยุคโลกาภิวัตน์ (๓) ประโยชน์ในด้านของผู้ร่วมงาน มีการแบ่งงานให้แต่
ละฝ่ายทํางาน ช่วยให้รู้ขอบเขตและอํานาจในการปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใด ให้แต่ละคนทํางานอย่าง
เสมอภาคตามความเหมาะสมกับงานและตําแหน่ง ทุกคนมีความพึงพอใจในงาน มีขอบเขตความคิด 
ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีในการทํางาน ให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทําให้ผู้ปฏิบัติงานมีความ
เข้าใจในองค์การและมีความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน 
 แนวคิดการจัดองค์การ ปรัชญาการศึกษาในการบริหารการศึกษาน้ันผู้บริหารนอกจาก
จะต้องทราบหลักการบริหาร ระเบียบปฏิบัติ แผนการศึกษาชาติ ประเพณีในการบริหารท่ีปฏิบัติต่อๆ 
กันมา โดยอาศัยปรัชญาการศึกษาตามแนวคิดต่างๆ ก็เป็นความรู้พ้ืนฐานที่ผู้บริหารควรทราบ แต่ท้ังน้ี
มิได้หมายความว่าผู้บริหารต้องยึดหลักปรัชญาของคนรุ่นก่อนเสมอไป ผู้บริหารย่อมมีปรัชญาของ
ตนเอง เพียงแต่ไม่ขัดต่อนโยบายส่วนใหญ่ของการจัดการศึกษาแห่งชาติ ปรัชญาที่ผู้บริหารการศึกษา
ควรสนใจและนําไปเป็นหลักในการจัดการศึกษาในโรงเรียนมีการจัดระบบสังคมและการถ่ายทอด
วัฒนธรรมนั้น การศึกษาควรจะมีบทบาทและหน้าที่อย่างไร โรงเรียนควรจะสร้างเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนให้ไปในทิศทางใด เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษาคืออะไร ในเรื่องน้ีโรงเรียน
จะต้องกําหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์และวิธีดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพ่ือการปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 องค์ประกอบการจัดองค์การ องค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาจ
แบ่งได้เป็นสองส่วน คือส่วนท่ีเป็นองค์ประกอบมาจากตัวเด็กและสภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวกับเด็ก เช่น 
ผู้ปกครอง สภาพเศรษฐกิจและสังคม พฤติกรรมพ้ืนฐานทางความรู้ สติปัญญาและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ
ของเด็ก ส่วนท่ีเป็นองค์ประกอบมาจากการบริหารการเรียนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในโรงเรียนมี
ความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือ หากพิจารณาถึงการจัดการศึกษาในเชิงระบบ  
ซ่ึงประกอบด้วย ตัวป้อน กระบวนการ และผลลัพธ์ แล้วสิ่งท่ีบ่งช้ีผลลัพธ์ของการจัดการศึกษาน้ันมี
หลายตัว แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นผลลัพธ์ตัวหน่ึง และเป็นผลลัพธ์ตัวแรกที่ต้องคํานึงถึงในแง่
ของประสิทธิผล๑๐๖ กระบวนการจัดองค์การ การวางแผนโครงการอย่างกว้างๆ การคิดว่ามีงานอะไรบ้าง
ท่ีจะต้องปฏิบัติตามความสําคัญ การวางแนวปฏิบัติและจุดประสงค์ของการปฏิบัติงานน้ันๆ ก่อนลงมือ
ปฏิบัติการ ถ้าปราศจากแผนแล้ว โอกาสท่ีผู้บริหารจะทํางานให้ได้ผลมีน้อยเหลือเกิน การวางแผนอาจ
จัดทําเป็นแผนระยะสั้น หรือแผนระยะยาวก็ได้ รูปแบบของการวางแผนควรประกอบด้วยนโยบาย 
วัตถุประสงค์ แนวปฏิบัติ หรือวิธีดําเนินการ มาตรฐานของงาน ในการวางแผนนั้น ผู้บริหารการศึกษา

                                         
  ๑๐๖กมล สุดประเสริฐ, คุณภาพการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นต้ิงเฮ้าส์, ๒๕๕๒),  
หน้า ๓๒.  



 ๘๕ 

จะต้องคํานึงอยู่เสมอว่าจะทําอะไร (What) จะมอบให้ใครทํา (Who) จะทําที่ไหน (Where) จะทําเม่ือไร 
(When) และจะทําอย่างไร (How)  
 หน้าที่ผู้บริหาร ได้แก่ การจัดหาครูสอน การมอบหมายงานต่างๆ ให้ครูตามความเหมาะสม 
การสร้างขวัญและกําลังใจ การพัฒนาครู การนิเทศ การพิจารณาความดีความชอบ งานที่เกี่ยวกับ 
ตัวนักเรียน ได้แก่การแบ่งกลุ่มนักเรียน การส่งเสริมนักเรียนทางวิชาการ การบริการต่างๆ การสอน 
ซ่อมเสริม การติดต่อกับผู้ปกครอง งานจัดหาเคร่ืองอุปกรณ์การสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้แก่ 
จัดหาอุปกรณ์ต่างๆ จัดหาเจ้าหน้าท่ีเพ่ือบริการด้านนี้แก่ครู การสร้างมาตรการเก็บรักษาและนําไปใช้ให้
เกิดผล งานจัดโปรแกรมการสอนได้แก่ การใช้หลักสูตร และการประเมินผลนักเรียน งานเกี่ยวกับ
บุคลากรด้านการสอน เช่น การจัดทําทะเบียนประวัติและระเบียบเกี่ยวกับครู นอกจากน้ัน บทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารสถานศึกษา๑๐๗ คือเป็นผู้นําในด้านความคิด การปฏิบัติ คุณธรรม การแสดงน้ําใจ เป็นผู้
แก้ปัญหา วิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุ หาทางเลือก ตัดสินใจ เป็นผู้พัฒนากําหนดแนวทางพัฒนาและ
วิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงหน้าท่ีอ่ืนอีก คือผู้ช้ีทางให้นโยบายและแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ร่วมงาน ผู้นําทาง
วางแผนงานและกําหนดโครงการ ผู้รวบรวมกําลังใจ สร้างความสามัคคี ขวัญกําลังใจให้ผู้ร่วมงาน 
โดยเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในวงการศึกษาว่า การเป็นผู้บริหารโรงเรียนเป็นงานที่สําคัญและท้ายทาย
ความสามารถของบุคคล ผู้ท่ีเป็นผู้บริหารจึงจําเป็นต้องรู้ ต้องตระหนักในบทบาท หน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของตน บทบาทผู้บริหารโรงเรียนตามความคาดหวังของนักเรียน 
  หน้าท่ีของผู้บริหารสถานศึกษา๑๐๘ ศึกษานโยบายการจัดการศึกษาของต้นสังกัดของ
สถานศึกษา ศึกษาโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา เพ่ือกําหนดเป็นนโยบายของสถานศึกษา 
ช้ีแจงให้บุคลากรรับทราบและเห็นความสําคัญของโครงการต่างๆ ของสถานศึกษารวมทั้งสร้างความ
เข้าใจในแนวทางดําเนินงานของสถานศึกษา ร่วมวางแผนดําเนินงานกับบุคลากรทางการศึกษา จัดต้ัง
คณะกรรมการท่ีปรึกษาโครงการซ่ึงประกอบด้วย ผู้สอนที่เป็นที่ปรึกษากลุ่มผู้เรียน พิจารณาอนุมัติ
โครงการของผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการในสถานศึกษา นิเทศติดตามและ
เผยแพร่ผลงาน ให้ขวัญและกําลังใจ แก่บุคลากรท้ังหมด สรุปผลการดําเนินงานเสนอต่อต้นสังกัดตาม
ช่วงเวลาที่กําหนด 
  สรุปได้ว่า การจัดองค์การคือการจัดระเบียบทรัพยากรให้เป็นระบบงานท่ีมีประสิทธิภาพ  
เป็นการกําหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกและสายบังคับบัญชา มีการแบ่งงานกันทําและ 
การกระจายความรับผิดชอบ การจัดองค์การมีความจําเป็นอย่างย่ิงต่อการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน 
หน้าที่ผู้บริหารจัดหาครูสอน การมอบหมายงานต่างๆ ให้ครูตามความเหมาะสม การสร้างขวัญและ
                                         
  ๑๐๗พะนอม แก้วกําเนิด, ภารกิจของผู้บริหารโรงเรียน, (กรุงเทพมหานคร : ๒๕๕๓), หน้า ๑๕๙.  
  ๑๐๘ระวีวรรณ ชินะตระกูล, วิธีวิจัยการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจํากัดภาพพิมพ์, ๒๕๕๓), 
หน้า ๙๐.  



 ๘๖ 

กําลังใจ การพัฒนาครู การนิเทศ การพิจารณาความดีความชอบ งานท่ีเกี่ยวกับนักเรียน ได้แก่ 
การแบ่งกลุ่มนักเรียน การส่งเสริมนักเรียนทางวิชาการ การบริการต่างๆ การสอนซ่อมเสริม 
 
 ๒.๔.๓ การชี้นํา 
  การช้ีนํา ผู้นํามีศิลปะการสร้างความเข้าใจ การรู้จักจูงใจ กํากับให้ผู้คนทํางานโดยทุ่มเท 
ส่งเสริมประสบการณ์ เพ่ือผลสําเร็จของส่วนรวม วิธีในการชี้นําต้องอาศัยภาวะผู้นําเป็นสําคัญ ทั้งน้ี
เพราะไม่มีระบบการใช้กําลังบังคับให้ปฏิบัติตามผู้นํา การท่ีสมาชิกจะทําตามคําสั่งของผู้บริหารหรือไม่
จึงขึ้นอยู่กับภาวะผู้นําเป็นสําคัญ อะไรคือความแตกต่างระหว่างผู้บริหารกับผู้นํา ผู้บริหารคือผู้ที่ทําให้
คนอ่ืนทํางานตามที่ผู้บริหารต้องการ ผู้นําคือผู้ ท่ีทําให้คนอ่ืนต้องการทํางานตามที่ผู้นําต้องการ 
ผู้บริหารเชิงพุทธต้องมีภาวะผู้นํา คือมีความสามารถในการจูงใจให้คนเกิดความต้องการอยากปฏิบัติ
ตามคําสั่งของผู้บริหาร บุคคลท่ีจะเป็นผู้บริหารต้องมีคุณสมบัติสําคัญดังกล่าวมาแล้ว คือมีการ
ติดต่อสื่อสารเพ่ือการบริหารแต่ละคร้ังใช้หลัก ๔ ส๑๐๙ ได้แก่ สันทัสสนา คือแจ่มแจ้งอธิบายขั้นตอน
ของการดําเนินงานได้อย่างชัดเจน สมาทปนา คือจูงใจอธิบายให้เข้าใจและเห็นชอบกับวิสัยทัศน์ 
สมุตเตชนา คือแกล้วกล้าปลุกใจให้เกิดความเช่ือม่ันในตนเอง สัมปหังสนา คือร่าเริงสร้างบรรยากาศ
ในการทํางานร่วมกันแบบกลัยาณมิตร 
 การชี้นํา หมายถึงการกําหนด การสั่งการและรวมถึงการชี้แนะงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติ เพ่ือให้การดําเนินงานขององค์การสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ๑๑๐ การช้ีนํา
เป็นหน้าท่ีทางการบริหารซ่ึงเก่ียวข้องกับการสั่งงาน การช้ีแนะ การให้ความรู้แก่บุคคลในองค์การ 
เพ่ือทํางานให้เกิดสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ การช้ีนํา หมายถึงการที่ผู้บังคับบัญชาช้ีแนะและตรวจ
ตราดูการทํางานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้เขาเหล่านั้น ทํางานดีท่ีสุดตามความสามารถของเขา หน้าที่ 
ถ้าพิจารณาในความหมายท่ีแคบ หน้าที่ของการช้ีนําก็คือการมอบหมายงานและการสั่งงานให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ แต่ถ้าพิจารณาในความหมายที่กว้าง หน้าท่ีของการช้ีนําจะรวมถึงกิจกรรม
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องอีกหลายอย่าง กล่าวคือก่อนท่ีผู้บังคับบัญชาจะมอบหมายหรือสั่งงาน จะต้องทําการ
ตัดสินใจเสียก่อน และเม่ือมอบงานให้ไปแล้ว ถ้าหากผู้ใต้บังคับบัญชาทําไม่ได้ ก็จะต้องมีการสอนหรือ
แนะนํา และตรวจดูผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนคอยชักจูงหรือกระตุ้น และ 
นําผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ รวมท้ังจะต้องมีมนุษยสัมพันธ์ และมีระบบ
การติดต่อสื่อสารที่ดีด้วย 
 
                                         
  ๑๐๙ที.สี. (ไทย) ๙/๑๙๘/๑๖๑. 
  ๑๑๐สมาน รังสิโยกฤษฎ์ิ, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : อักษรการพิมพ์, ๒๕๕๓), 
หน้า ๕๓. 



 ๘๗ 

 แนวคิดการช้ีนํา การพัฒนาบุคลากรเป็นขั้นตอนหน่ึงท่ีสําคัญต่อองค์การซ่ึงจะต้องมีและ
เตรียมพร้อมในการดําเนินงานให้เป็นระบบ และตระหนักอยู่เสมอว่าบุคลากรต่างๆ ที่เข้ามา
ปฏิบัติงานในองค์การถึงแม้จะได้รับการศึกษามาจากสถาบันการศึกษามาอย่างดีแล้วก็ตาม ย่อมมี
ลักษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกันออกไป ประกอบกับบุคคลที่เข้ามาทํางานใหม่ ยังไม่ทราบเกี่ยวกับ
นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างแจ่มแจ้ง จึงจําเป็นจะต้องพัฒนาให้บุคคลเหล่านั้น
ให้มีความรู้ความเข้าใจให้ดีเสียก่อน จึงจะปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ นอกจากนั้นบุคคลท่ี
ปฏิบัติงานอยู่เดิมก็จําเป็นต้องมีการพัฒนาด้วยเช่นกัน เพราะวิทยาการต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอนั่นเอง ดังน้ัน การพัฒนาบุคลากรมีขั้นตอน๑๑๑ ได้แก่ ขั้นที่ ๑ กําหนดจุดมุ่งหมายและบทบาท
ขององค์การในการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน ขั้นท่ี ๒ จัดต้ังคณะบุคคลเพ่ือดําเนินการและ
รับผิดชอบ ขั้นท่ี ๓ กําหนดความต้องการต่างๆ ในการพัฒนา เฉพาะหน่วยงาน แผนกและบุคคล ขั้นที่ 
๔ เตรียมแผนพัฒนาบุคลากรทั้งหมดไว้ในฝ่ายบริหารส่วนกลาง ขั้นที่ ๕ การดําเนินการพัฒนา
บุคลากร ขั้นที่ ๖ การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร นอกจากนั้น กรมวิชาการ ได้กล่าวถึงยุทธวิธีใน
การสอนของวิลเลี่ยมส์ซ่ึงมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี๑๑๒ 
  ๑. การใช้สิ่งที่ตรงข้าม ยุทธวิธีน้ีต้องการให้ผู้เรียนมีความไวต่อการสังเกตความแตกต่าง
ระหว่างความเป็นจริงความเช่ือทั่วๆ ไป เพราะการศึกษาสิ่งตรงกันข้าม หรือ น้ีเป็นสถานการณ์จริงท่ีดู
เหมือนไม่จริง เช่น ในวิชาสังคมศึกษา การเดินเรือไปทางทิศตะวันตก แต่เดินทางไปทางตะวันออก 
  ๒. การใช้การเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบแบบน้ีจะเปรียบเทียบส่วนที่เหมือนส่วนท่ีมี
ความแตกต่างกัน เช่น วิชาสังคมศึกษาให้นักเรียนเปรียบเทียบแฟช่ันและความนิยมในสมัยวัยรุ่นของ
พ่อแม่ กับแฟช่ันและความนิยมของวัยรุ่นในปัจจุบัน โดยศึกษามีส่วนใดท่ีเหมือนและเหตุผล 
  ๓. ให้ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลง ให้เด็กเห็นถึงลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของโลก 
เช่น การอภิปรายกับนักเรียนถึงวิธีการรักษาสภาพของสิ่งของสัตว์ เช่นการแช่ปลาในตู้เย็น การถนอม
อาหาร ให้นักเรียนช่วยกันคิดว่าทําไมจึงต้องการรักษาถนอม 
  ๔. ใช้ตัวอย่างของนิสัยความเคยชิน ยุทธวิธีน้ีต้องการช่วยให้เด็กหลีกเลี่ยงจากการคิดท่ี
เป็นไปตามความเคยชิน เช่นอภิปรายกับเด็กถึงความเคยชินกับจํานวนเลขหลักสิบให้ลองคิดในหลัก
อ่ืน หรือการคิดสิ่งปฏิบัติท่ีเคยชินและจะมีวิธีการเปลี่ยนนิสัยหรือการปฏิบัติที่เคยชินอย่างไร 
  ๕. สอนมิใช่เพ่ือปรับตัว สอนเพ่ือให้พัฒนา เช่น สอนให้คิดในแง่บวกถึงความผิดความ
ล้มเหลว การเรียนรู้จากความผิด และการที่จะปรับปรุงสถานการณ์แทนที่จะปรับตนให้เข้ากับ

                                         
  ๑๑๑เมธี ปิลันธนานนท์, การบริหารงานบุคคลในวงการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 
๒๕๕๑), หน้า ๑๐๙. 
  ๑๑๒กรมวิชาการ, การจัดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, 
๒๕๕๒), หน้า ๑๙๒. 



 ๘๘ 

สถานการณ์ เช่น หลังจากการศึกษาเรื่องระบบการปกครองท้องถิ่น ครูพานักเรียนไปสํานักงาน
เทศบาลในเมือง สังเกตการณ์ทํางานและสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าท่ี หลังจากน้ันครูให้นักเรียนคิด
โครงสร้างระบบการปกครองท้องถิ่นในอุดมคติ และคุณสมบัติ คุณลักษณะต่างๆ และให้นักเรียน
ช่วยกันคิดว่าจะทําให้เกิดลักษณะและคุณสมบัติเหล่าน้ันได้อย่างไร หรือหลังจากการศึกษาปัญหาการ
ขาดแคลนกระดาษ ให้นักเรียนคิดหาวิธีการที่จะหาสิ่งอ่ืนมาใช้แทนกระดาษ 
  ๖. พัฒนาทักษะในการฟังอย่างสร้างสรรค์ ยุทธวิธีน้ีฝึกให้เด็กสร้างสรรค์ความคิดอ่าน 
มิใช่อ่านเพ่ือทราบว่าจะพูดว่าอะไรแต่เพ่ือให้ทราบว่ามันพาเราไปที่ไหน เช่น ครูให้นักเรียนอ่านแล้ว
เก็บคํานวณต่างๆ ที่นักเรียนไว้ทํารายการไว้ หรือรายการโทรทัศน์อ่านหนังสือ 
 วัตถุประสงค์การช้ีนํา ส่งเสริมบุคลากรได้รับการศึกษาต่อ หมายถึงกระบวนการเรียนรู้
เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม การสืบสานทาง
วัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัด
สภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต ดังนั้น 
การศึกษา เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ด้วยการเรียน หรือการวิจัยตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาหรือ
สถาบันวิชาชีพ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการน้ัน และ
รวมถึงการฝึกฝนด้านภาษา การฝึกอบรมหรือการศึกษาดูงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาตาม
หลักสูตร การศึกษาต่อเป็นวิธีการหนึ่งในการท่ีจะพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ดีขึ้นหรือ
ได้รับความรู้ใหม่ หน่วยงานจึงต้องส่งเสริมบุคลากรไปศึกษาต่อ หรือศึกษาเพ่ิมเติมในสถานศึกษา
ระดับสูง เพราะบุคลากรทุกประเภทที่อยู่ในหน่วยงานหรือสถาบัน แม้จะมีความรู้ ความสามารถดี
เพียงใดก็ตาม ถ้าเวลาผ่านไปนานๆ บรรดาความรู้ความสามารถ ความชํานาญการในเรื่องต่างๆ  
ก็ย่อมจะอ่อนลงไป เพราะวิธีการปฏิบัติงานและเครื่องมือ ตลอดจนเทคโนโลยี กระแสโลกาภิวัตน์ได้
เปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว๑๑๓  
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ในสถาบันหรือองค์การต่างๆ จะมีการประเมินผลงาน
บุคลากรอย่างต่อเน่ือง เพ่ือติดตามดูแลตรวจสอบและให้คําแนะนําแก่ผู้ร่วมงาน การประเมินผลงาน
อาจจะไม่เป็นทางการก็ได้ แต่ต้องมีเป้าหมายและมีการวางแผนที่ชัดเจน ดังนั้น การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน คือประเมินผลการทํางานควรหรือไม่ ด้อยกว่าหรือดีกว่า คุ้มค่ากับเงินเดือนและตําแหน่ง
หรือไม่ การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นการประเมินคุณภาพของบุคคลผู้ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
ในแง่ผลการปฏิบัติงานและในแง่โอกาสท่ีจะได้รับการพัฒนา เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานท่ีทําอยู่ 
 

                                         
  ๑๑๓ภิญโญ สาธร, นโยบายทางการศึกษาของรัฐบาล, (กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, ๒๕๕๐), 
หน้า ๑๖๖. 



 ๘๙ 

ในปัจจุบันได้ดีขึ้นและในระดับสูงขึ้นต่อไป๑๑๔ ประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นกระบวนการและ
กิจกรรมขององค์การเก่ียวกับการประเมินผลการทํางาน ประกอบด้วยนโยบายองค์การ กระบวนการ 
ทรัพยากรท่ีใช้สนับสนุนกิจกรรมการประเมินผลการทํางาน๑๑๕ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการ
กําหนดมาตรฐานผลงานไว้ล่วงหน้า มีความยุติธรรมในการประเมิน ไม่ลําเอียง ไม่มีอคติ ผลของการ
ประเมินควรแจ้งให้ผู้ถูกประเมินทราบ การประเมินไม่ควรใช้เป็นเครื่องมือในการจับผิด หรือนําผลไป
ใช้ในการลงโทษ และการวางแผนควรกําหนดวิธีการประเมินผลงานไว้เป็นขั้นๆ๑๑๖  
 การช้ีนําเพ่ือการจัดการเรียนการสอน การบริหารงานวิชาการจะมีประสิทธิภาพได้ 
ขึ้นอยู่กับผู้บริหารเป็นสําคัญ ถึงแม้ว่าจะมีผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการทํางานทางด้านนี้อยู่แล้ว ก็ไม่ใช่
ว่าผู้บริหารจะวางมือโดยสิ้นเชิง ในทางกลับกัน ผู้บริหารโรงเรียนควรจะเป็นคนท่ีต่ืนตัวในการ
บริหารงานวิชาการ จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องงานวิชาการ ตลอดจนเข้าใจความสําคัญ 
วัตถุประสงค์ ขอบข่าย กระบวนการในการบริหารงานวิชาการ และปัญหาการบริหารงานวิชาการ 
ท้ังน้ี เพ่ือเป็นผู้นําให้บุคลากรในโรงเรียนร่วมมือกันปฏิบัติงานให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้ังไว้ สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ๑๑๗ ได้เสนอแนะกระบวนการบริหารงานวิชาการสําหรับ
ผู้บริหารโรงเรียนไว้ ๔ ขั้นตอนดังนี้ 
  ขั้นตอนท่ี ๑ การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ สภาพปัญหา หมายถึงสภาพ
แตกต่างของส่ิงท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน หรือผลท่ีปรากฏและสิ่งท่ีต้องการให้เป็น หรือเป้าหมาย  
ความต้องการ หมายถึง แนวโน้มที่จะให้ถึงจุดหมายที่พึงปรารภนา ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายท่ี
วางไว้ ดังน้ัน การศึกษาสภาพทั้ง ๓ อย่างน้ี ข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียน เช่น ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน 
ยอดรวมแสดงผลการสอบรายปี สถิติการมาเรียนของนักเรียน จํานวนและอัตราการซํ้าช้ันของ
นักเรียน สื่อการเรียนการสอนประจําห้องเรียน จํานวนและประเภทสื่อในห้องสมุด การนิเทศภายใน 
การสอนซ่อมเสริม โครงการต่างๆ ท่ีส่งเสริมงานวิชาการ ฯลฯ เป็นต้น ข้อมูลท่ีเป็นข้อกําหนดท่ี
ต้องการยึดเป็นแนวทาง เช่น แผนการศึกษาแห่งชาติ หลักสูตร เอกสารหลักสูตร หนังสือแบบเรียน 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการที่ว่าด้วยเร่ืองการประเมินผลการเรียนการสอนตามหลักสูตร นโยบาย

                                         
  ๑๑๔ธนชัย ยมจินดา, การประเมินผลการปฏิบัติงาน, (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
๒๕๕๐), หน้า ๒๑๔. 
  ๑๑๕ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ศัพท์การบริหารทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทวิสิทธิพัฒนา 
จํากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๑๓๓. 
  ๑๑๖กรรณิการ์ นิยมศิลป์, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, ๒๕๕๒), 
หน้า ๕๖. 
         ๑๑๗คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, ประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียน, (กรุงเทพมหานคร : 
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลสามเจริญพานิช, ๒๕๕๑), หน้า ๒๔. 



 ๙๐ 

ของกรม และกระทรวง และมติของคณะรัฐมนตรี 
 ขั้นตอนที่ ๒ การวางแผน เป็นที่ยอมรับกันโดยท่ัวไปว่า การวางแผนล่วงหน้าอย่างมี
ระบบ รอบคอบ มีขั้นตอนย่อมทําให้งานน้ันๆ ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารโรงเรียนต้องยึด
การวางแผนเป็นหัวใจของการปฏิบัติงาน เม่ือได้เตรียมการแล้ว ผู้บริหารต้องจัดให้มีการวางแผนโดย
ปฏิบัติ จัดทําแผนงาน และโครงการวิชาการประจําปีเพ่ือให้การวางแผนงานสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
ผู้บริหารโรงเรียนต้องให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานต้ังแต่ต้น  
เพ่ือทุกคนจะได้มีความสํานึกในความเป็นเจ้าของหน่วยงาน และได้ให้ความร่วมมือด้วยดี เม่ือกําหนด
แผนงานเสร็จแล้ว ก็จัดทําโครงการสนับสนุนแผนงานวิชาการให้ครอบคลุมงาน คือกําหนดนโยบาย 
เป้าหมาย และการวางแผนงานวิชาการของโรงเรียน จัดหาและส่งเสริมการใช้สื่อการเรียน  
การวางแผนการสอน การจัดแบ่งกลุ่มนักเรียน การนิเทศการสอน ห้องสมุด การวัดและประเมินผล 
พัฒนาการสอนในกลุ่มประสบการณ์หรือแผนการเรียนต่างๆ การสอนซ่อมเสริม การใช้ทรัพยากรใน
ชุมชนเพ่ือการเรียนการสอน รายงานผลการเรียน ฯลฯ เป็นต้น โรงเรียนจะมีโครงการในแผนงาน
วิชาการมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับขนาดของโรงเรียนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ 
ตลอดจนนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโรงเรียน 
 ขั้นตอนท่ี ๓ การดําเนินการตามแผน ในขั้นนี้ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องดําเนินการตาม
แผนงานวิชาการ เช่น ตรวจการเตรียมการสอนหรือบันทึกการสอน ให้ครูเข้าปฏิบัติการสอนตรงตาม
เวลา ควบคุม กํากับ ติดตาม และนิเทศให้ครูดําเนินการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนการสอนหรือ
คู่มือครู จัดครูเข้าสอนแทนในกรณีครูไม่มาปฏิบัติการสอน ควบคุม ดูแล ให้ครูจัดสอนซ่อมเสริม
นักเรียน สนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น ควบคุม 
ติดตาม ให้ครูรับผิดชอบงานและโครงการเป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
  ขั้นตอนท่ี ๔ การประเมินผล การประเมินผลงานวิชาการเป็นสิ่งจําเป็น เพราะจะทําให้
ทราบว่า การดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่  
จะได้หาทางปรับปรุงแก้ไขให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป ในเร่ืองของการประเมินผลงานวิชาการ ผู้บริหารโรงเรียน
ควรมีบทบาทและหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 
  การประเมินผลการเรียนการสอนของนักเรียน มีแนวปฏิบัติ เช่น จัดหาเครื่องมือ
ประเมินผลทุกชนิด เพ่ือให้ครูสะดวกในการใช้ ส่งเสริมให้ครูประเมินผลการเรียนของนักเรียน
สมํ่าเสมอ เพ่ือมุ่งปรับปรุงการเรียนการสอนเป็นสําคัญ รับฟังปัญหาในการประเมินผลการเรียนการ
เพ่ือจะได้แนะนํา ช่วยเหลือ และให้การนิเทศในลักษณะต่างๆ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อการสอน เพ่ือให้
ครูใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนสอนซ่อมเสริมแก่นักเรียน ประสานสัมพันธ์กับทางผู้ปกครองนักเรียน 
เพ่ือรายงานความก้าวหน้าของนักเรียน และเพ่ือหาทางร่วมมือกันพัฒนาเด็ก ประเมินผล
ความก้าวหน้าทางวิชาการของโรงเรียนแล้วนําผลมาเปรียบเทียบกับปีก่อน เพ่ือปรับปรุงการ



 ๙๑ 

ปฏิบัติงานให้ดีขึ้นตลอดเวลา 
  การประเมินผลโครงการวิชาการของโรงเรียนมีแนวปฏิบัติ เช่น เป็นผู้ริเริ่มและส่งเสริม
การจัดทําโครงการวิชาการของโรงเรียน พิจารณาและประเมินความสําคัญของโครงการร่วมกับครู 
ติดตามและช่วยเหลือการดําเนินการตามโครงการ ให้ขวัญและกําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานของโครงการ 
เป็นผู้ประเมินหรือแต่งต้ังคณะทํางานประเมินผลโครงการ เป็นผู้ตรวจสอบและตัดสินใจในการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน หรือจัดทําโครงการต่อเนื่อง เผยแพร่ผลท่ีได้จากโครงการ 
  การประเมินผลการปฏิบัติงานของครู มีแนวปฏิบัติ เช่น สังเกตพฤติกรรมการสอนของครู 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของครูโดยวิธีการต่างๆ รับฟังข้อมูลจากผู้ปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของครู จัดประชุมประเมินผลงานของครู สรุปผลจากการประเมินการทํางานโครงการวิชาการท่ีได้รับ
มอบหมาย ทําการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน 
 คุณสมบัติของผู้บริหาร นักบริหารจะทําหน้าที่สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีควรจะมีคุณลักษณะ
ตามท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในทุติยปาปณิกสูตร๑๑๘ จักขุมา หมายถึงมีปัญญามองการณ์ไกล เช่น 
ถ้าเป็นพ่อค้าหรือนักบริหารธุรกิจ ต้องรู้ว่าสินค้าไหนได้ราคาถูก แล้วนําไปขายท่ีไหนจึงจะได้ราคาแพง 
ในสมัยน้ีต้องรู้ว่าหุ้นจะข้ึนหรือจะตก ถ้าเป็นนักบริหารท่ัวไปต้องสามารถวางแผนและฉลาดในการ 
ใช้คน คุณลักษณะข้อแรกน้ี คือความชํานาญในการใช้ความคิด วิธูโร หมายถึงการจัดธุระได้ดี มีความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้าน เช่น พ่อค้าเพชรต้องดูออกว่าเป็นเพชรแท้ หรือเพชรเทียม แพทย์หัวหน้าคณะ
ผ่าตัดต้องเชี่ยวชาญการผ่าตัด คือความชํานาญด้านเทคนิค นิสสยสัมปันโน หมายถึงพ่ึงพาอาศัย 
คนอ่ืนได้ เพราะเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี เช่น พ่อค้าเดินทางไปค้าขายต่างเมืองก็มีเพ่ือนพ่อค้าในเมือง
น้ันๆ ให้ท่ีพักอาศัยหรือให้กู้ยืมเงิน เพราะมีเครดิตดี นักบริหารที่ดีต้องผูกใจคนไว้ได้ คุณลักษณะที่
สามนี้สําคัญมาก นกไม่มีขน คนไม่มีเพ่ือน ขึ้นสู่ท่ีสูงไม่ได้ คือความชํานาญด้านมนุษยสัมพันธ์ 
  คุณลักษณะของผู้บริหารในยุคปฏิรูปการศึกษาต้องมีความพร้อมคือ๑๑๙ ปฏิรูป  
การทํางานของผู้บริหารแบบน้ีจะเป็นนักคิด นักพัฒนา ปรับเปลี่ยนหน่วยงาน และพัฒนางาน
ตลอดเวลา การดําเนินงานต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกประชาธิปไตยเป็นการบริหารงานที่
ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชาจะต้องพบกันคร่ึงทาง หาแนวทางที่พึงประสงค์ให้ได้ ผู้บริหาร
จะต้องตัดสินปัญหาที่ ไม่มีทางออกให้ได้ ผู้บริหารจะต้องมีบุคลิกภาพ และการทํางานเป็น
ประชาธิปไตย ประสาน เป็นลักษณะของผู้บริหารท่ีมีประสิทธิภาพมาก ทําตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  
การทํางานจะคํานึงถึงผลสําเร็จของงานเป็นสําคัญ รู้จักใช้ความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็น
ประโยชน์มากท่ีสุด ให้เกียรติและยกย่องอย่างสมศักด์ิศรี ประนีประนอม บุคลิกลักษณะของผู้บริหาร

                                         
  ๑๑๘พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, หน้า ๓๘. 
  ๑๑๙สมบัติ บุญประเคน, ผู้บริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา, ๒๕๕๓), หน้า ๒๑. 



 ๙๒ 

แบบน้ีจะพยายามไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความขัดแย้ง สิ่งใดที่พอยอมได้ก็จะยอม ประชาสัมพันธ์ 
ผู้บริหารลักษณะน้ีจะมีบุคลิกที่ว่าจะทําอะไร จะพูดท่ีไหนจะเป็นเร่ืองสําคัญทุกเรื่อง มีความสามารถ
ในการโน้มน้าวจูงใจสูง มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ประชาสงเคราะห์ ผู้บริหารลักษณะน้ีจะให้ความช่วยเหลือ
ผู้ร่วมงานทุกเรื่อง เป็นห่วงเป็นใยตลอดเวลา ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน เพ่ือขอความช่วยเหลือ 
เป็นกัลยาณมิตรกับทุกคน 
 สรุปได้ว่า การช้ีนําคือผู้บริหารดําเนินงานท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอน มีการประชุม
ปรึกษาหารือถึงแนวทางพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือวางแผนการพัฒนาการศึกษาให้ความสอดคล้อง
กับกระบวนการ การช้ีนําหมายการช้ีแนะให้ความรู้แก่บุคคล การช้ีนําเป็นขั้นตอนหนึ่งท่ีสําคัญต่อ
องค์การซ่ึงจะต้องมีและเตรียมพร้อมในการดําเนินงาน การช้ีนําเพ่ือการจัดการเรียนการสอนขึ้นอยู่กับ
ผู้บริหาร ถึงแม้ว่าจะมีผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายวิชาการทํางานทางด้านน้ีอยู่แล้ว ก็ไม่ใช่ว่าผู้บริหารจะวางมือ
โดยสิ้นเชิง ในทางกลับกันผู้บริหารโรงเรียนควรจะเป็นคนที่ ต่ืนตัวในการบริหารงานวิชาการ 
คุณลักษณะของผู้บริหารมีคุณลักษณะจักขุมา หมายถึงมีปัญญามองการณ์ไกล วิธูโร หมายถึงการจัด
ธุระได้ดี มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน นิสสยสัมปันโน หมายถึงพ่ึงพาอาศัยคนอื่นได้ 
 
 ๒.๔.๔ การควบคุม 
 การควบคุม คือการติดตามการปฏิบัติงานท่ีกําลังดําเนินไป เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพ 
ท้ังน้ี ถ้าหากผลงานใดผิดไปจากท่ีคิด ผู้บริหารก็จะแก้ไขปรับปรุงงานให้เข้าสู่ภาวะมีประสิทธิภาพอีก
ครั้ง การควบคุมนี้จะอยู่ในขั้นตอนของการปฏิบัติโดยบุคคลฝ่ายต่างๆ การติดตามผลการปฏิบัติ 
การปรับแก้ไขก็ต้องกระทํากับคนที่กําลังปฏิบัติงาน ด้วยเหตุดังกล่าวนี้เองความหมายของการควบคุม
จึงเป็นการควบคุมคนผู้ทํางานน่ันเอง วิธีการควบคุมคือการกํากับดูแล เป็นการควบคุมสมาชิกภายใน
องค์กรให้ปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ พระพุทธเจ้าให้ความสําคัญกํากับดูแลคณะสงฆ์
เป็นอย่างย่ิง ตามที่พระพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยเพ่ือให้พระสงฆ์ใช้เป็นมาตรฐานควบคุมความ
ประพฤติให้เป็นแบบเดียวกัน ให้เหตุผลการบัญญัติพระวินัยไว้ เพ่ือความผาสุกแห่งคณะสงฆ์ เพ่ือข่ม
บุคคลผู้ไร้ยางอาย เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเส่ือมเสียท้ังในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือความม่ันคงแห่ง
พระพุทธศาสนา๑๒๐ การบัญญัติพระวินัยเป็นเครื่องช่วยให้พระสงฆ์มีวินัยในตนเองและมีกฎเกณฑ์ใน
การประเมินตนเอง เม่ือเห็นว่าตนทําผิดพลาดไปจากมาตรฐานความประพฤติท่ีพระพุทธเจ้าทรง
บัญญัติไว้ ความผิดพลาดน้ันไม่ร้ายแรงถึงขนาดต้องขับออกจากหมู่คณะ ขาดจากความเป็นพระภิกษุ 
พระสงฆ์แต่ละรูปรับสารภาพความผิดพลาดต่อเพ่ือนพระสงฆ์ด้วยกัน พิธีสารภาพเรียกว่าการแสดง
อาบัติ ลงท้ายด้วยคําม่ันสัญญาว่าจะไม่ทําผิดอย่างอย่างน้ันอีกต่อไป เพ่ือเป็นเครื่องเตือนใจให้

                                         
  ๑๒๐วินย. (ไทย) ๑/๒๐/๑๗.  



 ๙๓ 

พระสงฆ์ปฏิบัติตามพระวินัยที่บัญญัติไว้ พระพุทธเจ้ากําหนดให้ภิกษุนําศีลสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้
เหล่าน้ันมาสวดให้กันฟังทุกกึ่งเดือนในวันพระ ๑๕ ค่ํา ประเพณีปฏิบัติน้ีเรียกว่าการสวดปาฏิโมกข์ 
ในตอนจบของศีลสิกขาบทแต่ละข้อ ผู้สวดจะถามท่ีประชุมสงฆ์ว่า “กจฺจิตถ ปริสุทฺธา” ท่านท้ังหลาย
บริสุทธ์ิในสิกขาบทนี้แล้วหรือ๑๒๑ นอกจากนั้น พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติให้พระภิกษุทําการปวารณา
ต่อคณะสงฆ์วันออกพรรษา การปวารณาหมายถึงการอนุญาตให้ว่ากล่าวตักเตือนซ่ึงกันและกันด้วยคํา
ว่า “ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอปวารณาต่อสงฆ์ ด้วยเห็นก็ดี ด้วยได้ยินก็ดี ด้วยสงสัยก็ดี ขอท่านท้ังหลาย
จงอาศัยความอนุเคราะห์ว่ากล่าวข้าพเจ้า เม่ือข้าพเจ้าเห็นว่าผิดพลาด ก็จักแก้ไขปรับปรุงตัวเอง”๑๒๒ 
ท้ังหมดท่ีกล่าวมาน้ี พระพุทธเจ้าทรงกําหนดวิธีการกํากับดูแล เพ่ือให้พระสงฆ์มีวินัยในตนเอง มีการ
ประเมินตนเอง มีการกระจายอํานาจกํากับดูแลกันเอง 
 การกํากับดูแลการปฏิบัติงานภายในองค์การ รวมทั้งกระบวนการแก้ไขปัญหาภายใน
องค์กร การควบคุมงานเพ่ือให้เกิดการคล่องตัวในการบริหารงาน ผู้บริหารต้องมีความเข้าใจในงาน
น้ันๆ และมีทักษะหลาย  ๆด้านในการควบคุมงานให้สําเร็จประโยชน์ คุณสมบัติของผู้ควบคุมงานที่ดีจะต้องมี
ความรู้เก่ียวกับงานที่ปฏิบัติภายในหน่วยงานอย่างดี ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการจัดองค์การ ต้องมีทักษะ
ในการติดต่อและการแนะนํา และต้องมีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ นอกจากนั้น ความรู้และทักษะท่ี
กล่าวมาน้ี ผู้บริหารจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้บริหารงาน ถึงแม้นว่า การวางแผนจะมีการกําหนดไว้
อย่างรอบคอบแล้วก็ตาม แต่แผนการอาจต้องประสบความล้มเหลวก็ได้ อันเน่ืองมาจากสาเหตุ คือ 
เกิดเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดจากภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุมองค์การ ทําให้ไม่สามารถดําเนินตาม
แผนการได้ ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ที่รับผิดชอบไม่ได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการท่ีกําหนดไว้ 
การควบคุมงานที่ดีจะต้องทําหน้าท่ีในอันท่ีจะป้องกันไม่ให้สองสิ่งท่ีกล่าวมาน้ันเกิดขึ้น  
 การควบคุม หมายถึงภาระหน้าท่ีเชิงประยุกต์ศิลป์ ซ่ึงนํามาใช้ในการปฏิบัติต่อการสั่งงาน
ทุกระดับ โดยสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติสิ่งหน่ึงสิ่งใด พร้อมท้ังให้ความช่วยเหลือต่อการปฏิบัติงาน
น้ันๆ สําหรับ๑๒๓ การควบคุม หมายถึงการใช้ศิลปะการบริหารเพ่ือตรวจว่า การดําเนินงานเป็นไปโดย
ถูกต้องตามวิธีการหรือไม่ และผลการปฏิบัติงานถึงมาตรฐานหรือไม่เพียงใด๑๒๔ การควบคุมงานคือ
การดําเนินงานที่ปรับปรุงให้งานน้ันเข้ากับมาตรฐานที่กําหนดไว้ โดยอาศัยการรายงานเป็นเครื่องมือ 
ความพยายามอย่างเป็นระบบหรือกําหนดมาตรฐานของการปฏิบัติงาน การออกแบบระบบข้อมูล
ย้อนกลับ การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงกับมาตรฐานท่ีกําหนดไว้ล่วงหน้า พิจารณาว่ามี

                                         
  ๑๒๑วิ.มหา. (ไทย) ๑/๓๐๐/๒๒๐. 
  ๑๒๒วิ.ม. (ไทย) ๔/๒๒๖/๓๑๔. 
  ๑๒๓สมบูรณ์ วัฒนวรพงษ์, คู่มือสอบผู้บริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : พัฒนาการศึกษา, 
๒๕๕๓), หน้า ๑๘. 
  ๑๒๔จรัล โพธิสิริ, การบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๕๓), หน้า ๒๐. 



 ๙๔ 

ข้อแตกต่างกันหรือไม่ และทําการแก้ไขใดๆ ท่ีต้องการเพ่ือเป็นหลักประกันว่า ทรัพยากรทุกอย่างของ
องค์การได้ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพ่ือความสําเร็จของเป้าหมายขององค์การ๑๒๕ จะเห็น
ได้ว่า การควบคุมงานนั้น เป็นเรื่องท่ีผู้บริหารจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีความรู้ทักษะหลายๆ ด้าน 
โดยเฉพาะด้านมนุษยสัมพันธ์ เพราะการท่ีจะไปพูดหรือใช้ให้คนทํางาน หรือทํางานร่วมกัน จําเป็น
อย่างมากที่จะต้องมีศิลปะในการพูดและมีเทคนิควิธีการต่างๆ มากมาย เพ่ือให้ภารกิจน้ันบรรลุตาม
เป้าหมายท่ีวางไว้ วัตถุประสงค์ของการควบคุมงาน เช่น งานท่ีได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติ ดําเนินงานไป
ตามแผนงานท่ีกําหนดไว้หรือไม่ วิธีปฏิบัติงาน ดําเนินไปตามหลักการท่ีดีหรือไม่เพียงไร ตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของงานว่ามีเพียงใด อุปสรรคในการปฏิบัติงานว่ามีมากน้อยเพียงใด ผลงานที่ทําถูกต้อง
และได้มาตรฐานหรือไม่ ติดตามผล นิเทศ ให้คําแนะนําเม่ือมีปัญหาหรืออุปสรรคและช่วยป้องกันการ
สูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ มีการบํารุงขวัญผู้ใต้บังคับบัญชา 
 แนวคิดการควบคุม การศึกษาเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนา โดยเร่ิมท่ีการผลิตบุคลากร
ของสังคมให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณลักษณะที่พึงประสงฆ์ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีมี การกําหนด
ไว้เป็นเครื่องมือในการประเมินผู้เรียน คุณภาพการศึกษาจึงเป็นคําตอบสุดท้ายของการจัดการเรียน
การสอนในปัจจุบัน อันมีผลต่อแผนการพัฒนาชาติโดยสืบเนื่องถึงอนาคตในการพัฒนาการศึกษาของ
ชาติต่อไป สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้ให้ความหมายของคุณภาพว่า เป็นคําที่มี
ความหมายได้หลากหลายตามบริบทที่แตกต่างกันออกไป เน่ืองจากคุณภาพเป็นความคิดท่ีเกี่ยวเน่ือง
กับคุณค่าหรือความพึงพอใจ คุณภาพ คือลักษณะพ้ืนฐาน ความเป็นเลิศ ความสมบูรณ์แบบ ความดี
ในบุคคล สิ่งของหรือบริการ ซ่ึงบ่งบอกถึงความมีมาตรฐานที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ความสามารถลดการสูญเสีย การแก้ไขลดปัญหา คุณภาพไว้คือการประกันคุณภาพ หมายถึงการ
กําหนดคุณภาพโดยใช้กระบวนการตรวจสอบหรือการประเมินผลตามมาตรฐานด้วยวิธีการอัน
เหมาะสม การปฏิบัติตามพันธะสัญญา เป็นการกําหนดมาตรฐานตามคุณภาพขณะทําตามสัญญา 
ความต้องการของลูกค้า ความสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ คุณภาพ คือ
ความยอดเยี่ยม คุณภาพ คือความเป็นเลิศ คุณภาพ คือการผ่านมาตรฐานท่ีกําหนด นอกจากน้ัน 
คุณภาพการศึกษา หมายถึงการดําเนินกิจกรรมใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความม่ันใจและความ
เช่ือม่ันต่อผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ว่าการดําเนินงานของสถานศึกษาได้เป็นไปตามพันธกิจท่ีได้ร่วม
กําหนดไว้น้ัน และก่อให้เกิดผลผลิตของการศึกษาท่ีมีคุณภาพพึงพอใจ และพึงประสงค์ตามท่ีได้
คาดหวังไว้ คุณภาพการศึกษา หมายถึงการตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพ การรับรองวิทย
ฐานะ ไม่ว่าเป็นแบบใด การประกันคุณภาพจะต้องมุ่งที่การให้ข้อมูลแก่ทุกคนในหน่วยงานอย่างเต็ม
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ความสามารถ มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เพ่ือให้ผลผลิตมีคุณภาพ คุณภาพการศึกษา 
หมายถึงพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียนท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนการสอนและ
กระบวนการบริหารของโรงเรียน 
 ผู้บริหารต้องใช้แผนพัฒนาการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางสําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปี ในการกําหนดโครงการพัฒนาในแต่ละด้านที่ตรงกับความต้องการ การจัดทําแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปีจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องดําเนินการอย่างมีคุณภาพ และ 
มีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะกรรมการจะต้องมีความรู้ความเข้าใจหลักการ แนวคิด และทฤษฎีท่ี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาให้เพียงพอสําหรับใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานของการดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา๑๒๖ กระบวนการวิเคราะห์เป็นการวิเคราะห์เพ่ือให้ได้ผลสรุปสําหรับ
กําหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาที่มีความชัดเจน จากข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา (SWOT) โดยมีความหมายดังน้ี 

แผนภาพที่ ๒.๑๓ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
  จุดแข็ง หมายถึงการดําเนินงานภายในสถานศึกษาท่ีทําได้ดี (Strengths) จุดท่ีควร
พัฒนา หมายถึงการดําเนินงานภายในสถานศึกษายังทําได้ไม่ดี (Weaknesses) โอกาส หมายถึงปัจจัย
หรือสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการดําเนินการของสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
(Opportunities) อุปสรรค หมายถึงปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกท่ีทําให้งานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย (Threats) นอกจากน้ัน การประเมินคุณภาพการศึกษาหรือวงจรเดมม่ิง (Deming) 
เป็นกระบวนการดําเนินงานที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย (PDCA) มาจากคําว่าการวางแผน (Plan) ปฏิบัติ 
(Do) ตรวจสอบ (Check) และดําเนินงานให้เหมาะสม (Act) ดังนี้ 
    

                                         
  ๑๒๖สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, นโยบายและการวางแผน, (กรุงเทพมหานคร : 
ข้อมูลส่งเสริมทางการศึกษา, ๒๕๕๓), หน้า ๑๒๐. 

ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค ์ ทําให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ปัจจัยภายใน จุดเด่น จุดอ่อนท่ีควรพัฒนา 

ปัจจัยภายนอก โอกาส ปัญหาอุปสรรค 



 ๙๖ 

 
แผนภาพที่ ๒.๑๔ การประเมินคุณภาพการศึกษา 

 
  จากแผนภาพที่ ๒.๑๔ การประเมินคุณภาพการศึกษา สามารถอธิบายได้รายละเอียด
ดังต่อไปนี้ ขั้นการวางแผน (Plan) เป็นการกําหนดกรอบงานที่ต้องการแก้ปัญหาต้องปรับปรุง
เปล่ียนแปลง รวมถึงการพัฒนาส่ิงใหม่ๆ โดยพิจารณาว่า ต้องนําข้อมูลอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องมา
วิเคราะห์ แล้วกําหนดทางเลือกในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงดังกล่าว การวางแผน จะช่วยให้สามารถ
คาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และช่วยลดความสูญเสียต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ ขั้นการปฏิบัติ 
(DO) เป็นการลงมือปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพัฒนา ตามทางเลือกที่กําหนดไว้ในแผน ขณะเดียวกัน 
มีการตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติด้วยว่าดําเนินไปในทิศทางที่กําหนดไว้หรือไม่ ขั้นการตรวจสอบ 
(Check) เป็นการประเมินผลที่ได้รับจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และพัฒนา ซ่ึงทําให้ทราบว่า 
การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ โดยกําหนดความถี่ของการตรวจสอบ
ตามความเหมาะสม ขั้นการดําเนินงานให้เหมาะสม (Act) เป็นการพิจารณาผลการตรวจสอบ และ
อาจจะนําผลการตรวจสอบมาดําเนินการ ๒ กรณี คือกรณีท่ี ๑ ถ้ามีผลการปฏิบัติงานท่ีดี จะนํา
กระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดทําเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา กรณีท่ี ๒ ผลงานยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ ต้องนําผลการประเมินมาพิจารณาว่าควรดําเนินการอย่างไรต่อไป เพ่ือให้บรรลุผล
ตามท่ีกําหนดไว้  
 สรุปได้ว่า การควบคุม หมายถึงการใช้ศิลปะการบริหาร เพ่ือตรวจการดําเนินงาน คือ 
การดําเนินงานที่ปรับปรุงให้งานน้ันเข้ากับมาตรฐานที่กําหนดไว้ โดยอาศัยการรายงานเป็นเครื่องมือ 
แนวคิดการควบคุม มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความม่ันใจและความเช่ือม่ัน ก่อให้เกิดผลผลิตของ
การศึกษาที่มีคุณภาพ การควบคุมงบประมาณเป็นเครื่องมือที่หน่วยงานท่ีใช้ควบคุมหน่วยงานในเรื่อง
การใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณ งบประมาณคือแผนการเงิน แผนท่ีมีการกําหนดทรัพยากร

การวางแผน  
(Plan) 

ตรวจสอบ 
(Check) 

การปฏิบัต ิ
(Do) 

ดําเนินงาน  
(Act) 



 ๙๗ 

การเงินให้เปลี่ยนแปลงมาเป็นวัตถุประสงค์ 
 
 ๒.๔.๕ ข้อมูลพื้นฐานท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 
  ผู้วิจัย ได้ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก
ธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร เพ่ือศึกษาการเรียนการสอนแผนกธรรม ความสอดคล้องกับการจัด
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมของแม่กองธรรมสนามหลวงในปัจจุบัน เพ่ือนําเสนอข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องตามลําดับขั้นตอนการศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
 ๑. การเรียนการสอนแผนกธรรม (สําหรับนักพระภิกษุ สามเณร) 
 การศึกษาพระปริยัติธรรม เพ่ือเรียนรู้พระพุทธศาสนาสําหรับพระภิกษุ สามเณร ผู้เป็น
กําลังสําคัญของพระพุทธศาสนาสามารถศึกษาพระธรรมวินัยได้สะดวกและท่ัวถึง อันจะเป็นพ้ืนฐาน
นําไปสู่สัมมาปฏิบัติ ตลอดจนเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไป ปัจจุบันการศึกษาแผนก
ธรรม เน้นการพัฒนาศาสนทายาทให้มีความรู้และคุณภาพ สามารถดํารงพระพุทธศาสนาไว้ได้ด้วยดี 
ท้ังถือว่าเป็นกิจการของคณะสงฆ์ส่วนหน่ึงท่ีสําคัญยิ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยมา
ต้ังแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบันหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ คือสํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และ 
กองพุทธศาสนศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ การเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนก
ธรรม ในปัจจุบันมีการแบ่งออกเป็น ๓ ช้ัน คือนักธรรมช้ันตรี นักธรรมช้ันโท และนักธรรมช้ันเอก 
มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

แผนภาพที่ ๒.๑๕ โครงสร้างการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 
 
   จากแผนภาพที่ ๒.๑๕ โครงสร้างการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม โดยมหาเถร
สมาคมได้มอบหมายให้แม่กองธรรมสนามหลวงบริหารการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม  
ส่วนของการวัดผล ได้แก่ การออกข้อสอบ การจัดสอบ การประกาศผลสอบ การออกหนังสือสําคัญ
อันเป็นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาท่ีเรียกว่าประกาศนียบัตร และการจัดทําสถิติผลการสอบ โดยมี
อํานาจหน้าท่ีในส่วนของการกําหนดหลักสูตรการเรียนการสอน รวมถึงการดําเนินการอ่ืนๆ  

การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 

นักธรรมชั้นตรี 

นักธรรมช้ันโท 

นักธรรมชั้นเอก 

แม่กองธรรมสนามหลวง 
สํานักงานพระพทุธศาสนา

แห่งชาต ิ



 ๙๘ 

เพ่ือพัฒนาส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ให้มีคุณภาพ สําหรับการจัดการเรียนการ
สอนพระปริยัติธรรม ให้เป็นอํานาจหน้าที่ โดยตรงของเจ้าสํานักเรียนเจ้าสํานักศาสนศึกษา  
(เจ้าอาวาส) ท่ีจะต้องดําเนินการให้พระภิกษุ สามเณร ในสังกัดได้รับการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาสถานที่
เรียนสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนและผู้สอน ตลอดถึงงบประมาณค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จําเป็นในการจัด
การศึกษาพระปริยัติธรรม ด้วยเหตุนี้ จึงส่งผลให้การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ในแต่ละสํานักมี
ประสิทธิภาพที่แตกต่างกันท้ังนี้ ย่อมขึ้นอยู่กับนโยบายการส่งเสริมการศึกษาของเจ้าสํานักเป็นสําคัญ 
หลักสูตรการศึกษา หมายถึงระเบียบการศึกษาหรือหนังสือแบบเรียน เป็นหนังสือเรียนภาษาไทยและ 
มีข้อกําหนดว่า ผู้ท่ีจะสอบนักธรรมช้ันโทจะต้องสอบเป็นนักธรรมชั้นตรีในสนามหลวงได้ก่อน ผู้ท่ีจะ
สอบนักธรรมช้ันเอกจะต้องสอบนักธรรมช้ันโทในสนามหลวงได้ก่อน หนังสือแบบเรียน ท่ีเกี่ยวกับ
หลักสูตรในแต่ละช้ันที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ดังต่อไปน้ี 
  นักธรรมช้ันตรี หลักสูตรการศึกษาหรือหนังสือแบบเรียนที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน 
(๑) วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม หลักสูตรใช้หนังสือพุทธศาสนสุภาษิตเล่ม ๑ ให้นักเรียนแต่งอธิบาย
ให้สมเหตุสมผล อ้างสุภาษิตอ่ืนมาประกอบด้วย ๑ สุภาษิต บอกช่ือคัมภีร์ท่ีมาแห่งสุภาษิตน้ันด้วย 
สุภาษิตท่ีอ้างมาน้ันต้องเรียงเช่ือมความให้ติดต่อสมเรื่องกับกระทู้ที่ต้ัง ช้ันน้ีกําหนดให้เขียนลงในใบ
ตอบ ต้ังแต่ ๒ หน้า (เว้นบรรทัด) ขึ้นไป (๒) วิชาธรรม หลักสูตรใช้หนังสือนวโกวาท แผนกธรรมวิภาค
และคิหิปฏิบัติ (๓) วิชาพุทธ ใช้หนังสือพุทธประวัติเล่ม ๑-๒-๓ ปฐมสมโพธิ พระนิพนธ์ของสมเด็จ
พระสังฆราช (ปุสฺสเทว) ศาสนพิธีเล่ม ๑ (๔) วิชาวินัย หลักสูตรใช้หนังสือนวโกวาท แผนกวินัยบัญญัติ 
วินัยมุขเล่ม ๑ 

  นักธรรมช้ันโท หลักสูตรการศึกษาหรือหนังสือแบบเรียนที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน 
(๑) วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม หลักสูตรใช้หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๒ ให้นักเรียนแต่งอธิบาย
เป็นทํานองเทศนาโวหาร อ้างสุภาษิตอ่ืนมาประกอบด้วย ๒ สุภาษิต บอกช่ือคัมภีร์ท่ีมาแห่งสุภาษิต
น้ันด้วย ห้ามอ้างสุภาษิตซํ้าข้อกัน แต่จะซํ้าคําภีร์ได้ สุภาษิตที่อ้างมาน้ันต้องเรียงเช่ือมความให้ติดต่อ
สมเรื่องกับกระทู้ ท่ี ต้ัง ช้ันน้ีกําหนดให้เขียนลงในใบตอบ ต้ังแต่ ๓ หน้า (เว้นบรรทัด) ขึ้นไป 
(๒) วิชาธรรม แก้ปัญหาธรรมวิภาคให้พิสดารออกไป หลักสูตรใช้หนังสือธรรมวิภาคปริเฉทที่ ๒ 
(๓) วิชาพุทธ แก้ปัญหาอนุพุทธประวัติ หลักสูตรใช้หนังสืออนุพุทธประวัติและพุทธานุพุทธประวัติ 
อันกล่าวเฉพาะประวัติพระสาวก สังคีติกถา ปฐมสมโพธิกถา พระนิพนธ์สมเด็จพระสังฆราช 
(ปุสฺสเทว) ศาสนพิธีเล่ม ๒ ขององค์การศึกษา (๔) วิชาวินัย แก้ปัญหาวินัยให้พิสดารออกไป หลักสูตร
ใช้หนังสือวินัยมุขเล่ม ๒ 
 



 ๙๙ 

  นักธรรมช้ันเอก หลักสูตรการศึกษาหรือหนังสือแบบเรียนท่ีประกาศใช้ในปัจจุบัน๑๒๗ 
(๑) วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม หลักสูตรใช้หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๓ ให้นักเรียนแต่งอธิบาย
เป็นทํานองเทศนาโวหาร อ้างสุภาษิตอ่ืนมาประกอบด้วย ๓ สุภาษิต บอกช่ือคัมภีร์ท่ีมาแห่งสุภาษิต
น้ันด้วย ห้ามอ้างสุภาษิตซํ้าข้อกัน แต่จะซํ้าคําภีร์ได้ สุภาษิตที่อ้างมาน้ันต้องเรียงเช่ือมความให้ติดต่อ
สมเรื่องกับกระทู้ ท่ี ต้ัง ช้ันน้ีกําหนดให้เขียนลงในใบตอบ ต้ังแต่ ๔ หน้า (เว้นบรรทัด) ขึ้นไป 
(๒) วิชาธรรม แก้ปัญหาธรรมโดยปรมัตถเทศนา หลักสูตรใช้หนังสือธรรมวิจารณ์ ส่วนปรมัตถปฏิปทา
และสังสารวัฏ สมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน มหาสติปัฏฐาน คิริมานนทสูตร (๓) วิชาพุทธ 
แก้ปัญหาพุทธานุพุทธประวัติ หลักสูตรใช้หนังสือพุทธประวัติ เล่ม ๑-๒-๓ ปฐมสมโพธิ พระนิพนธ์
สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว) พุทธานุพุทธประวัติ อนุพุทธประวัติ พระปฐมสมโพธิกถา พระนิพนธ์
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (๔) วิชาวินัย แก้ปัญหาวินัยมีสังฆกรรมเป็นต้น 
หลักสูตรใช้หนังสือวินัยมุขเล่ม ๓ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
  วิธีการจัดสอบธรรมสนามหลวง 
 ๑. กองธรรมสนามหลวงแต่งต้ังคณะกรรมการออกข้อสอบนักธรรม/ธรรมศึกษา 
 ๒. กองธรรมสนามหลวงจัดพิมพ์ข้อสอบ 
 ๓. เจ้าคณะภาคแต่งต้ังคณะกรรมการเป็นผู้รับและนําข้อสอบนักธรรม/ธรรมศึกษาจาก
ส่วนกลางไปยังสนามสอบธรรมสนามหลวงในส่วนภูมิภาค 
 ๔. เจ้าคณะภาคจัดส่งใบคําตอบของนักเรียนท่ีสอบนักธรรมชั้นโท/ธรรมศึกษาช้ันโท 
และนักธรรมช้ันเอก/ธรรมศึกษาช้ันเอก ไปยังกองธรรมสนามหลวง 
 ๕. กองธรรมสนามหลวง แต่งต้ังพระภิกษุผู้เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม เป็นกรรมการ
ตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง และนิมนต์กรรมการไปประชุมตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวงพร้อมกัน 
ณ สถานท่ีซ่ึงแม่กองธรรมสนามหลวงกําหนด การตรวจข้อสอบในปัจจุบันใช้เวลาอย่างน้อย ๕ วัน 
 เฉพาะนักธรรมช้ันโท/ธรรมศึกษาช้ันโท และนักธรรมช้ันเอก/ธรรมศึกษาช้ันเอก รวมทั้ง
นักธรรมช้ันตรี/ธรรมศึกษาช้ันตรีของสํานักเรียนส่วนกลาง จัดตรวจข้อสอบในส่วนกลางคือใน
กรุงเทพมหานคร 
 ๖. สําหรับนักธรรมช้ันตรี/ธรรมศึกษาช้ันตรี จัดตรวจข้อสอบนักธรรม/ธรรมศึกษาใน
ส่วนภูมิภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนน้ันๆ โดยเจ้าคณะจังหวัดต่างๆ แต่งต้ังพระภิกษุผู้เป็นครูสอน
พระปริยัติธรรมเป็นกรรมการตรวจข้อสอบ โดยนิมนต์กรรมการไปประชุมตรวจข้อสอบพร้อมกัน ณ 
สถานที่ซ่ึงคณะสงฆ์กําหนดโดยการกํากับดูแลของเจ้าคณะภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนนั้นๆ  

                                         
  ๑๒๗สนามหลวงแผนกธรรม, เรื่องสอบธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๕๒),          
หน้า ๖. 



 ๑๐๐ 

การตรวจข้อสอบในปัจจุบันใช่เวลาอย่างน้อย ๕ วัน และเจ้าคณะภาคต่างๆ แจ้งผลการสอบนักธรรม
ช้ันตรี/ธรรมศึกษาชั้นตรีไปยังกองธรรมสนามหลวง เพ่ือดําเนินการออกหนังสือสําคัญแสดงวุฒิ
การศึกษาต่อไป 
  การวัดผลและประเมินผล แม่กองธรรมสนามหลวงกําหนดให้มีการวัดผลและประเมินผล
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ท่ีเรียกว่าสอบธรรมสนามหลวง โดยเริ่มออกข้อสอบ การให้นํา
ข้อสอบไปเปิดสอบ ณ สนามสอบทั่วประเทศ กํากับการจัดสอบและควบคุมการสอบให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ตรวจข้อสอบ ประกาศผลสอบและออกหนังสือสําคัญอันเป็นหลักฐานแสดงวุฒิ
การศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ท่ีเรียกว่าประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สอบผ่านในแต่ละช้ันประโยค 
ปัจจุบันกําหนดสอบธรรมสนามหลวง เป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงที่ ๑ ก่อนออกพรรษา ๑ สัปดาห์ 
สอบเฉพาะนักธรรมชั้นตรี และช่วงที่ ๒ หลังออกพรรษา ๑ เดือน สอบนักธรรมช้ันโท เอก และธรรม
ศึกษา 
  หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา กองธรรมสนามหลวงกําหนดหนังสือสําคัญอันเป็นหลักฐาน
แสดงวุฒิการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม สําหรับมอบให้แก่ผู้สอบไล่ได้นักธรรมและธรรมศึกษา
ในช้ันนั้นๆ เรียนว่าประกาศนียบัตร ซ่ึงออกให้โดยแม่กองธรรมสนามหลวงและผู้อํานวยการสํานัก
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีลายมือช่ือของแม่กองธรรมสนามหลวง และผู้อํานวยการสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติประทับไว้เป็นสําคัญ 
 สรุปได้ว่า ข้อมูลพ้ืนฐานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในพ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตร  
มีการเรียนการสอนสอดคล้องกับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ของแม่กองธรรม
สนามหลวงในปัจจุบัน คือ การเรียนการสอนแผนกธรรมสําหรับพระภิกษุ สามเณร ผู้เป็นกําลังสําคัญ
ของพระพุทธศาสนา นักธรรมช้ันตรี หลักสูตรการศึกษาหรือหนังสือแบบเรียนที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน 
๑. วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ๒. วิชาธรรม หลักสูตรใช้หนังสือนวโกวาท แผนกธรรมวิภาคและ 
คิหิปฏิบัติ ๓. วิชาพุทธ ใช้หนังสือพุทธประวัติเล่ม ๑-๒-๓ ปฐมสมโพธิ ๔. วิชาวินัย หลักสูตรใช้
หนังสือนวโกวาท แผนกวินัยบัญญัติ วินัยมุขเล่ม ๑ นักธรรมช้ันโท หลักสูตรการศึกษาหรือหนังสือ
แบบเรียนที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน ๑. วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ๒. วิชาธรรม หลักสูตรใช้หนังสือ
ธรรมวิภาคปริเฉทที่สอง ๓. วิชาพุทธ แก้ปัญหาอนุพุทธประวัติ ๔. วิชาวินัย แก้ปัญหาวินัยให้พิสดาร
ออกไป หลักสูตรใช้หนังสือวินัยมุขเล่ม ๒ นักธรรมช้ันเอก หลักสูตรการศึกษาหรือหนังสือแบบเรียนท่ี
ประกาศใช้ในปัจจุบัน ๑. วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ๒. วิชาธรรม หลักสูตรใช้หนังสือธรรมวิจารณ์ 
๓. วิชาพุทธ หลักสูตรใช้หนังสือพุทธประวัติ เล่ม ๑-๒-๓ ปฐมสมโพธิ ๔. วิชาวินัย หลักสูตรใช้หนังสือ
วินัยมุขเล่ม ๓ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
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 ๒. การเรียนการสอนธรรมศึกษา (สําหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป) 
  การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เป็นการศึกษาพระธรรมวินัยสําหรับนักเรียนและ
นักศึกษาท่ัวไป ผู้เป็นกําลังสําคัญของพระพุทธศาสนา สามารถศึกษาพระธรรมวินัยได้สะดวกและ
ท่ัวถึงอันจะเป็นพ้ืนฐานนําไปสู่สัมมาปฏิบัติตลอดจนเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไป 
ปัจจุบัน การศึกษาแผนกธรรม เน้นการพัฒนาศาสนทายาทให้มีความรู้และคุณภาพ สามารถดํารง
พระพุทธศาสนาไว้ได้ด้วยดี ท้ังถือว่าเป็นกิจการของคณะสงฆ์ส่วนหน่ึงท่ีสําคัญย่ิงในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในประเทศไทยมาต้ังแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สํานักงาน
แม่กองธรรมสนามหลวง และกองพุทธศาสนศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ๑๒๘ การศึกษา
ประเภทนี้แบ่งออกเป็น ๓ ช้ัน คือ ธรรมศึกษาช้ันตรี ธรรมศึกษาช้ันโท และธรรมศึกษาช้ันเอก  
 การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ปัจจุบันสมเด็จพระวันรัต (พฺรหฺมคุตฺตเถร)  
วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นแม่กองธรรมสนามหลวง ได้เน้นการพัฒนาศาสนทายาทให้มีคุณภาพสามารถ
ดํารงพระศาสนาไว้ได้ด้วยดีท้ังนี้ถือว่า เป็นกิจคณะสงฆ์ส่วนหน่ึงท่ีสําคัญย่ิงในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในประเทศไทยมาต้ังแต่ครั้งอดีตถึงปัจจุบัน เพ่ือให้ทราบถึงจุดประสงค์และ
เจตนารมณ์ของการศึกษาท่ีผ่านมานําไปสู่การศึกษาสมัยใหม่ การศึกษาของสงฆ์ในปัจจุบัน 
จัดการศึกษาใน ๒ สว่น คือการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี และการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา เพ่ือให้พระภิกษุ สามเณร มีความรู้ในหลักธรรม หากพระภิกษุ สามเณร เหล่าน้ีมี
ความประสงค์จะลาสิกขาก็สามารถนําวุฒิการศึกษาที่ได้รับไปใช้เพ่ือการศึกษาต่อในสถานศึกษาหรือ
ประกอบอาชีพได้ แผนกธรรมและแผนกบาลีน้ันเป็นการจัดการศึกษาเฉพาะด้านหลักธรรมคําสอนใน
พระพุทธศาสนาล้วนๆ ไม่มีวิชาสามัญศึกษาเข้าไปปะปน ส่วนแผนกสามัญศึกษานั้นเป็นการจัด
การศึกษาที่ผสมผสานกันทั้งหลักสูตรแผนกธรรม แผนกบาลี และหลักสูตรสามัญ แต่หลักสูตรแผนก
ธรรม-บาลี ไม่เข้มข้นมากนัก แต่ก็ยังมีเน้ือหามากกว่าวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน และเป็นการ
สร้างศาสนทายาทให้มีความรู้ท้ังทางธรรมและทางสามัญควบคู่กันไป เม่ือไม่อาจสามารถดํารงสมณ
เพศก็สามารถนําความรู้ไปประกอบอาชีพตามสมควรแก่อัตภาพของตนเอง๑๒๙ โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญ จึงเป็นหลักสูตรที่เหมาะสมกับเยาวชนยุคปัจจุบัน เพราะสามารถบูรณาการนําเอา
การศึกษาสงฆ์ทั้ง ๓ แผนกมาหลอมเป็นหนึ่งเดียว ซ่ึงเป็นการศึกษาแผนกเดียวท่ีทุกคนยอมรับว่าเป็น
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
 

                                         
  ๑๒๘กรมการศาสนา, ธรรมศึกษาชั้นเอก, (กรุงเทพมหานคร : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศ
ไทย, ๒๕๕๒), หน้า ๔๕. 
  ๑๒๙พระราชวรมุนี (พล อาภากโร), พัฒนาการการศึกษาพระปริยัติธรรม, (กรุงเทพมหานคร : มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๕๐. 
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  การศึกษาเป็นกระบวนการปรับเปล่ียนทัศนคติ การสร้างจิตสํานึก การเพ่ิมพูนทักษะ 
การทําความเข้าใจให้กระจ่าง การอบรมปลูกฝังค่านิยม การถ่ายทอดศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
การพัฒนาความคิด โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะให้บุคคลมีความเจริญงอกงามทางปัญญา มีความรู้
ความสามารถท่ีเหมาะสม สําหรับการประกอบอาชีพ สามารถดํารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม มีค่านิยมท่ี
ดีและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข ซ่ึงกระบวนการดําเนินการให้มนุษย์ได้รับการศึกษานี้ หากรัฐยัง
ไม่เข้ามาดูแล ก็เป็นเรื่องที่คนใกล้ชิด เช่น ครอบครัวหรือญาติมิตรเพื่อนฝูงทําหน้าที่อบรมสั่งสอน
กันเอง เพ่ือให้ผู้รับการอบรมสามารถอยู่ร่วมกับสังคมน้ันได้ แต่เม่ือสังคมขยายตัวมากขึ้นจนปัจจุบัน
กลายเป็นสังคมระดับประเทศ การให้การศึกษาต้องเป็นไปอย่างระบบ ต้องมีการจัดการ มีเป้าหมาย 
มีรูปแบบกระบวนการ และมีผู้รับผิดชอบ ดังท่ีเราเรียกโดยรวมว่า การจัดการศึกษา คือทําทุกอย่าง
อย่างเป็นระบบท่ีทุกส่วนมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน การศึกษาครอบคลุมกว้างขวาง ท้ังพ้ืนฐานและ
ต่อยอดครอบคลุม คือเปิดโอกาสให้นักเรียนท้ังนักธรรม-บาลี ซ่ึงเป็นพ้ืนฐาน กว้างขวาง คือให้เยาวชน 
และชาวพุทธได้เรียนธรรมศึกษา ซ่ึงเป็นการต่อยอดให้พระท่ีจบนักธรรมเอกแล้วได้สอนเยาวชนและ
ชาวพุทธให้ได้สอบอีกด้วย ศึกษาเล่าเรียนแผนกนักธรรมเพ่ือเป็นความรู้ในการกํากับชีวิต ศึกษาเล่า
เรียนแผนกบาลีเพ่ืออ่านพุทธพจน์ในพระไตรปิฎก ศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจในศาสตร์สมัยใหม่ สามารถนําไปใช้ในการประกอบศาสนกิจ และพัฒนาองค์ความรู้ของ
ตนเองให้มีความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา  
  สรุปได้ว่า ข้อมูลพ้ืนฐานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในพ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตร  
มีการเรียนการสอนสอดคล้องกับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ของแม่กองธรรม
สนามหลวงในปัจจุบัน คือ การศึกษาแผนกธรรม สําหรับนักเรียนและนักศึกษาท่ัวไป ผู้เป็นกําลัง
สําคัญของพระพุทธศาสนา เน้นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจหลักธรรมะ  สามารถดํารง
พระพุทธศาสนาไว้ ท้ังถือว่าเป็นกิจการของคณะสงฆ์ส่วนหน่ึงท่ีสําคัญย่ิงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ คือ สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และกองพุทธศาสนศึกษา สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ การศึกษาประเภทน้ีแบ่งออกเป็น ๓ ช้ัน คือ ธรรมศึกษาช้ันตรี ธรรมศึกษา
ช้ันโท และธรรมศึกษาช้ันเอก เพ่ือส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมสู่เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
พิจิตรศึกษาตามหลักสูตร สอดคล้องตามนโยบายของรัฐในการส่งเสริมโรงเรียนให้มีครูพระสอน
ศีลธรรมทุกโรงเรียนในจังหวัดพิจิตร เพ่ือส่งเสริมหลักธรรมคําสอนแก่นักเรียน ท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ รวมถึงแบบแผนประเพณีท่ีควรอนุรักษ์สืบทอดเจตนารมณ์ท่ีดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ให้คงอยู่ในจังหวัดพิจิตรตลอดไปสิ้นกาลนาน 
 
 
 



 ๑๐๓ 

๒.๕ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 งานวิจัยเร่ือง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม 
แผนกธรรมศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร” ผู้วิจัย ได้ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม เม่ือทบทวนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วได้
ทราบว่า บุคคลผู้ทําการศึกษาวิจัยแตกต่างกันออกไปตามแต่ละหัวข้อท่ีได้ศึกษาวิจัย ดังน้ัน ผู้วิจัยจะ
ได้นําเสนอฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือนํามาประกอบการอ้างอิงเชิงวิชาการ เพ่ือใช้เป็น
ตัวอย่างในการสนับสนุนการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ตามลําดับขั้นตอน ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 ๒.๕.๑ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการศึกษา 
  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการศึกษา เป็นการศึกษาเรื่องราวท่ีเกี่ยวกับปัจจัย
ท่ีส่งเสริมการเรียนการสอนแผนกธรรม ดังนั้น ผู้วิจัย จักได้นําเสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง 
ตามลําดับขั้นตอน ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
  เอื้อมอร ชลวร ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการความรู้เชิงพุทธบูรณาการ” การศึกษาครั้งน้ีมี
วัตถุประสงค์ ๓ ประการ ได้แก่ (๑) เพ่ือวิเคราะห์การจัดการความรู้ในวิทยาการสมัยใหม่ (๒) เพ่ือ
วิเคราะห์การจัดการความรู้ในพระพุทธศาสนาเถรวาท และ (๓) เพ่ือนําเสนอการจัดการความรู้เชิง
พุทธบูรณาการ ผลการวิจัยพบว่า๑๓๐  
  ความรู้มี ๒ ประเภท คือความรู้ฝังลึกในตัวคน และความรู้ชัดแจ้งในกระบวนการจัดการ
ความรู้มีหลักในการพยายามนําเอาความรู้ท่ีฝังลึกในคนออกมาเป็นความรู้ชัดแจ้งโดยการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน แม้ว่ากระบวนการจัดการความรู้จะมีหลากหลายวิธีการ แต่กระน้ันก็ตาม 
ผู้วิจัยเห็นว่ากระบวนการจัดการความรู้มักมีข้อจํากัดจากหลายเหตุปัจจัยซ่ึงอาจฉุดให้กระบวนการ
จัดการความรู้ไม่สามารถทํางานได้เต็มท่ีในขณะท่ีเม่ือพิจารณาการจัดการความรู้ในพระพุทธศาสนา
น้ันจะเห็นว่ามีการสืบทอดองค์ความรู้ผ่านกาลเวลาที่ยาวนาน ซ่ึงนับว่ายาวนานมากแสดงให้เห็นถึง
กระบวนการบริหารจัดการความรู้ในทางพระพุทธศาสนาเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพสูงมากจึง
สามารถรักษาองค์ความรู้ท้ังปริยัติ แนวทางปฏิบัติ และปฏิเวธธรรมไว้ได้อย่างดี โดยผู้วิจัยเห็นว่า
หลักธรรมที่โดดเด่นในพระพุทธศาสนาท่ีทําให้เกิดกระบวนการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาได้
ยาวนานมีอยู่ ๔ หมวด คือ (๑) การใช้หลักไตรสิกขา ในการจัดสร้างสังคมให้เข้าใจซ่ึงกันและกัน  
(๒) การสร้างกระบวนการเรียนรู้จากภายในด้วยหลักสาราณียธรรม (๓) กระบวนการจัดการสังคีติร้อย
กรองพระธรรมและพระวินัยให้เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการจดจําและนําไปปฏิบัติและ (๔) กระบวนการ
สร้างสังคมแห่งสงฆ์ ได้แก่ การมีพระวินัยและระเบียบวิธีปฏิบัติว่าด้วยการรวมตัวเป็นหมู่สงฆ์ 

                                         
  ๑๓๐เอ้ือมอร ชลวร, “การจัดการความรู้เชิงพุทธบูรณาการ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 



 ๑๐๔ 

  จากองค์ความรู้ในด้านการจัดการความรู้ และองค์ความรู้ในพระพุทธศาสนาที่ผ่านมา
ผู้วิจัยได้นําพุทธธรรม ท้ัง ๔ หมวดเข้ามาประยุกต์สร้างรูปแบบจัดการความรู้เชิงพุทธบูรณาการ ผู้วิจัย
เริ่มจากการประยุกต์โมเดลเกลียวความรู้ของอิคุจิโร่ โนนากะ (Ikujiro Nonaka) ท่ีเรียกว่า เซกิ (SECI) 
มาเป็นแนวคิดหลักของการปฏิบัติ ซ่ึงมีองค์ประกอบ ๔ แบบด้วยกัน คือ (๑) การขัดเกลาทางสังคม 
(๒) การสกัดความรู้ออกจากตัวคน (๓) การผสมผสานความรู้ (๔) การผนึกความรู้ในตนเป็นพลวัติ ท่ีมี
การหมุนในลักษณะท่ีเป็นเกลียว เป็นการสร้างความรู้ใหม่ท่ีไม่รู้จบ แล้วนําหลักพุทธธรรม ๔ หมวด
ข้างต้นมาเสริมแรงผลักดันให้เกิดพลังในการขับเคลื่อน ซ่ึงได้เสนอเป็นแบบจําลองใหม่ หลังจากนั้นได้
นําแบบจําลองดังกล่าวมาทําการตรวจสอบองค์ความรู้ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้วยกระบวนการสนทนากลุ่ม 
สรุปผลว่าได้แบบจําลองการจัดการความรู้เชิงพุทธบูรณาการที่พร้อมนําไปใช้งานได้ในองค์กรท่ัวไป 
  พระมหาศุภกิจ สุภกิจฺโจ ได้วิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร” การวิจัยครั้งน้ีมี
วัตถุประสงค์ (๑) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปและความจําเป็นความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 
(๒) เพ่ือศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมของสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร (๓) เพ่ือเสนอกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามหลักพุทธธรรมของสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
กรุงเทพมหานคร 
  ระเบียบวิธีวิจัยใช้แบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ซ่ึงเน้นการ
วิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลักและนําผลการวิจัยเชิงปริมาณมาสนับสนุน (๑) การวิจัยเชิงคุณภาพ กําหนด
ผู้ให้ข้อมูลหลักจํานวน ๑๖ คน ผู้ทรงคุณวุฒิ เครื่องมือเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนาความ การสนทนากลุ่มเฉพาะ จํานวน ๑๐ คน เลือกแบบเจาะจง 
เก็บข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาความ (๒) การวิจัยเชิงปริมาณ 
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน ๒๓๔ คน จากจํานวนประชากร ๖๒๔ คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า๑๓๑ 
  ๑. สภาพท่ัวไปและความจําเป็นความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร พบว่า จุดสําคัญ
ท่ีสุดท่ีทําให้องค์กรเหล่าน้ันประสบความสําเร็จ หรือความล้มเหลวคือมนุษย์ ถ้ามนุษย์มีคุณภาพ 
มีศักยภาพ มนุษย์ก็จะขับเคล่ือนทรัพยากรต่างๆ ในองค์กร สร้างบุคคลให้เป็นคนแห่งการเรียนรู้ 
                                         
  ๑๓๑พระมหาศุภกิจ สุภกิจฺโจ, “กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสํานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



 ๑๐๕ 

สร้างคนให้ตรงกับงาน ส่วนสํานักงาน กศน. กทม. มีงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรเพียงพอ 
มีการเรียนรู้ การสื่อสาร และการใช้ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับปานกลาง 
  ๒. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมของสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร พบว่า ในการทํางานต้องมีหลักพุทธธรรมประจํา
ใจท้ังผู้บริหาร ท้ังครู ทั้งบุคลากร ท้ังนักเรียน การจัดฝึกอบรมมีการไปเข้าค่ายธรรมะโดยการนําเอา
หลักภาวนา ๔ เข้ามาสอดแทรกมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร เพราะธรรมะจะช่วยหล่อหลอมให้เป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ก่อให้เกิดปัญญาส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานในหน่วยงาน ได้คนดี มีความสามารถ
และมีความสุข ส่วนบุคลากร กศน. กทม. มีความเข้มแข็ง มีความต้ังใจ มีความทุ่มเทต่อการปฏิบัติงาน
มีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา อยู่ในระดับมาก และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามหลักพุทธธรรม อยู่ในระดับปานกลาง 
  ๓. กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมของสํานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร พบว่า มีการวางแนวทาง งานท่ี
ปฏิบัติ กําหนดเป้าหมายด้วยกัน การให้ศึกษาต่อสํารวจความต้องการก่อนแล้วจัดพัฒนาให้ตรงกับ
ความต้องการ ส่งบุคลากรไปอบรม ฝึกร่างกายให้เข้มแข็งกับการทํางาน การยึดม่ันในการปฏิบัติหน้าท่ี
ของตนให้สมบูรณ์ การพัฒนาจิตเพ่ือให้มีคุณภาพท่ีดี มองโลกในแง่ดี คิดเป็นบวกต่อองค์กร มีจิต
สาธารณะ เข้าใจสิ่งท้ังหลายตามความเป็นจริงนําไปสู่การประยุกต์งานต่อยอดความรู้ใหม่ ส่วนกลยุทธ์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร และการประยุกต์หลักภาวนา ๔ ในการกําหนดกลยุทธ์ อยู่ใน
ระดับมากจะเห็นได้ว่า 
  กลยุทธ์ท่ี ๑ การพัฒนากาย ต้องรู้อยู่ รู้กิน รู้ปฏิบัติ แต่งกายให้เหมาะสม อยู่ร่วมกัน
เรียนรู้ด้วยกัน อยู่แบบพอเพียง ตรวจสุขภาพร่างกาย การทําให้ร่างกายเติบโตแข็งแรง ออกกําลังกาย 
เล่นกีฬา มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของกายทุกๆ ขณะ ฝึกความอดทน เป็นคนตรงต่อเวลา 
บุคลากรในองค์กรมีการพัฒนาปรับปรุงการเรียนรู้อยู่สมํ่าเสมอ จากการทํางาน จากประสบการณ์และ
จากปัญหา 
  กลยุทธ์ท่ี ๒ การพัฒนาศีล พัฒนาให้มีระเบียบวินัย ทําให้คนมีศีล ให้รู้ว่าอะไรเหมาะ 
อะไรควร มีเป้าหมายเดินไปสู่ทิศทางเดียวกัน มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีการงานอย่างเต็มที่ และ 
เต็มความสามารถทํางานด้วยความซ่ือสัตย์ เสียสละต่อประโยชน์ส่วนรวม รับฟังแสดงความคิดเห็นท่ี
ถูกต้อง 
  กลยุทธ์ท่ี ๓ การพัฒนาจิต บุคลากรมีจิตบริการ มีจิตสาธารณะ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
พอใจในอาชีพของตน ต้ังใจทํางานตามแผนท่ีกําหนดไว้ให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ปฏิบัติหน้าท่ีโดยความ
ต้ังใจ และอดทนต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย มีสมาธิในการปฏิบัติงานเป็นประจํา มีการบูรณาการ
หลักธรรมไปใช้ในการติดตามงาน 



 ๑๐๖ 

  กลยุทธ์ท่ี ๔ การพัฒนาปัญญาต้องคิดเป็น ทําเป็น เรียนรู้โดยการปฏิบัติงาน สร้างความ
เข้าใจว่ามีทิศทางในการดําเนินงานอย่างไร แล้วมากําหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรเป็นปรัชญาที่จะ
นําไปสู่การปฏิบัติ มีการเพ่ิมศักยภาพการทํางานคิดเป็นขบวนการปฏิบัติหน้าที่โดยความละเอียด
รอบคอบสามารถแก้ไขโดยใช้หลักการใช้เหตุผล มีการฝึกทักษะมาใช้ในการพัฒนาสติปัญญาก่อให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ท่ีนําไปสู่การแก้ปัญหาได้ 
 บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการ
จัดความรู้เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู” การวิจัยครั้ง น้ีมีวัตถุประสงค์ 
(๑) เพ่ือศึกษาสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู (๒) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
การจัดความรู้ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู และ (๓) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบการจัดการความรู้ ท่ีเสริมสร้างสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู 
ผลการวิจัยพบว่า๑๓๒  
  ๑. ศึกษาสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู โดยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ี
ประกอบด้วยนักศึกษาครู จํานวน ๙๖๐ คน และอาจารย์นิเทศก์ จํานวน ๑๓๐ คน จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ๗ แห่ง โดยสุ่มตัวอย่างจากประชากรที่ประกอบด้วยนักศึกษาครูและอาจารย์นิเทศก์
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะด้านการเตรียมการสอนและการวาง
แผนการสอน ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และด้านการวัดผลประเมินผลการ
เรียน อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นอาจารย์นิเทศก์กับนักศึกษาครู
เกี่ยวกับสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครูท้ัง ๓ ด้านพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
  ๒. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการจัดการความรู้ ซ่ึงได้รับการประเมิน
ความเหมาะสมโดยผู้เช่ียวชาญท่ีระดับมากท่ีสุด รูปแบบมีลักษณะเด่น คือ การบูรณาการการจัดการ
ความรู้ กระบวนการกลุ่มและเรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนรู้แนวสร้างสรรค์นิยม การนําความรู้ไปสู่
การปฏิบัติ และการประเมินผลตามสภาพจริง 
 ๓. การนําเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการจัดการความรู้ไปทดสอบกับ
กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ กําแพงเพชร ในรายวิชาพัฒนาความเป็นครู
วิชาชีพ จํานวน ๖๐ คน กลุ่มทดสอบ จํานวน ๓๐ คน และกลุ่มควบคุม จํานวน ๓๐ คน กลุ่มทดลอง
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนและสมรรถนะทางการสอนสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
                                         
  ๑๓๒บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์, “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการจัดความรู้เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา, (บัณฑิต
วิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐). 



 ๑๐๗ 

 ชาริณี ตรีวรัญญู ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
ประถมศึกษาตามแนวคิดการศึกษาผ่านบทเรียน” การวิจัยครั้ง น้ีมีวัตถุประสงค์เ พ่ือพัฒนา
กระบวนการศึกษาผ่านบทเรียนที่เหมาะสมกับบริบทการทํางานของครูไทย และเพ่ือศึกษาผลการ
พัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูตามแนวคิดการศึกษาผ่านบทเรียน การวิจัย
ปฏิบัติการเชิงปฏิบัติจริง ผลการวิจัยพบว่า๑๓๓  
  ๑. กระบวนการศึกษาผ่านบทเรียนท่ีพัฒนาข้ึนตามแนวคิดการศึกษาผ่านบทเรียนเป็น
กระบวนการทํางานในการพัฒนาวิชาชีพของครูในบริบทการทํางานจริงของตนผ่านการทํางานกลุ่ม
แบบร่วมมือ รวมพลังอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการ
พัฒนาการคิดและการเรียนรู้ของนักเรียน กระบวนการศึกษาผ่านบทเรียนมีขั้นตอนสําคัญ ๖ ขั้นตอน
เป็นวงจร ได้แก่ (๑) กําหนดเป้าหมายการศึกษาผ่านบทเรียน (๒) การวางแผนบทเรียน (๓) การสอน
และการสังเกตในช้ันเรียน (๔) การสืบสอบผลการปฏิบัติงาน (๕) การปรับปรุงแก้ไขบทเรียน และ 
(๖) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 ๒. การดําเนินงานตามกระบวนการศึกษาผ่านบทเรียนสามารถช่วยพัฒนาสมรรถภาพ
การจัดการเรียนการสอนของครูไทยในทุกด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการ
สอน ด้านทักษะการคิดในการจัดการเรียนการสอน และด้านความสามารถในการทํางานแบบร่วมมือ 
รวมพลัง โดยครูผู้ร่วมวิจัยมีการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอน ด้านความรู้ความเข้าใจใน
การจัดการเรียนการสอนมากท่ีสุด ครูผู้วิจัยประมาณร้อยละ ๕๐ มีการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการ
เรียนการสอนมากกว่าครึ่งหนึ่งของจํานวนตัวบงช่ี 
 กฤษณา คิดดี ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ” การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ (๑) เพ่ือพัฒนาตัวบ่งช้ีการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ท่ีครอบคลุมบริบทด้านสภาพแวดล้อม บรรยากาศของการเรียน ปัจจัย
เบื้องต้น กระบวนการ และผลผลิตของการเรียนรู้ (๒) เพ่ือพัฒนารูปแบบการประเมินการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และ (๓) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของการใช้รูปแบบการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ผลการวิจัยพบว่า๑๓๔  
 

                                         
  ๑๓๓ชาริณี ตรีวรัญญู, “การพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูประถมศึกษาตาม
แนวคิดการศึกษาผ่านบทเรียน”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน, (บัณฑิต
วิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐). 
  ๑๓๔กฤษณา คิดดี, “การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดผลและประเมินผล, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗). 



 ๑๐๘ 

 ๑. ตัวบ่งช้ีการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญประกอบด้วย ๔ องค์ประกอบ คือ 
หนึ่ง สภาพแวดล้อม บรรยากาศของการเรียนรู้เป็นต้น สอง ปัจจัยเบ้ืองต้นของการเรียนรู้ สาม 
กระบวนการเรียนรู้ สี่ ผลผลิตของการเรียนรู้ 
 ๒. รูปแบบการประเมินการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญประกอบด้วย 
หน่ึงเป้าหมายของการประเมิน สองสิ่งท่ีมุ่งประเมิน สามวิธีการประเมิน สี่วิธีการตัดสิน ความจริงแล้ว
การประเมินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของครู สิ่งที่มุ่งประเมินได้แก่ การจัดการเรียนการสอนของครู วิธีประเมินโดยเพ่ือนครู 
ส่วนวิธีการตัดสิน ใช้การเปรียบเทียบข้อมูลจากการประเมินกับเกณฑ์สัมภาษณ์ที่พัฒนาโดย
ผู้เช่ียวชาญ 
 ๓. จากการประเมินประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการประเมินการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ผลการวิจัยพบว่า หน่ึงครูมีพัฒนาการของการจัดการเรียนการสอนคร้ังที่ ๑ 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ สองโดยภาพรวมครูมีทัศนคติที่ดี ส่วนการประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ สามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยอมรับว่า การประเมินผลที่มี
ความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ท้ังทางด้านการปฏิบัติและด้านงบประมาณ สี่ผลการประเมินมีความ
ถูกต้อง 
 นริศว์ ปรารมย์ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทบาทการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการ
จัดการเรียนการสอนระดับช้ันเรียนมัธยมศึกษา” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของ
นักเรียน พัฒนาบทบาทการมีส่วนร่วมของนักเรียนและสังเคราะห์การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการ
จัดการเรียนการสอนระดับช้ันเรียนมัธยมศึกษา แหล่งข้อมูลท่ีดําเนินการวิจัยเป็นนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ จํานวน ๔๐ คน ครู จํานวน ๓ คน ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียน จํานวน ๑ คน และ
ผู้อํานวยการโรงเรียนจํานวน ๑ คน รวมท้ังสิ้น ๔๕ คน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน ๑ โรงใน
กรุงเทพมหานคร ได้มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง การรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์การ
อภิปรายกลุ่ม การสนทนากลุ่ม การสังเกตุ จดบันทึกและกระบวนการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมี
ส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า๑๓๕ 
  รูปแบบการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนในอดีต ครูเป็นผู้
กําหนดการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด โดยเริ่มต้ังแต่การวางแผนการสอน การดําเนินการสอน และ
การวัดผล ประเมินผล รูปแบบการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน  
ครูเป็นผู้กําหนดการจัดการเรียนการสอนเป็นส่วนใหญ่ นักเรียนมีส่วนร่วมในระหว่างดําเนินการทํา
                                         
  ๑๓๕นริศว์ ปรารมย์, “การพัฒนาบทบาทการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน
ระดับช้ันเรียนมัธยมศึกษา”, วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๘). 



 ๑๐๙ 

กิจกรรมการเรียนการสอน รูปแบบการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนในอนาคต
ดังนี้ ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการวางแผนการ
สอน ร่วมเสนอความต้องการร่วมกัน ค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการเรียน มีการจัดการเรียนการสอนโดย
เน้นนักเรียนเป็นสําคัญและมีการปรับเปลี่ยนบทบาท ผลการพัฒนาบทบาทการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาพบว่า นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนทุกขั้นตอน ครูเปลี่ยนแปลงบทบาท
ผู้สอนมาเป็นผู้อํานวยความสะดวกและนักเรียนเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียน
การสอน ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน ผลการสังเคราะห์การมีส่วนร่วม
ของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนท่ีได้จากการพัฒนา มีองค์ประกอบดังน้ี การมีส่วนร่วม
ตัดสินใจร่วมวางแผนร่วมกําหนดความต้องการ ร่วมปฏิบัติ เปลี่ยนแปลงบทบาท และร่วมประเมินผล 
  พระพิศาลศึกษากร (สุดใจ ยโสธโร) ได้วิจัยเร่ือง “การบริหารจัดการโรงเรียนการกุศล
ของวัดในพระพุทธศาสนาตามหลักธรรมาภิบาล” การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ (๑) เพ่ือศึกษาสภาพ
ท่ัวไปและปัญหาอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนการกุศลของวัด (๒) เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎี 
และหลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโรงเรียนการกุศลของวัด (๓) เพ่ือศึกษาการ
บริหารจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาตามหลักธรรมาภิบาล  
  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธีท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สําหรับการวิจัย
เชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๘ รูป/คน และ
การสนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๙ รูป/คน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอรรถาธิบายและ
พรรณนาความ ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน ๒๔๒ ชุด โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการวิจัย โดยใช้สถิติพรรณนา
กล่าวคือค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า๑๓๖ 
 ๑. สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนการกุศลของวัด ได้แก่ 
ด้านบุคลากร ผู้บริหารและครูขาดวิสัยทัศน์ในการเรียนการสอน ครูผู้สอนไม่มีความชํานาญ  
ขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง ขาดความชํานาญเฉพาะด้าน ด้านงบประมาณ โรงเรียน
ได้รับเงินอุดหนุนล่าช้า ได้เงินอุดหนุนในปริมาณน้อย ด้านวัสดุอุปกรณ์ภายในสํานักงานไม่เพียงพอ 
ขาดสภาพคล่องตัวเพราะไม่มีเงินงบประมาณจัดซ้ือ ขาดการเตรียมการท่ีดี นักเรียนท่ีย้ายมาใหม่ไม่มี
คอมพิวเตอร์ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ด้านการจัดการ 
ขาดแคลนครู อาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขาดแคลนครูเพราะการตัดอัตราการบรรจุครูใหม่
และลูกจ้าง ทําให้มีครูใหม่มาทดแทนไม่เพียงพอ  
                                         
  ๑๓๖พระพิศาลศึกษากร ( สุดใจ  ยโสธโร ),  “การบริหารจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาตามหลักธรรมาภิบาล”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



 ๑๑๐ 

 ๒. แนวคิดทฤษฎี และหลักธรรมาภิบาลท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโรงเรียนการ
กุศลของวัด คือแนวคิดการบริหารจัดการโรงเรียน เป็นบริบทท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้าน
การศึกษาเล่าเรียนให้แก่เด็กและเยาวชน ซ่ึงเป็นการจัดกิจกรรมท่ีต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง และ
ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ส่วนทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
โรงเรียน ได้แก่ ทฤษฎีระบบเน้นการบริหารระบบ เป็นการสร้างประสิทธิภาพให้เกิดแก่องค์การ และ
การบริหารจัดการโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลประกอบด้วยหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า  
 ๓ .  การบริหารจัดการโรง เรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาตามหลัก 
ธรรมาภิบาลประกอบด้วย ด้านการบริหารวิชาการ ผู้บริหารทําหน้าท่ีในการกํากับดูแลบุคลากร
ภายในโรงเรียนให้มีการพัฒนาวิชาการเรียนการสอนให้ทันสมัย ตามหลักสูตร เน้นเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการกําหนด ด้านการบริหารงบประมาณ ผู้บริหารกํากับดูแลเจ้าหน้าท่ีการเงินงบประมาณ
ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรทั้ งครู ลูกจ้าง เน้นการเบิก การจ่ายเงินตามอัตราท่ีกําหนด 
ด้านการบริหารบุคคล ผู้บริหารกํากับดูแลบุคลากรภายในโรงเรียนให้เป็นไปตามนโยบาย และ
วัตถุประสงค์ ด้านการบริหารทั่วไป ผู้บริหารมีภาระหน้าท่ีบริหารโรงเรียน เช่น อาคารสถานที่ ชุมชน
สัมพันธ์ การพัฒนาห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องคอมพิวเตอร์ และโต๊ะเก้าอ้ีเป็นต้น  
ให้พร้อมใช้งาน ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน กล่าวคือด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล และ
ด้านการบริหารท่ัวไป 
 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ หลักนิติธรรม (Legality) ผู้บริหารโรงเรียน
ส่งเสริมการรณรงค์การเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสํานึก ค่านิยมศิลปวัฒนธรรม หลักคุณธรรม (Morality) 
ผู้บริหารมีมนุษยสัมพันธ์ดี ย้ิมแย้มแจ่มใส มีความเสมอต้นเสมอปลาย ยกย่องชมเชย รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน หลักความโปร่งใส (Transparency) ผู้บริหารโรงเรียนมีการปรับปรุงข้อมูล
สารสนเทศให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ตรงกับความเป็นจริง หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
ผู้บริหารมีความรักความผูกพัน ทุ่มเทกับการทํางาน หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) ผู้บริหาร
ติดตามผลการใช้งบประมาณทั้งในและนอกให้บรรลุวัตถุประสงค์ หลักความคุ้มค่า (Value) ผู้บริหาร
ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ บุคลากร การเงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการอย่างประหยัด 
คุ้มค่ามากที่สุด ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน กล่าวคือหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม 
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 
 
 



 ๑๑๑ 

  อุดม ชํานิ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนาเขตภาคกลาง” การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ (๑) เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปและปัญหา
อุปสรรคการบริหารโรงเรียนการกุศลของวัด (๒) เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎี และหลักพุทธธรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียนการกุศลของวัด (๓) เพ่ือเสนอแนวทางการ
พัฒนาภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเขตภาคกลาง 
 ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธีท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๘ รูป/คน และสนทนากลุ่ม
เฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๒ คน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอรรถาธิบายและการพรรณนาความ 
ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน ๒๒๖ ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัย สถิติที่ใช้คือค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า๑๓๗ 
 ๑ .  สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการบริหารโรงเรียนการกุศลของวัด ได้แก่  
(๑) ด้านบุคลากร ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ขาดความรู้ความสามารถทางการ
วิจัย ขาดความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ครูขาดขวัญและกําลังใจ 
(๒) ด้านงบประมาณ โรงเรียนได้รับเงินงบประมาณน้อย ไม่เพียงพอกับการใช้สอย ครูและบุคลากร
ต้องจัดหาหรือรับบริจาคเป็นส่วนใหญ่ เพ่ือให้เพียงพอต่อการบิรหารงาน (๓) ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
ขาดแคลนหนังสือเรียนประกอบการเรียน ขาดการดูแลซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ สภาพอาคารค่อนข้าง
เก่า บริเวณโรงเรียนค่อนข้างคับแคบและสภาพแวดล้อมไม่ดี สื่อการสอนที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอและยัง
ต้องได้รับการพัฒนาด้านคุณภาพ (๔) ด้านการจัดการ โรงเรียนได้การดําเนินการได้ในระดับหน่ึง 
ส่วนการอุดหนุนและส่งเสริมโรงเรียนเอกชนยังไม่ได้รับการสนับสนุนเพ่ือวางแผนปรับปรุงให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
 ๒. แนวคิดทฤษฎี และหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาวะผู้นําของผู้บริหาร
โรงเรียนการกุศลของวัด ได้แก่ หน้าที่การบริหารจัดการ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การช้ีนํา 
และการควบคุม ตามหลักกัลยาณมิตรเพ่ือการพัฒนาภาวะผู้นํา ได้แก่ ปิโย ความเป็นท่ีรัก ครุ ความน่า
เคารพ ภาวนีโย น่าเจริญใจ วัตตา เป็นผู้รู้จักพูด วจนักขโม คือการรู้จักฟัง คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา 
รู้จักเรื่องราวต่างๆ โน จัฏฐาเน นิโยชะเย ไม่ชักนําเร่ืองที่ไม่เป็นประโยชน์ 
 ๓. แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
เขตภาคกลาง ได้แก่ (๑) การวางแผน คือ การกําหนดวัตถุประสงค์จึงมีระยะเวลาปฏิบัติการท้ังใน
                                         
  ๑๓๗อุดม ชํานิ, “การพัฒนาภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเขตภาค
กลาง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



 ๑๑๒ 

ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว ผู้บริหารอาจจะจําแนกตามระยะเวลากล่าวคือแผนระยะสั้น 
คือแผนที่ใช้ระยะเวลาดําเนินการประมาณ ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๒ ปี (๒) การจัดองค์การ กําหนดอํานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบ สายการบังคับบัญชา คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีอํานาจและหน้าที่
กําหนดนโยบายเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (๓) การช้ีนํา คือผู้บริหารใช้ความสามารถ
ชักจูงหว่านล้อมให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับงานไปปฏิบัติตาม เพ่ือให้งานบรรลุวัตถุตามประสงค์  
จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรหลากหลายรูปแบบเป็นระยะๆ หรือต่อเนื่องตลอด
ปี เพ่ือให้เกิดความสําเร็จเป็นแบบอย่างได้ จัดครูและบุคลากรได้ช่วยกันเผยแพร่ผลงานการพัฒนาการ
เรียนการสอนต่อสาธารณชนทุกภาคเรียนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้าง
กระบวนการเรียนการสอนของครูและทีมงาน (๔) การควบคุม ผู้บริหารมีบทบาทสําคัญในการ
ควบคุมดูแลงานภายในโรงเรียน การควบคุมงานจะต้องสะท้อนให้เห็นสภาพและความต้องการของ
งานแต่ละงาน การตรวจตราดูแลงานของโรงเรียน ได้แก่ งานวิชาการ งานธุรการ งานการเงิน และ
งานบริหารท่ัวไปการบริหารจัดการ ได้แก่ การบริหารงานโรงเรียน การบริหารงานวัสดุอุปกรณ์ และ
การบริหารงานบุคคล สําหรับงานบริการอ่ืนๆ ได้แก่ งานแนะแนว งานสุขภาพอนามัย งานบริการ
นักเรียนเป็นต้น 
  หลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียนการกุศลของวัด ได้แก่  
(๑) ปิโย มีบุคลิกภาพดี ครู เป็นปูชนียบุคคลที่ได้รับความเคารพนับถืออย่างสูง (๒) ครุ มีคุณลักษณะ
ควรเคารพนับถือ ครู น่าเคารพ เพราะประกอบด้วยคุณความดี มีศีลาจารวัตรงดงาม วางตนสมควร
แก่ฐานะ (๓) ภาวนีโย มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ครู ผู้ปรารถนาจะทํางานให้ได้ดี มีความก้าวหน้า มีเกียรติ
ช่ือเสียง และมีฐานะตําแหน่งอันม่ันคงถาวร (๔) วัตตา จะ รู้จักช้ีแจงให้คําปรึกษา ครูต้องทําตนให้
เป็นบุคคลที่เคารพกฎระเบียบ มีระเบียบแบบแผน (๕) ด้านวจนักขโม ประสานงานทุกทิศ ครูต้อง
อดทนต่อคําพูดของศิษย์ที่มากระทบความรู้สึก ครูต้องพร้อมรับฟังข้อซักถาม ให้คําปรึกษาหารือ  
(๖) คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา รู้จักแก้ไขปัญหาด้วยหลักการ ครู ต้องมีความสามารถในการสอน  
ใช้คําพูดในการอธิบายเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างแจ่มแจ้ง มีความรอบรู้ในเรื่องท่ีจะพูด ครูรู้จักการย่อ
ขยาย อธิบายเรื่องที่ยากให้เข้าใจง่าย (๗) โน จัฏฐาเน นิโยชเย ไม่ช้ีนําในทางที่เสื่อมเสีย ครู ไม่แนะนํา
ในทางท่ีผิด ครูคือผู้ช้ีทางอันประเสริฐ ครูจึงเปรียบเสมือนเพ่ือน พ่ี น้อง และผู้ท่ีเคารพบูชาท้ังหลาย 
เป็นท่ีปรึกษาที่สูงสุด เป็นบุรุษผู้ทรงคุณ เป็นผู้เอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลแก่ลูกศิษย์ 
 สรุปได้ว่า งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการศึกษา  
ได้ทราบว่า การศึกษาเป็นเครื่องมือที่สําคัญและจําเป็นอย่างย่ิงในการพัฒนาทรัพยากร เนื่องจากเป็น
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคล โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม การสืบ
สานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการ
จัดสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 



 ๑๑๓ 

การศึกษาจึงเป็นท้ังกระบวนการต่อเนื่อง สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้านของประเทศ 
ท้ังน้ีการศึกษาจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาคนพัฒนาประเทศเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับการกําหนดนโยบาย
ซ่ึงเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนาประเทศ การศึกษาถูก
ให้ความหมายในฐานะเป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาประเทศ 
  การศึกษาจึงมักถูกให้ความสําคัญในลักษณะ คือการศึกษาในฐานะการผลิตเป็นตัว 
องค์ความรู้และกระบวนทัศน์ความรู้ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการมองโลกและชีวิต อันมีผลต่อการกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาสังคมเป็นการมองในเชิงโครงสร้าง ส่วนความหมายท่ีสอง เป็นการมองในเชิงพลวัตของ
สังคมกล่าวคือ มองการศึกษาในฐานะกระบวนการเรียนรู้ในชีวิต เป็นกระบวนการในการส่งผ่าน
ความรู้ไปสู่มนุษย์เพ่ือการมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักด์ิศรี เพ่ือพัฒนาสังคมไปสู่การพัฒนาที่ ย่ังยืน
ความสําคัญของการศึกษาท้ังสองลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การศึกษานั้นได้ทั้งผลกระทบและ 
มีผลกระทบต่อการพัฒนา การพัฒนาบุคลากร หมายถึงการดําเนินการเก่ียวกับการส่งเสริมให้บุคคลมี
ความรู้ความสามารถ มีทักษะในการทํางานดีขึ้น ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดี ในการทํางานให้มี
ประสิทธิภาพ หรืออีกนัยหนึ่งการพัฒนาบุคลากร เป็นกระบวนการท่ีจะเสริมสร้าง เปลี่ยนแปลง 
ผู้ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย ทัศนคติ และวิธีการในการทํางาน 
  ผู้บริหารมีความรับผิดชอบในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ จึงต้องบริหารโดย
สนับสนุนช่วยเหลือในการนําหลักสูตรกลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อาจารย์ผู้สอน มีความรับผิดชอบในการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ครูผู้สอน
จัดเตรียมหลักสูตร เน้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการมีวิจารณญาณ รวมทั้งการทําความ
เข้าใจในความรู้ต่างๆ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนในกลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมกับการเรียนกลุ่มอ่ืนๆ ดังน้ัน การพัฒนาคือการดําเนินงานท่ีพยายามจะเสริมสร้างให้ครูมี
ความรู้ความสามารถ มีทักษะในการสอนและการทํางาน ตลอดจนมีเจตคติท่ีดีในการทํางาน รวมถึง
การมีบุคลิกภาพ และคุณธรรมของความเป็นครูที่ดีด้วย 
  ผู้เรียน ต้องรับผิดชอบการเรียนของตน การเรียนกลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
แสดงความเข้าใจในสาระความรู้ เข้าใจโครงสร้างและหน้าที่ของระบบการเรียนการสอน เข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมต่างๆ ท่ีทําต่างเวลา ต่างสถานท่ีบนพ้ืนฐานความคิดท่ีแตกต่างกัน  
แต่ต้องสามารถนําไปสู่ความเป็นส่วนรวมและความเป็นประชาธิปไตย ตระหนักในคุณค่าของหลัก
ประชาธิปไตย รวมทั้งเรื่องความยุติธรรมและความรับผิดชอบ สามารถนํามาใช้กับตนเอง ผู้อ่ืนและ
สังคมได้ มีปฏิสัมพันธ์ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม แสดงออกถึงการเคารพตนเองและผู้อ่ืน 
รับผิดชอบต่อผู้อ่ืนและต่อสภาพแวดล้อม 
  ผู้สนับสนุน มีความรับผิดชอบในการสร้างสภาพแวดล้อมในบ้านให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ผู้สนับสนุนมีส่วนร่วมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยผู้สนับสนุน ก็คือเจ้าภาพผู้ให้



 ๑๑๔ 

การอุปถัมภ์และรับข้อมูลท่ีเป็นการร่วมมือ ช่วยเหลือ สงเคราะห์โรงเรียน กระตุ้นมีส่วนร่วมในการ
พูดคุย เปลี่ยนความคิดเห็น ประเด็นปัญหาทางสังคมท่ีลูกหลานเรียนอยู่ ให้โอกาส รับฟัง รับรู้ 
ทบทวนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนอย่างสมํ่าเสมอ 
 
 ๒.๕.๒ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 
  การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เป็นการศึกษาวิธีการเรียนการสอนแผนกธรรมท้ัง
นักธรรมช้ันตรี โทและเอก ท้ังอนุโลมและปฏิโลม ดังนั้น ผู้วิจัย จักได้นําเสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์ท่ี
เกี่ยวข้อง ตามลําดับขั้นตอน ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 พระมหาอํานาจ ปวฑฺฒโน ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระ
ปริยัติธรรม” การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (๑) เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาอุปสรรคการจัดการ
การศึกษาพระปริยัติธรรม (๒) เพ่ือการบูรณาการหลักพุทธธรรมสําหรับการจัดการการศึกษาพระ
ปริยัติธรรม (๓) เพ่ือนําเสนอการพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม ระเบียบวิธีวิจัย
เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี คือทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง ๓๑๗ รูป จากแบบสอบถามของบุคลากร คือ ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน
ในสํานักเรียนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและสถิติอนุมาน การวิจัยเชิง
คุณภาพ ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๒ รูป ท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการ
การศึกษาพระปริยัติธรรมในสํานักเรียนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์
แบบอุปนัย ผลการวิจัยพบว่า๑๓๘ 
  ๑. สภาพการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมในปัจจุบันนี้ พระสังฆาธิการได้ดําเนินการ
พัฒนารูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อการบูรณาการท่ีเหมาะสมกับการศึกษาพระปริยัติธรรมให้
มีความสอดคล้องตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ตลอดจนถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสํานักเรียน  
เพ่ือส่งเสริมการสร้างทรัพยากรบุคคลคือพระภิกษุ สามเณร ผู้ เป็นศาสนทายาทสืบทอดอายุ
พระพุทธศาสนาในอนาคต นอกจากน้ัน ปัญหาอุปสรรคการจัดการเพ่ือการบูรณาการท่ีไม่เหมาะสม
กับการศึกษาพระปริยัติธรรมในปัจจุบันน้ี สาเหตุสําคัญมาจากวิสัยทัศน์ไม่ชัดเจน พันธกิจไม่เหมาะสม 
กระบวนการจัดการภายในสํานักเรียนไม่ชัดเจน เช่น การบริหารบุคคล (Man) การบริหารการเงิน 
(Money) การบริหารวัสดุอุปกรณ์ (Materials) และการจัดการ (Management) เป็นต้น 

                                         
  ๑๓๘พระมหาอํานาจ ปวฑฺฒโน , “การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



 ๑๑๕ 

  ๒ .  การบูรณาการหลักพุทธธรรมสําหรับการจัดการการศึกษาพระปริ ยั ติธรรม 
ตามหลักการจัดการประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารบุคคล การอํานวยการ 
และการควบคุมเป็นต้น ตามหลักอิทธิบาท ๔ ประกอบด้วยฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสาเป็นต้น 
ตามหลักสาราณียธรรม ๖ ประกอบด้วย เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม สาธารณ
โภคี สีลสามัญญตา และทิฏฐิสามัญญตาเป็นต้น 
  ๓. นําเสนอการพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม ผลการแจก
แบบสอบถามแก่บุคลากรกลุ่มตัวอย่าง จํานวน ๓๑๗ ชุด พบว่า ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และ
นักเรียน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน มีความ
คิดเห็นต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม แต่ละด้านอยู่ในระดับปานกลาง 
คือ ตามหลักการจัดการประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารบุคคล การอํานวยการ 
และการควบคุมเป็นต้น ตามหลักอิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสาเป็นต้น 
  ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลักซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๒ รูป ท่ีมี
บทบาทสําคัญในการบริหารการศึกษาในแต่ละสํานักเรียนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ให้ข้อมูล
หลักที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นต่อการ
พัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม แต่ละด้านอยู่ในระดับปานกลาง คือ การวางแผน 
การจัดองค์การ การอํานวยการ และการควบคุมเป็นต้น ส่วนด้านการบริหารบุคคล ผู้ทรงคุณวุฒิมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยกล่าวถึงการบริหารบุคคลว่า สํานักเรียนขาดแคลนนักเรียนทุก
ช้ันประโยค ต้ังแต่ประโยค ๑-๒ จนถึงประโยค ป.ธ.๙ และขาดแคลนอาจารย์ผู้สอนทุกช้ันประโยค
เช่นเดียวกัน 
 พระครูสุวรรณวรการ (พิมพ์ทรัพย์ พุทธาโณ) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาการจัดการ
การศาสนศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆ์ภาค ๑” การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ (๑) เพ่ือศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการการศาสนศึกษาแผนกธรรม (๒) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปเกี่ยวกับ
การพัฒนาการจัดการการศาสนศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆ์ภาค ๑ (๓) เพ่ือเสนอแนวทางการ
พัฒนาการจัดการการศาสนศึกษาแผนกธรรมคณะสงฆ์ภาค ๑ 



 ๑๑๖ 

  ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและ
จากผู้ให้ข้อมูลหลัก จํานวน ๑๘ รูป/คน โดยสัมภาษณ์เจาะลึก และการสนทนากลุ่ม จํานวน ๘ รูป/
คน โดยวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนาความ ผลการวิจัยพบว่า๑๓๙ 
  ๑. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนา มีกระบวนพัฒนาการจัดการศาสนศึกษาโดยนํา
แผนงานเชิงกลยุทธ์เข้ามาทําการวิเคราะห์สถานการณ์ซ่ึงประกอบด้วยการวิเคราะห์ประกอบด้วย ๔ 
อย่าง คือจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและปัญหาอุปสรรค มาดําเนินการวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีท้ัง ๕ ด้าน 
ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านครูผู้สอน ด้านกระบวนการเรียนการสอน ด้านสื่ออุปกรณ์การสอน ด้านการ
วัดผลและประเมินผล 
  ๒. สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศาสนศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆ์ 
ภาค ๑ พบว่า พระสังฆาธิการในทุกระดับช้ันให้ความร่วมมือกันดี มีกลไกในการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ โน้มน้าวผู้เรียนให้เข้าถึงจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอย่างแท้จริง ทําให้มีครูท่ี
มีศักยภาพ มีความเช่ียวชาญเฉพาะตัว และมีปริมาณอย่างเพียงพอต่อการเรียนการสอน เพราะอยู่ใน
ศูนย์กลางทางการศึกษา ปฏิรูปเทศดีกว่าต่างจังหวัด โดยมีกระบวนการเรียนการสอน ท่ีมีการจัดทํา
แผนการสอนตามแผนยุทธศาสตร์ มีเทคนิควิธีท่ีสามารถสอนให้จูงใจ แจ่มแจ้ง แกล้วกล้า ให้บุคลากร
ผลิตสื่อที่มีคุณภาพ แล้วนําสื่อไปปรับใช้เพ่ือให้เกิดศักยภาพทางการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น และส่งผลให้คณะ
สงฆ์มีการวางแผนในการตรวจสอบการสอบวัดผลประจําปีท่ีรัดกุมและจริงจังต่อการกํากับดูแล 
  ๓. แนวทางการพัฒนาการจัดการการศาสนศึกษาแผนกธรรมคณะสงฆ์ภาค ๑ พบว่า 
(๑) ด้านหลักสูตร ควรมีการพัฒนาให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสายสามัญ (๒) ด้านครูผู้สอน ต้องเป็น
ครูมืออาชีพ มีการศึกษา อบรมและพัฒนาตัวเองตลอดเวลา (๓) ด้านกระบวนการเรียนการสอนท่ีมี
คุณภาพ และควรปรับระยะเวลาการสอนให้เพ่ิมมากข้ึน (๔) ด้านส่ืออุปกรณ์การสอน ควรนํา
เทคโนโลยีการเรียนการสอนท่ีทันสมัยมาประยุกต์ให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการนําไปใช้ (๕) ด้านการ
วัดผลและประเมินผล ต้องมีรูปแบบเป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศเพ่ือให้เกิดผลท่ีชัดเจน 
 พระมหาสมบัติ ธนปญฺโญ ได้วิจัยเร่ือง “ยุทธศาสตร์เชิงพุทธในการบริหารโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา” มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ (๑) เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร ๔ ด้าน (๒) เพ่ือศึกษายุทธศาสตร์
เชิงพุทธและการใช้ยุทธศาสตร์เชิงพุทธในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  
(๓) เพ่ือนําเสนอรูปแบบยุทธศาสตร์เชิงพุทธในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 
                                         
  ๑๓๙พระครูสุวรรณวรการ (พิมพ์ทรัพย์ พุทธาโณ), “การพัฒนาการจัดการการศาสนศึกษาแผนกธรรม
ของคณะสงฆ์ภาค ๑”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



 ๑๑๗ 

  ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ กําหนดผู้ให้ข้อมูลหลัก จํานวน ๒๔ คน เลือก
แบบเจาะจงจากผู้บริหารระดับผู้จัดการและผู้อํานวยการโรงเรียน ผู้เช่ียวชาญด้านยุทธศาสตร์เชิงพุทธ
ท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ผู้ปฏิบัติการคือครูประจํา
และครูสอนพิเศษ และผู้ท่ีเก่ียวข้องภาครัฐ เครื่องมือในการเก็บข้อมูลได้แก่แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาความ ผลการวิจัยพบว่า๑๔๐ 
  ๑. สภาพปัจจุบันและปัญหาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาพบว่า 
(๑) ด้านวิชาการพบว่า บริหารจัดการโดยเน้นวิชาหลักในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ และเสริม
วิชาพระพุทธศาสนา ในกลุ่มท่ี ๔ คือ สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม บางโรงเรียนมีวิชามากกว่าท่ี
นักเรียนจะรับไหว ครูมีความรู้และทักษะในการสอนไม่เพียงพอ (๒) ด้านงบประมาณ โรงเรียนต้อง
วางแผนและกําหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการเพื่อให้สอดคล้องกับระบบราชการ งบประมาณ
ไม่เพียงพอ ขึ้นอยู่กับสํานักงานพระพุทธศาสนาจะจัดให้ (๓) ด้านบุคลากรพบว่า ครูไม่ตรงสายงาน 
ครูมีการเปลี่ยนแปลง เข้าออกบ่อย ทําให้การเรียนการสอนไม่ต่อเน่ือง ไม่มีบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ี
เฉพาะทาง กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน งานทะเบียนไม่เป็นระบบเพราะขาดบุคลากร 
(๔) ด้านงานทั่วไปพบว่า ไม่มีงบประมาณในการขยายอาคารและส่ิงก่อสร้างเพ่ือรองรับจํานวน
นักเรียน ต้องใช้พ้ืนที่วัดท่ีมีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด สรุปสภาพปัญหาปัจจุบันคือขาด
งบประมาณและการบริหารจัดการไม่เป็นระบบ 
  ๒. การใช้หลักพุทธธรรมกําหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษาพบว่า (๑) ด้านวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาส่วนใหญ่ใช้
หลักอิทธิบาทคือหลักครองตน ครองคน ครองงานและเมตตาพรหมวิหาร (๒) ด้านงบประมาณ  
ใช้หลักสัปปุริสธรรม และธรรมาภิบาลมาบูรณาการเพื่อการบริหาร (๓) ด้านบุคลากรหรือการ
บริหารงานบุคคล ใช้หลักเมตตาพรหมวิหารธรรม และอิทธิบาท (๔) ด้านการบริหารท่ัวไปไปพบว่า ใช้
หลักอิทธิบาท และสัปปุริสธรรม 
  ๓. รูปแบบยุทธศาสตร์เชิงพุทธในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ได้นําเสนอยุทธศาสตร์เชิงพุทธมี ๕ ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย (๑) ยุทธศาสตร์ด้านภาวะผู้นําของ
ผู้บริหาร ต้องมีการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นศาสนทายาทท่ีมีคุณภาพโดยใช้หลักพรหมวิหาร หลักสังคห
วัตถุ และหลักสัปปุริสธรรมมาประยุกต์ใช้ควบคู่กัน (๒) ยุทธศาสตร์การทํางานเป็นทีมเพ่ือพัฒนา
ระบบการบริหารโรงเรียนให้เข้มแข็งตรงตามมาตรฐานโดยใช้หลัก“สังคหวัตถุและหลักธรรมาภิบาล
ควบคู่กัน (๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจโดยกําหนดให้ประเทศไทยเป็น
                                         
  ๑๔๐พระมหาสมบัติ ธนปญฺโญ, “ยุทธศาสตร์เชิงพุทธในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



 ๑๑๘ 

ศูนย์กลางด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาโดยใช้หลักอิทธิบาท และหลักสังคหวัตถุ 
ควบคู่กัน (๔) ยุทธศาสตร์การกําหนดความรับผิดชอบผู้บริหารโดยการสร้างแผนการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาทั้งภายในและนอก โดยใช้หลักพรหมวิหารธรรมและผู้บังคับบัญชาใช้หลักอิทธิบาท 
ควบคู่กัน (๕) ยุทธศาสตร์การวางแผนและการมีส่วนร่วมโดยการกําหนดให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
ด้านการศึกษาพระพุทธศาสนาโดยหลักพรหมวิหาร และหลักสัปปุริสธรรม ควบคู่กันโดยใช้หลัก
วิเคราะห์เพ่ือหาจุดเด่น จุดอ่อน โอกาสพัฒนาภาวะคุกคาม เป็นตัวช้ีวัด 
   ยุทธศาสตร์เชิงพุทธในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษานั้นต้องมี
วิสัยทัศน์ที่จะสร้างศาสนทายาทท่ีมีปัญญาและเป่ียมด้วยคุณธรรม ผลักดันให้ประเทศไทยได้เป็น
ศูนย์กลางด้านพระพุทธศาสนา มีเป้าประสงค์ท่ีจะให้ผู้เรียนมีสมรรถนะผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีองค์
ความรู้ ท้ังภูมิธรรมและภูมิความรู้ที่สมบูรณ์ มีการจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐาน จํานวนผู้ศึกษา
ชาวต่างชาติต่อปีเพ่ิมขึ้น ชุมชนได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง มีชีวิตท่ีดีขึ้น ให้พระพุทธศาสนาเป็น
ศาสนาสําหรับชาวโลกเพ่ือการนับถือปฏิบัติ และมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นศาสนทายาท
ท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารโรงเรียนให้เข้มแข็งตรงตามมาตรฐาน กําหนดให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางด้านการศึกษาพระพุทธศาสนา สร้างแผนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งภายในและนอก
ประเทศ 
  พระมหาอุดร อุตฺตโร ได้วิจัยเรื่อง “สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูสํานักเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกบาลี ตามหลักกัลยาณมิตร” การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ (๑) เพ่ือศึกษาสภาพการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีและสมรรถนะของครูสํานักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีในเขต
กรุงเทพมหานคร (๒) เพ่ือศึกษาสมรรถนะของครูสํานักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ตามหลัก
กัลยาณมิตรในเขตกรุงเทพมหานคร (๓) เพ่ือนําเสนอสมรรถนะของครูสํานักเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกบาลีตามหลักกัลยาณมิตรในเขตกรุงเทพมหานคร 
  ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นครูผู้สอน จํานวน ๑๕๖ รูป วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิและเช่ียวชาญ
โดยการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม จํานวน ๒๔ รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย ผลการวิจัย
พบว่า๑๔๑ 
  ๑. สภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีและสมรรถนะของครูสํานักเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกบาลี มี ๘ ด้าน คือ ด้านปรัชญาการสอนการเรียนพระปริยัติธรรม ด้านหลักสูตรการเรียน
                                         
  ๑๔๑พระมหาอุดร อุตฺตโร, “สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูสํานักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี 
ตามหลักกัลยาณมิตร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



 ๑๑๙ 

การสอนพระปริยัติธรรม ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมการ
เรียนการสอน ด้านการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ด้านการวิจัยการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม 
และด้านการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม ซ่ึงการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของครูสํานักเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกบาลีน้ัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนด้านสื่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด  
  ๒. สมรรถนะครูสํานักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีตามหลักกัลยาณมิตรในเขต
กรุงเทพมหานคร มี ๔ กลุ่ม รวม ๑๒ สมรรถนะย่อย ได้แก่ (๑) กลุ่มสมรรถนะทั่วไปประกอบด้วย ๓ 
สมรรถนะย่อย คือ คุณธรรม จริยธรรม การสื่อสารท่ีดีและการเป็นแบบอย่างที่ดี (๒) กลุ่มสมรรถนะ
ตนเองประกอบด้วย ๓ สมรรถนะย่อย คือภาวะผู้นําตนเอง การมีสติปัญญาและการพัฒนาบุคลิกภาพ
ตนเอง (๓) กลุ่มสมรรถนะการทํางานกับคนอ่ืนประกอบด้วย ๓ สมรรถนะย่อย คือการทํางานเป็นทีม 
การช่วยเหลือผู้อ่ืน และความเช่ือถือไว้วางใจได้ (๔) กลุ่มสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย ๓ 
สมรรถนะย่อย คือการจัดการช้ันเรียน ความรอบรู้ในการจัดการเรียนรู้ และการใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงสมรรถนะดังกล่าวนําไปพัฒนาการปฏิบัติงานของครูได้  
  ๓. สําหรับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูสํานักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี 
ตามหลักกัลยาณมิตรในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับสมรรถนะท้ัง ๔ กลุ่ม ๑๒ 
สมรรถนะย่อย และบทบาทหน้าที่ของครูบาลีท้ัง ๘ ด้าน โดยอาศัยหลักกัลยาณมิตรเป็นแรงขับเคลื่อน
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการสอนบาลีให้ดีย่ิงขึ้น 
  วันทนา เนาว์วัน ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาภาวะผู้นําตามหลักพุทธธรรมของบุคลากร 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓” วัตถุประสงค์ของการวิจัย (๑) เพ่ือศึกษาแนวคิด
ภาวะผู้นําตามหลักพุทธธรรมและทฤษฎีทางตะวันตก ภาวะผู้นําของบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓ (๒) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาทั่วไปและคุณลักษณะภาวะผู้นําของบุคลากร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓ (๓) เพ่ือนําเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําของ
บุคลากรโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓ 
  ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ  
การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก จํานวน ๑๘ รูป/คน ผู้ทรงคุณวุฒิ สัมภาษณ์เชิงลึก 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาความ และการสนทนากลุ่มเฉพาะ จํานวน ๑๒ รูป/คน วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการพรรณนาความ การวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ๑๕๖ รูป/คน วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลวิจัยพบว่า๑๔๒  
                                         
  ๑๔๒วันทนา เนาว์วัน, “การพัฒนาภาวะผู้นําตามหลักพุทธธรรมของบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษากลุ่ม ๓”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย 
: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



 ๑๒๐ 

 
  ๑. แนวคิดภาวะผู้นําตามหลักพุทธธรรมและทฤษฎีทางตะวันตกของภาวะผู้นําของ
ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓ พบว่า (๑) คุณลักษณะภาวะผู้นําตาม
หลักพุทธธรรมด้าน หลักปาปณิกธรรม ๓ รองลงมาคือสังฆโสภณสูตร อันดับที่สามคือคุณธรรม อนาถ
บิณฑิกะเศรษฐี และด้านภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง (๒) กระบวนการและวิธีการพัฒนาภาวะผู้นําท่ีมี
ผลต่อการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยการเข้ารับการอบรมสัมมนาภาวะผู้นํา การศึกษา
ดูงาน โรงเรียนพระปริยัติธรรมท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีและมีผู้นําท่ีได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติหรือ
เป็นท่ีรู้จักกันดีและการกระจายอํานาจภาวะผู้นําในลักษณะการประสานความร่วมมือ 
  ๒. สภาพปัญหาทั่วไปและคุณลักษณะภาวะผู้นําของบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓ (๑) ด้านบุคลากร พบว่าบุคลากรขาดความม่ันคงในวิชาชีพครู สวัสดิการ
ไม่เท่าเทียมบุคลากรภาครัฐ อัตราการเข้าออกบ่อยทําให้ขาดความต่อเน่ืองในการปฏิบัติงาน 
(๒) ด้านงบประมาณ งบประมาณหลักของโรงเรียนมาจากค่างบอุดหนุนเฉลี่ยรายหัวต่อนักเรียน 
เม่ือนักเรียนมีจํานวนน้อยจึงทําให้มีงบประมาณหมุนเวียนน้อย ซ่ึงเป็นปัญหาอุปสรรคในการบริหาร
จัดการ (๓) ด้านการบริหารงานของผู้บริหาร ผู้บริหารหลักคือเจ้าอาวาสแม้จะมีคณะกรรมการบริหาร 
แต่มีภารกิจสงฆ์มาก จึงทําให้การบริหารขาดความคล่องตัว และคุณลักษณะภาวะผู้นําของผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพบว่า มีความเสียสละ ความเอ้ือเฟ้ือ เมตตา กรุณา มีวิสัยทัศน์ มีมนุษย
สัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ ความทุ่มเทในการทํางาน และการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
  ๓. ส่วนรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียนพบว่าอันดับแรก
หลักธรรมด้านหลักปาปณิกธรรม ๓ ในด้านจักขุมา การมีวิสัยทัศน์ที่ดี ด้านวิธุโร ด้านความชํานาญใน
งาน ความเป็นมืออาชีพ และด้านนิสสฺยสัมปันโน การสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจอันดี ตลอดจน
การสร้างสรรค์ทางสังคม โดยอาศัยทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ รองลงมาคือสังฆโสภณสูตร ด้านวิสารโท 
เป็นผู้แกล้วกล้า เป็นผู้องอาจในการเผชิญปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น ด้านวินีโต เป็นผู้มีระเบียบวินัยดี 
มีความเรียบร้อยในกิจการงานที่ได้รับมอบหมาย ด้านวิยัตโต การเป็นผู้มีปัญญา มีความรอบรู้และ 
มีความฉลาดหลักแหลมในการปฏิบัติงาน ด้านธัมมานุธัมมปฏิปันโน ผู้ปฏิบัติธรรม รักษาความถูกต้อง
ในสิ่งท่ีถูกที่ควร และด้านพหูสุโต เป็นผู้มีความรู้ศึกษาความทรงจํา ผู้ท่ีได้รับการศึกษามาก อันดับที่
สามคือคุณธรรมอนาถบิณฑิกะเศรษฐี การมีความซ่ือสัตย์ สุจริต และขยันสติปัญญาเป็นเลิศ 
ความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ และด้านความเสียสละ และภาวะผู้นําตามทฤษฎีตะวันตก ได้แก่ ด้านภาวะผู้นํา
การเปลี่ยนแปลง การให้อิสรภาพในการทํางาน การกระตุ้นให้มีเจตคติท่ีดีในการทํางานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การเป็นแบบอย่างสันติภาพและสิทธิมนุษยชนและต้องการให้ผู้นํา 
มีความยุติธรรมเสมอภาคในการปฏิบัติงาน ต้องมีความกล้าหาญในการเปลี่ยนแปลง โดยนํามาซ่ึง
จริยธรรม การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนวัตกรรมเพ่ือความเหนือกว่าภายใต้การยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนตาม



 ๑๒๑ 

ความเหมาะสมกับสถานการณ์ของโรงเรียน อันนํามาซ่ึงความอยู่รอด รวมท้ังนอกจากน้ีผู้นําต้องรู้จัก
ใช้หลักพุทธธรรมในการสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่ตนเองด้วย 
 พระครูธรรมธรสายัณห์ ฐ ิตปุญฺโญ ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการในการเรียนการสอน
ธรรมศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ” การวิจัยครั้งน้ีมี
วัตถุประสงค์ (๑) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาอุปสรรคการบริหารจัดการในการเรียนการสอนธรรมศึกษา 
(๒) เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรม แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในการเรียนการสอน
ธรรมศึกษา (๓) เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการในการเรียนการสอนธรรมศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ 
 ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สําหรับการวิจัย
เชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ศึกษาวิจัยจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๒๐ คน และ
การสนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๐ รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการอรรถาธิบายและ
การพรรณนาความ สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน ๒๕๔ ชุด 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการวิจัย โดยใช้สถิติพรรณนาคือ
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า๑๔๓ 
 ๑. สภาพปัญหาอุปสรรคการบริหารจัดการในการเรียนการสอนธรรมศึกษา ได้แก่ 
บุคลากร ครูขาดขวัญและกําลังใจ ขาดความร่วมมือเพ่ือดําเนินการเรียนการสอนท่ีทันสมัยและ
เหมาะสมตามหลักสูตร ขาดวิสัยทัศน์ในการเรียนการสอนธรรมศึกษาท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
ขาดเทคนิคสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียน นอกจากนั้น สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนไม่เอ้ืออํานวย
เพราะวัตถุนิยมเข้ามาแทรกแซง การเงินงบประมาณ โรงเรียนแต่ละโรงเรียนมีจํานวนจํากัด  
ไม่เพียงพอกับการบริหารการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ งบประมาณเพื่อการจัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณ์ในการเรียนการสอนมีอยู่จํากัด ครูมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย วัสดุอุปกรณ์ เพ่ือการเรียน
การสอนธรรมศึกษาไม่เพียงพอกับปริมาณความต้องการของโรงเรียนแต่ละแห่ง การจัดการ แนวคิด
บุคลากรครูรุ่นเก่ากับครูรุ่นใหม่มีวิสัยทัศน์ไม่ตรงกัน เม่ือเป็นเช่นน้ันส่งผลให้การเรียนการสอนธรรม
ศึกษาขาดทีมงานและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีการงาน สําหรับสภาพปัญหาอุปสรรคการเรียนการ
สอนธรรมศึกษาตามความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 ๒. หลักพุทธธรรม แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในการเรียนการ
สอนธรรมศึกษา ได้แก่ หลักสัปปุริสธรรม ๗ เหมาะสมกับการครองตน ครองคน และครองงาน  

                                         
  ๑๔๓พระครูธรรมธรสายัณห์ ฐ ิตปุญฺโญ, “การบริหารจัดการในการเรียนการสอนธรรมศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



 ๑๒๒ 

ตามด้วยทฤษฎีการบริหารจัดการกล่าวคือการวางแผน การจัดองค์การ การบริหารบุคคล  
การอํานวยการ และการควบคุม 
 ๓. การบริหารจัดการในการเรียนการสอนธรรมศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ในกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ ผลจากการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน กล่าวคือด้านการวางแผน รัฐให้การสนับสนุนคณะสงฆ์ในการจัดการเรียน
การสอนธรรมศึกษาอย่างต่อเน่ือง ด้านการจัดองค์การ การกําหนดโครงสร้างให้เหมาะสมกับงาน
ภายในโรงเรียน ด้านการบริหารบุคคล การพัฒนาบุคลากรเพ่ิมพูนศักยภาพ แก้ไขข้อบกพร่องในการ
ปฏิบัติงานภายในโรงเรียน ด้านการอํานวยการ การมอบหมายภาระหน้าท่ีการงานให้แต่ละฝ่าย
ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ ผู้อํานวยโรงเรียนจะพิจารณางาน เห็นสมควรหรือไม่ ด้านการควบคุม 
การตรวจสอบ การติดตามผลการดําเนินงานท้ังบุคลากร การเงินงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อาคาร
สถานที่ของโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอนอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ  
 การเรียนการสอนธรรมศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ผลการวิจัยพบว่า ด้านธัมมัญญุตา 
คือความสัมพันธ์กับผู้ ใต้บังคับบัญชา ด้านอัตถัญญุตา คือส่งเสริมเปลี่ยนแปลงการทํางาน  
ด้านอัตตัญญุตา คือการวิเคราะห์การศึกษา ลดระยะเวลาการเรียนการสอน ด้านมัตตัญญุตา คือ
เทคนิคช่วยให้เด็กและเยาวชนมีความเจริญเติบโตทั้งสมองและจิตใจ ด้านกาลัญญุตา คือตรวจสอบ
การเปลี่ยนแปลงตามลําดับขั้นตอน ด้านปริสัญญุตา คือครูผู้สอนเข้ามาอบรมตามหลักศีลธรรม และ
ด้านปุคคลัญญุตา คือพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถของบุคลากร 
 สรุปได้ว่า งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ได้ทราบว่า 
การศึกษาแผนกธรรมเป็นเคร่ืองมือที่สําคัญอย่างย่ิงในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เนื่องจากเป็น
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคล โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม การสืบ
สานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจาก
สภาพแวดล้อม การเรียนรู้ปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง การศึกษาจึงเป็นกระบวนการ
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน ท้ังน้ีการศึกษาจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาคน
พัฒนาประเทศเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับการกําหนดนโยบายซ่ึงเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ การศึกษาถูกให้ความหมายในฐานะเป็นเครื่องมือสําคัญในการ
พัฒนาประเทศ 
 ผู้บริหาร มีความรับผิดชอบในการส่งเสริมการเรียนรู้ นําหลักสูตรนักธรรมไปสู่การเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ผู้สอนมีความรับผิดชอบการเรียนการสอนโดยตรง โดยการจัด
เตรียมการเรียนการสอน ส่งเสริมโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะ เน้นการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ รวมทั้งการทําความเข้าใจ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงสิ่งที่เรียนในกลุ่มสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมกับการเรียนกลุ่มอ่ืนๆ การพัฒนาอาจารย์คือการส่งเสริมปัจจัยให้ความรู้



 ๑๒๓ 

ความสามารถ มีทักษะในการเรียนการสอนและการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ  
  ผู้เรียน รับผิดชอบการเรียนการสอนท้ังนักธรรมและธรรมศึกษา เข้าใจโครงสร้างและ
หน้าท่ีการเรียนการสอน สามารถนําความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง รวมทั้งเรื่องความเสมอภาค 
ความยุติธรรมและความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมสิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในสังคม 
นักเรียนและเยาวชนจําเป็นต้องศึกษานักธรรมเพ่ือให้เข้าใจหลักธรรมและสังคมโลกที่ซับซ้อน สามารถ
รู้และเข้าใจสังคมและสิ่งแวดล้อม สําหรับเป้าหมายการศึกษานักธรรมคือคาดหวังที่ผู้เรียนเป็น
พลเมืองดี มีความรู้คู่กับคุณธรรม การเรียนการสอนแผนกธรรมมีส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการวางแผน 
การจัดองค์การ การช้ีนํา และการควบคุมทรัพยากรท้ังปวง การเรียนการสอนเน้นการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติเชิงพุทธ การสงเคราะห์การเรียนการสอนให้มีการพัฒนามีองค์ความรู้ท่ีชัดเจน การมีส่วนร่วม
การเปลี่ยนแปลงพัฒนาการเรียนการสอนไปสู่ศีลธรรม 
  ผู้สนับสนุนหรือเจ้าภาพ มีความรับผิดชอบในการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียน
การสอนแผนกธรรม ผู้สนับสนุนมีส่วนสําคัญอย่างย่ิงต่อกระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียน
การสอนแผนกธรรม เพ่ือให้กําลังใจ ให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ ช่วยเหลือสงเคราะห์อนุเคราะห์ กระตุ้น
เตือน ให้คําปรึกษา การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นปัญหาการเรียนการสอนให้ทราบ
แนวทางท้ังจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหาอุปสรรค 
 

๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 งานวิจัยเร่ือง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม 
แผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร” ผู้วิจัย ได้ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพทั่วไปและปัญหา
อุปสรรคการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม หลักพุทธธรรม แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษา
พระปริยัติธรรม แผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเป็นต้น จึงได้กําหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) ดังต่อไปน้ี 
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แผนภาพที่ ๒.๑๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

สภาพท่ัวไปและปัญหาอุปสรรค 
การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม 

แผนกธรรม 

หน้าที่การบริหารจัดการ 
๑. การวางแผน 
๒. การจัดองค์การ 
๓. การชี้นํา/ภาวะผู้นํา 
๔. การควบคุม 

หลักอิทธิบาทเพ่ือการบริหาร 
๑. ฉันทะ ความพอใจ 
๒. วิริยะ ความเพียร 
๓. จิตตะ ความตั้งใจ 
๔. วิมังสา การตรวจสอบ 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการ 
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 

ของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จ 

๑. คน/บุคลากร 
๒. งบประมาณ/การเงิน 
๓. วัสดุอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ 
๔. การจัดการ/วิธีการ 

การบูรณาการ 



บทท่ี ๓ 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 งานวิจัยเร่ือง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม 
แผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร” ผู้วิจัย ได้กําหนดวิธีดําเนินการวิจัยประกอบด้วยรูปแบบ
การวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และ 
การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นต้น ผู้วิจัย จักได้นําเสนอข้อมูลตามลําดับขั้นตอนการศึกษา ดังต่อไปน้ี 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒ ประชากรและผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 
  ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ผู้วิจัย ได้ศึกษาวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ท้ังเชิงคุณภาพและ 
เชิงปริมาณ ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
   ๓.๑.๑ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
   งาน วิ จั ย เ ชิ งคุณภาพ  (Qualitative research) ศึ กษา เอกสาร  ( Documentary 
research) สัมภาษณ์เ ชิงลึก  ( In-depth interview) และสนทนากลุ่มเฉพาะ  (Focus Group 
Discussion) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก
ธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร 
 ๓.๑.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ  
 งานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) 
ข้อมูลใช้สถิติพรรณนา กล่าวคือค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการ
จัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร 
 

๓.๒ ประชากรและผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลสําคัญ โดยแบ่งเป็นกลุ่มคือกลุ่มผู้ให้การสัมภาษณ์ 
การสนทนากลุ่มเฉพาะ และกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม ดังต่อไปน้ี 
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 ๓.๒.๑ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
  ผู้วิจัยได้กําหนดประชากรและผู้ให้ข้อมูลสําคัญ คือการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
research) ผู้วิจัยศึกษาเอกสาร (Documentary research) สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๙ รูป/คน 
  ๑. พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ (วิรัช วิโรจโน) เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร 
  ๒. พระเมธีธรรมประนาท (ปรีชา ปฏิภาณเมธี) เจ้าคณะอําเภอเมืองพิจิตร 
  ๓. พระครูโพธิธรรมานุรักษ์ (นา ขนฺติโก) เจ้าคณะอําเภอโพธ์ิประทับช้าง 
  ๔. พระปิฎกคุณาภรณ์ (สวี กิตฺติวณฺโณ) เจ้าคณะอําเภอทับคล้อ  
  ๕. พระครูพิบูลประชานาถ (สมบูรณ์ ปภากโร) เจ้าคณะอําเภอวังทรายพูน  
  ๖. พระครูวิรุฬห์ธรรมาภิรัต (สมบุญ ทตฺตวณฺโณ) เจ้าคณะอําเภอโพทะเล  
  ๗. พระครูพิสิฐคณาภิรักษ์ (สุพจน์ พุทฺธญาโณ) เจ้าคณะอําเภอบางมูลนาก 
  ๘. พระครูสิริสุตโสภณ (จําเนียร จนฺทโสภโณ) เจ้าคณะอําเภอดงเจริญ  
  ๙. พระครูพิทักษ์ธรรมวิมล (ศรีสุข ปภสฺสโร) เจ้าคณะอําเภอบึงนาราง  
  ๑๐. พระครูพิเชฏฐ์อรรถกิจ (สมเดช เตชเชฏฺโฐ) เจ้าคณะอําเภอสากเหล็ก 
  ๑๑. พระครูวิรุฬห์ปุญญากร (บุญปลูก อาภากโร) เจ้าคณะอําเภอสามง่าม 
  ๑๒. พระครูพิศาลธรรมวุฒิ (สมศักด์ิ ธมฺมวุฑฺโฒ) เจ้าคณะอําเภอวชิรบารมี 
  ๑๓. พระครูพิพัฒน์สิริมงคล (สนอง สิริมงฺคโล) เจ้าคณะอําเภอตะพานหิน 
  ๑๔. นายประพันธ์ ต้ันวัฒนา ผู้ อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาประจํา 
จังหวัดพิจิตร 
  ๑๕. ดร.นฎกร ป่ินสกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง  
  ๑๖. นายธนทัย คํากลาง วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร  
  ๑๗. นางอรสา เปรมฤดีเลิศ รองผู้อํานวยการโรงเรียนตะพานหิน 
  ๑๘. นายประไพ ตะสี ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านย่านยาว  
  ๑๙. ดร.นพวรรณ์ ไชยชนะ ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล 
 การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๙ รูป/คน 
  ๑. พระศรีวิกรมมุนี (จันทราวุฒิ วชิรเมธี) รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรฝ่ายการศึกษา 
  ๒. พระมหาเมธี จนฺทวํโส รองเจ้าคณะอําเภอเมืองพิจิตร 
  ๓. พระมหายุทธพล ญาณวิมโล เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรฝ่ายการศึกษา 
  ๔. พระมหาอําพร อิทฺธิญาโณ เลขานุการเจ้าคณะอําเภอทับคล้อ 
  ๕. พระครูวิลาสรัตนรังสี (สง่า รตนวณฺโณ) เจ้าคณะตําบลห้วยเกตุ 
  ๖. ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ อาจารย์ประจําสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช



 ๑๒๗ 

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  ๗. ดร.เลิศ มีช้าง ผู้อํานวยการศูนย์บริหารการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
  ๘. นางยุพาพิน ตาลเลี้ยง วัฒนธรรมชํานาญการ 
  ๙. นางสุพรรณ มีบัวทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ ตะพานหิน 
 ๓.๒.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ 
 งานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามแก่บุคลากร 
เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สังกัดอยู่ในจังหวัดพิจิตร จํานวน 
๓๑๐ รูป/คน๑ 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี สังกัดอยู่ในจังหวัดพิจิตร 
โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) ขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยการเปิดตารางกลุ่มตัวอย่าง
ของเครจซ่ีและมอร์แกน๒ (Krejcie and Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน ๑๖๙ รูป/คน 
 
ตารางท่ี ๓.๑ จํานวนกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

บุคคลากร ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
ผู้บริหารโรงเรยีน ๖๐ ๕๒ 
อาจารย์สอนในโรงเรียน ๑๑๐ ๘๖ 
เจ้าหน้าท่ีในโรงเรียน ๑๔๐ ๑๐๓ 

สรุปรวม ๓๑๐ ๑๖๙ 

 

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ ใ ช้ในการวิจัย ผู้ วิ จัย ได้ดําเนินการสร้างเครื่องมือเพ่ือการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังต่อไปน้ี 
  ๓.๓.๑ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 งานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยเป็นแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)  

                                         
  ๑สํานักงานเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ข้อมูลสถิติการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม, (พิจิตร : 
วัดท่าหลวง, ๒๕๕๘), หน้า ๑๒๔. 
  ๒ธานินทร์ ศิลป์จารุ, การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ, (กรุงเทพมหานคร : บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี
๒๕๕๒), หน้า ๔๙. 



 ๑๒๘ 

ของผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) ลักษณะการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 
Interview) เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก
ธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ตามลําดับขั้นตอน ดังต่อไปน้ี 
  ๑. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
  ๒. กําหนดกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
 ๓. สร้างเครื่องมือแบบสัมภาษณ์ตามระเบียบวิธีวิจัย  
 ๔. นําเสนอเคร่ืองมือแบบสัมภาษณ์ 
 ๕. ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือแบบสัมภาษณ์  
  ๖. จัดพิมพ์เครื่องมือแบบสัมภาษณ์ฉบับท่ีสมบูรณ์ และนําไปใช้จริงเพ่ือเก็บข้อมูลผู้ให้
ข้อมูลสําคัญ 
 ๓.๓.๒ การวิจัยเชิงปรมิาณ 
 แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการใช้สํารวจข้อมูลแบบมีโครงสร้าง 
เพ่ือศึกษาบุคลากรในสํานักเรียนท่ีมีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการ
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ผู้วิจัย สร้างเครื่องมือเพ่ือการวิจัย
ตามลําดับขั้นตอน ดังต่อไปน้ี 
  ๑. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี หลักพุทธธรรม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
  ๒. กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยเพ่ือการสร้างแบบสอบถาม 
 ๓. นําเสนอโครงร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และนําเสนอให้
ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) แบบสอบถาม แล้วนํามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
รายข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) และปรับปรุงแก้ไข
เครื่องมือตามข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญ จํานวน ๕ ท่าน ดังต่อไปน้ี 
  (๑) พระครูปริยัติกิตติธํารง, ผศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 
  (๒) อาจารย์ ดร.พิเชฐ ท่ังโต ผู้ อํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  (๓) ผศ.ดร.เติมศักด์ิ ทองอินทร์ อาจารย์ประจําภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  (๔ )  อาจาร ย์  ดร . บุษกร  วัฒนบุตร  อาจาร ย์ประ จําภาค วิชารั ฐศาสตร์  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  (๕) อาจารย์ ดร.สุภกิจ โสทัด อาจารย์พิเศษภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย         



 ๑๒๙ 

 ๔. นําเครื่องมือที่ตรวจสอบแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรท่ีไม่ได้เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน ๓๐ รูป เพ่ือหาค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยการหาค่าแอลฟา (Crobach’s 
Alpha) ของความเช่ือม่ันตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ ๐.๘๖๖ 
  ๕. ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือการวิจัยตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  ๖. จัดพิมพ์เคร่ืองมือการวิจัยให้เป็นฉบับที่สมบูรณ์สําหรับนําไปใช้จริงต่อไป 
 

๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ผู้วิจัย ได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม ตามลําดับขั้นตอน ดังต่อไปน้ี 
 ๓.๔.๑ งานวิจัยเชิงคุณภาพ 
  งานวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 ๑. การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ หนังสือพระไตรปิฎก และบุคลากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 ๒. การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ วิทยานิพนธ์ หนังสือวารสาร เอกสาร สิ่งตีพิมพ์และ
ส่ืออีเล็คโทรนิคเป็นต้น 
 ๓. ขอหนังสือนําจากผู้อํานวยการการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๙ รูป/คน  
เพ่ือขอสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๔. ขอหนังสือนําจากผู้อํานวยการการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๙ รูป/คน เพ่ือขอ
สนทนากลุ่มเฉพาะ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๕. ผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยตนเอง 
 ๓.๔.๒ งานวิจัยเชิงปริมาณ 
   ง าน วิ จั ย เ ชิ งปริ ม าณ  (Quantitative Research) การ เก็ บ ร วบรวมข้ อ มู ลจาก
แบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยได้ดําเนินการ ดังต่อไปน้ี 
 ๑. ขอหนังสือนําจากผู้อํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือขอเชิญคณาจารย์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
เครื่องมือแบบสอบถาม จํานวน ๕ คน 
 ๒. ขอหนังสือนําจากผู้อํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือขอทดสอบแจกแบบสอบถาม จํานวน ๓๐ 
ชุด (Try Out) กับกลุ่มประชาการท่ีไม่ใช่ตัวอย่าง เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 



 ๑๓๐ 

   ๓. ขอหนังสือนําจากผู้อํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือขอแจกแบบสอบถามแก่บุคลากร จํานวน 
๑๖๙ รูป/คน จากประชากรจํานวน ๓๑๐ รูป/คน เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๔. ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
 

๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัย มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 ๓.๕.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร 
การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลแบบอรรถาธิบายและพรรณนาความ 
ตามลําดับขั้นตอน  
 ๓.๕.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
  ผู้วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) จากแบบสอบถามโดยใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัย โดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 
เพ่ืออธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและพรรณนาความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ ต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมของ
คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร สถิติท่ีใช้คือค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) นอกจากน้ัน เกณฑ์การแปลผล ค่าเฉลี่ย
การแปลความหมาย ดังต่อไปน้ี 
  ๑.๐๐ - ๑.๔๙ หมายถึงมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  ๑.๕๐ - ๒.๔๙ หมายถึงมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
  ๒.๕๐ - ๓.๔๙ หมายถึงมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
  ๓.๕๐ - ๔.๔๙ หมายถึงมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
  ๔.๕๐ - ๕.๐๐ หมายถึงมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด๓  

                                         
  ๓พระมหาอํานาจ ปวฑฺฒโน ,  “การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริ ยัติธรรม”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



บทท่ี ๔ 
ผลการวิจัย 

 
 ผลการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม แผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร” ผู้วิจัย ได้ศึกษาแบบผสานวิธี (Mixed Methods 
research) ท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ คือ สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 
ผู้ วิ จัย ได้ศึกษาเอกสาร  (Documentary research) สัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interview) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๙ รูปหรือคน และสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๙ รูปหรือคน นอกจากน้ัน การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ผู้วิจัย ได้แจกแบบสอบถาม ๑๖๙ ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัย โดยใช้
สถิติกล่าวคือค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ดังน้ัน ผู้วิจัย จักได้นําเสนอข้อมูลการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ ตามลําดับขั้นตอน ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  ๔.๑ สภาพท่ัวไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 
  ๔.๒ หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 
  ๔.๓ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม
ของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร 
  ๔.๔ การสนทนากลุ่มเฉพาะ 
  ๔.๕ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
  ๔.๖ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 

๔.๑ สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 
 ผลการ วิจัย เ ชิงคุณภาพ  (Qualitative research) ผู้ วิ จัย  ไ ด้ศึกษาจากเอกสาร 
(Documentary research) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๙ 
รูปหรือคน ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ซ่ึงการเรียนการสอน
เป็นวิธีการสําคัญอย่างย่ิงต่อการเสริมสร้างพัฒนาสติปัญญาแก่พระภิกษุ สามเณร เด็กและเยาวชนใน
ยุคปัจจุบัน เน่ืองจากการเรียนการสอนให้ความสําคัญกับการเรียน เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถ สอดคล้องตามหลักสูตรนักธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มท่ี ดังน้ัน การจัดการ
ศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ย่อมมีปัญหาแล้วแต่กรณี เช่น ด้านบุคลากร (Man) ภายใน
โรงเรียน ซ่ึงคนปัจจัยตัวแรกที่ส่งผลต่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพหรือล้มเหลว ด้าน



 ๑๓๒ 

งบประมาณ (Money) เป็นปัจจัยตัวท่ีสองท่ีส่งผลต่อการเรียนการสอนเช่นเดียวกัน ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
(Material) เป็นปัจจัยตัวท่ีสามท่ีส่งผลต่อการเรียนการสอน และด้านการจัดการ (Management) 
เป็นปัจจัยตัวท่ีสี่ท่ีมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการเรียนการสอนให้ประสบความสําเร็จหรือไม่ ซ่ึงในการ
ศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนท่ีจริง ได้ไปสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๙ รูปหรือคน 
เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล จึงได้ต้ังประเด็นคําถามตามลําดับขั้นตอน เพ่ือศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงมี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 
  ๔.๑.๑ สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคด้านบุคลากร 
 ประเด็นคําถามว่า “สภาพท่ัวไปและปัญหาอุปสรรคด้านบุคลากร (Man) มีจุดอ่อน
อย่างไรบ้าง” ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้สัมภาษณ์เพ่ือประโยชน์เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย ดังต่อไปน้ี 
  ๑. ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างเต็มท่ีตลอดมา สําหรับ
ปัญหาจํานวนผู้ศึกษาน้อยลง เพราะสาเหตุสําคัญมาจากเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองการปกครอง แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ โอกาส สร้างโอกาส เน้นความสําคัญกับ
กระบวนการเรียนการสอนให้ดีให้เหมาะสมกับปัจจุบัน และผู้บริหารต้องมีการปรับทัศนวิสัยให้กว้าง๑  
  ๒. บุคลากร คือผู้อํานวยการโรงเรียนควรจะต้องกําหนดกรอบและดําเนินการสรรหา
บุคคลและการรักษาบุคคลไว้ ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร เพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือ 
ส่งเสริมขวัญและกําลังใจ ความซ่ือสัตย์ต่อภาระหน้าท่ีการงาน การประสานงานทุกฝ่าย เป็นกิจกรรม
ท่ีสําคัญของการบริหารการศึกษา เพราะเป็นการประกันถึงความสัมพันธ์บุคลากรภายในอย่างใกล้ชิด 
และการผสมผสานของกิจกรรมขององค์การให้ตรงเป้าหมาย๒ 
  ๓. การใช้ศาสตร์และศิลป์ของบุคคลต้ังแต่ ๒ คนขึ้นไป ร่วมมือกันดําเนินกิจกรรม หรือ
ทํางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอาศัยกระบวนการและทรัพยากรอย่างประหยัด ผู้บริหารจะ
บริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพได้ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องทฤษฎีการบริหาร เพ่ือจะได้นํา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการทํางานและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารท่ีประสบความสําเร็จคือผู้ท่ี
สามารถประยุกต์เอาศาสตร์การบริหารไปใช้ได้อย่างมีศิลปะเพ่ือการบริหารบุคคล๓ 
  ๔. จัดให้มีการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน และจัดอุปสมบทหมู่ เพ่ือให้การศึกษา
หลักธรรม ซ่ึงเป็นวิธีการหน่ึงเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษานักธรรม ผู้บริหารควรจะ
ส่งเสริมการเรียนการสอน คือการพัฒนาบุคลากรท้ังครู อาจารย์ทางการศึกษาแผนกธรรม ส่งเสริม

                                         
  ๑สัมภาษณ์ พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ (วิรัช วิโรจโน), เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๑ กันยายน ๒๕๕๗. 
  ๒สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมประนาท (ปรีชา ปฏิภาณเมธี), เจ้าคณะอําเภอเมืองพิจิตร, ๑๐ มกราคม 
๒๕๕๘. 
  ๓สัมภาษณ์ พระครูโพธิธรรมานุรักษ์ (นา ขนฺติโก), เจ้าคณะอําเภอโพธ์ิประทับช้าง, ๑๑ กันยายน 
๒๕๕๗. 



 ๑๓๓ 

การศึกษาวิจัย และการพัฒนาระบบการศึกษาอย่างต่อเน่ือง สร้างบุคลากรใหม่ๆ โดยเน้น
ประสิทธิภาพ สนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองด้วยความเสียสละ
เพ่ือรักษาศิลปวัฒนธรรมไทย๔ 
  ๕. แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ควรจะมีมาตรการท่ีชัดเจนต่อนักเรียน นักศึกษา 
เป็นทรัพยากรสําคัญต่อการศึกษานักธรรม สิ่งท่ีพร้อมท่ีจะเป็นเคร่ืองจูงใจให้กับนักเรียน นักศึกษา 
เช่น มีประกาศนียบัตรรับรองการศึกษา มีรางวัลเป็นเคร่ืองจูงใจ สร้างความสนใจใฝ่ธรรมะ สร้างสิ่ง
ท่ีดึดดูดใจให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานักธรรม ผู้บริหารควรจะ
กําหนดทิศทางการศึกษาให้ดี คือผู้ท่ีเข้ามาศึกษาจะได้พิจารณาความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการพัฒนาครู อาจารย์ นักเรียนได้รับการอบรมตามหลักสูตรการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ๕ 
 ๖. นโยบายการพัฒนาศาสนศึกษาและบุคลากร ผู้บริหารควรจะเร่งรัด ส่งเสริม 
สนับสนุน การผลิตและพัฒนาบุคลากรและวิทยากรให้มีความรู้ความเข้าใจศาสนธรรมอย่างท่องแท้ 
และสามารถเผยแผ่ศาสนธรรมที่แท้จริง เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจของประชาชน และการพัฒนา
สังคมโดยส่วนร่วม รวมท้ังมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการทางศาสนา๖ 
  ๗. บุคลากรทุกระดับทุกประเภทควรจะได้รับการพัฒนาอย่างท่ัวถึง ต่อเน่ืองและ 
มีคุณภาพ เป็นท่ีเลื่อมใสศรัทธาของประชาชน เป็นผู้นําด้านการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างแท้จริง  
มีองค์การกําหนดแผนการ กระบวนการพัฒนาบุคลากรทุกระดั ทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเกี่ยวกับการจัดการศาสนศึกษา ระบบศาสนศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ท้ังด้าน
หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษา การบริหารจัดการ การพัฒนารูปแบบสื่อ 
คู่มือการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ สถาบันพัฒนาศาสนศึกษาและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพ ประชาชนมีโอกาสได้รับการศึกษาวิชาการศาสนามากข้ึน๗ 
  ๘. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มีคุณภาพทั่วถึงต่อเน่ือง 
เพ่ือให้ผู้บริหารสถาบันศาสนามีความรู้ความเข้าใจ การดําเนินศาสนกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ให้บุคลากรและวิทยากรมีความรู้ความเข้าใจในศาสนธรรมที่แท้จริง เพ่ือนําไปเผยแผ่พัฒนาจิตใจของ
ประชาชน พัฒนาสังคมโดยส่วนรวม ให้ประชาชนผู้อุปถัมภ์มีความรู้ความเข้าใจ มีบทบาทหน้าท่ี

                                         
  ๔สัมภาษณ์ พระปิฎกคุณาภรณ์ (สวี กิตฺติวณฺโณ) เจ้าคณะอําเภอทับคล้อ, ๕ กันยายน ๒๕๕๗. 
  ๕สัมภาษณ์ พระครูพิบูลประชานาถ (สมบูรณ์ ปภากโร), เจ้าคณะอําเภอวังทรายพูน, ๑๔ กันยายน 
๒๕๕๗. 
  ๖สัมภาษณ์ พระครูวิรุฬห์ธรรมาภิรัต (สมบุญ ทตฺตวณฺโณ), เจ้าคณะอําเภอโพทะเล, ๑๘ กันยายน 
๒๕๕๘. 
  ๗สัมภาษณ์ พระครูพิสิฐคณาภิรักษ์ (สุพจน์ พุทฺธญาโณ), เจ้าคณะอําเภอบางมูลนาก, ๒๑ กันยายน 
๒๕๕๘. 



 ๑๓๔ 

เหมาะสมในการสนับสนุนกิจการศาสนา ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมครู อาจารย์ วิทยากร เพ่ือทํา
หน้าท่ีเป็นผู้สอนศาสนาธรรมในสถานศึกษาอย่างกว้างขวาง๘ 
  ๙. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง โดยการ
ร่วมมือระหว่างฝ่ายอาณาจักร ศาสนจักร และประชาชน ดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
รูปแบบส่ือและคู่มือในการพัฒนาบุคลากร โดยการร่วมมือของฝ่ายอาณาจักร ศาสนจักร และ
ประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาศาสนศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ท้ังด้านหลักสูตร 
กระบวนการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษา การบริหารจัดการ ดําเนินการ ส่งเสริมสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาบุคลากรอย่างกว้างขวาง๙ 
  ๑๐. ส่งเสริมสนับสนุน เพ่ือนําไปพัฒนาจิตใจของประชาชน และสังคม เยาวชนและ
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม ตระหนักถึงคุณค่าศาสนธรรม นําหลักธรรมไปประพฤติ
ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน มีหนังสือและสื่อรูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับศาสนธรรมที่ง่ายต่อการเข้าใจ เพ่ือให้
ประชาชนได้ศึกษาหาความรู้ได้อย่างกว้างขวาง มีการปฏิบัติศาสนพิธีท่ีถูกต้อง เหมาะสมตามหลัก
ศาสนา รวมท้ังการปฏิบัติพิธีกรรมได้รับการสอดส่องดูแลมิให้ขัดต่อหลักศาสนาและศีลธรรมอันดีงาม 
ครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา สื่อมวลชนให้การสนับสนุนและร่วมมือในการเผยแผ่ศาสนธรรมอย่าง
กว้างขวาง๑๐ 
 ๑๑. ผู้บริหารท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับของคนในชุมชนและได้รับความศรัทธาจากคนใน
ชุมชนที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ บุคคลมีความมุ่งม่ันและพร้อมท่ีจะเสียสละแรงกาย
แรงใจมาร่วมกันทํางานโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ครูฆราวาสและพระสงฆ์จํานวนเพียงพอและ
เป็นครูท่ีมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน โดยมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน  
ท่ีสามารถเอ้ืออํานวยการสอนธรรมศึกษาให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน๑๑ 
  ๑๒. กระบวนการเรียนการสอน ครูผู้สอนไม่เพียงพอ มักใช้ระบบพ่ีสอนน้อง ครูขาด
ความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึง ขาดประสบการณ์ ไม่สามารถประยุกต์ใช้กับสภาพจริง ขาดการศึกษา
อบรม ขาดขวัญและกําลังใจ ครูผู้สอนควรจะเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ มีคุณวุฒิ มีประสบการณ์
ทางโลกด้วย เพ่ือสามารถเช่ือมโยงเหตุการณ์ในปัจจุบัน เปรียบเทียบ อธิบาย และประยุกต์ใช้ และ

                                         
  ๘สัมภาษณ์ พระครูสิริสุตโสภณ (จําเนียร จนฺทโสภโณ), เจ้าคณะอําเภอดงเจริญ, ๒๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘. 
  ๙สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ธรรมวิมล (ศรีสุข ปภสฺสโร), เจ้าคณะอําเภอบึงนาราง, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘. 
  ๑๐สัมภาษณ์ พระครูพิเชฏฐ์อรรถกิจ (สมเดช เตชเชฏฺโฐ), เจ้าคณะอําเภอสากเหล็ก, ๒ ตุลาคม 
๒๕๕๘. 
  ๑๑สัมภาษณ์ พระครูวิรุฬห์ปุญญากร (บุญปลูก อาภากโร), เจ้าคณะอําเภอสามง่าม, ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๕๘. 



 ๑๓๕ 

ควรอบรมวิชาครู พัฒนาเทคนิคการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าใจอย่างแท้จริง อีกทั้งเสริมสร้าง
ขวัญกําลังใจแก่ครูผู้สอน๑๒ 
  ๑๓. โรงเรียนพระปริยัติธรรม เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษาให้แก่
เด็ก และเยาวชน ตามกฎเกณฑ์ในพระราชบัญญัติการศึกษา โดยเป็นหน่วยงานระดับที่สามารถทําให้
นโยบายของรัฐเห็นผลการปฏิบัติท่ีเป็นจริง มีหน่วยงานระดับท่ีสูงกว่ารับผิดชอบร่วมกันทั้งในระดับ
กรม จังหวัด อําเภอ ถึงแม้ว่าจะมีหน่วยงานหลายหน่วยงาน และหลายระดับรับผิดชอบร่วมกันในการ
จัดการศึกษา แต่ละโรงเรียนพระปริยัติธรรม ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่สําคัญย่ิง เพราะเป็นหน่วย
ปฏิบัติการ ซ่ึงผลของการจัดการศึกษาจะเกิดขึ้นท่ีสถานศึกษา ผู้บริหารจึงเป็นผู้ท่ีมีบทบาทสําคัญ 
และมีส่วนร่วมรับผิดชอบอย่างใกล้ชิดต่อการศึกษา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ เพราะความสําเร็จของ
การบริหารสถานศึกษาขึ้นอยู่กับผู้บริหารเป็นสําคัญ๑๓ 
  ๑๔. แนวทางการศึกษาในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก
ธรรม ก็คือการวางแผนอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร ส่งเสริมบุคลากรได้เข้าใจวิธีการศึกษาของคณะ
สงฆ์ เพ่ือให้มีบุคลากรเพ่ิมขึ้นในการศึกษาแผนกธรรมเชิงบูรณาการ๑๔ 
  ๑๕. ขาดความชัดเจนในการเปล่ียนแปลงตําแหน่งหน้าที่บุคลากร การกํากับและการรักษา
วินัยของบุคลากร ขาดความรอบคอบในการสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือกบุคลากร ดําเนินการสรรหาเพื่อ
บรรจุบุคลากร ขาดการประเมินผล ติดตามการทํางานของบุคลากรไม่ชัดเจน ไม่ต่อเนื่อง การโยกย้าย
บุคลากรไปบรรจุงานอ่ืนๆ ทําให้งานไม่ราบรื่นเท่าที่ควร ขาดความต่อเน่ือง บุคลากรที่บรรจุใหม่ยังไม่มี
ความชํานาญ บุคลากรรับผิดชอบหลายหน้าท่ีเกินไป๑๕ 
 ๑๖. ผู้บริหาร คือเจ้าสํานักศาสนศึกษา อาจารย์ใหญ่ และผู้ให้การสนับสนุนสํานักศาสน
ศึกษา ต้องให้การส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง จริงจัง ผู้สอนมีมานะมุ่งม่ันท่ีจะจัดการและ
ดําเนินการเรียนการสอน ให้มีความเจริญก้าวหน้า มีประสิทธิผล อาจารย์ใหญ่เป็นบุคลากรสําคัญของ
การจัดการเรียนการสอนในฐานะผู้ดําเนินการ ต้องต้ังใจบริหารจัดการเพ่ือให้สํานักศาสนศึกษามีความ

                                         
  ๑๒สัมภาษณ์ พระครูพิศาลธรรมวุฒิ (สมศักดิ์ ธมฺมวุฑฺโฒ), เจ้าคณะอําเภอวชิรบารมี, ๓๐ ตุลาคม 
๒๕๕๘. 
  ๑๓สัมภาษณ์ พระครูพิพัฒน์สิริมงคล (สนอง สิริมงฺคโล), เจ้าคณะอําเภอตะพานหิน, ๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘. 
  ๑๔สัมภาษณ์ นายประพันธ์ ต้ันวัฒนา, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดพิจิตร, 
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
  ๑๕สัมภาษณ์ ดร.นฎกร ปิ่นสกุล, โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง, ๖ มีนาคม ๒๕๕๙. 



 ๑๓๖ 

ม่ันคง เจริญก้าวหน้า มีคุณภาพ โดยการจัดกิจกรรม การวางแผน การจัดองค์การ การจูงใจการ
ควบคุมทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรวัตถุ ให้บรรลุเป้าหมายที่พึงประสงค์๑๖ 
  ๑๗. บุคคลที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนามีความบกพร่อง ย่อหย่อน 
ไม่เอาใจใส่ต่อศาสนกิจด้านการศึกษาเท่าท่ีควร มิได้ปรับปรุงระบบการศึกษา ความรับผิดชอบให้
เหมาะสมกับยุคสมัย ผู้ท่ีเกี่ยวข้องควรจะหันมาทบทวนข้อบกพร่องต่างๆ พร้อมท้ังมองกว้างไกลถึง
สภาพความเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นไป๑๗ 
  ๑๘. ครูผู้สอนเป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม 
เพราะผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียน เป็นผู้กําหนดบรรยากาศการเรียนการสอนแต่ละครั้ง  
ถ้าสํานักศาสนศึกษามีผู้สอนที่มีคุณภาพ ผลของการเรียนการสอนก็จะมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนเป็น
บุคลากร เป็นปัจจัยสําคัญในการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม เพราะสํานักศาสนศึกษาจะมีคุณภาพ
หรือไม่จะดูท่ีจํานวนผู้เรียนและจํานวนผู้สอบได้แต่ละปี เป็นตัวกําหนด ผู้ให้การสนับสนุนคือศรัทธา
ประชาชนที่ให้การอุปถัมภ์บํารุงพระพุทธศาสนาและพระภิกษุ สามเณร ผู้ศึกษา โดยการถวายอาหาร
บิณฑบาต ปัจจัยไทยธรรม เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม ท้ังโดยตรงและโดยอ้อม๑๘ 
  ๑๙. ผู้เรียนขาดโอกาสทางการศึกษา มีความแตกต่างทางสังคมและเศรษฐกิจ พ้ืนฐานความรู้
ของผู้เรียนมีความแตกต่าง ผู้เรียนแผนกธรรมเกิดความล้าทางการศึกษา ผู้เรียนอยู่ห่างไกลจากครอบครัว 
ผู้บริหารมีความรู้และทักษะไม่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารมีภาระงานอ่ืนมากทําให้ไม่มีเวลาในการ
บริหารจัดการเพียงพอ ครูขาดความม่ันคง ความก้าวหน้าทางด้านอาชีพ ขวัญและกําลังใจเสีย ไม่ได้รับ
สวัสดิการที่ควรจะได้ ไม่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในกระบวนการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม
และเท่าเทียม มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งจนทําให้เกิดภาวะสมองไหล ไปอยู่หน่วยงานอ่ืนท่ีม่ันคงกว่าเดิม
๑๙ 
  สรุปได้ว่า ผู้บริหารควรจะต้องกําหนดกรอบและดําเนินการสรรหาบุคคลและการรักษา
บุคคลไว้ เพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือ ส่งเสริมขวัญและกําลังใจ ความซ่ือสัตย์ต่อภาระหน้าท่ีการงาน 
การประสานงานทุกฝ่าย สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางศาสนาทุกระดับทุกประเภทให้มีคุณภาพ
ท่ัวถึงและต่อเน่ือง เพ่ือให้ผู้บริหารสถาบันศาสนามีความรู้ความเข้าใจ การดําเนินศาสนกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมครู อาจารย์ วิทยากร เพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอนศาสนา
ธรรมในสถานศึกษาอย่างกว้างขวาง 

                                         
  ๑๖สัมภาษณ์ นายธนทัย คํากลาง, วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร, ๘ มีนาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๗สัมภาษณ์ นางอรสา เปรมฤดีเลิศ, รองผู้อํานวยการโรงเรียนตะพานหิน, ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
  ๑๘สัมภาษณ์ นายประไพ ตะสี, ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านย่านยาว, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
  ๑๙สัมภาษณ์ ดร.นพวรรณ์ ไชยชนะ, ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล, ๑๙ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘. 



 ๑๓๗ 

 บุคคลที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนายังคงมีความบกพร่อง ย่อหย่อน  
ไม่เอาใจใส่ต่อการศึกษาเท่าท่ีควร ไม่ได้ปรับปรุงระบบการศึกษาให้เหมาะสมกับยุคสมัย ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ควรจะหันมาทบทวนข้อบกพร่องต่างๆ พร้อมทั้งมองถึงสภาพความเปลี่ยนแปลง ซ่ึงปัจจุบันครูผู้สอนไม่
เพียงพอ ครูขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดประสบการณ์ ไม่สามารถประยุกต์ใช้กับสภาพจริง  
ขาดการศึกษาอบรม ขาดขวัญและกําลังใจ  
  ครูผู้สอน ควรจะเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ ครูผู้สอนเป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการ
จัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม เพราะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ เป็นผู้กําหนดบรรยากาศการเรียน
การสอนแต่ละครั้ง ถ้าสํานักศาสนศึกษามีผู้สอนท่ีมีคุณภาพ ผลของการเรียนการสอนก็จะมี
ประสิทธิภาพ ผู้เรียนเป็นบุคลากรเป็นปัจจัยสําคัญในการเรียนการสอน เพราะสํานักเรียนจะมี
คุณภาพหรือไม่ ดูที่จํานวนผู้เรียน จํานวนผู้สอบได้แต่ละปีเป็นตัวกําหนด  
 
 ๔.๑.๒ สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคด้านงบประมาณ 
 ประเด็นคําถามว่า “สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคด้านงบประมาณ (Money) มีข้อเสีย
อย่างไรบ้าง” ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้สัมภาษณ์เพ่ือประโยชน์เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย ดังต่อไปน้ี 
 ๑. ผู้บริหารทุกระดับ ได้พยายามจัดการศึกษาแผนกธรรม ให้มีการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือส่งเสริมการศึกษานักธรรม สําหรับการเงินงบประมาณสําหรับบริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกธรรม ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดพิจิตร และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาทําบุญบริจาคให้ แต่จํานวนน้อย ส่งผลให้งบประมาณที่มีอยู่
น้ันไม่เพียงพอกับปริมาณความต้องการ เพ่ือจัดซ้ือจัดจ้างคณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และกิจกรรม
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพได้ สํานักเรียนโดยท่ัวไปก็พยายามจัด
การศึกษาตามนโยบายจากส่วนกลางกําหนดนโยบายให้แต่ทําได้ระดับหน่ึงเท่าน้ัน๒๐ 
  ๒. การเงินและการบัญชีมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการเรียนการสอน การบริหาร
การศึกษาเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินสําหรับการดําเนินงาน เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน
ของครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เช่น อัตราค่าจ้างครู อาจารย์ประจํา อาจารย์พิเศษ บุคลากร
เจ้าหน้าท่ีทุกแผนก ทุกหน่วยในโรงเรียนพระปริยัติธรรม รวมถึงการจัดซ้ือจัดจ้าง การซ่อมบํารุงรักษา
วัสดุอุปกรณ์เพ่ือการศึกษา ค่านํ้าประปา ค่าไฟฟ้า ค่ารักษาความสะอาด และอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการเรียนการสอนอย่างมากมายหลายประการ๒๑ 

                                         
  ๒๐สัมภาษณ์ พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ (วิรัช วิโรจโน), เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๑ กันยายน ๒๕๕๗. 
  ๒๑สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมประนาท (ปรีชา ปฏิภาณเมธี), เจ้าคณะอําเภอเมืองพิจิตร, ๑๐ มกราคม 
๒๕๕๘. 



 ๑๓๘ 

  ๓. การบริหารนักธรรมศึกษาทุกยุคทุกสมัยไม่ประสบความสําเร็จได้เพราะขาดความ
คล่องตัวอย่างหน่ึงคือปัจจัยการเงินงบประมาณจากส่วนกลาง จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และจาก
สภาพแวดล้อมท่ีไม่อํานวย แต่คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตรก็ได้พยายามต่อสู้กับความยากลําบากอย่าง
อดทน พระสังฆาธิการผู้รับผิดชอบการศึกษานักธรรมทุกท่าน ก็พยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาตาม
ความรู้ความสามารถ ตามกําลังความพร้อม๒๒ 
  ๔. สํานักเรียนขาดสภาพความคล่องตัวด้านการเงินงบประมาณ สําหรับงบประมาณที่มี
อยู่ก็ไม่เพียงพอกับปริมาณความต้องการของครู อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน นักศึกษา 
โดยภาพรวมสํานัเรียนท่ัวไปพยายามแสวงหาเจ้าภาพผู้ให้การอุปถัมภ์ ช่วยเหลือสํานักเรียนอย่าง
ต่อเน่ือง แต่ก็ไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มท่ี ทําได้ในระดับหน่ึงเท่าน้ัน ซ่ึงผู้ให้การสนับสนุนส่วน
ใหญ่ก็มองประโยชน์การศึกษานักธรรมแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด เช่นว่าเป็นหน้าท่ีของวัดท่ีจะต้อง
รับภาระหน้าที่โดยธรรมชาติอยู่แล้ว เม่ือเป็นเช่นนั้นก็ส่งผลให้กระบวนการทํางานตกอยู่ท่ีวัดอย่าง
เดียวต้องดําเนินการหาทุนทรัพย์เข้ามาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อสํานักเรียน๒๓  
  ๕. การเรียนการสอนแผนกธรรมขาดงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน 
สําหรับวิธีการจัดทํางบประมาณจะประสบความสําเร็จและบรรลุผลต่อการบริหารน้ันจะต้อง
ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ คือได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร สอดคล้องกับการจัดผังองค์การและ
รายงาน การจัดทํางบประมาณจะต้องสอดคล้องกับระบบบัญชี ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดทํางบประมาณ
จะต้องเข้าใจหลักการและประโยชน์ของการทํางบประมาณ มีการปรับปรุงงบประมาณให้เข้ากับ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงเสมอ๒๔ 
 ๖. ขาดประสิทธิภาพในการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ เช่น การจัดทําระบบฐานข้อมูล
สินทรัพย์ การควบคุมดูแล บํารุงรักษา รวมท้ังการจัดทําแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ไม่เป็น
รูปธรรมในการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการเพ่ือการศึกษาและทุนการศึกษา จัดหาเงินนอกงบประมาณเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน การจัดต้ังกองทุนสวัสดิการสําหรับบุคลากร โรงเรียนมีงบประมาณไม่
เพียงพอ ไม่สอดคล้อง ไม่เหมาะสมกับภาระงานและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ขาดระบบการ
บริหารจัดการเงิน การบัญชีท่ีไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีแผนงานที่ชัดเจนในการบริหารจัดการระบบการเงิน

                                         
  ๒๒สัมภาษณ์ พระครูโพธิธรรมานุรักษ์ (นา ขนฺติโก), เจ้าคณะอําเภอโพธิ์ประทับช้าง, ๑๑ กันยายน 
๒๕๕๗. 
  ๒๓สัมภาษณ์ พระปิฎกคุณาภรณ์ (สวี กิตฺติวณฺโณ) เจ้าคณะอําเภอทับคล้อ, ๕ กันยายน ๒๕๕๗. 
  ๒๔สัมภาษณ์ พระครูพิบูลประชานาถ (สมบูรณ์ ปภากโร), เจ้าคณะอําเภอวังทรายพูน, ๑๔ กันยายน 
๒๕๕๗. 



 ๑๓๙ 

ของโรงเรียน มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่น้อยไม่เพียงพอ ไม่เอ้ือต่อการศึกษา และไม่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอน๒๕ 
  ๗. กฎระเบียบเกี่ยวกับงบประมาณมีความล่าช้า การจัดสรรงบประมาณ การโอนเงิน
งบประมาณ การสร้างเครื่องมือเพ่ือการประเมินผล ตัวช้ีวัดความสําเร็จไม่ชัดเจน การจัดสรร
งบประมาณตามหลักเกณฑ์ขั้นตอน การตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินและผลการดําเนินงานไม่ต่อเน่ือง 
งบประมาณด้านการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน การก่อสร้าง การปรับปรุงอาคารเรียน ท่ีพักอาศัย 
และการปรับภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษามีปริมาณน้อย รวมท้ังไม่มีทุนสํารองสําหรับการจัดการศึกษา  
เงินอุดหนุนสถานศึกษาที่ได้รับน้อย เช่น งบเงินเดือน งบซ่อมแซมอาคารสถานท่ี งบกิจกรรมนักเรียน  
จึงเป็นปัญหาการบริหารจัดการไม่ได้ตามเป้าหมาย๒๖ 
  ๘. งบประมาณเพียงพอท่ีจะดําเนินการ มีแหล่งให้การสนับสนุนงบประมาณ เช่น  
จากมูลนิธิ องค์กร บริษัท ห้างร้าน หรือประชาชน ผู้มีจิตศรัทธาที่จะร่วมบริจาคเพ่ือสมทบทุนในการ
บริหารจัดการศึกษา ท้ังสํานักงานพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดพิจิตร วัฒนธรรมประจําจังหวัดพิจิตร 
หน่วยงานพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
หน่วยงานสาธารณสงเคราะห์เป็นต้น๒๗ 
  ๙. การบริหารงบประมาณเป็นการบริหารเกี่ยวข้องกับเงิน เช่น การวางแผนการเงิน  
การรับเงิน การเบิกจ่าย การทําบัญชีตลอดถึงการควบคุมและการตรวจสอบเกี่ยวกับการเงินของ
โรงเรียนเพ่ือป้องกันการทุจริตต่างๆ๒๘ 
  ๑๐. การบริหารงบประมาณในโรงเรียนพระปริยัติธรรม คือ การวางแผนบริหาร
งบประมาณ การจัดทํางบประมาณ ขอรับงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การจัดทําเอกสาร
หลักฐานเบิกจ่ายเงิน การบริหารพัสดุ การติดตาม ตรวจสอบ การวัดผลประเมินผลการบริหาร
งบประมาณ การนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง๒๙ 

                                         
  ๒๕สัมภาษณ์ พระครูวิรุฬห์ธรรมาภิรัต (สมบุญ ทตฺตวณฺโณ), เจ้าคณะอําเภอโพทะเล, ๑๘ กันยายน 
๒๕๕๘. 
  ๒๖สัมภาษณ์ พระครูพิสิฐคณาภิรักษ์ (สุพจน์ พุทฺธญาโณ), เจ้าคณะอําเภอบางมูลนาก, ๒๑ กันยายน 
๒๕๕๘. 
  ๒๗สัมภาษณ์ พระครูสิริสุตโสภณ (จําเนียร จนฺทโสภโณ), เจ้าคณะอําเภอดงเจริญ, ๒๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘. 
  ๒๘สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ธรรมวิมล (ศรีสุข ปภสฺสโร), เจ้าคณะอําเภอบึงนาราง, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘. 
  ๒๙สัมภาษณ์ พระครูพิเชฏฐ์อรรถกิจ (สมเดช เตชเชฏฺโฐ), เจ้าคณะอําเภอสากเหล็ก, ๒ ตุลาคม 
๒๕๕๘. 



 ๑๔๐ 

 ๑๑. ผู้บริหารจะต้องให้การสนับสนุนครูผู้สอนและผู้เรียน คือ การสนับสนุนท้ังด้าน
การเงินและวัสดุอุปกรณ์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้พอเพียงกับความต้องการ ผู้บริหารต้อง
ให้คําแนะนํา ร่วมปรึกษาและให้ขวัญกําลังใจแก่ครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง ผู้บริหารต้องช่วย
ประสานงานทั้งในและนอกท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติงาน ทําให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง 
ผู้บริหารต้องประสานสัมพันธ์กับวิทยากรท้ังในและนอกท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้เรียน และ
ครูผู้สอน๓๐ 
  ๑๒. การบริหารงบประมาณ เป็นการบริหารการเงินและดําเนินการต่างๆ เพ่ือให้ได้เงิน
มาใช้จ่าย การวางแผนเกี่ยวกับการเงิน การจ่ายและการควบคุมเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ การบริหารงบประมาณ เป็นการบริหารท่ีเกี่ยวข้องกับ
การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการควบคุมเงินของโรงเรียน รวมท้ังการจัดหารายได้
จากกิจกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดีต่อผู้เรียน
๓๑ 
  ๑๓. การบริหารงบประมาณ คือการวางแผนการเงิน การทําบัญชี การรับ การเบิกจ่าย 
การควบคุมเกี่ยวกับการเงิน ตลอดถึงการจัดการเก่ียวกับทรัพย์สิน ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และวัสดุครุภัณฑ์
ต่างๆ การบริหารงบประมาณ คือการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดเตรียมใบเสร็จเงิน การเก็บหลักฐาน
การเงิน การรับเงิน การดูแลรักษาเงินสด ให้ถูกต้องเพ่ือส่งมอบกรรมการเก็บรักษาเงิน การตรวจสอบ
ใบสําคัญและหลักฐานรับจ่ายเงินทุกประเภท๓๒ 
  ๑๔. การกําหนดทิศทางการศึกษาแผนกธรรม มีองค์การเฉพาะด้านรับผิดชอบอยู่แล้ว
กล่าวคือแม่กองธรรมสนามหลวง ส่วนแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนน้ันมีการจัดการอบรมอยู่
ตลอดเวลา ซ่ึงผู้ดําเนินการได้แก่พระสังฆาธิการระดับผู้ปฏิบัติงาน เป็นผู้บริหารงานแบบเชิงรับ
มากกว่าเชิงรุก สําหรับเรื่องการเงินงบประมาณน้ันเป็นเรื่องท่ีมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการดําเนินการ
ให้เป็นไปตามนโยบาย เพ่ือส่งเสริมการศึกษาแผนกธรรม คือ งบประมาณที่ได้รับนั้นมีจํานวนน้อย 
คือไม่เพียงพอ๓๓  

                                         
  ๓๐สัมภาษณ์ พระครูวิรุฬห์ปุญญากร (บุญปลูก อาภากโร), เจ้าคณะอําเภอสามง่าม, ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๕๘. 
  ๓๑สัมภาษณ์ พระครูพิศาลธรรมวุฒิ (สมศักดิ์ ธมฺมวุฑฺโฒ), เจ้าคณะอําเภอวชิรบารมี, ๓๐ ตุลาคม 
๒๕๕๘. 
  ๓๒สัมภาษณ์ พระครูพิพัฒน์สิริมงคล (สนอง สิริมงฺคโล), เจ้าคณะอําเภอตะพานหิน, ๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘. 
  ๓๓สัมภาษณ์ นายประพันธ์ ต้ันวัฒนา, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดพิจิตร, 
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 



 ๑๔๑ 

  ๑๕. การบริหารการเงินโรงเรียนย่อมต้องอาศัยหลักการมากมาย เพ่ือก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ หลักการบริหารการเงินโรงเรียนท่ีผู้บริหารทุกระดับจะต้องคํานึงถึงหลักจารีตประเพณี 
การปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินมักจะประพฤติปฏิบัติไปในทํานองเดียวกัน สืบทอดกันมาต้ังแต่อดีตและ
ปัจจุบัน เป็นการทําให้เกิดความเข้าใจต่อการปฏิบัติ หลักสมานฉันท์ การบริหารงานคลังจะต้อง
คํานึงถึงการขจัดข้อแย้งระหว่างบุคคลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยกิจการทุกอย่างเก่ียวกับการคลัง
ของโรงเรียนจะต้องได้รับการยอมรับจากทุกคน ไม่ขัดแย้งซ่ึงกันและกัน พยายามก่อให้เกิดความ
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน หลักความถูกต้องกับความเป็นจริง การบริหารการเงินโรงเรียนจะต้องมี
ลักษณะเปิดเผย สามารถพิสูจน์ความบริสุทธ์ิได้ทุกเวลาและทุกรายการ๓๔ 
 ๑๖. การงบประมาณการศึกษา ผู้บริหารควรทราบถึงระบบวิธีการบริหารเกี่ยวกับ
งบประมาณและการเงิน ตลอดจนการใช้งบประมาณเป็นแผนงาน เป็นเครื่องมือในการควบคุมงาน 
วิธีการบริหารงบประมาณโดยท่ัวไปมักดําเนินหมุนเวียนคล้ายคลึงกันอย่างที่เรียกว่า วงจรงบประมาณ 
ซ่ึงประกอบด้วยขั้นตอน การเตรียมงบประมาณ การเสนอขออนุมัติ การพิจารณาให้ความเห็นของฝ่าย
นิติบัญญัติ๓๕ 
  ๑๗. การวางแผนการเงินควรวางแผนไว้เป็นระยะยาว แบ่งกระบวนการปฏิบัติการเป็น
ช่วงๆ ไป ท้ังนี้ต้องคอยตรวจสอบและปรับปรุงให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการศึกษาอยู่
ตลอดเวลา ควรมีการสนับสนุนให้ผู้ปกครอง นักเรียน ครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสในการกําหนด
แผนงานการศึกษาไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้การใช้เงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ งบประมาณของโรงเรียน 
ควรจะพิจารณาตามแผนงานของการศึกษาของโรงเรียนในระยะ ๕ ปี หรือ ๑ ปี ถ้าเป็นไปได้ไม่ควร
กําหนดเพียงพิจารณาเพ่ือการใช้จ่ายโดยปราศจากการวางแผน เงินของโรงเรียนควรจะเพ่ิมหรือลด
ตามความต้องการทางการศึกษาของชุมชน โรงเรียนควรมีอิสระอย่างเพียงพอในการตัดสินใจ และ
ไม่ให้มีข้อผูกมัดใดมาเกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินโรงเรียน การบริหารการเงินโรงเรียนควรเป็นไป
เพ่ือการพัฒนาการศึกษามากกว่าท่ีจะมุ่งแข่งขันซ่ึงกันและกัน๓๖ 
  ๑๘. งบประมาณการเงินเป็นปัจจัยตัวที่ส่งผลต่อการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม 
เพ่ือให้การดําเนินงานในเร่ืองการจัดสรร เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมให้ได้สัดส่วนท่ีได้ผลตอบแทนท่ี
ดีท่ีสุด รวมท้ังการจัดสรรเงินเพ่ือเป็นค่าตอบแทน เพ่ือช่วยสนับสนุนการทํางานได้อย่างราบรื่น 
ประสบความสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์๓๗ 

                                         
  ๓๔สัมภาษณ์ ดร.นฎกร ปิ่นสกุล, โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง, ๖ มีนาคม ๒๕๕๙. 
  ๓๕สัมภาษณ์ นายธนทัย คํากลาง, วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร, ๘ มีนาคม ๒๕๕๙. 
  ๓๖สัมภาษณ์ นางอรสา เปรมฤดีเลิศ, รองผู้อํานวยการโรงเรียนตะพานหิน, ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
  ๓๗สัมภาษณ์ นายประไพ ตะสี, ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านย่านยาว, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 



 ๑๔๒ 

  ๑๙. การบริหารงานคลังโรงเรียนจําเป็นต้องกําหนดเวลาไว้ให้แน่นอน เพ่ือสะดวกในการ
ติดตามและประเมินผลโดยทั่วไปจะกําหนดไว้หน่ึงปี โดยให้สอดคล้องกับปีงบประมาณ การบริหาร
การเงินผู้บริหารจะต้องรู้จักคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้อง เพ่ือความรอบคอบในการปฏิบัติงาน  
การปฏิบัติงานในหน่วยงานการเงินควรแบ่งงานรับผิดชอบระหว่างบุคลากรในหน่วยงานให้แน่นอน
และเฉพาะบุคคลไม่ก้าวก่ายหน้าที่ซ่ึงกันและกัน เช่น แยกฝ่ายปฏิบัติการกับฝ่ายตรวจสอบออกจาก
กันเป็นต้น การให้ผู้รับผิดชอบงานเฉพาะอย่างน้ันเป็นการทําให้คนได้ทํางานเฉพาะอย่าง ซ่ึงทําให้เกิด
ความแน่นอนในการปฏิบัติงาน ป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ หลักการใช้เงินทุกอย่างของ
โรงเรียนการเป็นไปโดยความประหยัด พิจารณาถึงความจําเป็นในการดําเนินการ งานใดที่ต้องใช้เงิน
มากและเป็นงานท่ีไม่จําเป็น และไม่เป็นประโยชน์ควรตัดรายการน้ันท้ิงไป๓๘ 
 สรุปได้ว่า การเงินมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการเรียนการสอน การบริหารการศึกษา
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินสําหรับการดําเนินงาน เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เช่น อัตราค่าจ้างครู อาจารย์ประจํา อาจารย์พิเศษ บุคลากรเจ้าหน้าท่ีทุก
แผนก ทุกหน่วยในโรงเรียนพระปริยัติธรรม รวมถึงการจัดซ้ือจัดจ้าง การซ่อมบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์
เพ่ือการศึกษา ค่าน้ําประปา ค่าไฟฟ้า ค่ารักษาความสะอาดและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการเรียน
การสอนอย่างมากมายหลายประการ การบริหารงบประมาณ เป็นการบริหารที่เกี่ยวข้องกับการรับเงิน 
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการควบคุมเงินของโรงเรียน รวมท้ังการจัดหารายได้จากกิจกรรม
มาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา 
  การบริหารงบประมาณ คือการวางแผนการเงิน การทําบัญชี การรับ การเบิกจ่าย 
การควบคุมเกี่ยวกับการเงิน ตลอดถึงการจัดการเก่ียวกับทรัพย์สินท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง และวัสดุครุภัณฑ์
ต่างๆ ของโรงเรียน การบริหารงบประมาณ คือการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดเตรียมใบเสร็จรับเงิน 
การเก็บหลักฐานการเงิน การรับเงิน การดูแลรักษาเงินสด ให้ถูกต้อง เพ่ือส่งมอบกรรมการเก็บรักษา
เงิน การตรวจสอบใบสําคัญและหลักฐานรับจ่ายเงินทุกประเภท 
 ผู้บริหารต้องให้การสนับสนุนท้ังในด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์ การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้พอเพียงกับความต้องการ ผู้บริหารต้องให้คําแนะนํา ร่วมปรึกษาและให้ขวัญกําลังใจ
แก่ครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง ผู้บริหารต้องประสานสัมพันธ์กับวิทยากรท้ังในและนอกท้องถิ่น
เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้เรียน และครูผู้สอน ผู้บริหารควรหาแหล่งจําหน่ายผลผลิตของผู้เรียน เพ่ือเป็นการ
หารายได้ให้กับผู้เรียน เป็นผลผลิตจากการเรียนในกลุ่มวิชาต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มวิชาการงานและ
อาชีพถือว่าสําคัญมาก 

                                         
  ๓๘สัมภาษณ์ ดร.นพวรรณ์ ไชยชนะ, ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล, ๑๙ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘. 



 ๑๔๓ 

 งบประมาณการเงินเป็นปัจจัยตัวท่ีส่งผลต่อการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม เพ่ือให้การ
ดําเนินงานในเรื่องการจัดสรร เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมให้ได้สัดส่วนท่ีดี รวมทั้งการจัดสรรเงินเพ่ือ
เป็นค่าตอบแทน เพ่ือช่วยสนับสนุนการทํางานได้อย่างราบรื่นประสบความสําเร็จ 
 
 ๔.๑.๓ สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคด้านวัสดุอุปกรณ์ 
 ประเด็นคําถามว่า “สภาพท่ัวไปและปัญหาอุปสรรคด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials) 
ขาดแคลนอะไรบ้าง” ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้สัมภาษณ์เพ่ือประโยชน์เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย 
ดังต่อไปน้ี 
 ๑. เม่ือโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม มีข้อจํากัดในเรื่องการเงินงบประมาณ ส่งผล
ให้การจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือส่งเสริมการศึกษาได้รับผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือ 
อาคารสถานท่ีทรุดโทรม โต๊ะตู้ เก้าอ้ี มีน้อย ไม่เพียงพอ เครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ๊นต์ เครื่องถ่ายเอกสาร กระดาษ ปากกา ดินสอ หนังสือเรียนทั้งนักธรรม
ตรี โท และเอกมีน้อย ไม่เพียงพอ รวมถึงค่าน้ําประปา ค่าไฟฟ้า ค่ารักษาความสะอาด และค่าจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนอีกหลายประการได้รับผลกระทบอย่างต่อเน่ือง สําหรับผลกระทบ
ทางอ้อม กล่าวคือ ภาครัฐ และหน่วยงานของรัฐให้ความอุปถัมภ์ในระดับน้อย ส่วนภาคเอกชน และ
ประชาชนในพื้นที่ให้ความอุปถัมภ์ในระดับน้อย เม่ือเป็นเช่นน้ัน ส่งผลให้กระบวนการเรียนการสอน
นักธรรมดําเนินการได้อย่างในระดับหน่ึงเท่าน้ัน๓๙  
  ๒. วัสดุอุปกรณ์เป็นปัจจัยตัวที่สามที่จะส่งต่อการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม 
หมายถึงการดําเนินงานในหน่วยงานต่างๆ จะได้ผลหรือรับประโยชน์มากท่ีสุดจะต้องมีวัสดุสิ่งของ
เครื่องมือเครื่องใช้ท่ีเหมาะสมพอเพียงทันสมัย และมีประสิทธิภาพ มีการควบคุมการใช้งานการ
บํารุงรักษาสิ่งท่ีชํารุดเสียหายให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน ช่วยให้การดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จ๔๐ 
  ๓. ผู้บริหารสํานักเรียนควรจะได้ขอความสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้มี
จิตศรัทธาท่ัวไป เข้ามาช่วยเหลือ บํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนภายในสํานักเรียนอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือส่งเสริมการศึกษานักธรรม ถ้าไม่เช่นน้ันแล้วการจัดการศึกษานักธรรมก็ไม่สามารถ
ดําเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพราะขาดการสนับสนุนท่ีควรจะได้รับจากสังคม๔๑ 

                                         
  ๓๙สัมภาษณ์ พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ (วิรัช วิโรจโน), เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๑ กันยายน ๒๕๕๗. 
  ๔๐สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมประนาท (ปรีชา ปฏิภาณเมธี), เจ้าคณะอําเภอเมืองพิจิตร, ๑๐ มกราคม 
๒๕๕๘. 
  ๔๑สัมภาษณ์ พระครูโพธิธรรมานุรักษ์ (นา ขนฺติโก), เจ้าคณะอําเภอโพธิ์ประทับช้าง, ๑๑ กันยายน 
๒๕๕๗. 



 ๑๔๔ 

  ๔. ขาดวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือส่งเสริมการศึกษานักธรรม คือสื่ออุปกรณ์การศึกษาท่ีจําเป็น 
เช่น หนังสือแบบเรียน ตําราเรียน คู่มือประกอบการศึกษา เครื่องใช้สอยภายในสํานักเรียน และอื่นๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาแผนกธรรม ซ่ึงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก ตลอดทั้ง
มีบุคลากรเข้ามาดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่อย่างเหมาะสม จึงส่งผลให้การเรียนการสอนเป็นไปตาม
นโยบายของหลักสูตรท้ังนักธรรมตรี โท และเอก๔๒   
  ๕. เรื่องวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการเรียนการสอนธรรมศึกษานั้น เป็นสิ่งสําคัญอย่างย่ิงต่อ
กระบวนการเรียนการสอน เช่น อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม ห้องเรียน โต๊ะตู้ เก้าอ้ี สมุด ปากกา 
ดินสอ ยางลบ หนังสือ ตําราเรียน คู่มือการเรียนการสอน ตารางการเรียนการสอน รวมถึงเครื่องใช้
สํานักงาน และค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ ค่าซ่อมบํารุงรักษาพัฒนา ค่าสึกหรอ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ําประปา 
ค่าคนงานรักษาความปลอดภัย ค่ารักษาความสะอาดเป็นต้น สภาพปัจจุบันสํานักเรียนต่างๆ 
ในจังหวัดพิจิตรมีวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการเรียนการสอนอยู่ในระดับดี เพียงพอสําหรับการเรียนการสอนใน
ระดับดีมาก แต่สิ่งที่ขาดหายไปก็คือการบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ให้คงทนถาวรอยู่ได้นาน วัสดุ
อุปกรณ์ส่วนใหญ่แล้วได้รับจากผู้มีจิตศรัทธาสร้างถวายให้แก่สํานักเรียน ส่วนหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนก็ให้การสนับสนุนในระดับน้อย๔๓  
 ๖. วัสดุอุปกรณ์ หนังสือ ตําราประกอบการเรียน เป็นตําราเก่า ขาดการปรับปรุง และ
ภาษาท่ีใช้เข้าใจยาก จึงควรจะมีตําราสากลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยคณะสงฆ์รับรองอย่างเป็น
ทางการ เพ่ือใช้เป็นหลักสูตรกลาง และขัดเกลาสํานวนต่างๆ ให้ทันสมัย สามารถเข้าใจง่าย และควร
ส่งเสริมให้มีการผลิตตําราหรือคู่มือประกอบการเรียนให้มากข้ึน สื่ออุปกรณ์ประกอบการสอน มีการใช้
น้อยหรือแทบไม่มี ควรจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนส่งเสริมจัดทําและพัฒนาส่ือให้น่าสนใจ 
และใช้อย่างแพร่หลาย อาคารสถานท่ีมักใช้ศาลาการเปรียญ ซ่ึงมักมีเสียงรบกวน และบรรยากาศไม่
เอ้ือต่อการเรียน คับแคบ ไม่ปลอดโปร่ง แสงสว่างไม่เพียงพอ ควรมีสถานท่ีเรียนเป็นเอกเทศ จัดเป็น
ห้องเรียนเฉพาะเป็นสัดส่วน จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอท้ังภายในและภายนอก มีบรรยากาศและ 
ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียน๔๔ 
  ๗. หนังสือ ตํารา ประกอบการเรียนการสอนไม่เพียงพอ สื่อวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ชํารุด 
ทรุดโทรม เสียหาย ควรจะมีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ควรจะมีการปรับปรุงหลักสูตรนักธรรม ให้มี
ความสอดคล้องกับปัจจุบัน นักเรียนสามารถนําไปประยุกต์ในชีวิตประจําวันได้ นอกจากนั้นควรจะมี

                                         
  ๔๒สัมภาษณ์ พระปิฎกคุณาภรณ์ (สวี กิตฺติวณฺโณ) เจ้าคณะอําเภอทับคล้อ, ๕ กันยายน ๒๕๕๗. 
  ๔๓สัมภาษณ์ พระครูพิบูลประชานาถ (สมบูรณ์ ปภากโร), เจ้าคณะอําเภอวังทรายพูน, ๑๔ กันยายน 
๒๕๕๗. 
  ๔๔สัมภาษณ์ พระครูวิรุฬห์ธรรมาภิรัต (สมบุญ ทตฺตวณฺโณ), เจ้าคณะอําเภอโพทะเล, ๑๘ กันยายน 
๒๕๕๘. 



 ๑๔๕ 

นโยบายการจัดต้ังสํานักงานแผนกธรรม เพ่ือกํากับดูแลรับผิดชอบการเรียนการสอนอย่างเป็นงาน
ชัดเจนตามกฎระเบียบการศึกษา๔๕ 
  ๘. การบริหารการศึกษาคือกระบวนการสร้างบรูณาการแห่งความสามารถของบุคคล
และการนําประโยชน์จากวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มาใช้อย่างเหมาะสม เพ่ือช่วยให้มีการพัฒนาคุณภาพของ
มนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ๔๖ 
  ๙. อาคารสถานท่ีของโรงเรียนเป็นส่วนประกอบท่ีสําคัญอย่างหนึ่งท่ีควรให้การเรียนการ
สอนดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถส่งผลต่อความเจริญงอกงามทางด้านร่างกาย
จิตใจ สังคมและสติปัญญาของนักเรียน ดังน้ัน ผู้บริหารต้องให้ความสําคัญต่อการบริหารงานด้านนี้ให้
เหมาะสมเพ่ือให้การบริการ การอํานวยความสะดวก การส่งเสริมการประกอบกิจกรรมต่างๆ  
ของโรงเรียน เพ่ือเตรียมพร้อมท่ีจะรับความคิดความเปลี่ยนแปลงของชุมชน รวมทั้งการเสริมสร้าง
ขวัญและกําลังใจของบุคลากรให้พร้อมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ี๔๗ 
  ๑๐. อาคารสถานท่ีและอุปกรณ์การจัดการศึกษา เน่ืองจากประเทศไทยอยู่ในฐานะที่
ยากจน งบประมาณแผ่นดินก็มีจํากัดโดยเฉพาะงบลงทุนก็มีน้อย การลงทุนเพ่ือสร้างอาคารเรียนและ
การจัดซ้ืออุปกรณ์และสื่อการสอนทําได้ในขอบเขตจํากัด ผู้บริหารจะต้องควบคุมดูแลการใช้อาคาร
สถานที่และอุปกรณ์ในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด๔๘ 
 ๑๑. การที่ผู้บริหารใช้อํานาจหน้าท่ีเท่าท่ีมีอยู่ จัดการดําเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่
ให้ดําเนินไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการ พิจารณาแยกงานสถานท่ีออกเป็นส่วน คือ อาคารเรียนห้องเรียน
และห้องพิเศษ การบริหารอาคารสถานท่ีและบริเวณโรงเรียนเก่ียวกับการวางแผนก่อสร้างอาคาร  
ซ่ึงจะต้องคํานึงถึงวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างอาคารสถานท่ีต้ังตัวอาคาร ธรรมชาติของเด็ก นักเรียน 
ส่ิงอํานวยความสะดวกต่างๆ ที่จะช่วยให้กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบ
ความปลอดภัย การระบายอากาศ อุณหภูมิของห้อง แสงสว่างและเสียง ความยืดหยุ่นของประโยชน์

                                         
  ๔๕สัมภาษณ์ พระครูพิสิฐคณาภิรักษ์ (สุพจน์ พุทฺธญาโณ), เจ้าคณะอําเภอบางมูลนาก, ๒๑ กันยายน 
๒๕๕๘. 
  ๔๖สัมภาษณ์ พระครูสิริสุตโสภณ (จําเนียร จนฺทโสภโณ), เจ้าคณะอําเภอดงเจริญ, ๒๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘. 
  ๔๗สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ธรรมวิมล (ศรีสุข ปภสฺสโร), เจ้าคณะอําเภอบึงนาราง, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘. 
  ๔๘สัมภาษณ์ พระครูพิเชฏฐ์อรรถกิจ (สมเดช เตชเชฏฺโฐ), เจ้าคณะอําเภอสากเหล็ก, ๒ ตุลาคม 
๒๕๕๘. 



 ๑๔๖ 

ใช้สอยอาคาร โอกาสขยายอาคารในอนาคต การดําเนินการก่อสร้าง การใช้อาคารและบริเวณ
โรงเรียน การบํารุงรักษาอาคารสถานท่ีและบริเวณโรงเรียน๔๙ 
  ๑๒. หลักสูตร หมายถึงมวลประสบการณ์ทุกชนิดท่ีผู้สอนสร้างสรรค์ให้กับผู้เรียน เพ่ือให้
ผู้เรียนทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ พัฒนาตนเองให้เป็นมวลมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 
เป็นคนที่มีคุณภาพในอนาคต ตามเจตนารมณ์ของหลักการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกธรรม๕๐ 
  ๑๓. หลักสูตร หมายถึงแผนท่ีใช้ออกแบบจัดขึ้นเพ่ือแสดงถึงจุดหมาย การจัดเนื้อหา
สาระกิจกรรมและประมวลประสบการณ์ในแต่ละโปรแกรมการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนมีการพัฒนาการ
ในด้านต่างๆ ตามจุดหมายที่กําหนดไว้ หลักสูตร หมายถึงรายวิชาท่ีใช้สอน มวลประสบการณ์ท่ีจัดให้
ผู้เรียนแผนงานหรือโครงการซ่ึงเป็นข้อกําหนดในการจัดการศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอน 
ส่ือกลางในการนําผู้เรียนไปส่งจดหมายปลายทาง๕๑ 
  ๑๔. การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์หลายอย่าง เช่น อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน โต๊ะตู้ เก้าอ้ี หนังสือ สื่อการเรียนการสอน ดินสอ ปากกา เครื่องเขียน เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปร้ิน เครื่องถ่ายเอกสาร กระดาษ สมุด เคร่ืองใช้ในสํานักงาน และอ่ืนๆ รวมท้ังค่า
ไฟฟ้า ค่านํ้าประปา ค่าคนงานรักษาความสะอาด ค่าช่างซ่อมแซมบํารุงรักษา และอ่ืนๆ อีกมากมาย
หลายประการ ซ่ึงเป็นภาระของผู้บริหารและคณะกรรมการจะต้องแก้ไขปัญหาการขาดแคลนวัสดุ
อุปกรณ์ เพ่ือส่งเสริมการศึกษาอย่างโยนิโสมนสิการ๕๒ 
  ๑๕. สิ่งแวดล้อม คือทุกสิ่งทุกอย่างท่ีอยู่ในรอบตัวเราท้ังทางกายภาพและสังคม ที่มี
ผลกระทบต่อชีวิตทั้งทางกายและจิตใจและมีความเกี่ยวพันกันอย่างแยกไม่ออก ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีอยู่
รอบตัวเราที่เป็นสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งท่ีไม่มีชีวิตท้ังท่ีมองเห็นได้และมองเห็นไม่ได้ ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีมีอิทธิพล
ในการดํารงชีวิตอยู่ด้วยกัน การบริหารสภาพแวดล้อม คือ ป้องกันไม่ให้สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ 
ท่ีเป็นคุณต่อโรงเรียนถูกทําลาย โรงเรียนจํานวนมากมีสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติท่ีดีอยู่แล้ว ไม่ว่า

                                         
  ๔๙สัมภาษณ์ พระครูวิรุฬห์ปุญญากร (บุญปลูก อาภากโร), เจ้าคณะอําเภอสามง่าม, ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๕๘. 
  ๕๐สัมภาษณ์ พระครูพิศาลธรรมวุฒิ (สมศักดิ์ ธมฺมวุฑฺโฒ), เจ้าคณะอําเภอวชิรบารมี, ๓๐ ตุลาคม 
๒๕๕๘. 
  ๕๑สัมภาษณ์ พระครูพิพัฒน์สิริมงคล (สนอง สิริมงฺคโล), เจ้าคณะอําเภอตะพานหิน, ๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘. 
  ๕๒สัมภาษณ์ นายประพันธ์ ต้ันวัฒนา, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดพิจิตร, 
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 



 ๑๔๗ 

จะเป็นสภาพอากาศ ภูมิทัศน์ ดิน น้ํา ต้นไม้ และพืช สภาพธรรมชาติยังไม่ถูกทําลาย มลพิษด้านต่างๆ 
ยังอยู่ในระดับท่ีไม่เป็นอันตราย๕๓ 
 ๑๖. กําจัดการเส่ือมโทรมของสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นปัญหาให้หมดไป เนื่องจาก 
โรงเรียน เป็นที่อาศัยของคนเป็นจํานวนมาก ทรัพยากรและอาคารสถานท่ีจะถูกใช้อยู่ตลอดเวลา  
หากไม่มีการบริหารจัดการที่ดีจะเกิดภาวะเสื่อมโทรมในหลายๆ ด้านสะสมมากข้ึนเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็น
มลพิษด้านขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล นํ้าเสีย เสียง กลิ่น อากาศเสีย รวมถึงสภาพแวดล้อมของสังคม 
หากไม่มีการกําจัด ปรับปรุงแก้ไข ความเสื่อมโทรมเหล่านี้จะสร้างปัญหาและบั่นทอนคุณภาพชีวิตของ
ทุกคนท่ีอยู่ในสถานศึกษาได้อย่างต่อเน่ือง๕๔  
  ๑๗. การสร้างสภาพแวดล้อมให้มีคุณภาพท่ีเหมาะสม เป็นภาระหน้าท่ีต้องอาศัยการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่าย การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียนน้ันจําเป็นต้องกําหนดวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายสภาพแวดล้อมแต่ละประเภท ท่ีพึงประสงค์ให้ทุกฝ่ายเข้าใจชัดเจน ดังน้ัน การพัฒนาอาคาร
สถานท่ี สาธารณูปโภค สุขภาพอนามัย การบริหารจัดการ การทํางานและระบบสังคมในโรงเรียน
จะต้องมีการกําหนดวิสัยทัศน์ วางแผน ดําเนินการตามแผน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง๕๕  
  ๑๘. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่ได้มาตรฐานแล้วให้คงอยู่ ทั้งนี้เพราะสภาพแวดล้อม  
ท่ีพึงประสงค์เม่ือเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่เกิดตลอดไป จะเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว หากไม่มีระบบการดูแล
รักษาที่ถูกต้อง ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรอาศัยความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆ สร้างแนวคิดและวิธีการท่ี
เหมาะสม มอบหมายความรับผดิชอบ ติดตามดูแลการสนับสนุนอย่างใกล้ชิด ต่อเน่ืองเพ่ือจะได้รักษา
สภาพแวดล้อมที่พึงประสงค์ให้คงอยู่๕๖ 
  ๑๙. หลักสูตรธรรมศึกษา สําหรับหลักสูตรธรรมศึกษาช้ันตรี ได้แก่ วิชากระทู้ธรรม  
พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑ วิชาธรรมวิภาค นวโกวาทแผนกนักธรรมแผนกธรรมวิภาคและคิหิปฏิบัติ 
วิชาพุทธประวัติ พุทธประวัติ เล่ม ๑-๓ ปฐมสมโพธิ ของสมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว) เบญจศีล
เบญจธรรม วิชาวินัย เบญจศีลเบญจธรรมของพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวรเถร) สําหรับหลักสูตร
ธรรมศึกษาช้ันโท ได้แก่ วิชากระทู้ธรรม พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๒ วิชาธรรมวิภาค ธรรมวิภาค
ปริจเฉทที่ ๒ วิชาพุทธประวัติ อนุพุทธประวัติ เฉพาะประวัติพระสาวก ๔๐ องค์ พุทธานุพุทธประวัติ 
สังคีติกถาปฐมสมโพธิ พระนิพนธ์สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว) ศาสนพิธี เล่ม ๒ ขององค์การศึกษา 
วิชาวินัยอุโบสถศีลของพระศรีรัตนโมลี (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ) สําหรับหลักสูตรธรรมศึกษาช้ันเอก ได้แก่ 

                                         
  ๕๓สัมภาษณ์ ดร.นฎกร ปิ่นสกุล, โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง, ๖ มีนาคม ๒๕๕๙. 
  ๕๔สัมภาษณ์ นายธนทัย คํากลาง, วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร, ๘ มีนาคม ๒๕๕๙. 
  ๕๕สัมภาษณ์ นางอรสา เปรมฤดีเลิศ, รองผู้อํานวยการโรงเรียนตะพานหิน, ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
  ๕๖สัมภาษณ์ นายประไพ ตะสี, ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านย่านยาว, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 



 ๑๔๘ 

วิชากระทู้ธรรม พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๓ วิชาธรรม ธรรมวิจารณ์ วิชาพุทธประวัติ พุทธประวัติเล่ม 
๑-๓ ปฐมสมโพธิ พุทธานุพุทธประวัติ อนุพุทธประวัติ สังคีติกถา พระนิพนธ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า 
กรมพระปรมานุชิตชิโนรส วิชาวินยักรรมบถของพระศรีรัตนโมลี (ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ)๕๗  
 สรุปได้ว่า ขาดวัสดุอุปกรณ์เพ่ือส่งเสริมการศึกษานักธรรม คือสื่ออุปกรณ์การศึกษาท่ี
จําเป็น เช่น หนังสือแบบเรียน ตําราเรียน คู่มือประกอบการศึกษา เครื่องใช้สอยภายในสํานักเรียน 
และอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาแผนกธรรม ซ่ึงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต้องใช้งบประมาณจํานวน
มาก ตลอดท้ังมีบุคลากรเข้ามารดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ท่ีอยู่อย่างเหมาะสม จึงจะส่งผลให้การเรียน
การสอนเป็นไปตามนโยบายของหลักสูตรท้ังนักธรรมตรี โทและเอก ควรจะส่งเสริมให้มีการผลิตตํารา
หรือคู่มือประกอบการเรียนให้มากขึ้น สื่ออุปกรณ์ประกอบการสอน มีการใช้น้อยหรือแทบไม่มี  
ควรจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนส่งเสริมจัดทําและพัฒนาสื่อให้น่าสนใจ และใช้อย่างแพร่หลาย 
อาคารสถานที่มักใช้ศาลาการเปรียญ ซ่ึงมักมีเสียงรบกวน และบรรยากาศไม่เอ้ือต่อการเรียน  
คับแคบ ไม่ปลอดโปร่ง แสงสว่างไม่เพียงพอ ควรมีสถานที่เรียนเป็นเอกเทศ จัดเป็นห้องเรียนเฉพาะ
เป็นสัดส่วน จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอท้ังภายในและภายนอก มีบรรยากาศและส่ิงอํานวย  
ความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียน 
 การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์หลายอย่าง เช่น อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน โต๊ะตู้ เก้าอ้ี หนังสือ สื่อการเรียนการสอน ดินสอ ปากกา เครื่องเขียน เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปร้ิน เครื่องถ่ายเอกสาร กระดาษ สมุด เคร่ืองใช้ในสํานักงาน และอ่ืนๆ รวมท้ังค่า
ไฟฟ้า ค่านํ้าประปา ค่าคนงานรักษาความสะอาด ค่าช่างซ่อมแซมบํารุงรักษา และอ่ืนๆ อีกมากมาย
หลายประการ ซ่ึงเป็นภาระของผู้บริหารและคณะกรรมการจะต้องแก้ไขปัญหาการขาดแคลนวัสดุ
อุปกรณ์เพ่ือส่งเสริมการศึกษาอย่างโยนิโสมนสิการ สิ่งแวดล้อมคือทุกสิ่งทุกอย่างท่ีอยู่ในรอบตัวเราท้ัง
ทางกายภาพและสังคม ท่ีมีผลกระทบต่อชีวิตทั้งทางกายและจิตใจและมีความเก่ียวพันกันอย่างแยกไม่
ออก ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีอยู่รอบตัวเราท่ีเป็นสิ่งท่ีมีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตท้ังท่ีมองเห็นได้และมองเห็นไม่ได้ 
ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีมีอิทธิพลในการดํารงชีวิตอยู่ด้วยกัน การบริหารสภาพแวดล้อม คือ ป้องกันไม่ให้
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ท่ีเป็นคุณต่อโรงเรียนถูกทําลาย โรงเรียนจํานวนมากมีสภาพแวดล้อม
ตามธรรมชาติที่ดีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศ ภูมิทัศน์ ดิน นํ้า ต้นไม้ และพืช สภาพธรรมชาติยัง
ไม่ถูกทําลาย มลพิษด้านต่างๆ ยังอยู่ในระดับท่ีไม่เป็นอันตราย 
 
 

                                         
  ๕๗สัมภาษณ์ ดร.นพวรรณ์ ไชยชนะ, ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล, ๑๙ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘. 



 ๑๔๙ 

 ๔.๑.๔ สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคด้านการจัดการ 
 ประเด็นคําถามว่า “สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคด้านการจัดการ (Management) 
ควรจะมีการดําเนินการอย่างไร” ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้สัมภาษณ์เพ่ือประโยชน์เป็นแนวทางในการ
ศึกษาวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ผู้บริหารได้ดําเนินการส่งเสริมการศึกษาแผนกธรรม เช่น การส่งเสริมการศึกษาแก่
เด็ก และเยาวชนในพ้ืนที่จัดหวัดพิจิตรตามนโยบายของแม่กองธรรมสนามหลวง โดยการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรอย่างท่ัวถึงทุกโรงเรียน จัดการสอบธรรมสนามหลวงตามกําหนดการ เน้นให้
กระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ สําหรับจุดอ่อนในการดําเนินการมาจากหลายส่วนคือท้ัง
ภายในโรงเรียนขาดบุคลากรท้ังครู อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และอ่ืนๆ อีกหลายประการท่ีเกี่ยวข้องกับ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม๕๘ 
  ๒. การบริหารการศึกษาคือการควบคุมและอํานวยการกิจการของโรงเรียนทุกอย่าง เช่น 
การเรียนการสอน งานธุรการ กิจกรรมทั้งหมดเป็นองค์ประกอบให้การบริหารการศึกษาบรรลุ
วัตถุประสงค์ นอกจากน้ีการบริหารการศึกษาอนุโลมถึงการสั่งการ การควบคุมดูแลงานและการจัด
กิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นภาระหน้าท่ีของผู้อํานวยการโรงเรียน เพ่ือส่งเสริมภาระกิจการปฏิบัติงานไปสู่
ความสําเร็จประโยชน์ตามเป้าหมาย๕๙ 
  ๓. การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นแนวทางการบริหารที่เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามี
ส่วนร่วมในการคิด การวางแผน และการตัดสินใจงานต่างๆ ท่ีเขามีส่วนรับผิดชอบอยู่ การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมขององค์การ ทําให้บุคลากรเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดําเนินงาน
ต่างๆ องค์การใดที่ใช้นโยบายการบริหารแบบน้ีเป็นการแสดงให้บุคลากรได้รู้ว่าฝ่ายบริหารเห็น
ความสําคัญของบุคลากรที่มีต่อความสําเร็จขององค์การ ทําให้เกิดความรู้สึกที่ดี มีความภูมิใจและ
รับผิดชอบต่องานอย่างเต็มท่ี ซ่ึงเป็นการจูงใจการทํางานท่ีดีวิธีหน่ึง๖๐ 
  ๔. นโยบายที่เบื้องบนเสนอ คือ ให้แต่ละอําเภอจัดให้มีการเรียนการสอนนักธรรม 
ประจําจังหวัดพิจิตรตามหลักสูตรนักธรรม สิ่งสําคัญที่ผู้บริหารขอความอนุเคราะห์ คือ ช่วยติดตาม
และช่วยเหลือ สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนตลอดเวลา คือสื่อสารเรียนการสอนท่ีเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการศึกษานักธรรม โดยมีกติการ่วมกันว่า พระสังฆาธิการทุกระดับทุกรูปจะต้องเป็นผู้บริหาร
จัดการเพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม เพ่ือส่งเสริมความรู้วิชาการตามหลักสูตร

                                         
  ๕๘สัมภาษณ์ พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ (วิรัช วิโรจโน), เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๑ กันยายน ๒๕๕๗. 
  ๕๙สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมประนาท (ปรีชา ปฏิภาณเมธี), เจ้าคณะอําเภอเมืองพิจิตร, ๑๐ มกราคม 
๒๕๕๘. 
  ๖๐สัมภาษณ์ พระครูโพธิธรรมานุรักษ์ (นา ขนฺติโก), เจ้าคณะอําเภอโพธิ์ประทับช้าง, ๑๑ กันยายน 
๒๕๕๗. 



 ๑๕๐ 

นักธรรมชั้นตรี โทและเอก ให้แก่พระภิกษุ สามเณร นักเรียน และนักศึกษาทั่วไป อย่างบูรณาการกับ
ยุคปัจจุบัน๖๑ 
  ๕. การจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย คือนโยบายส่วนกลางควรจะส่งเสริมการ
การศึกษานักธรรมทุกช้ันให้แก่บุคลากรท้ังพระภิกษุ สามเณร และเด็กนักเรียน นักศึกษาท่ัวไปได้
ศึกษาตามหลักสูตของแม่กองธรรมสนามหลวง การจัดการเรียนการสอนนักธรรม ไม่ประสบผลสําเร็จ
มาจากสาเหตุหลายประการ คือ จุดอ่อนส่วนหน่ึงขาดความชัดเจนด้านนโยบายจากผู้บริหาร  
ครูบาอาจารย์ขาดขวัญและกําลังใจ สุดท้ายคือขาดงบประมาณในการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่เหมาะสมกับปัจจุบัน และปัจจุบันผู้บริหารกําลังแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนนักธรรมให้
ทันสมัยขึ้น พร้อมกับสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้เข้าใจระบบการเรียนการสอน  
นํานโยบายท่ีดีไปสู่การปฏิบัติจริง ในอนาคตก็จะมีการจัดทํานโยบายสํารองไว้เพ่ือประโยชน์แก่คณะ
สงฆ์จังหวัดพิจิตร คือเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่สังคม๖๒ 
 ๖. ผู้บริหาร ควรเร่งรัดพัฒนาระบบการบริหารจัดการศาสนาให้มีประสิทธิภาพทันสมัย 
เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยให้องค์การของรัฐ ประชาชน และชุมชนมีส่วน
ร่วมในกิจการให้มากขึ้น ระบบการบริหารจัดการรวมทั้งกฎหมาย ระเบียบเก่ียวกับการดําเนินกิจการ
ศาสนา ท้ังฝ่ายศาสนจักรและอาณาจักรได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย มีระบบการ
บริหารจัดการขององค์กรสนับสนุนกิจการศาสนาให้สามารถเสนอและสนองงานกิจการศาสนาที่มี
ประสิทธิภาพ ฝ่ายอาณาจักรสามารถสนับสนุนการดําเนินศาสนกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชน 
ชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนการบริหารจัดการศาสนาอย่างกว้างขวาง ระบบการบริหารศาสนสมบัติ
ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพที่อํานวยประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการศาสนา๖๓ 
  ๗. ผู้บริหาร ควรจะมีการพัฒนาระบบการบริหารกิจการศาสนา โครงสร้างการบริหาร
ฝ่ายอาณาจักรให้มีการภาระการงานสู่ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการวิจัย
เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการด้านการศาสนา ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบการบริหารกิจการ
ศาสนาในฝ่ายศาสนจักร เพ่ือให้สามารถดําเนินกิจการศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย 
ส่งเสริมสนับสนุน การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการศาสนาอย่างกว้างขวาง๖๔ 

                                         
  ๖๑สัมภาษณ์ พระปิฎกคุณาภรณ์ (สวี กิตฺติวณฺโณ) เจ้าคณะอําเภอทับคล้อ, ๕ กันยายน ๒๕๕๗. 
  ๖๒สัมภาษณ์ พระครูพิบูลประชานาถ (สมบูรณ์ ปภากโร), เจ้าคณะอําเภอวังทรายพูน, ๑๔ กันยายน 
๒๕๕๗. 
  ๖๓สัมภาษณ์ พระครูวิรุฬห์ธรรมาภิรัต (สมบุญ ทตฺตวณฺโณ), เจ้าคณะอําเภอโพทะเล, ๑๘ กันยายน 
๒๕๕๘. 
  ๖๔สัมภาษณ์ พระครูพิสิฐคณาภิรักษ์ (สุพจน์ พุทฺธญาโณ), เจ้าคณะอําเภอบางมูลนาก, ๒๑ กันยายน 
๒๕๕๘. 



 ๑๕๑ 

  ๘. ควรจะมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชนมีส่วนร่วม สนับสนุนการบริหาร
และการจัดการศาสนาอย่างกว้างขวาง ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระบบการบริหารศาสนสมบัติให้มี
ประสิทธิภาพท่ีอํานวยประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการศาสนา จัดทําคู่มือการบริหารการจัดการ และ
การดําเนินศาสนกิจ ส่งเสริมสนับสนุน พระราชกรณียกิจ ตามพระราชดําริ และพระราชประเพณี๖๕ 
  ๙. การจัดการไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการพัฒนาหลักสูตร การนิเทศ การแนะแนว
การศึกษา การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี การพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ ไม่ตรงประเด็น ไม่ต่อเน่ือง การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในขาดความแน่นอน  
ขาดกระบวนทัศน์ในการจัดกระบวนการเรียนและการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการ
เรียนการสอน คุณสมบัติ คุณภาพ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา๖๖  
  ๑๐. ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียน เช่น ผู้สอน ผู้เรียน ภารโรง ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาดูแลรักษาอาคารสถานที่บริเวณโรงเรียน เพ่ือเป็นการสร้างความรักผูกพันต่อสถานศึกษา
และสุขนิสัยที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารหรือคณะทํางานผู้รับผิดชอบด้านอาคารสถานท่ีควร
จัดทํา คือแผนภูมิบริเวณสถานโรงเรียนอาจเป็นผังบริเวณที่มีรายละเอียดเก่ียวกับแนวถนน ช่ืออาคาร 
เลขที่อาคาร เลขที่ห้องท่ีสัมพันธ์กับเลขท่ีอาคารและอื่นๆ เท่าท่ีจําเป็นและเหมาะสม แผนภูมิบริเวณ
จะช่วยให้ทราบถึงขนาดที่ดิน ทิศทาง จํานวนอาคาร ทางเช่ือมระหว่างอาคาร รวมทั้ง การคมนาคม
ภายในสถานศึกษา ทําให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว๖๗ 
 ๑๑. การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เน้ือหาสาระเก่าเกินไป ภาษาท่ีใช้ใน
หนังสือเป็นภาษาท่ีเข้าใจยาก ขาดการประยุกต์ใช้ ไม่เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผู้เรียน จึงควร
ปรับปรุงภาษาที่ใช้ให้เป็นภาษาท่ีเข้าใจง่าย จัดระบบเน้ือหาให้ง่ายต่อการเข้าใจ อธิบายให้ชัดเจน  
ควรขัดเกลาสํานวนต่างๆ ให้ทันสมัย ควรเพ่ิมวิชาการทางโลก เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้หลากหลาย  
มีความแตกฉาน สามารถเช่ือมโยงประยุกต์ใช้ มีความสนใจอยากเรียนมากข้ึน การจัดเวลาเรียนยังไม่
เป็นระบบ ไม่แน่นอน มีเวลาเรียนน้อยเกินไป จึงไม่สามารถทําความเข้าใจได้อย่างลึกซ้ึง จึงควรเพ่ิม
เวลาเรียนหรือขยายเวลาเรียนให้มากขึ้น โดยอาจปรับเวลาเรียนเป็นคาบ จัดให้เรียนตลอดท้ังปี และ 
การสับเปลี่ยนเรียนวิชาอ่ืน วิธีการเรียนการสอน เน้นการท่องจํา การแปล ไม่ค่อยมีการประยุกต์ใช้
และขาดการคิด วิเคราะห์ จึงควรเน้นทักษะทั้ง ๔ ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยปรับวิธีการเรียน

                                         
  ๖๕สัมภาษณ์ พระครูสิริสุตโสภณ (จําเนียร จนฺทโสภโณ), เจ้าคณะอําเภอดงเจริญ, ๒๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘. 
  ๖๖สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ธรรมวิมล (ศรีสุข ปภสฺสโร), เจ้าคณะอําเภอบึงนาราง, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘. 
  ๖๗สัมภาษณ์ พระครูพิเชฏฐ์อรรถกิจ (สมเดช เตชเชฏฺโฐ), เจ้าคณะอําเภอสากเหล็ก, ๒ ตุลาคม 
๒๕๕๘. 



 ๑๕๒ 

การสอนให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์มากขึ้น สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับชีวิตได้ และ
ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนให้เกิดความศรัทธา และเพ่ิมกิจกรรมการเรียนการสอนให้มากข้ึน๖๘ 
  ๑๒. การจัดการศึกษาในโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ ควรจะพิจารณาจากองค์ประกอบ คือ
ความพร้อมของทรัพยากร การบริหารโรงเรียนก็เหมือนกับการบริหารกิจการท่ัวไป ซ่ึงต้องอาศัย
ทรัพยากรการบริหาร เช่น คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ รวมถึงวิธีการจัดการ ซ่ึงความพร้อมของทรัพยากรน้ี
เป็นองค์ประกอบที่สําคัญอันจะนําไปสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ การบริหารงานมีการใช้
กระบวนการบริหารที่อาศัยแนวคิด ทฤษฎีการบริหารให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน เพราะการ
บริหารเป็นกลไกสําคัญท่ีจะทําให้ภารกิจของโรงเรียนดําเนินไปสู่เป้าหมาย การจัดการเรียนการสอน 
หน้าท่ีหลักของโรงเรียน คือหน้าที่ให้การศึกษาน่ันกค็ือการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนหรือผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ คุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาจึงอยู่ท่ีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน
สามารถบรรลุผลตามเป้าหมายของหลักสูตร๖๙ 
  ๑๓. ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องดําเนินงานโดยร่วมกับบุคลากรของโรงเรียน โดยใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในโรงเรียน เช่น บุคลากร เงิน วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ โดยดําเนินการตาม
แนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดในกฎระเบียบ เทคนิคการทํางาน ตลอดจนการใช้เวลาในช่วงปีการศึกษา
หนึ่งๆ การบริหารโรงเรียนต้องมีการใช้ทรัพยากรให้เหมาะสม คุ้มค่าและปรากฏผลงาน คือ 
ผลการศึกษาที่ปรากฏแก่นักเรียนได้ผลดี และเป็นไปตามหลักสูตร๗๐ 
  ๑๔. การจัดรูปแบบคณะกรรมเพ่ือให้เข้ามาทําหน้าท่ีในการจัดการคงเป็นไปตามสภาพท่ี
มีอยู่แล้ว ตามปกติแล้วการเรียนการสอนแผนกธรรม ในเรื่องคนเป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อ
การเรียนการสอน เม่ือบุคลากรเริ่มมีจํานวนน้อยลงๆ ก็ทําให้การเรียนการสอนต้องปรับกลยุทธ์ใหม่ให้
สอดคล้องกับปัจจุบัน เม่ือเป็นเช่นนั้น ส่งผลให้บุคคลท่ีจะบวชเรียนเหมือนแต่ก่อนน้ันเริ่มมีการ
เปล่ียนแปลงท้ังเชิงปริมาณและเชิงปฏิบัติการ สําหรับการดําเนินการในเรื่องนี้สํานักเรียนก็ได้
ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง เน้นความเป็นปัจจุบันคือการส่งเสริม ให้โอกาสแก่บุคคล ได้เข้ามา
บวชเรียน ศึกษาพระธรรมคําสอนด้วยความศรัทธา เสียสละ ส่วนในเร่ืองการศึกษาในอนาคตน้ันก็คง

                                         
  ๖๘สัมภาษณ์ พระครูวิรุฬห์ปุญญากร (บุญปลูก อาภากโร), เจ้าคณะอําเภอสามง่าม, ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๕๘. 
  ๖๙สัมภาษณ์ พระครูพิศาลธรรมวุฒิ (สมศักดิ์ ธมฺมวุฑฺโฒ), เจ้าคณะอําเภอวชิรบารมี, ๓๐ ตุลาคม 
๒๕๕๘. 
  ๗๐สัมภาษณ์ พระครูพิพัฒน์สิริมงคล (สนอง สิริมงฺคโล), เจ้าคณะอําเภอตะพานหิน, ๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘. 



 ๑๕๓ 

จะจัดการศึกษาในรูปแบบบูรณาการเชิงรับและเชิงรุก ดําเนินการตามแผนการท่ีส่วนกลางกําหนดให้
เป็นสําคัญ๗๑ 
  ๑๕. หลักสูตรนักธรรม สําหรับหลักสูตรนักธรรมช้ันตรี ได้แก่ วิชากระทู้ธรรม พุทธศาสน
สุภาษิต เล่ม ๑ วิชาธรรมวิภาค นวโกวาทแผนกนักธรรมแผนกธรรมวิภาคและคิหิปฏิบัติ วิชาพุทธ
ประวัติ พุทธประวัติ เล่ม ๑-๓ ปฐมสมโพธิ ของสมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว) วิชาวินัย นวโกวาท
แผนกวินัยบัญญัติ วินัยมุขเล่ม ๑ สําหรับหลักสูตรนักธรรมช้ันโท ได้แก่ วิชากระทู้ธรรม  พุ ท ธ ศ า ส น
สุภาษิต เล่ม ๒ วิชาธรรมวิภาค นวโกวาทแผนกนักธรรมแผนกธรรมวิภาคปริจเฉทท่ี ๒ วิชาพุทธ
ประวัติ อนุพุทธประวัติ พุทธานุพุทธประวัติ เฉพาะประวัติพระสาวก สังคีติกถาปฐมสมโพธิ  
พระนิพนธ์ สมเด็จพระสังฆราช (ปุสฺสเทว) ศาสนพิธี เล่ม ๒ ขององค์การศึกษา วิชาวินัยวินัยมุขเล่ม 
๑-๒ สําหรับหลักสูตรนักธรรมช้ันเอก วิชากระทู้ธรรม พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๓ และหนังสือธรรม
อ่ืนๆ มีมงคลวิเสสกถาเป็นต้น ธรรมวิภาค ใช้หนังสือธรรมวิจารณ์ หนังสือสมถกรรมฐาน หนังสือมหา
สติปัฏฐานสูตร และคิริมานนทสูตรแปล วิชาธรรม ธรรมวิจารณ์ วิชาพุทธประวัติ พุทธประวัติเล่ม 
๑-๓ ปฐมสมโพธิ พุทธานุพุทธประวัติ อนุพุทธประวัติ สังคีติกถา พระนิพนธ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า 
กรมพระปรมานุชิตชิโนรส วิชาวินัย วินัยมุขเล่ม ๓๗๒  
 ๑๖. วัดใดวัดหนึ่งท่ีมีความประสงค์จะจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
พระปริยัติธรรรม ก็สามารถดําเนินการได้ตามความเหมาะสม โดยเบ้ืองต้นการบริหารจัดการในด้าน
การจัดการเรียนการสอน วัดซ่ึงจะต้องเป็นผู้ดําเนินการเองทั้งหมด ได้แก่ ต้องมีสถานศึกษาหรือ
สถานที่ท่ีจะใช้ทําการเรียนการสอน ซ่ึงอาจจะไม่จําเป็นต้องสร้างอาคารเรียนหรือโรงเรียนก็ได้ อาจจะ
ใช้ศาสนสถานภายในวัด เช่น ศาลาการเปรียญ หรือศาลาบําเพ็ญบุญอย่างใดอย่างหน่ึง เพ่ือใช้จัดการ
เรียนการสอนก็ได้ ต้องมีอาจารย์ และนักเรียนพอสมควร ต้องเตรียมวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน 
เช่น กระดาน โต๊ะตู้ เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร กระดาษพิมพ์เป็นต้น ซ่ึงในปี
แรกของการเปิดการเรียนการสอนต้องลงทุนในการน้ีพอสมควร แต่ปีถัดไปอุปกรณ์บางอย่างก็ไม่
จําเป็นต้องจัดหาอีก ต้องอํานวยวัสดุการเรียนแก่นักเรียน เช่น ตําราเรียน สมุด ปากกา งบประมาณ
ดําเนินการ เช่น นิตยภัต จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ รางวัลหรือทุนทางการศึกษาเป็นต้น๗๓ 
  ๑๗. แนวทางการจัดการควรจะมีการดําเนินการ คุณลักษณะของครูผู้สอน คือ ปิโย 
น่ารักคือมีเมตตากรุณา ใส่ใจคนและประโยชน์สุขของเขาเข้าถึงจิตใจ สร้างความรู้สนิทสนมเป็นกันเอง 
ชวนใจผู้เรียนให้อยากเข้าไปปรึกษาไต่ถาม ครุ น่าเคารพคือเป็นผู้หนักแน่น ถือหลักการเป็นสําคัญ 

                                         
  ๗๑สัมภาษณ์ นายประพันธ์ ต้ันวัฒนา, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดพิจิตร, 
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
  ๗๒สัมภาษณ์ ดร.นฎกร ปิ่นสกุล, โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง, ๖ มีนาคม ๒๕๕๙. 
  ๗๓สัมภาษณ์ นายธนทัย คํากลาง, วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร, ๘ มีนาคม ๒๕๕๙. 



 ๑๕๔ 

และมีความประพฤติสมควรแก่ฐานะ ทําให้เกิดความรู้สึกอบอุ่น เป็นที่พ่ึงได้ และปลอดภัย ภาวนีโย 
น่าเจริญใจคือมีความรู้จริง ทรงภูมิปัญญาแท้จริง และเป็นผู้ฝึกฝนปรับปรุงตนอยู่เสมอ เป็นที่น่ายก
ย่องควรเอาอย่าง ทําให้ศิษย์เอ่ยอ้างและลึกถึงด้วยความซาบซ้ึง ม่ันใจ และภาคภูมิใจ วตฺตา รู้จักพูด
ให้ได้ผลคือรู้จักช้ีแจงให้เข้าใจ รู้ว่าเม่ือไรควรอะไรอย่างไร คอยให้คําแนะนําว่ากล่าวตักเตือน เป็นที่
ปรึกษาที่ดี วจนนกฺขโม อดทนต่อถ้อยคําคือพร้อมท่ีจะรับฟังคําปรึกษาซักถามแม้จุกจิก ตลอดจนคํา
ล่วงเกินและคําตักเตือนวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ อดทนฟังได้ ไม่เบ่ือหน่าย  ไม่เสียอารมณ์ คมฺภีรญฺจ กถํ 
กตฺตา แถลงเรื่องล้ําลึกได้คือกล่าวช้ีแจงเร่ืองต่างๆท่ียุ่งยากลึกซ้ึงให้เข้าใจได้ และสอนศิษย์ให้ได้เรียนรู้
เรื่องราวที่ลึกซ้ึงย่ิงขึ้นไป โน จฏฺฐาเน นิโยชเย ไม่ชักนําในอฐานคือไม่ชักจูงไปในทางท่ีเสื่อมเสีย หรือ
เรื่องเหลวไหล๗๔ 
  ๑๘. ควรจะมีการดําเนินการส่งเสริมปัจจัยเพ่ือการเรียนการสอน สิ่งที่เป็นหนทางหรือ
เหตุอันเป็นทางให้เกิดผลกับการจัดการเรียนการสอน ปัจจัยพ้ืนฐานหรือทรัพยากรเป็นส่วนประกอบที่
สําคัญของการเรียนการสอน ท่ีต้องการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ ตัวปัจจัยที่
สนับสนุนต่อการเรียนการสอนประกอบด้วยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในสถานศึกษาที่ร่วมกันทํางาน 
การเงินงบประมาณท่ีใช้ในการสนับสนุนทุกๆ ส่วนของสถานศึกษา วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้และ
เทคโนโลยีต่างๆ และการจัดการบริหารงานของสถานศึกษาที่นําโดยผู้บริหาร๗๕ 
  ๑๙. การสนับสนุนส่งเสริม คือการทําหน้าท่ีเป็นผู้สนับสนุนหรือโค้ชที่ช่วยให้บุคคลหรือ
องค์กรควบคุมดําเนินการประเมิน ช่วยสมาชิกผู้ร่วมงานในองค์กรให้ฉุกคิดตระหนักถึงสิ่งที่พวกเขากําลัง
ทําอยู่และเป้าหมายที่ต้องการจะไปให้ถึง โดยอาจจําเป็นต้องจัดเตรียมข้อมูลให้ทํางานร่วมด้วย และ
อาจจะต้องช่วยในการออกแบบการประเมินให้กับบุคคลหรือองค์กรน้ันๆ การโน้มน้าวชักชวน คือ 
การโน้มน้าวชักชวนให้บุคคลผู้ร่วมในโครงการทําการสร้างทิศทางการประเมิน เสนอแนะความคิดเห็น
เพ่ือการแก้ปัญหาและตามไปด้วยบทบาทของผู้ปฏิบัติในการสร้างการเปล่ียนแปลง๗๖ 
 สรุปได้ว่า ผู้บริหาร ส่งเสริมการศึกษาแผนกธรรม เช่น การส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก 
และเยาวชนในพื้นท่ีจัดหวัดพิจิตรตามนโยบายของแม่กองธรรมสนามหลวง โดยการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรอย่างท่ัวถึงทุกโรงเรียน จัดการสอบธรรมสนามหลวงตามกําหนดการ เน้นให้
กระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ สําหรับจุดอ่อนในการดําเนินการมาจากหลายส่วนคือท้ัง
ภายในโรงเรียนขาดบุคลากรท้ังครู อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และอ่ืนๆ อีกหลายประการท่ีเกี่ยวข้องกับ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 

                                         
  ๗๔สัมภาษณ์ นางอรสา เปรมฤดีเลิศ, รองผู้อํานวยการโรงเรียนตะพานหิน, ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
  ๗๕สัมภาษณ์ นายประไพ ตะสี, ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านย่านยาว, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
  ๗๖สัมภาษณ์ ดร.นพวรรณ์ ไชยชนะ, ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล, ๑๙ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘. 



 ๑๕๕ 

  การจัดรูปแบบคณะกรรมการเพ่ือเข้ามาทําหน้าท่ีในการเรียนการสอน เม่ือบุคลากรเริ่มมี
จํานวนน้อยลงๆ ก็ทําให้การเรียนการสอนต้องปรับกลยุทธ์ใหม่ให้สอดคล้องกับปัจจุบัน เม่ือเป็น
เช่นนั้นส่งผลให้บุคคลท่ีจะบวชเรียนเหมือนแต่ก่อนน้ันเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงท้ังเชิงปริมาณและเชิง
ปฏิบัติการ สําหรับการดําเนินการในเรื่องนี้สํานักเรียนก็ได้ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง เน้นความ
เป็นปัจจุบันคือการส่งเสริม นโยบายท่ีเบ้ืองบนเสนอคือให้แต่ละอําเภอจัดให้มีการเรียนการสอน
นักธรรม ประจําจังหวัดพิจิตรตามหลักสูตรนักธรรม สิ่งสําคัญที่ผู้บริหารขอความอนุเคราะห์ คือช่วย
ติดตามและช่วยเหลือ สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนตลอดเวลา  
 ผู้บริหารโรงเรียนต้องดําเนินงานโดยร่วมกับบุคลากรของโรงเรียน โดยใช้ทรัพยากรท่ีมี
อยู่ในโรงเรียน เช่น บุคลากร เงิน วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานท่ี โดยดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติท่ี
กําหนดในกฎระเบียบ เทคนิคการทํางาน ตลอดจนการใช้เวลาในช่วงปีการศึกษาหนึ่งๆ และ 
การบริหารโรงเรียนต้องมีการใช้ทรัพยากรให้เหมาะสม คุ้มค่าและปรากฏผลงานคือผลการศึกษาท่ี
ปรากฏแก่นักเรียนได้ผลดี และเป็นไปตามหลักสูตร ส่งเสริมปัจจัยเพ่ือการเรียนการสอนให้เกิดผลกับ
การเรียนการสอน ปัจจัยพ้ืนฐานหรือทรัพยากรเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของการเรียนการสอน ปัจจัย
ท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนประกอบด้วยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีร่วมกันทํางาน การเงินงบประมาณ
ท่ีใช้ในการสนับสนุนทุกๆ ส่วน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือท่ีใช้และเทคโนโลยีต่างๆ 
 

๔.๒ หลักพุทธธรรมที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 
 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ผู้วิจัย ได้สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
interview) ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๙ รูปหรือคน เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ซ่ึงในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนท่ีจริง สัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานโดดเด่นด้านการศึกษาแผนกธรรม เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล จึงได้ต้ังประเด็น
คําถามตามลําดับขั้นตอน เพ่ือศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
  ๔.๒.๑ ฉันทะ ความพอใจรับผิดชอบ 
 ประเด็นคําถามว่า “ฉันทะความพอใจรับผิดชอบดูแลกระบวนการจัดการศึกษาพระ
ปริยัติธรรม แผนกธรรม ผู้บริหารควรจะดําเนินการอย่างไรจึงจะให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์” 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้สัมภาษณ์เพ่ือประโยชน์เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ผู้บริหารเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้ได้รับการศึกษาแผนกธรรม ตามนโยบาย
ของมหาเถรสมาคม คือพยายามสร้างโอกาส ให้โอกาสแก่เด็กและเยาวชนได้ศึกษาหลักธรรม  
ตามหลักสูตรนักธรรมตรี โท และเอก เพ่ือการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ ให้ขวัญและกําลังใจแก่คณะ



 ๑๕๖ 

ครู อาจารย์ และนักเรียน ได้ศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์๗๗ 
  ๒. ความแตกต่างของระบบบริหารการศึกษากับระบบบริหาร คือวัตถุประสงค์ของการ
จัดการศึกษาไม่ได้มุ่งผลกําไรในด้านวัตถุ แต่มุ่งพัฒนาคนให้เจริญงอกงามทุกด้าน การพัฒนาคนนั้น
เห็นผลช้าและวัดได้ยาก ย่ิงระดับสูงขึ้นไปก็ย่ิงยากมาก กําไรในการศึกษาก็คือการพัฒนาคนหรือคนมี
คุณภาพและคุณธรรม ประชากรในระบบการศึกษา คือครู อาจารย์เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะ ลักษณะ
นิสัย เจตคติ แตกต่างไปจากอาชีพอ่ืนๆ บุคคลประเภทนี้เรียกว่าผู้ให้บริการ ผู้มารับบริการ ได้แก่ เด็ก 
เยาวชน ยังไม่มีรายได้ ยังมิได้ประกอบอาชีพเป็นหลักฐาน เหมือนอาชีพอ่ืนๆ เช่น ฝ่ายผู้ปกครอง 
ผู้รับบริการเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ หรือฝ่ายผู้ประกอบธุรกิจ ผู้มารับบริการเป็นผู้มีรายได้สูงเป็นต้น๗๘ 
  ๓. ผู้บริหารควรจะให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาท้ังบุคคล 
การเงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ โดยเน้นนักเรียนมีศีลธรรม กตัญญูต่อสถาบัน ต่อครอบครัว  
ต่อตัวเอง ผู้บริหารควรจะดําเนินการตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ คือการบริหารเป็นการทํางานกับคน
และโดยอาศัยคน การบริหารเป็นกระบวนการทางสังคม คืออาศัยกลุ่มคนที่รวมกันทํางานเพื่อบรรลุ
เป้าหมาย ผู้บริหารจะต้องรับผิดชอบ โดยอาศัยความร่วมมือของบุคคลอ่ืน มิฉะน้ันจะทํางานไม่สําเร็จ 
สาระสําคัญของการบริหารในข้อน้ีแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารท่ีประสบความสําเร็จจะต้องมีสิ่งต่างๆ 
เหล่านี้ มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลท่ีดี  มีความเป็นผู้ นําและสามารถทํางานเป็นทีมไ ด้  
มีความสามารถในการปรับเปล่ียนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์
ต่างๆ ก็สามารถทําให้งานบรรลุเป้าหมายได้๗๙ 
  ๔. ผู้บริหารยินดีและเต็มใจในการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ให้คงเป็นไป
ตามหลักสูตร โดยส่งเสริมการศึกษาให้มีคณะกรรมการ ท้ังครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน  
ได้ร่วมมือร่วมแรงกันดําเนินการศึกษา เน้นผลการเรียนการสอนที่มีศีลธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ นอกจากน้ัน ผู้บริหารควรจะดําเนินการตามวัตถุประสงค์การศึกษา คือบุคลากรมี
ความรู้ในพระธรรมคําสั่งสอน รวมท้ังพระวินัยคือข้อบัญญัติต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง 
เพ่ือจะได้นํามาประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สามารถแนะนําสั่งสอนผู้อ่ืนให้มีความรู้ความเข้าใจท่ี
ถูกต้อง๘๐ 
 

                                         
  ๗๗สัมภาษณ์ พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ (วิรัช วิโรจโน), เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๑ กันยายน ๒๕๕๗. 
  ๗๘สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมประนาท (ปรีชา ปกิภาณเมธี), เจ้าคณะอําเภอเมืองพิจิตร, ๑๐ มกราคม 
๒๕๕๘. 
  ๗๙สัมภาษณ์ พระครูโพธิธรรมานุรักษ์ (นา ขนฺติโก), เจ้าคณะอําเภอโพธิ์ประทับช้าง, ๑๑ กันยายน 
๒๕๕๗. 
  ๘๐สัมภาษณ์ พระปิฎกคุณาภรณ์ (สวี กิตฺติวณฺโณ) เจ้าคณะอําเภอทับคล้อ, ๕ กันยายน ๒๕๕๗. 



 ๑๕๗ 

  ๕. ผู้บริหารควรจะขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานอ่ืนๆ เข้ามามีส่วนร่วมดําเนินการ คือ
หน่วยงานทุกภาคส่วนท่ีมีความเก่ียวข้องกับการศึกษานักธรรม ควรจะมีกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมเพื่อ
ผลักดันการศึกษานักธรรมทุกรูปแบบไปสู่ความสําเร็จประโยชน์ พยายามขอความอนุเคราะห์ให้
หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้แสดงความประสงค์ ให้การตอบรับเป็นเจ้าภาพด้วยกําลัง
ทรัพย์ กําลังสติปัญญา กําลังกาย และอ่ืนๆ ท่ีเป็นวิธีการท่ีสมควร๘๑ 
 ๖. ประชาชนให้ความสําคัญในการศึกษา เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้ผู้เป็นศาสนทายาท วัดเป็น
ศูนย์รวมจิตใจของชุมชน ระหว่างวัด โรงเรียน ชุมชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โรงเรียนควรจะมี
อิสระในการกําหนดการจัดสรรค่าใช้จ่ายประจําปีการศึกษา เจ้าหน้าท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติคอยช่วยเหลือ แนะนําการจัดทําบัญชีงบประมาณ ให้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการ๘๒ 
  ๗. ผู้บริหารควรจะมีความพอใจต่อภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ ส่งเสริมการศึกษาแผนก
ธรรมด้วยความรับผิดชอบทั้งบุคคล การเงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการภายในสํานักเรียน๘๓  
  ๘. ครู ผู้สอนนอกจากจะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาพระพุทธศาสนาและ 
มีประสบการณ์ด้านการสอนแล้วควรมีคุณสมบัติพิเศษเกี่ยวกับการบริหารงานการศึกษา มีเทคนิค
วิธีการสอนที่ดี พร้อมท้ังมีฉันทะในการดําเนินงานด้านน้ี ซ่ึงจะทําให้วิชาการเจริญรุ่งเรืองเป็นที่ดึงดูด
ความสนใจ เพราะการจัดการศึกษา เป็นการจัดการศึกษาแบบให้เปล่า เพ่ือการเผยแผ่หลักธรรม ไม่มี
สภาพบังคับ นักเรียนที่มาเรียนส่วนมาก มาด้วยความศรัทธาเป็นเบื้องต้น การได้ครูสอนดีมีคุณภาพก็
จะเป็นท่ีประทับใจ นักเรียนก็มาเรียนสมํ่าเสมอ ไม่เกิดภาวการณ์ออกกลางคัน ครูผู้สอนควรจะมี
หน้าท่ีดําเนินการสอนตามเน้ือหาของหลักสูตร ควบคุม ติดตาม ดูแลความประพฤติของนักเรียน  
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร จัดการวัดผลและประเมินผลการเรียน จัดทําบัญชีเรียกช่ือนักเรียน ร่วมมือ
ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รบัมอบหมาย๘๔ 
  ๙. ผู้บริหารควรจะสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูใช้วิธีสอนแบบใหม่ เช่น วิธีสอนแบบ
แก้ปัญหา วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทํากิจกรรม วิธีสอนแบบอภิปราย และวิธีสอนแบบศูนย์การเรียน 
เป็นต้น ท้ังนี้เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านความรู้ ทักษะและเจตคติ สอนให้

                                         
  ๘๑สัมภาษณ์ พระครูพิบูลประชานาถ (สมบูรณ์ ปภากโร), เจ้าคณะอําเภอวังทรายพูน, ๑๔ กันยายน 
๒๕๕๗. 
  ๘๒สัมภาษณ์ พระครูวิรุฬห์ธรรมาภิรัต (สมบุญ ทตฺตวณฺโณ), เจ้าคณะอําเภอโพทะเล, ๑๘ กันยายน 
๒๕๕๘. 
  ๘๓สัมภาษณ์ พระครูพิสิฐคณาภิรักษ์ (สุพจน์ พุทฺธญาโณ), เจ้าคณะอําเภอบางมูลนาก, ๒๑ กันยายน 
๒๕๕๘. 
  ๘๔สัมภาษณ์ พระครูสิริสุตโสภณ (จําเนียร จนฺทโสภโณ), เจ้าคณะอําเภอดงเจริญ, ๒๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘. 



 ๑๕๘ 

นักเรียนรู้จักคิด คิดเป็น ทําเป็น และแก้ปัญหาได้ เพราะครูและนักเรียนเป็นทรัพยากรที่สําคัญ 
นักเรียนควรจะมีโอกาสแสดงออก ปฏิบัติการจริงมากขึ้น นักเรียนได้เรียนท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติควบคู่กันไป โดยนักเรียนสามารถจะนําไปปฏิบัติในชีวิตจริงได้เม่ือสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร นอกจากน้ัน ควรจะส่งเสริมวิธีการท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ครูได้รับสวัสดิการตามสมควร เช่น  
ท่ีพักอาศัย การเดินทางไปสอน สุขภาพอนามัยและบริการต่างๆ ท่ีครูควรได้รับตามสิทธิจากหน่วยงาน
อ่ืนๆ เพราะส่ิงเหล่าน้ีมีส่วนสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของครู๘๕ 
  ๑๐. ผู้สอนหรือครู หมายถึงบุคลากรวิชาชีพ ผู้ทําหน้าที่สอนและส่งเสริมการเรียนการ
สอนด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือการเรียนการสอน บุคลิกภาพและความสามารถของผู้สอน มีอิทธิพลต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ผู้สอนควรมีบุคลิกภาพท่ีดีและรู้จักเลือกใช้วิธีสอนที่เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน
ประสบผลสําเร็จในการเรียนรู้๘๖ 
 ๑๑. ครูผู้สอนต้องมีการสอนดี คือครูต้องเตรียมการสอนมาดี ต้องเตรียมกระบวนการ
ต่างๆ มาเรียบร้อย ต้องมีการเร้าใจ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ต้องให้ผู้เรียนได้แสดงออกให้มาก
ท่ีสุด ต้องให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้ประสาทสัมผัสให้มากท่ีสุด ต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบอยู่ตลอดเวลาท่ีทํา
การสอน๘๗ 
  ๑๒. ครูผู้สอน ต้องมีความรู้ ประสบการณ์ในวิชาท่ีสอน เพ่ือให้เกิดความเช่ือม่ัน ต้องมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การวางแผน จุดประสงค์ การวิเคราะห์เนื้อหารายวิชาพ้ืนฐาน
การจัดทําแผนการสอนและนวัตกรรม ประกอบแผนการสอน ใฝ่หาความรู้ ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
ให้ทันต่อวิทยาการอยู่เสมอ ต้องรู้จักธรรมชาติและความต้องการของผู้เรียน มีความสามารถในการ
ถ่ายทอด ให้คําแนะนํา เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าใจและปฏิบัติได้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้น่าสนใจ 
โดยมีการผลิตและใช้สื่ออย่างหลากหลาย นําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน
การสอน รูท่ีดีคือมีความรู้ความสามารถ ควบคู่ไปกับคุณธรรม๘๘ 
  ๑๓. ปัจจัยสนับสนุนต่อการจัดการเรียนการสอน ผู้บริหารจะส่งเสริมการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร ต้องอาศัยปัจจัยอ่ืนๆ คือผู้บริหารต้องมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสําคัญของ
หลักสูตร โดยผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดหลักสูตร ต้องเข้าใจถึงความสําคัญตาม

                                         
  ๘๕สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ธรรมวิมล (ศรีสุข ปภสฺสโร), เจ้าคณะอําเภอบึงนาราง, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘. 
  ๘๖สัมภาษณ์ พระครูพิเชฏฐ์อรรถกิจ (สมเดช เตชเชฏฺโฐ), เจ้าคณะอําเภอสากเหล็ก, ๒ ตุลาคม 
๒๕๕๘. 
  ๘๗สัมภาษณ์ พระครูวิรุฬห์ปุญญากร (บุญปลูก อาภากโร), เจ้าคณะอําเภอสามง่าม, ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๕๘. 
  ๘๘สัมภาษณ์ พระครูพิศาลธรรมวุฒิ (สมศักดิ์ ธมฺมวุฑฺโฒ), เจ้าคณะอําเภอวชิรบารมี, ๓๐ ตุลาคม 
๒๕๕๘. 



 ๑๕๙ 

ธรรมชาติ ลักษณะเฉพาะขอบข่ายสาระท้ังในด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการบริหาร คุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยม ตลอดจนโครงสร้างการเรียน การประเมินผลการเรียนรู้ของกลุ่มวิชาต่างๆ๘๙ 
  ๑๔. ผู้บริหารควรจะมีความเต็มใจ รับผิดชอบดูแลกระบวนการศึกษาแผนกธรรม  
ท้ังบุคคล การเงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ เน้นวิธีการตามวัตถุประสงค์ของคณะสงฆ์ในจังหวัด
พิจิตร เม่ือผู้บริหารและทีมงานมีความสมัครสมานสามัคคีอย่างมีฉันทะ ส่งผลให้การดําเนินการเรียน
การสอนมีประโยชน์ต่อสั งคม  มีคุณค่าต่อวงการคณะสงฆ์ในจังหวัดพิ จิตรอย่างแน่นอน  
เพราะหลักการทํางานอย่างมีฉันทะน้ัน ย่อมเป็นแรงพลักดันให้กระบวนการทํางานมีพลัง มีความหวัง 
มีความสําเร็จประโยชน์อย่างสมบูรณ์๙๐ 
  ๑๕. องค์ประกอบด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คือกิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนํา เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะเร้าให้ผู้เรียนมีความสนใจในบทเรียนและอยากจะเรียน
เนื้อหาต่อไป กิจกรรมในขั้นน้ีจัดได้หลายรูปแบบ เช่น การสนทนา การใช้คําถาม การสาธิต การเล่า
นิทาน เกมจําลองสถานการณ์ และการสวดมนต์ไหว้พระ๙๑ 
 ๑๖. การประเมินผล การตัดสินคุณค่าหรือตีราคาข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลอ่ืนๆ ตามเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ กระบวนการท่ีให้ครูผู้สอนได้พัฒนาคุณภาพ ช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ
ท่ีแสดงพัฒนาการความก้าวหน้า ความสําเร็จการเรียนการสอน รวมท้ังมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ๙๒ 
  ๑๗ .  องค์ประกอบการประเมินผล  คือผลการท่ีได้จากกระบวนการต่างๆ เ ช่น  
จากการสังเกต การตรวจงาน การสัมภาษณ์ หรือการทดสอบ เกณฑ์การพิจารณาเพ่ือจะใช้เป็น
แนวทางในการพิจารณาว่า เก่ง อ่อน พอใจ ไม่พอใจ ผ่าน ไม่ผ่าน โดยนําผลท่ีได้มาเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ การตัดสินใจเป็นการช้ีขาดหรือสรุปผลการเปรียบเทียบระหว่างผลของการวัดกับ
เกณฑ์ที่กําหนดไว้ การวัดผลการเรียน จุดมุ่งหมายของการวัดผลเป็นการตรวจสอบการสอนของผู้สอน
และการเรียนของผู้เรียน คือด้านความรู้ความเข้าใจ ทักษะการปฏิบัติ และเจตคติ๙๓  
  ๑๘ .  ประเมินให้ครอบคลุมทุกจุดประสงค์การเรียนท่ีระบุไ ว้ในแผนการสอน  
เลือกวิธีการประเมินผลท่ีช่ือถือได้ เหมาะสมกับพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนท่ีต้องการประเมิน 

                                         
  ๘๙สัมภาษณ์ พระครูพิพัฒน์สิริมงคล (สนอง สิริมงฺคโล), เจ้าคณะอําเภอตะพานหิน, ๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘. 
  ๙๐สัมภาษณ์ นายประพันธ์ ต้ันวัฒนา, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดพิจิตร, 
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
  ๙๑สัมภาษณ์ ดร.นฎกร ปิ่นสกุล, โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง, ๖ มีนาคม ๒๕๕๙. 
  ๙๒สัมภาษณ์ นายธนทัย คํากลาง, วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร, ๘ มีนาคม ๒๕๕๙. 
  ๙๓สัมภาษณ์ นางอรสา เปรมฤดีเลิศ, รองผู้อํานวยการโรงเรียนตะพานหิน, ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 



 ๑๖๐ 

เลือกใช้วิธีการประเมินท่ีง่ายและสะดวกในการใช้ ควรใช้เครื่องมือท่ีพอเช่ือถือได้ประกอบการประเมิน
ทุกครั้ง ควรให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลตนเอง ควรมีข้อมูลสารสนเทศที่แสดงว่าท้ังผู้สอน
และผู้เรียนได้นําผลของการประเมินไปใช้ เพ่ือการปรับปรุงการเรียนการสอน๙๔ 
  ๑๙. ผู้บริหารควรจะดําเนินการประเมินผล จัดให้มีหนังสือ เอกสาร คู่มือ และระเบียบ
การวัดผลและการประเมินผล เพ่ือผู้สอนได้ศึกษาค้นคว้า อบรมผู้สอนให้มีความรู้เกี่ยวกับการวัดผล
และการประเมินผล จัดหาวัสดุอุปกรณ์การสอนให้พร้อม เช่น คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์และกระดาษ๙๕ 
 สรุปได้ว่า ผู้บริหารควรจะสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาทั้งบุคคล 
การเงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ โดยเน้นนักเรียนมีศีลธรรม กตัญญูต่อสถาบัน ต่อครอบครัว  
ต่อตัวเอง ผู้บริหารควรจะดําเนินการตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ คือการบริหารเป็นการทํางานกับคน
และโดยอาศัยคน ผู้บริหารควรจะสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูใช้วิธีสอนแบบใหม่ เช่น วิธีสอนแบบ
แก้ปัญหา วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทํากิจกรรม วิธีสอนแบบอภิปราย และวิธีสอนแบบศูนย์การเรียนเป็น
ต้น ท้ังนี้เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านความรู้ ทักษะและเจตคติ 
สอนให้นักเรียนรู้จักคิด คิดเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาได้ ครูและนักเรียนเป็นทรัพยากรท่ีสําคัญ นักเรียนมี
โอกาสแสดงออกและปฏิบัติจริงมากข้ึน นักเรียนได้เรียนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป 
ครูผู้สอนต้องมีการสอนดี คือครูต้องเตรียมการสอนมาดี เตรียมกระบวนการต่างๆ มาเรียบร้อย  
 ครูผู้สอน ต้องมีความรู้ ประสบการณ์ในวิชาท่ีสอน เพ่ือให้เกิดความเชื่อม่ัน ต้องมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การวางแผน จุดประสงค์ การวิเคราะห์เน้ือหารายวิชาพ้ืนฐาน การจัดทํา
แผนการสอนและนวัตกรรม ประกอบแผนการสอน ใฝ่หาความรู้ ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง ให้ทันต่อ
วิทยาการอยู่เสมอ ต้องรู้จักธรรมชาติและความต้องการของผู้เรียน มีความสามารถในการถ่ายทอด  
ให้คําแนะนํา คือผู้บริหารต้องมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสําคัญของหลักสูตร ต้องเข้าใจถึง
ความสําคัญตามธรรมชาติ ลักษณะเฉพาะขอบข่ายสาระท้ังในด้านความรู้ ทักษะการบริหาร 
 
 ๔.๒.๒ วิริยะ ความเพียรพยายาม 
 ประเด็นคําถามว่า “วิริยะความเพียรพยายามดําเนินการจัดการศึกษาแผนกธรรม 
ผู้บริหารควรจะมีคณะกรรมการเข้ามากํากับดูแลวิธีการทํางานอย่างไรบ้าง” ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้
สัมภาษณ์เพ่ือประโยชน์เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ผู้บริหาร และคณะกรรมการ ได้พยายามหาแนวทางออกที่เหมาะสม เพ่ือส่งเสริม
การศึกษาแผนกธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมองเห็นว่า การศึกษาระดับนักธรรมตรี โท และเอกน้ัน 
                                         
  ๙๔สัมภาษณ์ นายประไพ ตะสี, ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านย่านยาว, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
  ๙๕สัมภาษณ์ ดร.นพวรรณ์ ไชยชนะ, ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล, ๑๙ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘. 



 ๑๖๑ 

เป็นการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีสําคัญ รวมท้ังการศึกษาของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนในพ้ืนท่ีในจังหวัด
พิจิตร ถ้าการศึกษาดีก็จะส่งผลให้พระภิกษุ สามเณร และเด็กนักเรียน ได้รับผลดีตามไปด้วย ดังนั้น
การศึกษานักธรรมจึงเป็นภาระกิจท่ีสําคัญอย่างย่ิงที่จะปล่อยปละละเลยให้เสียหายไม่ได้ ครู อาจารย์ 
และผู้บริหารมีความเพียรพยายามศึกษาข้อมูล กําหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ เพ่ือนํามาเป็น
แนวทางปฏิบัติให้เกิดผลดีท้ังครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษา๙๖ 
  ๒. การบริหารการศึกษา คือการใช้ท้ังศาสตร์และศิลป์ ซ่ึงเป็นการดําเนินการของกลุ่ม
บุคคล ตามวิถีทางท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม ให้มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านความรู้ความสามารถ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดี๙๗ 
  ๓. ผู้บริหารควรจะมีคณะกรรมการเข้ามากํากับดูแลวิธีการทํางานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
เพ่ือส่งเสริมการบริหารทําให้งานบรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ขององค์การต้องอาศัยความร่วมมือกัน
ของคนทุกคนจึงจะทําให้สําเร็จลงได้ เป้าหมายเป็นสิ่งท่ีทําให้ผู้บริหารจะต้องทําให้บรรลุได้น้ันจะต้อง
มีลักษณะสําคัญ ๓ ประการ คือเป้าหมายต้องสูงแล้วสามารถทําให้สําเร็จ เป้าหมายสูงเกินไปก็ทําให้
สําเร็จไม่ได้ เป้าหมายตํ่าไปก็ไม่ท้าทายไม่มีคุณค่า ประการท่ีสอง การจะไปถึงเป้าหมายจะต้องมี
ระบบงานดี มีแผนงานมีประสิทธิภาพ ประการสุดท้ายจะต้องระบุเวลาท่ีจะทําให้บรรลุเป้าหมายนั้น 
ผู้บริหารต้องมีวิริยะ คือวิริยะความเพียรพยายามดําเนินการจัดการศึกษาแผนกธรรม ตามกฎระเบียบ 
สอดคล้องกับสํานักเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตร๙๘ 
  ๔. ผู้บริหารควรจะส่งเสริมการประชุมปรึกษากัน มีการมอบหมายนโยบายให้กับพระ
สังฆาธิการในเขตอําเภอทุกอําเภอดูแลรับผิดชอบ เพ่ือนํานโยบายไปปฏิบัติตาม ส่งเสริมกระบวนการ
เรียนการสอนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความเหมาะสม ผู้บริหารควรจะมีขั้นตอนการปฏิบัติ  
การศึกษาเรียนรู้ ประพฤติปฏิบัติด้วยกายวาจาและใจ การเจริญภาวนา การฝึกสมาธิ รายละเอียดใน
การทําสมาธิพร้อมมูล เม่ือได้สมาธิในระดับที่จะนําไปใช้ปฏิบัติวิปัสนาได้ก็น้อมนําไปสู่การทําวิปัสสนา
อันเป็นอุบายให้เกิดปัญญาที่ได้รู้เห็นความเป็นไปต่างๆ ตามความเป็นจริง๙๙ 
  ๕. ผู้บริหารควรจะต้องช่วยกันระดมความคิดเห็นท่ีสร้างสรรค์ มีประโยชน์ต่อการศึกษา
แผนกธรรม เน้นผู้บริหารมีวิริยะ คือวิริยะความเพียรพยายามดําเนินการศึกษาแผนกธรรมให้มีความ
เหมาะสมตามกฎระเบียบ สอดคล้องกับสํานักเรียนในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร โดยมีคณะกรรมการเข้ามา

                                         
  ๙๖สัมภาษณ์ พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ (วิรัช วิโรจโน), เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๑ กันยายน ๒๕๕๗. 
  ๙๗สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมประนาท (ปรีชา ปฏิภาณเมธี), เจ้าคณะอําเภอเมืองพิจิตร, ๑๐ มกราคม 
๒๕๕๘. 
  ๙๘สัมภาษณ์ พระครูโพธิธรรมานุรักษ์ (นา ขนฺติโก), เจ้าคณะอําเภอโพธิ์ประทับช้าง, ๑๑ กันยายน 
๒๕๕๗. 
  ๙๙สัมภาษณ์ พระปิฎกคุณาภรณ์ (สวี กิตฺติวณฺโณ) เจ้าคณะอําเภอทับคล้อ, ๕ กันยายน ๒๕๕๗. 



 ๑๖๒ 

กํากับดูแลวิธีการทํางานอย่างบูรณาการเชิงพุทธ๑๐๐ 
 ๖. การบริหารจะต้องมีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ต้องอาศัยปัจจัยบุคคลเป็นองค์ประกอบท่ี
สําคัญ ต้องใช้ทรัพยากรบริหารเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐาน ต้องมีลักษณะการดําเนินการเป็น
กระบวนการทางสังคม ต้องเป็นการดําเนินการร่วมกันระหว่างกลุ่มบุคคลสองคนขึ้นไป ต้องอาศัย
ร่วมมือร่วมใจ เพ่ือให้ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์ การร่วมมือดําเนินการอย่างมีเหตุผล มีลักษณะเป็น
การตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค์ การบริหารไม่มีตัวตนแต่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่
ขององค์การ๑๐๑ 
  ๗. ผู้บริหารควรจะสนับสนุนให้นักเรียนได้ศึกษาวิชาธรรมะให้มากข้ึน ส่งเสริมให้นักเรียน
มีความรู้ความเข้าใจวิชาการทางธรรมะและทางโลก เม่ือนักเรียนมีความรู้สังคม นักเรียนย่อมมีความ
ม่ันใจตนเอง สามารถนําหลักธรรมะไปปรับใช้ในชีวิตหน้าท่ีการงานได้อย่างมีคุณภาพ ผู้บริหารมีวิริยะ 
คือความเพียรพยายาม ส่งเสริมการศึกษาแผนกธรรมให้มีความเหมาะสมตามกฎระเบียบ สอดคล้อง
กับสํานักเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตรก็เช่นเดียวกัน ผลที่ออกมาก็คือส่งผลให้สํานักเรียนต่างๆ ได้ปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเสียสละ เพ่ือประโยชน์แก่สังคม ชาวบ้านผู้ให้การสนับสนุนสํานักเรียนได้ประโยชน์สุข  
ลดปัญหาสังคม เช่น การทําร้ายกัน การลักขโมย การเล่นชู้ การพูดโกหก และการเสพยาเสพติด 
เป็นต้น๑๐๒ 
  ๘. ลักษณะของครูท่ีดี ได้แก่ ครูมีความรู้ดีต้องประกอบด้วยความรู้ในวิชาท่ีตนสอน  
มีความรู้ทางภาษาศาสตร์ คือมีความรู้ทางด้านภาษาเป็นอย่างดี มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม คือ 
มีความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ละท้องถิ่น รู้จักคํานิยาม คําพังเพย คําสุภาษิต คติธรรม
ต่างๆ เป็นอย่างดี มีความรู้ทันเหตุการณ์ เพราะโลกมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆ ต้องรู้เท่าทันเหตุการณ์
เพ่ือท่ีจะได้นํามาประกอบเปรียบเทียบ ครูผู้สอนต้องไม่รู้ตามหลังผู้อ่ืน โดยรู้แต่เพียงตําราท่ีสอน
เท่านั้น ยังมีความรู้รอบตัว คือตามสภาพธรรมดาของโลก ความเป็นอยู่ การทํามาหากินของชาวบ้าน
และบุคคลสําคัญ คนมีช่ือเสียงของประเทศเป็นต้น เป็นสิ่งที่ครูผู้สอนต้องเสาะแสวงหาเพ่ือให้รู้เท่าทัน
อยู่เสมอ เพราะการหยุดอยู่กับท่ีคือการถอยหลัง๑๐๓ 

                                         
  ๑๐๐สัมภาษณ์ พระครูพิบูลประชานาถ (สมบูรณ์ ปภากโร), เจ้าคณะอําเภอวังทรายพูน, ๑๔ กันยายน 
๒๕๕๗. 
  ๑๐๑สัมภาษณ์ พระครูวิรุฬห์ธรรมาภิรัต (สมบุญ ทตฺตวณฺโณ), เจ้าคณะอําเภอโพทะเล, ๑๘ กันยายน 
๒๕๕๘. 
  ๑๐๒สัมภาษณ์ พระครูพิสิฐคณาภิรักษ์ (สุพจน์ พุทฺธญาโณ), เจ้าคณะอําเภอบางมูลนาก, ๒๑ กันยายน 
๒๕๕๘. 
  ๑๐๓สัมภาษณ์ พระครูสิริสุตโสภณ (จําเนียร จนฺทโสภโณ), เจ้าคณะอําเภอดงเจริญ, ๒๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘. 



 ๑๖๓ 

  ๙. ผู้บริหารควรจะสนับสนุนและส่งเสริมขวัญและกําลังใจแก่ครูที่มีความปรารถนาดีต่อ
นักเรียน จัดให้มีการส่งเสริมการฝึกอบรมครูประจําปี สนับสนุนส่งเสริมให้ครูเข้าสมัครเรียนต่อ  
เพ่ือเพ่ิมพูนวิทยฐานะตามหลักสูตรจะได้นําความรู้ใหม่ๆ มาอบรมและสั่งสอนนักเรียน รู้จักใช้
หลักการทางการศึกษามาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ๑๐๔ 
  ๑๐. ผู้สอนหมายถึงบุคคลผู้มีอิทธิพลต่อการเรียนการสอนหลายประการ คือมีความรู้
ความเข้าใจในสาระการสอน ความสามารถในการสอน ความต้ังใจสอน เจตคติต่อการสอน ความรู้สึก
ต่อตัวผู้เรียน สภาพจิตใจของผู้สอน แรงจูงใจในการสอน สุขภาพของผู้สอน ความพร้อมของผู้สอน 
บุคลิกลักษณะของผู้สอน สิ่งเหล่าน้ีมีผลต่อการจัดการเรียนการสอน ต่อพฤติกรรมการสอนของผู้สอน 
ส่งผลถึงกระบวนการเรียนและผลสัมฤทธ์ิในการเรียน๑๐๕ 
 ๑๑. ครูผู้สอนต้องยึดหลักการสอนดี คือสอนจากเร่ืองง่ายๆ ไปหาเร่ืองยากๆ สอนจากสิ่ง
ท่ีผู้เรียนมาแล้วไปหาสิ่งที่ยังไม่รู้ สอนจากสิ่งที่มีตัวตน ไปหาสิ่งที่ไม่มีตัวตน สอนให้ผู้เรียนแสดงออก
ด้วยตัวเอง สอนจากส่วนปลีกย่อยไปหาส่วนรวม สอนโดยวิธีครูบอกให้น้อยที่สุด สอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด
พิจารณาเหตุผลได้ด้วยตนเอง๑๐๖ 
  ๑๒. ผู้บริหารควรจะมีคณะกรรมการเข้ามากํากับดูแลวิธีการทํางาน เพ่ือส่งเสริม
การศึกษาแก่นักเรียน เน้นผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนอย่างหลากหลายตามความสนใจ ความถนัด 
พยายามส่งเสริมนักเรียนให้มีความชอบศึกษา มีใจรัก เห็นประโยชน์ของการเรียนวิชาต่างๆ เน้นการ
จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศห้องเรียนให้เอ้ืออํานวยต่อการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษา
ค้นคว้าหลักธรรมะได้อย่างอิสระ๑๐๗ 
  ๑๓. ผู้บริหารควรจะมีคณะกรรมการเข้ามากํากับดูแลปัจจัยท่ีสนับสนุนต่อการเรียนการ
สอน ปัจจัยทางการบริหาร ทรัพยากรการบริหารประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ ครุภัณฑ์ อํานาจหน้าที่ 
เวลา กําลังใจ การทํางาน สิ่งอํานวยความสะดวก ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจัดการศึกษาคือคน เงิน วัสดุ 
ครุภัณฑ์ และการจัดการ๑๐๘ 

                                         
  ๑๐๔สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ธรรมวิมล (ศรีสุข ปภสฺสโร), เจ้าคณะอําเภอบึงนาราง, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘. 
  ๑๐๕สัมภาษณ์ พระครูพิเชฏฐ์อรรถกิจ (สมเดช เตชเชฏฺโฐ), เจ้าคณะอําเภอสากเหล็ก, ๒ ตุลาคม 
๒๕๕๘. 
  ๑๐๖สัมภาษณ์ พระครูวิรุฬห์ปุญญากร (บุญปลูก อาภากโร), เจ้าคณะอําเภอสามง่าม, ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๕๘. 
  ๑๐๗สัมภาษณ์ พระครูพิศาลธรรมวุฒิ (สมศักด์ิ ธมฺมวุฑฺโฒ), เจ้าคณะอําเภอวชิรบารมี, ๓๐ ตุลาคม 
๒๕๕๘. 
  ๑๐๘สัมภาษณ์ พระครูพิพัฒน์สิริมงคล (สนอง สิริมงฺคโล), เจ้าคณะอําเภอตะพานหิน, ๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘. 



 ๑๖๔ 

  ๑๔. ผู้บริหารและคณะกรรมการ ควรจะมีความเพียรพยายาม ดําเนินการศึกษาแผนก
ธรรมให้มีความเหมาะสมสอดคล้องตามกฎระเบียบ เช่น การจัดประชุมสัมมนาประจําปี การจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน การแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียน การติวเข้มก่อนสอบ  
การกําหนดการสอบไล่ การประกาศผลการเรียนการสอน และการรับประกาศนียบัตรเป็นต้น๑๐๙ 
  ๑๕. จุดมุ่งหมายกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการท้ังทางร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ไปพร้อมๆ กัน เพ่ือสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเรียนด้วยความสนุก
ไม่เบ่ือการเรียน เพ่ือสนองเจตนารมณ์ตามหลักสูตร เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมให้ได้ทํากิจกรรมตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจ 
และความแตกต่างระหว่างบุคคล๑๑๐ 
 ๑๖ . ความสําคัญของการประเมินผล เพ่ือปรับปรุงแผนงานและโครงการต่างๆ  
เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างขององค์การ เพ่ือปรับปรุงการบริการ เพ่ือนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจ
เกี่ยวกับนโยบายการบริหาร และการปฏิบัติสําหรับบุคคลกลุ่มต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ กลุ่มคนใน
องค์การ ผู้บริหารโครงการองค์กรที่ให้ทุนสนับสนุน ประชากรท่ัวไปและผู้ประเมินผลโครงการและ 
การวัดผลประเมินผล๑๑๑ 
  ๑๗. การประเมินผลก่อนเรียน เพ่ือช่วยให้ผู้สอนได้ทราบความสามารถของแต่ละคน  
เพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาความสามารถเพียงพอในการศึกษาต่อหรือไม่ ถ้าไม่ดีพอจะได้ทําการ
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น๑๑๒ 
  ๑๘. การประเมินผลการเรียน เช่น การทดสอบย่อย การสังเกตุ เครื่องมือประกอบ
กิจกรรม แบบฝึกหัด ผู้สอนอาจจะระบุไว้ในภาคผนวกได้ ควรคํานึงตามหลักการประเมินก่อนการ
เวียนระหว่างเรียน และหลังเรียนทุกครั้ง ในการจัดการเรียนการสอนโดยเลือกวิธีท่ีเหมาะสม เช่น
ประเมินก่อนเรียน โดยการซักถาม ทําแบบฝึกหัด เล่าเรื่องแสดงความคิดเห็นทดสอบสมรรถภาพย่อย
ด้านต่างๆ ทดลองปฏิบัติหรือแสดงออกอ่ืนๆ ตามลักษณะเน้ือหาวิชาประเมินระหว่างเรียนโดยการ
สังเกตุ ซักถาม ทําแบบฝึกหัด ทดสอบย่อย ตรวจสอบผลงาน ผลการจัดกิจกรรม หรือการแสดงออก
ในเรื่องต่างๆ๑๑๓ 
 

                                         
  ๑๐๙สัมภาษณ์ นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดพิจิตร, 
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
  ๑๑๐สัมภาษณ์ ดร.นฎกร ปิ่นสกุล, โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง, ๖ มีนาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๑๑สัมภาษณ์ นายธนทัย คํากลาง, วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร, ๘ มีนาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๑๒สัมภาษณ์ นางอรสา เปรมฤดีเลิศ, รองผู้อํานวยการโรงเรียนตะพานหิน, ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
  ๑๑๓สัมภาษณ์ นายประไพ ตะสี, ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านย่านยาว, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 



 ๑๖๕ 

  ๑๙. ผู้บริหารควรจะมีคณะกรรมการเข้ามากํากับดูแลวิธีการทํางาน ส่งเสริมให้มีการ
วิเคราะห์ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ หนังสือคู่มือ ระเบียบการวัดผลประเมินผล บริการแก่ผู้สอน 
สนับสนุนให้ผู้สอนวิธีการวัดผลแบบต่างๆ ตามความเหมาะสมกับรายวิชา ประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับการ
วัดผลประเมินผลแก่ผู้สอน จัดระบบการติดตามการจบหลักสูตรของผู้เรียนและแจ้งให้ผู้สอนทราบใน
แนวเดียวกัน จัดวัสดุอุปกรณ์สําหรับดําเนินการวัดผลและประเมินผล บริการแก่ผู้สอน มอบหมายให้
ผู้สอนจัดทําข้อสอบมาตรฐาน จัดให้มีคลังข้อสอบ ให้ผู้สอนทําการวิเคราะห์ข้อสอบ เพ่ือนําผลท่ีได้ไป
ปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้น จัดบรรยากาศในการสอบให้เหมาะสมทั้งห้องท่ีใช้สอบ ท่ีน่ังสอบ ตารางสอบ 
เวลาทําการสอบ จัดผู้สอนทําการสอนซ่อมเสริมก่อนทําการสอบแก้ตัวรายวิชา เม่ือสิ้นปีการศึกษา 
ควรมีการประเมินผลงาน เพ่ือนําผลมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข๑๑๔ 
 สรุปได้ ว่า ผู้บริหารควรจะสนับสนุนให้นักเรียนได้ศึกษาวิชาธรรมะให้มากขึ้น  
เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจวิชาการทางธรรมะและทางโลก เม่ือนักเรียนมีความรู้  
เป็นคนดีในสังคม นักเรียนย่อมมีความม่ันใจตนเอง สามารถนําหลักธรรมะไปปรับใช้ในชีวิตหน้าท่ีการ
งานได้อย่างมีคุณภาพ ผู้บริหารมีวิริยะคือความเพียรพยายาม ส่งเสริมการศึกษาแผนกธรรมให้มีความ
เหมาะสมตามกฎระเบียบ ควรจะมีคณะกรรมการเข้ามากํากับดูแลวิธีการทํางานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
เพ่ือส่งเสริมการบริหารทําให้งานบรรลุเป้าหมาย ควรจะสนับสนุนและส่งเสริมขวัญและกําลังใจแก่ครู 
จัดให้มีการส่งเสริมการฝึกอบรมครูประจําปี ส่งเสริมให้ครูเข้าสมัครเรียนต่อ เพ่ือเพ่ิมพูนวิทยฐานะ
ตามหลักสูตร เพ่ือจะได้รับความรู้ รู้จักปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
 ผู้บริหารควรจะมีคณะกรรมการเข้ามากํากับดูแลวิธีการทํางาน ส่งเสริมการศึกษาหลัก
ธรรมะแก่นักเรียน ควรจะมีคณะกรรมการเข้ามากํากับดูแลปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเรียนการสอน 
ปัจจัยทางการบริหาร ทรัพยากรการบริหารประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ ครุภัณฑ์ อํานาจหน้าที่ เวลา 
กําลังใจ การทํางาน สิ่งอํานวยความสะดวก การประเมินผลก่อนเรียน หลังเรียน เพ่ือช่วยให้ผู้สอนได้
ทราบความสามารถของแต่ละคน เพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาความสามารถการศึกษา 
 
 ๔.๒.๓ จิตตะ ความต้ังใจ 
 ประเด็นคําถามว่า “จิตตะความตั้งใจทํางานให้มีผลงานเป็นไปตามกฎระเบียบผู้บริหาร
ควรจะต้องพิจารณาอย่างไร” ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้สัมภาษณ์เพ่ือประโยชน์เป็นแนวทางในการ
ศึกษาวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 

                                         
  ๑๑๔สัมภาษณ์ ดร.นพวรรณ์ ไชยชนะ, ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล, ๑๙ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘. 



 ๑๖๖ 

 ๑. ผู้บริหารควรจะพิจารณากระบวนการเรียนการสอนให้รอบคอบทั้งอนุโลมและปฏิโลม 
มีความต้ังใจทํางานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ด้วยความอดทนและเสียสละ เข้าใจสภาพการณ์ปัจจุบัน 
กําหนดวาระการประชุมคณะผู้บริหาร เพ่ือขอความอนุเคราะห์ ขอความช่วยเหลือ สนับสนุน 
มอบหมายภาระกิจเฉพาะกิจ ดําเนินการเรียนการสอนให้ทันเหตุการณ์บ้านเมือง ติดตามผลและ
ประเมินผล เม่ือมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้น ก็นําประเด็นปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาแผนกธรรมเข้าสู่
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารได้ทราบ ขอความคิดเห็น กําหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ปรับทัศนคติ
เพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างมีหลักการและเหตุผล เพ่ือให้มีการพัฒนาไปสู่เป้าหมาย๑๑๕ 
  ๒. กรรมวิธีการดําเนินงานต่างกันกับการบริหารอย่างอ่ืน กล่าวคือกรรมวิธีในการ
ถ่ายทอดความรู้และการจัดโรงเรียนน้ันหน่วยงานอ่ืนไม่สามารถจะนําไปใช้ได้ ผู้ท่ีมิได้ศึกษาด้านน้ีมา
โดยเฉพาะไม่อาจจัดการได้ ผลิตผลทางการศึกษา ไม่เหมือนผลผลิตของอุตสาหกรรม เพราะว่า
การศึกษาน้ันรับเด็กเข้ามาเป็นคน พอออกไปก็เป็นคนเหมือนเดิม แต่อาจจะต่างในคุณลักษณะดีขึ้น 
ส่วนด้านอุตสาหกรรมน้ันรับวัตถุดิบเข้ามาเป็นรูปอย่างหนึ่ง แต่เม่ือผลิตออกไปเป็นอีกรูปหน่ึง เช่น 
โรงงานทอผ้ารับฝ้ายเข้ามาผลิต เม่ือผลิตออกไปก็เป็นผ้าชนิดต่างๆ ไม่เป็นฝา้ยเหมือนเดิมแล้ว๑๑๖ 
  ๓. ผู้บริหารควรจะต้องพิจารณารายละเอียด คือการบริหารเป็นการสมดุลระหว่าง
ประสิทธิภาพ การทํางานให้สําเร็จอย่างเดียวไม่เพียงพอ แต่จะต้องคํานึงถึงค่าใช้จ่ายที่ประหยัดอีก
ด้วย การทําให้ได้ท้ังสองอย่าง คืองานบรรลุผลตามที่ต้องการ การใช้ทรัพยากรต่ําสุดจึงเป็นความ
สมดุลระหว่างประสิทธิภาพ การบริหารเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่า เราอาศัยทรัพยากรจํากัด การใช้ทรัพยากรต่างๆ จึงต้องพิจารณาให้ดี เม่ือใช้
ทรัพยากรใดไปแล้ว ทรัพยากรน้ันจะหมดสิ้นไปไม่สามารถกลับคืนมาได้ ต้องเลือกใช้ทรัพยากรให้
เหมาะสมอย่าให้สิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์๑๑๗ 
  ๔. ผู้บริหารต้องมีความต้ังใจทําหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ เม่ือได้รับมอบหมายงานแล้ว 
ก็ควรพยายามทํางานให้ประสบความสําเร็จ คือทํางานอย่างเต็มท่ี เท่าที่ความรู้ความสามารถจะทําได้ 
เพ่ือส่งเสริมและผลักดันภาระกิจการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ของส่วนกลาง กล่าวคือ ผู้บริหาร
ควรจะต้องพิจารณาปฏิเวธ เป็นขั้นท่ีแสดงผลของการประพฤติปฏิบัติในระดับต่างๆ ในเรื่องราวต่างๆ 
ตามลําดับขั้นตอน จนถึงขั้นทําท่ีสุดแห่งทุกข์ เป็นจุดหมายสูงสุด ผู้บริหารมีจิตตะ คือจิตตะความต้ังใจ
ทําการศึกษาแผนกธรรม ให้มีผลงานเป็นไปตามกฎระเบียบ ด้วยความอดทน ไม่บ่น ไม่เบ่ือ ไม่ท้อแท้

                                         
  ๑๑๕สัมภาษณ์ พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ (วิรัช วิโรจโน), เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๑ กันยายน ๒๕๕๗. 
  ๑๑๖สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมประนาท (ปรีชา ปฏิภาณเมธี), เจ้าคณะอําเภอเมืองพิจิตร, ๑๐ มกราคม 
๒๕๕๘. 
  ๑๑๗สัมภาษณ์ พระครูโพธิธรรมานุรักษ์ (นา ขนฺติโก), เจ้าคณะอําเภอโพธิ์ประทับช้าง, ๑๑ กันยายน 
๒๕๕๗. 



 ๑๖๗ 

ใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการทํางานในปัจจุบัน๑๑๘ 
  ๕. ผู้บริหารควรจะต้องพิจารณาจุดอ่อนและปัญหาอุปสรรคการศึกษาแผนกธรรมให้รู้
รอบเชิงลึก เม่ือทราบเหตุผลการทํางานเชิงลึกแล้ว ก็ควรจะประชุมปรึกษากันเป็นองคณะเฉพาะเพ่ือ
สรุปแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันมีความสอดคล้องตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง และเป็นที่
ยอมรับของทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ผู้บริหารควรจะมีจิตตะคือเข้าใจทํางาน ไม่บ่น ไม่เบ่ือ ไม่ท้อแท้
ใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือไม่บังเอิญด้วยการมีสติกํากับตลอดเวลา มีความต้ังใจทํางาน 
เสียสละประโยชน์ตน เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และช่วยกันแก้ไขอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นใหผ้่านไปได้ด้วยดี๑๑๙ 
 ๖. การบริหารการศึกษานักธรรมมีความสําคัญอย่างย่ิง คือการบริหารการศึกษาช่วยทํา
ให้มนุษย์ดํารงอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุก จํานวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นเป็นผลทําให้องค์การต่างๆ  
ต้องขยายงานการศึกษาให้กว้างขึ้น การบริหารเป็นเครื่องบ่งช้ีให้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้าของ
สังคม การบริหารเป็นมรรควิธีท่ีสําคัญท่ีจะนําสังคมและโลกไปสู่ความเจริญ ก้าวหน้าด้วยหลัก
คุณธรรม๑๒๐ 
  ๗. ผู้บริหารควรจะต้องพิจารณากระบวนการสอนให้ดีท้ังกระทู้ ธรรมะ พุทธะ และวินัย 
ลดความซํ้าซ้อนเวลาเรียน ช่ัวโมงสอน ส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสม 
กับสภาพปัจจุบัน แนะนําให้นักเรียนเข้าใจวิธีการเรียนการสอน การนําวิชาการไปประยุกต์ใช้กับชีวิต
ความเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาท๑๒๑ 
  ๘. นักเรียนท่ีมีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียน ช่วยทําให้การเรียนดีขึ้น ง่ายต่อการเรียนช่วยให้
การเรียนดีขึ้นง่ายต่อการสอนและการปกครอง สิ่งท่ีจะช่วยสร้างทัศนคติแก่นักเรียนมีได้หลายทาง
ด้วยกัน คือบ้าน พฤติกรรมการอบรมสั่งสอนของพ่อแม่ ญาติพ่ีน้อง ครอบครัวมีอิทธิพลต่อการ
ถ่ายทอดทัศนคติของนักเรียนในระยะเยาว์วัย โรงเรียน ผู้สอน เพ่ือน กลุ่ม มีบทบาทสําคัญในการ
สร้างทัศนคติในวัยเรียน ผู้สอนควรจะเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่นักเรียน ชุมชน สถานการณ์ของชุมชน
เป็นแบบอย่างท่ีนักเรียนจะได้รับการถ่ายทอดทัศนคติ สื่อมวลชนมีอิทธิพลในการสร้างทัศนคติท่ี

                                         
  ๑๑๘สัมภาษณ์ พระปิฎกคุณาภรณ ์(สวี กิตฺติวณฺโณ) เจ้าคณะอําเภอทับคล้อ, ๕ กันยายน ๒๕๕๗. 
  ๑๑๙สัมภาษณ์ พระครูพิบูลประชานาถ (สมบูรณ์ ปภากโร), เจ้าคณะอําเภอวังทรายพูน, ๑๔ กันยายน 
๒๕๕๗. 
  ๑๒๐สัมภาษณ์ พระครูวิรุฬห์ธรรมาภิรัต (สมบุญ ทตฺตวณฺโณ), เจ้าคณะอําเภอโพทะเล, ๑๘ กันยายน 
๒๕๕๘. 
  ๑๒๑สัมภาษณ์ พระครูพิสิฐคณาภิรักษ์ (สุพจน์ พุทฺธญาโณ), เจ้าคณะอําเภอบางมูลนาก, ๒๑ กันยายน 
๒๕๕๘. 



 ๑๖๘ 

สําคัญจึงควรให้ข้อคิด ความรู้ท่ีทรงคุณค่าและถูกต้องแก่เยาวชน๑๒๒ 
  ๙. ครูมีการสอนดีต้องประกอบด้วยการเตรียมการสอน ครูดีต้องมีการเตรียมการสอน
ก่อน การเตรียมการสอนเป็นเครื่องมือท่ีสําคัญยิ่งที่จะทําให้ครูเป็นคนมีความสามารถในการ
ดําเนินการสอนของตนไปสู่จุดมุ่งหมาย การเตรียมการสอนเป็นการช่วยให้การสอนของครูดีขึ้น  
เพราะครูมีโอกาสนึกถึงบทเรียนก่อนว่าวันน้ีจะสอนเนื้อเรื่องอะไรบ้าง จะสอนแนวไหน จะใช้อุปกรณ์
อะไรสอน จะทําอย่างไรให้นักเรียนเข้าใจง่าย ครูมีหลักการสอนท่ีดีคือสอนจากสิ่งท่ีง่ายไปหายาก 
สอนจากสิ่งท่ีหยาบไปหาสิ่งท่ีละเอียด สอนจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมไปหานามธรรม สอนจากสิ่งท่ีรู้แล้วไป
หาสิ่งที่ยังไม่รู้ สอนให้เร้าใจเพ่ือให้นักเรียนเกิดความสนใจ สอนให้นักเรียนรู้จักใช้ปัญญาในการ
พิจารณาเหตุผล บันทึกการสอน บันทึกก่อนทําการสอน และบันทึกหลังทําการสอนแล้ว๑๒๓ 
  ๑๐. ครูมีบุคลิกภาพดี คือมีอารมณ์ม่ันคง มีความเช่ือม่ันในตนเอง มีเสียดังฟังชัด  
แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ทํางานเป็นระเบียบ มีทัศนคติดีต่อการสอนและบุคคลท่ัวไป สามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสภาพต่างๆ ในหน้าท่ีการงานและสภาพแวดล้อมโดยท่ัวไป มีความประพฤติดีคือมีศีลธรรม
และมารยาทเรียบร้อย มีการเสียสละช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีความสันโดษ รู้จักวางตัววางตนให้
เหมาะสมแก่กาลเทศะ เว้นจากอบายมุข รู้ความมุ่งหมายการศึกษา สอนให้รู้และเข้าใจจุดหมาย
ปลายทางของการศึกษา สอนให้นักเรียนรู้จักคิดเป็น ทําเป็น มีจิตวิทยา ครูควรมีจิตวิทยาเพ่ือจะได้
นํามาประยุกต์ใช้กับการสอนของตน ครูดีต้องเป็นผู้เที่ยงตรง ให้ความสนใจนักเรียนทุกคน หม่ันเอาใจ
ใส่ดูแลการเรียนและความประพฤติของนักเรียน การวัดผลคือครูได้ทราบผลการสอนของตนว่าผลเป็น
อย่างไร นักเรียนมีความเข้าใจหรือไม่๑๒๔ 
 ๑๑. ครูผู้สอนต้องมีการปกครองดี คือครูไม่ตกอยู่ในอํานาจอคติ ๔ ประการ ฉันทาคติ 
โทสาคติ โมหาคติ และภยาคติ ครูควรจะให้ความสนใจแก่นักเรียนทุกรูปเสมอกัน ใช้หลักปกครอง
แบบสระน้ํา ต้นยอ กอไผ่ ใช้หลักการปกครองแบบยุทธวิธี คือ กําราบคนที่ควรกําราบ ยกย่องคนที่ควร
ยกย่อง หม่ันเอาใจใส่ดูแลนักเรียนท้ังในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน๑๒๕ 
  ๑๒. ผู้บริหารควรจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยท่ีสนับสนุนต่อการเรียนการสอน หมายถึง 
ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ได้แก่ ผู้สอน ผู้บริหารหลักสูตร และทรัพยากร เอกสาร สื่อวัสดุ

                                         
  ๑๒๒สัมภาษณ์ พระครูสิริสุตโสภณ (จําเนียร จนฺทโสภโณ), เจ้าคณะอําเภอดงเจริญ, ๒๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘. 
  ๑๒๓สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ธรรมวิมล (ศรีสุข ปภสฺสโร), เจ้าคณะอําเภอบึงนาราง, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘. 
  ๑๒๔สัมภาษณ์ พระครูพิเชฏฐ์อรรถกิจ (สมเดช เตชเชฏฺโฐ), เจ้าคณะอําเภอสากเหล็ก, ๒ ตุลาคม 
๒๕๕๘. 
  ๑๒๕สัมภาษณ์ พระครูวิรุฬห์ปุญญากร (บุญปลูก อาภากโร), เจ้าคณะอําเภอสามง่าม, ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๕๘. 



 ๑๖๙ 

อุปกรณ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี อาคารสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวก ชุมชน เครือข่ายท่ีให้การ
สนับสนุน เช่น ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นต้น๑๒๖ 
  ๑๓. ผู้บริหารควรจะต้องพิจารณากิจกรรมการเรียนการสอน ขั้นตอนปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนการสอน เพ่ือให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ กิจกรรมในข้ันตอนน้ีจัดได้หลาย
รูปแบบ เช่น การอภิปราย การบรรยาย การอ่าน การสังเกตุ การจดบันทึก การค้นคว้าในห้องสมุด 
การทดลอง การแสดงแบบต่างๆ และการค้นคว้ารายงาน๑๒๗ 
  ๑๔. ผู้บริหารต้องมีขันติ มีความต้ังใจ เข้าใจงาน ไม่บ่น ไม่เบ่ือ ไม่ท้อแท้กับเรื่องราวท่ี
เกิดขึ้น ไม่หวันไหวกับสิ่ ง ท่ีกระทบ  ความอดทนเป็นสิ่ งนําไปสู่ เ ป้าหมายแห่งความสําเร็จ  
การดําเนินการเรียนการสอนก็คงเป็นไปตามนโนบายของเจ้าคณะจังหวัดมอบหมาย ได้แก่  
การฝึกอบรม การกําหนดการเรียนการสอน การจัดกลุ่มการศึกษา การแบ่งกลุ่มนักเรียนแต่ละพ้ืนที่ 
อํานวยการทํางานให้เป็นไปตามนโยบาย๑๒๘ 
  ๑๕. จุดมุ่งหมายด้านกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้นักเรียนเกิดพัฒนาการทาง
ร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญาไปพร้อมกัน เพ่ือสนองความสามารถ ความถนัด ความสนใจของ
นักเรียนทุกคนที่มีแตกต่างกัน เพ่ือสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้นักเรียนเรียนด้วยความสนุก
และเกิดความรู้สึกอยากเรียน เพ่ือสนองเจตนารมณ์ของหลักสูตร ให้นักเรียนได้คิดเป็น ทําเป็น
แก้ปัญหาเป็น เกิดทักษะ เพ่ือเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก และมีส่วนร่วมในการเรียน๑๒๙ 
 ๑๖. การประเมินผลการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมมีความสําคัญอย่างมาก คือ 
การวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม เป็นกระบวนการหน่ึงในการจัดการเรียนการ
สอน เป็นกระบวนการที่สามารถตัดสินคุณภาพ คุณค่า กําหนดค่าของโครงการ การศึกษาพฤติกรรม
ของนักเรียน หรือความรู้ความสามารถของนักเรียนอย่างมีหลักเกณฑ์ว่า ดี เลว เก่งไม่เก่งอย่างไร๑๓๐ 
  ๑๗. การประเมินผลระหว่างเรียน เม่ือมีการสอนไประยะหนึ่งๆ ควรจะได้มีการ
ประเมินผลผู้เรียนตามจุดประสงค์ของรายวิชาน้ันๆ เพ่ือจะได้ทราบว่ามีความรู้เพียงพอหรือควรจะ

                                         
  ๑๒๖สัมภาษณ์ พระครูพิศาลธรรมวุฒิ (สมศักด์ิ ธมฺมวุฑฺโฒ), เจ้าคณะอําเภอวชิรบารมี, ๓๐ ตุลาคม 
๒๕๕๘. 
  ๑๒๗สัมภาษณ์ พระครูพิพัฒน์สิริมงคล (สนอง สิริมงฺคโล), เจ้าคณะอําเภอตะพานหิน, ๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘. 
  ๑๒๘สัมภาษณ์ นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดพิจิตร, 
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
  ๑๒๙สัมภาษณ์ ดร.นฎกร ปิ่นสกุล, โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง, ๖ มีนาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๓๐สัมภาษณ์ นายธนทัย คํากลาง, วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร, ๘ มีนาคม ๒๕๕๙. 



 ๑๗๐ 

ก้าวไปข้างหน้าได้หรือยัง๑๓๑ 
  ๑๘. ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบงานการประเมินผล คือกําหนดนโยบายท่ัวไปเกี่ยวกับการ
ประเมินผลในประเภทของข้อสอบท่ีใช้วัดผล ระยะเวลาที่ใช้ในการสอบ จํานวนคร้ังที่สอบ การเก็บ
คะแนนสอบแต่ละคร้ัง มาตรฐานในการสอบวัดผล การเตรียมแบบฟอร์มสําหรับรายงานผลการสอบ
แก่ผู้ปกครอง๑๓๒ 
  ๑๙. การฝึกอบรม คือการช่วยสอนหรือฝึกให้บุคคลหรือองค์กรสามารถท่ีจะทําการ
ควบคุมดําเนินการการประเมินตนเองได้ เป็นการฝึกให้ทําการประเมินภายในองค์กร ใช้การประเมิน
เพ่ือพัฒนาตนเองต่อไป การช้ีช่องทางสว่างคือการขจัดความไม่ชัดเจน เหมือนเป็นการช้ีทางสว่าง
เกี่ยวกับการประเมินให้กับองค์กร การส่งเสริมเสรีภาพคือการก่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน๑๓๓ 
 สรุปได้ว่า ผู้บริหารต้องมีความต้ังใจทําหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ เม่ือได้รับมอบหมายงาน
แล้วก็ควรจะพยายามทํางานให้ประสบความสําเร็จ คือทํางานอย่างเต็มที่ เท่าท่ีความรู้ความสามารถ
จะทําได้ เพ่ือผลักดันภาระกิจการเรียนการสอนธรรมศึกษาตามวัตถุประสงค์และนโยบาย ควรจะต้อง
พิจารณากระบวนการสอนให้ดีทั้งกระทู้ ธรรมะ พุทธะ และวินัย ลดความซํ้าซ้อนเวลาเรียน ช่ัวโมง
สอน ส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน แนะนําให้นักเรียน
เข้าใจวิธีการเรียนการสอน การนําวิชาการไปประยุกต์ใช้กับชีวิตความเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาท 
ควรจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยที่สนับสนุนต่อการเรียนการสอน หมายถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา ได้แก่ ผู้สอน ผู้บริหารหลักสูตร และทรัพยากร เอกสาร สื่อวัสดุอุปกรณ์ นวัตกรรม
เทคโนโลยี อาคารสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก ชุมชน เครือข่ายท่ีสนับสนุน เช่น ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นต้น 
  ผู้บริหารควรจะต้องพิจารณากิจกรรมการเรียนการสอนข้ันตอนปฏิบัติ เพ่ือให้นักเรียน
สามารถเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ กิจกรรมในขั้นตอนนี้จัดได้หลายรูปแบบ เช่น การอภิปราย การ
บรรยาย การอ่าน การสังเกตุ การจดบันทึก การค้นคว้าในห้องสมุด การทดลอง การแสดงแบบต่างๆ 
และการค้นคว้ารายงาน ส่งเสริมการฝึกอบรมคือการช่วยสอนหรือฝึกให้บุคคลสามารถดําเนินการ
ประเมินตนเองได้ เป็นการฝึกให้ทําการประเมินภายในองค์กร ใช้การประเมินเพ่ือพัฒนาตนเองต่อไป 
การช้ีช่องทางสว่างคือการขจัดความไม่ชัดเจน เหมือนเป็นการช้ีทางสว่างเกี่ยวกับการประเมินให้กับ
องค์กรหรือบุคคล การส่งเสริมเสรีภาพคือการก่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน 
 

                                         
  ๑๓๑สัมภาษณ์ นางอรสา เปรมฤดีเลิศ, รองผู้อํานวยการโรงเรียนตะพานหิน, ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
  ๑๓๒สัมภาษณ์ นายประไพ ตะสี, ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านย่านยาว, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
  ๑๓๓สัมภาษณ์ ดร.นพวรรณ์ ไชยชนะ, ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล, ๑๙ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘. 



 ๑๗๑ 

 ๔.๒.๔ วิมังสา การพิจารณา 
 ประเด็นคําถามว่า “วิมังสา การพิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหาอุปสรรค 
ผู้บริหารควรจะต้องดําเนินการอย่างไร” ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้สัมภาษณ์เพ่ือประโยชน์เป็นแนวทางใน
การศึกษาวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ผู้บริหารควรจะพิจารณาถึงการจัดการศึกษาแผนกธรรม โดยพระสังฆาธิการ 
ประชาชนในพ้ืนท่ีให้การสนับสนุน เพราะเหตุผลท่ีว่าการศึกษาแผนกธรรมมีความสําคัญอย่างต่อ
บุคลากร เม่ือบุคลากรได้ศึกษาหลักธรรมแล้วก็จะเป็นบุคคลที่ทรงภูมิธรรม ภูมิฐาน และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เป็นคนมีธรรมะอยู่ในใจ มีสติปัญญามองเห็นทั้งคุณและโทษ ทราบสิ่งท่ีควรทําและสิ่งที่ 
ควรละ ผู้บริหารควรให้ความสําคัญต่อการศึกษาแผนกธรรม โดยการออกไปตรวจสอบการเรียนการ
สอนตามสํานักเรียน เพ่ือทราบกระบวนการเรียนการสอนของครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษา  
ท้ังพระภิกษุ สามเณร และเด็กนักเรียน และเยาวชน คือพยายามเปิดโอกาส ขยายโอกาสการศึกษา
นักธรรม๑๓๔ 
  ๒. ความสําคัญของการบริหารการศึกษาในแต่ละระดับ คือการจัดการศึกษาที่ทําให้คน
ในชาติมีคุณสมบัติตามจุดมุ่งหมายหลักสูตร ความสําเร็จในการบริหารการศึกษาหรือการจัดการศึกษา
ในสถาบันน้ันมีองค์ประกอบหลายประการ เช่น ความเพียงพอและคุณภาพในการดําเนินการ 
ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเป็นองค์ประกอบสําคัญอย่างหน่ึงที่จะทําให้การปฏิบัติงาน
บรรลุผลสําเร็จ เม่ือผู้บริหารมีความสามารถและได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงานที่ มีความรู้
ความสามารถ ย่อมส่งผลต่อความสําเร็จ๑๓๕ 
  ๓ .  ผู้บริหารควรจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ  คือการบริหารต้องเผชิญกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริหารที่ประสบความสําเร็จได้จะต้องสามารถคาดคะเนการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างถูกต้อง สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง แนวคิดเกี่ยวกับการ
บริหารจะครอบคลุมถึงหน้าท่ีในการบริหารอันประกอบด้วยการวางแผน การจัดองค์การ  
การมอบหมายงาน และการควบคุม นอกจากน้ี องค์ประกอบที่สําคัญของการบริหารจะประกอบด้วย
วัตถุประสงค์ท่ีแน่นอน คือการแต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนมารพิจารณาถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
ปัญหาอุปสรรคการจัดการศึกษาแผนกธรรม๑๓๖ 
 

                                         
  ๑๓๔สัมภาษณ์ พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ (วิรัช วิโรจโน), เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๑ กันยายน ๒๕๕๗. 
  ๑๓๕สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมประนาท (ปรีชา ปฏิภาณเมธี), เจ้าคณะอําเภอเมืองพิจิตร, ๑๐ มกราคม 
๒๕๕๘. 
  ๑๓๖สัมภาษณ์ พระครูโพธิธรรมานุรักษ์ (นา ขนฺติโก), เจ้าคณะอําเภอโพธิ์ประทับช้าง, ๑๑ กันยายน 
๒๕๕๗. 



 ๑๗๒ 

  ๔. ผู้บริหารควรจะพิจารณาสภาพแวดล้อมและสิ่งจําเป็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
นักธรรมให้เหมาะสม โดยให้การสนับสนุนตามความเหมาะสม คือ ผู้บริหารงานดีจะต้องมีวิธีการ
บริหารงานที่จะทําให้ชนะใจลูกน้อง ธรรมะสําหรับผู้บริหารงาน คือต้องมีความหนักแน่น ม่ันคง 
สามารถเป็นเสาหลักในการสร้างความเช่ือม่ันให้แก่ลูกน้องได้ มีความสามารถในการแบ่งงานให้ลูกน้อง
ทําตามความชํานาญของแต่ละบุคคล รู้จักกระจายอํานาจให้แก่ลูกน้องได้ ช่วยแบ่งเบาภาระของ
ตนเอง ผู้บริหารงานดีจึงเป็นผู้ที่คอยดูแลภาพรวมในการทํางานของบุคคล ด้วยวิมังสา คือการแต่งต้ัง
คณะกรรมการข้ึนมาพิจารณาถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปญัหาอุปสรรคการศึกษาแผนกธรรม๑๓๗ 
  ๕. ผู้บริหารควรจะดําเนินการเรียนการสอนแผนกธรรมอย่างระมัดระวัง พยายามเชิญ
ชวนผู้มีจิตศรัทธาเข้ามามีส่วนร่วมกับการจัดกิจกรรมการศึกษาทั้งอนุโลมและปฏิโลม สําหรับจุดอ่อน
ท่ีสําคัญคือขาดแคลนความสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน ไม่มีการประกาศ ไม่มีแรงจูงใจ ไม่มีสิ่ง
ดึงดูดความสนใจของนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง ผู้บริหารต้องมีวิมังสา คือการแต่งต้ัง
คณะกรรมการขึ้นมารพิจารณาถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส  และปัญหาอุปสรรคการศึกษา 
แผนกธรรม๑๓๘ 
 ๖. การวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล มักวัดความจํามากกว่าความ
เข้าใจ การคิด วิเคราะห์ ไม่มีเกณฑ์มาตรฐาน กฎเกณฑ์ไม่แน่นอน ควรปรับเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลโดยใช้วิธีดําเนินสายกลาง จัดระบบให้มีมาตรฐานเดียวกัน เน้นการวัดความเข้าใจ และ 
การประยุกต์ใช้มากกว่าวัดความจํา ความยากง่ายของข้อสอบ ยากเกินไป ขาดการทดสอบความยาก
ง่าย ควรมีการทดสอบความยากง่ายของข้อสอบ เพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน ครอบคลุมทุกด้าน 
ข้อสอบควรเน้นการประยุกต์ใช้ ควรปรับปรุงการออกข้อสอบ มีการสอบเก็บสะสมได้ในทุกระดับ ท้ังน้ี
ควรให้ผู้สอนได้ประเมินผลการเรียน พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนหรือองค์ประกอบอ่ืนๆ๑๓๙ 
  ๗. ผู้บริหารควรจะต้องดําเนินการสร้างแรงจูงใจเพ่ือการศึกษาแผนกธรรมให้ปรากฎชัด
ในจังหวัดพิจิตร สร้างกลยุทธ์การศึกษาให้มีช่องทางการเลือกเรียนได้หลายช่องทาง คือพยายามจัด
การศึกษาให้มีระบบชัดเจนเป็นท่ียอมรับของทุกหน่วยงาน ผู้บริหารมีวิมังสา คือการแต่งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหาอุปสรรคการศึกษาแผนกธรรม๑๔๐ 

                                         
  ๑๓๗สัมภาษณ์ พระปิฎกคุณาภรณ ์(สวี กิตฺติวณฺโณ) เจ้าคณะอําเภอทับคล้อ ๕ กันยายน ๒๕๕๗. 
  ๑๓๘สัมภาษณ์ พระครูพิบูลประชานาถ (สมบูรณ์ ปภากโร), เจ้าคณะอําเภอวังทรายพูน, ๑๔ กันยายน 
๒๕๕๗. 
  ๑๓๙สัมภาษณ์ พระครูวิรุฬห์ธรรมาภิรัต (สมบุญ ทตฺตวณฺโณ), เจ้าคณะอําเภอโพทะเล, ๑๘ กันยายน 
๒๕๕๘. 
  ๑๔๐สัมภาษณ์ พระครูพิสิฐคณาภิรักษ์ (สุพจน์ พุทฺธญาโณ), เจ้าคณะอําเภอบางมูลนาก, ๒๑ กันยายน 
๒๕๕๘. 



 ๑๗๓ 

  ๘. ครู เป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดในระบบการศึกษา ครูจะมีบทบาทในการกระตุ้นให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในตัวนักเรียน คือโรงเรียนมีหลักสูตรดีพร้อม มีอาคารเรียน มีอุปกรณ์การสอน  
ส่ือการสอนที่ดีเลิศเพียงใดก็ตาม การจัดการจะไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรถ้าขาดครูที่ดีและใช้ครูไม่เป็น 
ผู้บริหารโรงเรียนควรตระหนักถึงภารกิจและความสําคัญของครู ครูทํางานตามความสามารถและ
ความถนัด เช่น ครูบางคนมีความถนัดการสอน มีความสามารถสอน ผู้บริหารโรงเรียนควรทําแนวทาง
ในการสนับสนุน ส่งเสริมครูให้ทํางานตามความสามารถและความถนัด๑๔๑ 
  ๙. ผู้บริหารควรจะต้องดําเนินการใช้เทคนิคใหม่ๆ ควรปรับปรุงอยู่เสมอ ให้ความสําคัญ
แก่งานวิจัย โดยผู้บริหารอาจจะนําผลการวิจัยมาพิจารณา ประยุกต์ให้เหมาะสมตามสภาพโรงเรียน 
ผู้บริหารอาจจะทําการวิจัยเพ่ือหาข้อมูลไว้ในการบริหาร งานวิจัยจะช่วยสนับสนุนการบริหารงานของ
ผู้บริหารได้เป็นอย่างดี ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ผู้บริหารจะต้องสร้างบรรยากาศที่ดี
ในโรงเรียน เพ่ือสนับสนุนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ๑๔๒ 
  ๑๐. ครูผู้สอน หมายถึงบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและบุคลิกภาพดี มีการปรับปรุง
เทคนิคและวิธีสอนให้เหมาะสมกับเน้ือหา วัตถุประสงค์ของบทเรียน ผู้ทําหน้าท่ีสอนต้องมีบุคลิกภาพ
ดี มีการแสดงออกทางกายและความคิดที่ดี เช่น มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ มีร่างกายท่ีแข็งแรง การแต่ง
กายสุภาพเรียบร้อย เป็นคนมีเหตุมีผล มีกิริยาท่าทางที่เหมาะสม ผู้สอนยังต้องมีสมรรถภาพในด้าน
วิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนได้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละ
คน มีความรู้ในเน้ือหาวิชาที่สอนและเข้าใจหลักสูตรเป็นอย่างดี๑๔๓ 
 ๑๑. ภาระหน้าท่ีสําคัญของครูผู้สอนต้องแสดงไปตามบทบาทหรือหน้าที่ของตน บทบาท
ของความเป็นครูผู้สอน ต้องทําหน้าท่ีสอน เตรียมการสอน ต้องยึดหลักการสอนท่ีดี เพ่ือพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณภาพ ครูผู้สอนต้องปกครองศิษย์ให้มีระเบียบวินัย ครูผู้สอนต้องปกครองศิษย์ให้มี
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมและเป็นคนดีของสังคม๑๔๔ 
  ๑๒. การวัดผลเป็นกระบวนการท่ีกําหนดจํานวนตัวเลขให้กับวัตถุสิ่งของหรือบุคคลตาม
ความมุ่งหมาย เปรียบเทียบลักษณะความแตกต่างท่ีปรากฏอยู่ เช่น การวัดความสามารถทางสมอง

                                         
  ๑๔๑สัมภาษณ์ พระครูสิริสุตโสภณ (จําเนียร จนฺทโสภโณ), เจ้าคณะอําเภอดงเจริญ, ๒๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘. 
  ๑๔๒สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ธรรมวิมล (ศรีสุข ปภสฺสโร), เจ้าคณะอําเภอบึงนาราง, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘. 
  ๑๔๓สัมภาษณ์ พระครูพิเชฏฐ์อรรถกิจ (สมเดช เตชเชฏฺโฐ), เจ้าคณะอําเภอสากเหล็ก, ๒ ตุลาคม 
๒๕๕๘. 
  ๑๔๔สัมภาษณ์ พระครูวิรุฬห์ปุญญากร (บุญปลูก อาภากโร), เจ้าคณะอําเภอสามง่าม, ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๕๘. 



 ๑๗๔ 

ด้านต่างๆ ผลท่ีได้จากการวัดผลจะเป็นตัวเลขเป็นการวัดเชิงปริมาณ๑๔๕ 
  ๑๓. ผู้บริหารควรจะต้องดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ขั้นตอน การสรุปผล 
เช่น การสรุป การอภิปราย การทํารายงานกลุ่ม การเขียนเรียงความ เพ่ือสรุปแนวคิดที่ได้เรียนไป  
การใช้โสตทัศนูปกรณ์เพ่ือสรุปสาระสําคัญ การสนทนาซักถามระหว่างผู้สอนกับนักเรียน การใช้
คําถาม การใช้เกม การมอบหมายงานให้ไปปฏิบัติการจัดแสดง การจัดนิทรรศการ การจัดป้ายนิเทศ 
การศึกษานอกสถานท่ี การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนสามารถเลือกใช้กิจกรรมใดให้สัมพันธ์
กับกิจกรรมใดก็ได้ตาม ความเหมาะสม เพียงแต่ให้เหมาะสมกับเนื้อหาของบทเรียน๑๔๖ 
  ๑๔. ผู้บริหารควรจะคัดเลือกบุคคลผู้ชํานาญการ แต่งต้ังบุคคลให้รับภาระหน้าท่ีสําคัญๆ 
เพ่ือกํากับดูแลการศึกษาแผนกธรรม ควรจะมีการพิจารณาแผนการเรียนการสอนอย่างรอบคอบ  
จกฺขุมา หมายถึงต้องมีปัญญามองการณ์ไกล ต้องเป็นผู้ฉลาดสามารถในการวางแผนและฉลาดในการ
ใช้คน วิธูโร หมายถึงต้องเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการธุระต่างๆ หรือกิจการท้ังปวงได้ดีมีความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้าน นิสฺสยสมฺปนฺโน หมายถึงมนุษยสัมพันธ์ดีกับเพ่ือนร่วมงานและบุคคลอ่ืนๆ๑๔๗  
  ๑๕. ผู้บริหารควรจะต้องดําเนินการเพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้เรียน
บางคน บางกลุ่มในช้ันเรียน มีข้อบกพร่องในการเรียน เรียนได้ช้ากว่าเพ่ือนหรือมีผลการเรียนตํ่ากว่า
ระดับที่ควรจะเป็น หน้าท่ีผู้สอนคือการช่วยเหลือ ช้ีแนะ ด้วยวิธีการต่างๆ ให้ความสนใจ ให้การดูแล
มากขึ้น คิดหาเทคนิควิธีการที่จะช่วยเหลือนักเรียน ตามข้อบกพร่องของนักเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้
และพัฒนาศักยภาพแสดงออกเต็มความสามารถ๑๔๘ 
 ๑๖ .  ความเหมาะสมและวิธีการประเมินผลที่ เกี่ ยวของกับการเรียนการสอน  
การปฏิบัติงานและผลสัมฤทธ์ิของพระภิกษุ สามเณร นักเรียน การประเมินผลเป็นการตรวจสอบ
นักเรียนว่ามีความรู้ความเข้าใจและความสามารถตามจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีกําหนดไว้หรือไม่ มีสิ่งใด
ควรจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไรหรือไม่ เกณฑ์การประเมินผลมักวัดความจํามากกว่าความเข้าใจ และ 
การคิด วิเคราะห์ มีเกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์แน่นอน ควรปรับเกณฑ์การประเมินผลโดยใช้วิธีดําเนิน
สายกลางจัดระบบให้มีมาตรฐานเดียวกัน๑๔๙ 

                                         
  ๑๔๕สัมภาษณ์ พระครูพิศาลธรรมวุฒิ (สมศักด์ิ ธมฺมวุฑฺโฒ), เจ้าคณะอําเภอวชิรบารมี, ๓๐ ตุลาคม 
๒๕๕๘. 
  ๑๔๖สัมภาษณ์ พระครูพิพัฒน์สิริมงคล (สนอง สิริมงฺคโล), เจ้าคณะอําเภอตะพานหิน, ๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘. 
  ๑๔๗สัมภาษณ์ นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดพิจิตร, 
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
  ๑๔๘สัมภาษณ์ ดร.นฎกร ปิ่นสกุล, โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง, ๖ มีนาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๔๙สัมภาษณ์ นายธนทัย คํากลาง, วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร, ๘ มีนาคม ๒๕๕๙. 



 ๑๗๕ 

  ๑๗. การประเมินผลหลังเรียน เป็นการประเมินผลรวม ครอบคลุ่มจุดประสงค์ต่างๆ 
หลายจุดประสงค์ เป็นการประเมินเพ่ือตัดสินความสามารถ เพ่ือดูว่าต้ังแต่ต้นจนบัดนี้นักเรียน  
มีความสามารถตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมต่างๆ มากน้อยเพียงใด๑๕๐ 
  ๑๘. ผู้บริหารควรจะต้องดําเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ท่ีจําเป็นในการ
สอบ เช่น เครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวก พยายามส่งเสริมผู้สอน ให้มี
ความรู้ทางการวัดผลและประเมินผล โดยการจัดการฝึกอบรมการประชุมปฏิบัติการด้านเทคนิคการ
ออกข้อสอบ การให้คะแนน การประเมินผลข้อสอบ จัดเจ้าหน้าท่ีอํานวยความสะดวก การจัดตาราง
สอบ ห้องสอบ ระเบียบในการสอบ การคุมสอบควรมีการประเมินผลการสอบ ถ้ามีข้อบกพร่องจะได้
หาทางแก้ไขต่อไปหรือเสนอแนวทางในการนําไปปรับใช้ในคร้ังต่อไป๑๕๑ 
  ๑๙. การควบคุมงานคือภาระหน้าท่ีเชิงประยุกต์ศิลป์ซ่ึงนํามาใช้ในการปฏิบัติต่อการ
ส่ังงานทุกระดับ โดยสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติสิ่งหน่ึงสิ่งใด พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือต่อการ
ปฏิบัติงานนั้นๆ สําหรับการควบคุมงานคือการใช้ศิลปะการบริหารเพ่ือตรวจสอบว่าการดําเนินงาน
เป็นไปโดยถูกต้องตามวิธีการหรือไม่ ผลการปฏิบัติงานถึงมาตรฐานหรือไม่เพียงใด คือการดําเนินงาน 
ท่ีปรับปรุงให้งานน้ันเข้ากับมาตรฐานที่กําหนดไว้โดยอาศัยการรายงาน๑๕๒ 
 สรุปได้ว่า ผู้บริหารที่ประสบความสําเร็จจะต้องสามารถคาดคะเนการเปลี่ยนแปลง 
ท่ีเกิดขึ้นอย่างถูกต้อง สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับการเปล่ียนแปลง แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจะ
ครอบคลุมถึงหน้าท่ีในการบริหารอันประกอบด้วยการวางแผน การจัดองค์การ การมอบหมายงาน 
และการควบคุม นอกจากน้ีองค์ประกอบท่ีสําคัญของการบริหารจะประกอบด้วยวัตถุประสงค์ 
ท่ีแน่นอน คือการแต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนมารพิจารณา ควรปรับปรุงอยู่เสมอ มีการปรับปรุงเทคนิค
และวิธีสอนให้เหมาะสมกับเน้ือหา ผู้ทําหน้าที่สอนต้องมีบุคลิกภาพดี มีการแสดงออกทางกายและ
ความคิดที่ดี เช่น มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพมีร่างกายที่แข็งแรง การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย เป็นคนมีเหตุมี
ผล มีกิริยาท่าทางที่เหมาะสม ผู้สอนยังต้องมีสมรรถภาพด้านวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการจัด
ประสบการณ์การเรียนการสอนได้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน มีความรู้ในเน้ือหาวิชาท่ีสอนและ
เข้าใจหลักสูตรเป็นอย่างดี ควรจะส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คิดหาเทคนิควิธีการที่จะ
ช่วยเหลือนักเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพแสดงออกเต็มความสามารถ ควรจะ
ดําเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ท่ีจําเป็นในการสอบ เช่น เคร่ืองพิมพ์ คอมพิวเตอร์ 

                                         
  ๑๕๐สัมภาษณ์ นางอรสา เปรมฤดีเลิศ, รองผู้อํานวยการโรงเรียนตะพานหิน, ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
  ๑๕๑สัมภาษณ์ นายประไพ ตะสี, ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านย่านยาว, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
  ๑๕๒สัมภาษณ์ ดร.นพวรรณ์ ไชยชนะ, ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล, ๑๙ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘. 



 ๑๗๖ 

อํานวยความสะดวก โดยการจัดการฝึกอบรม การประชุมปฏิบัติการด้านเทคนิค การออกข้อสอบ  
การให้คะแนน และการประเมินผลการเรียนการสอน 
 

๔.๓ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม
ของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร 
 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ผู้วิจัย ได้สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
interview) ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๙ รูปหรือคน เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการ
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ซ่ึงในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้
ลงพ้ืนท่ีจริง สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานโดดเด่นด้านการศึกษาแผนกธรรม เพ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมูล จึงได้ต้ังประเด็นคําถามตามลําดับขั้นตอน เพ่ือศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี 
  ๔.๓.๑ ด้านการวางแผน 
 ประเด็นคําถามว่า “การวางแผนเพ่ือจัดการศึกษาแผนกธรรม ผู้บริหารควรจะมีวิธีการ
ดําเนินการอย่างไรบ้าง” ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้สัมภาษณ์เพ่ือประโยชน์เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย 
ดังต่อไปน้ี 
 ๑. ผู้บริหารควรจะมีวิธีการประชุมวางแผน รับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการ 
กําหนดวิธีการบริหารเพ่ือพัฒนาบุคลากรทั้งครู อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน อย่างต่อเนื่อง 
ส่งเสริมด้วยการสร้างขวัญและกําลังใจแก่ครู อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน ด้วยการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร ด้วยกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนอย่างบูรณาการ๑๕๓ 
  ๒. การวางแผนเป็นการกําหนดแนวทางดําเนินงานในปัจจุบัน เพ่ือความสําเร็จท่ีจะ
ตามมาในอนาคต ผู้บริหารดีต้องมีวิสัยทัศน์เพ่ือกําหนดทิศทางขององค์กร การบริหารการศึกษาเป็น
การดําเนินการเพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ตามวัตถุประสงค์ โดยใช้กระบวนการท่ีมีแบบแผน
ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนให้เหมาะสมกับปัจจุบัน๑๕๔ 
  ๓. ผู้บริหารควรจะมีวิธีการกําหนดการปฏิบัติงานไว้เป็นการล่วงหน้าเกี่ยวกับการ
คาดการณ์ การกําหนดวัตถุประสงค์ การพัฒนาการวางแผน ต้องคํานึงถึงนโยบาย เพ่ือให้แผนงานท่ี
กําหนดขึ้นสอดคล้องกับการศึกษาแผนกธรรม เช่น ด้านบุคคล การเงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ

                                         
  ๑๕๓สัมภาษณ์ พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ (วิรัช วิโรจโน), เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๑ กันยายน ๒๕๕๗. 
  ๑๕๔สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมประนาท (ปรีชา ปฏิภาณเมธี), เจ้าคณะอําเภอเมืองพิจิตร, ๑๐ มกราคม 
๒๕๕๘. 



 ๑๗๗ 

เป็นต้น๑๕๕ 
  ๔ .  จัดวางตัวบุคคลให้เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่การงาน ความชํานาญ เช่น  
เรื่องอาจารย์ การเงิน เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีคุณภาพ ผู้บริหารควรจะ
มีวิธีการกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพ่ือความสําเร็จท่ีจะตามมาในอนาคต โดยผู้บริหารดีต้องมี
วิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล เพ่ือกําหนดทิศทางการศึกษา เช่น ด้านบุคคล การเงิน สถานท่ี วัสดุอุปกรณ์
สํานักงาน และการจัดการเป็นต้น๑๕๖ 
  ๕. ผู้บริหารควรจะมีวิธีการวางแผนการศึกษาแผนกธรรมท้ังระยะสั้น ระยะปานกลาง 
และระยะยาว กําหนดยุทธศาสตร์การเรียนการสอนให้ทุกฝ่ายได้ช่วยกันจัดการศึกษาที่มีคุณประโยชน์
ต่อพระภิกษุ สามเณร นักเรียน และนักศึกษาทั่วไป โดยเฉพาะเร่ืองการวางแผนงบประมาณเพ่ือการ
เรียนการสอน สําคัญอย่างย่ิงต่อความสําเร็จในปัจจุบันและอนาคต ผู้บริหารต้องคิดถึงการวางแผน
เพ่ือส่งเสริมการศึกษาแผนกธรรมให้ลงตัวตามปัจจัยทั้งด้านบุคคล การเงิน วัสดุอุปกรณ์ และ 
การจัดการเป็นต้น๑๕๗ 
 ๖. การวางแผนงานต้องคํานึงถึงนโยบาย เพ่ือให้แผนงานที่วางไว้สอดคล้องกับการ
ดําเนินงาน แผนเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับการใช้ความรู้ทางวิทยาการและวิจารณญาณ วินิจฉัยเหตุการณ์ใน
อนาคตแล้วกําหนดวิธีการโดยถูกต้อง มีเหตุผล เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปโดยถูกต้องและสมบูรณ์ 
การวางแผนเป็นการวางแผนโครงการว่ามีหลักการและวัตถุประสงค์ท้ังด้านบุคคล การเงิน สถานท่ี
วัสดุอุปกรณ์ สํานักงาน และการจัดการเป็นต้น๑๕๘ 
  ๗. ผู้บริหารควรจะมีวิธีการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เหมาะสม การศึกษาเป็นงานที่สําคัญ
อย่างย่ิงของคณะสงฆ์ พระพุทธศาสนาจะสถิตม่ันคงดํารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนก็ด้วยพุทธบริษัทศึกษา 
พระปริยัติธรรม การศึกษาพระปริยัติธรรมอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์
มาโดยลําดับ พร้อมกันน้ีทางฝ่ายรัฐก็ได้ให้การอุปถัมภ์บํารุงตลอดมา สําหรับการวางแผนการศึกษา
แผนกธรรม เช่น ด้านบุคคล การเงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ เป็นภาระสําคัญอย่างย่ิงของ
ผู้บริหารในจังหวัดพิจิตรจะต้องดําเนินการให้เป็นไปด้วยความรับผิดชอบ ติดตามแก้ไขปัญหาอุปสรรค 

                                         
  ๑๕๕สัมภาษณ์ พระครูโพธิธรรมานุรักษ์ (นา ขนฺติโก), เจ้าคณะอําเภอโพธิ์ประทับช้าง, ๑๑ กันยายน 
๒๕๕๗. 
  ๑๕๖สัมภาษณ์ พระปิฎกคุณาภรณ ์(สวี กิตฺติวณฺโณ) เจ้าคณะอําเภอทับคล้อ ๕ กันยายน ๒๕๕๗. 
  ๑๕๗สัมภาษณ์ พระครูพิบูลประชานาถ (สมบูรณ์ ปภากโร), เจ้าคณะอําเภอวังทรายพูน, ๑๔ กันยายน 
๒๕๕๗. 
  ๑๕๘สัมภาษณ์ พระครูวิรุฬห์ธรรมาภิรัต (สมบุญ ทตฺตวณฺโณ), เจ้าคณะอําเภอโพทะเล, ๑๘ กันยายน 
๒๕๕๘. 



 ๑๗๘ 

และส่งเสริมการเรียนการสอนให้เป็นระบบ๑๕๙ 
  ๘. สําหรับการวางแผนเพื่อการศึกษาแผนกธรรม การบริหารกิจกรรมทุกชนิดใน
สถานศึกษาเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลตามเป้าหมายของหลักสูตร
อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจสําคัญของการบริหารการศึกษาและเป็นส่วน
หน่ึงของการบริหารการศึกษาที่ผู้บริหารจะต้องให้ความสําคัญเป็นอย่างย่ิง ส่วนการบริหารงานด้าน 
อ่ืนๆ แม้จะมีความสําคัญเช่นเดียวกัน แต่ก็เป็นเพียงส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้งานวิชาการดําเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารมีบทบาทหน้าท่ีในการบริหารจะต้องสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้บรรลุจุดหมายของหลักสูตร๑๖๐ 
  ๙. การบริหารกิจการนักเรียนเป็นกระบวนการ เหมือนกับการบริหารในภารกิจอย่างอ่ืน 
กระบวนการบริหารกิจการนักเรียนอาจยึดกระบวนการบริหาร เช่น การวางแผนงานการจัดกิจกรรม
นักเรียน การจัดหน่วยงานรับผิดชอบแต่ละกิจกรรม การจัดบุคลากรเข้าประจําหน่วยงาน  
การควบคุมดูแล ติดตามการปฏิบัติงาน การจัดประสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน การประเมินผล
งานการรายงาน๑๖๑ 
  ๑๐. การวางแผนเพ่ือการศึกษาแผนกธรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนแนวคิดให้เอ้ือต่อการปฏิรูป
การเรียนเป็นตัวอย่างในการพัฒนางานวินัย พัฒนาความรู้ความสามารถในการปลูกฝังค่านิยมที่ดี และ
จริยธรรมให้นักเรียน ให้ความรักความเมตตาต่อนักเรียน ออกแบบการจัดการเรียนและการวัด
ประเมินผลตามสภาพจริง ทําวิจัยในช้ันเรียนควบคู่กับการเรียนการสอน นําผลมาพัฒนาปรับปรุง 
สร้างบรรยากาศการเรียนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการกําหนดบทบาทของนักเรียน๑๖๒ 
 ๑๑. การวางแผนเพ่ือส่งเสริมการศึกษาแผนกธรรม ปัจจัยท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน 
หมายถึงสิ่งที่เป็นหนทางหรือเหตุให้เกิดผลการจัดการเรียนการสอน ปัจจัยพ้ืนฐานหรือทรัพยากรเป็น
ส่วนประกอบท่ีสําคัญของการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตัวปัจจัยท่ีสนับสนุนต่อการ
จัดการเรียนการสอนประกอบด้วยคน ได้แก่ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในสถานศึกษาที่ร่วมกันทํางาน เงิน 
ได้แก่ งบประมาณท่ีใช้ในการสนับสนุนทุกส่วนของสถานศึกษา วัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ เทคโนโลยี การจัดการ ได้แก่ การบริหารงานของสถานศึกษาท่ีนําโดยผู้บริหารและ

                                         
  ๑๕๙สัมภาษณ์ พระครูพิสิฐคณาภิรักษ์ (สุพจน์ พุทฺธญาโณ), เจ้าคณะอําเภอบางมูลนาก, ๒๑ กันยายน 
๒๕๕๘. 
  ๑๖๐สัมภาษณ์ พระครูสิริสุตโสภณ (จําเนียร จนฺทโสภโณ), เจ้าคณะอําเภอดงเจริญ, ๒๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘. 
  ๑๖๑สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ธรรมวิมล (ศรีสุข ปภสฺสโร), เจ้าคณะอําเภอบึงนาราง, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘. 
  ๑๖๒สัมภาษณ์ พระครูพิเชฏฐ์อรรถกิจ (สมเดช เตชเชฏฺโฐ), เจ้าคณะอําเภอสากเหล็ก, ๒ ตุลาคม 
๒๕๕๘. 



 ๑๗๙ 

ทีมงาน๑๖๓ 
  ๑๒. การวางแผน คือการจัดทําโครงการก่อนทํางาน เพ่ือให้การดําเนินการต่างๆ ดําเนิน
ไปอย่างมีระเบียบ ไม่สับสน ตรงเป้าหมาย ด้วยวิธีการทํางานที่แน่นอน เวลาแน่นอน มีการ
ประเมินผลทุกระยะตามแผน เพ่ือการปรับปรุงโดยทันที การบริหารโรงเรียน คือการวางแผน
ดําเนินงานด้านการศึกษาให้กับนักเรียน ซ่ึงมีกระบวนการเก่ียวข้องกับครู หลักสูตร แบบเรียน 
อุปกรณ์ การสอน การวัดผล เพ่ือนําไปสู่ความสําเร็จตามจุดมุ่งหมาย๑๖๔ 
  ๑๓. การวางแผน คือการดําเนินการใดๆ ต้องมีการวางแผน ครูต้องมีการวางแผนการ
เรียนการสอน ผู้บริหารต้องมีการวางแผนการบริหารการศึกษา การวางแผนข้ึนอยู่กับว่าบุคคลน้ันเป็น
ผู้บริหารระดับใด หากเป็นผู้บริหารระดับหน่วยบังคับบัญชาของโรงเรียนก็ต้องวางแผนพัฒนา
การศึกษาในภาพรวมของหน่วยงาน หากเป็นผู้บริหารโรงเรียนก็ต้องวางแผนการบริหารการศึกษาของ
โรงเรียน ขั้นตอนของการวางแผนต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยละเอียดรอบคอบ เพ่ือให้แผนที่วางไว้
สมบูรณ์และดีที่สุด ถ้าการวางแผนดีมีประสิทธิภาพแล้วจะทําให้การดําเนินกิจกรรมประสบผลสําเร็จ 
ตามเป้าหมาย๑๖๕ 
  ๑๔. ผู้บริหารควรจะศึกษาวิธีการวางแผนที่มีอยู่แล้วคือการส่งเสริมให้บุคลากรเพ่ิมขึ้น
ก่อนอันดับแรก ส่วนด้านอ่ืนๆ ก็คงจะค่อยๆ ดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป การบริหารตนเป็นหลักการ
ท่ีว่าผู้บริหารดีต้องสามารถบริหารควบคุมตนเองให้ดีเสียก่อน จึงจะสามารถบริหารคนอ่ืนได้ดี  
การบริหารคน เม่ือผู้บริหารสามารถบริหารตนได้ดีแล้ว ก็จะพัฒนาไปสู่การบริหารบุคคลหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชา การบริหารงาน คนกับงานเป็นสิ่งที่คู่กัน ถ้านักบริหารสามารถจัดการกับตนเอง  
คนได้ดี ก็จะนําไปสู่ความสําเร็จของการบริหารงานอย่างแน่นอน หลักธรรมสําคัญท่ีผู้บริหารหรือผู้ท่ี
เตรียมตัวเพ่ือเป็นผู้บริหารควรจะพัฒนาคือ พัฒนาตน พัฒนาคน และพัฒนางาน เพราะการพัฒนา
น้ันจะสร้างความสุขให้แก่ตนเองและสังคม๑๖๖  
  ๑๕. การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เป็นการศึกษาพระธรรมวินัย เพ่ือเรียนรู้
พระพุทธศาสนาสําหรับพระภิกษุ สามเณร และนักเรียน เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้สามารถศึกษา 

                                         
  ๑๖๓สัมภาษณ์ พระครูวิรุฬห์ปุญญากร (บุญปลูก อาภากโร), เจ้าคณะอําเภอสามง่าม, ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๕๘. 
  ๑๖๔สัมภาษณ์ พระครูพิศาลธรรมวุฒิ (สมศักด์ิ ธมฺมวุฑฺโฒ), เจ้าคณะอําเภอวชิรบารมี, ๓๐ ตุลาคม 
๒๕๕๘. 
  ๑๖๕สัมภาษณ์ พระครูพิพัฒน์สิริมงคล (สนอง สิริมงฺคโล), เจ้าคณะอําเภอตะพานหิน, ๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘. 
  ๑๖๖สัมภาษณ์ นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดพิจิตร, 
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 



 ๑๘๐ 

พระธรรมวินัยได้สะดวกและทั่วถึง อันจะเป็นพ้ืนฐานนําไปสู่สัมมาปฏิบัติ ตลอดจนเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไป ปัจจุบันการศึกษาแผนกธรรมเน้นการพัฒนาศาสนทายาทให้มี
ความรู้มีคุณภาพ สามารถดํารงพระพุทธศาสนาไว้ ถือว่าเป็นภาระกิจของคณะสงฆ์ส่วนหน่ึงที่สําคัญ
ย่ิงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบคือสํานักงานแม่กอง
ธรรมสนามหลวง กองพุทธศาสนศึกษา และสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะต้องดูแลวิธีการ 
การวางแผนพัฒนาการศึกษาทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว ซ่ึงการศึกษาแผนกธรรมน้ี
แบ่งออกเป็น ๓ ช้ัน คือนักธรรมช้ันตรี โท และเอก๑๖๗  
 ๑๖. การวางแผนครอบคลุมทุกเรื่อง การเตรียมการสอนมีประโยชน์ มีความสําคัญย่ิงต่อ
การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ การเตรียมการสอนช่วยให้ผู้สอนมองเห็นทิศทางการสอนท่ี
แน่นอน มองเห็นกระบวนการสอนที่ต่อเน่ือง ชัดเจน ช่วยให้ผู้สอนเกิดความมั่นใจในการสอน สามารถ
จัดกิจกรรม ประสบการณ์ได้ตามจุดประสงค์ มีลําดับขั้นตอนไม่สับสน ผู้สอนมีเวลาคิดกิจกรรม  
ส่ือการสอนล่วงหน้า สามารถเตรียมการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการสอนได้ล่วงหน้า๑๖๘ 
  ๑๗. การวางแผนครอบคลุมทุกเรื่อง มีความสําคัญยิ่งต่อการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ สามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลต่างๆ และแหล่งวิทยาการไว้ล่วงหน้าจะได้ไม่เกิด
ปัญหาการขาดวิทยาการ ช่วยผู้สอนให้ทําการสอนได้ทันเวลา ช่วยผู้สอนในการเตรียมนักเรียน
ล่วงหน้าก่อนเข้าสู่บทเรียนใหม่ในบางบทเรียน เพ่ือจะไม่เกิดปัญหาด้านความพร้อมของนักเรียน 
ผู้สอนคนอื่นสามารถนําแผนการสอนที่เตรียมไว้แล้วไปใช้ได้ทันที ถ้ามีความจําเป็นที่ผู้สอนตัวจริงไม่
อยู่ เป็นเอกสารปฏิบัติงานของผู้สอน เป็นหลักฐานท่ีใช้สําหรับปรับปรุงแก้ไขในการสอนครั้งต่อไป๑๖๙ 
  ๑๘. ผลของการวางแผน คือการวางแผน เป็นการคิดเตรียมการและการแก้ไขปัญหาไว้ล่วงหน้า 
เพ่ือให้การทํางานมีจุดหมาย เป็นการก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลา ไม่หยุดอยู่กับท่ี ช่วยให้งานพัฒนาอยู่
เสมอ การวางแผนเป็นการปฏิบัติงานอย่างมีแบบแผน มีระบบ ขั้นตอน ระยะเวลา สถานที่ เป้าหมาย
ท่ีกําหนดไว้อย่างชัดเจน สะดวกในการดําเนินงาน สามารถวัดความสําเร็จ ตรวจสอบ ประเมินผลได้ 
การวางแผน สามารถท่ีจะปรับปรุงแก้ไขได้ทันทีในกรณีท่ีมีปัญหาเกิดขึ้น การวางแผน สามารถใช้เป็น
เครื่องมือช่วยให้ผู้บริหาร ผู้คุมนโยบายในระดับต่างๆ สามารถวินิจฉัย ตัดสินใจได้อย่างมีหลักเกณฑ์
และถูกต้อง การวางแผนทําให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและได้ผลอย่างคุ้มค่า เพราะหลักใน
การวางแผน ต้องคํานึงถึงการระดมทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด มาดําเนินการตามความจําเป็น
ก่อนหลังได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการและทางเลือกท่ีดีที่สุด การวางแผน ทําให้เกิดความร่วมมือ 
ประสานงานในหน่วยงานและต่างหน่วยงานให้สอดคล้องกันและไม่เกิดการซํ้าซ้อน เป็นการประหยัด 
                                         
  ๑๖๗สัมภาษณ์ ดร.นฎกร ปิ่นสกุล, โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง, ๖ มีนาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๖๘สัมภาษณ์ นายธนทัย คํากลาง, วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร, ๘ มีนาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๖๙สัมภาษณ์ นางอรสา เปรมฤดีเลิศ, รองผู้อํานวยการโรงเรียนตะพานหิน, ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 



 ๑๘๑ 

ย่นระยะเวลาในการพัฒนาให้ประสบผลสําเร็จได้๑๗๐ 
  ๑๙. การวางแผนการสอบ เป็นการเตรียมการก่อนสอบเก่ียวกับการสร้างแบบทดสอบ 
การจัดชุดแบบทดสอบ การเขียนคําช้ีแจงของแบบทดสอบ การจัดพิมพ์ข้อสอบ การกําหนดแผนการ
สอบ การจัดสถานท่ีสอบและห้องสอบ การเตรียมอุปกรณ์การสอบ และการเตรียมผู้ดําเนินการสอบ
หรือผู้กํากับห้องสอบ การสร้างแบบทดสอบ การสร้างแบบทดสอบ ถือว่าเป็นภาระงานท่ีสําคัญของ
ครูผู้สอน หรือผู้ท่ีรับผิดชอบในการประเมินผล ซ่ึงจะต้องจัดสร้างแบบทดสอบให้มีคุณภาพ ก่อนที่จะ
นําแบบทดสอบไปใช้ต่อไป ซ่ึงหลักทั่วไปของการสร้างแบบทดสอบมีขั้นตอนการวางแผนสร้าง
แบบทดสอบ โดยดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสร้างแบบทดสอบ กําหนดจุดมุ่งหมายใน
การสร้างแบบทดสอบให้ชัดเจน โดยระบุสิ่งท่ีต้องการทดสอบ กลุ่มเป้าหมายท่ีจะทดสอบและการนํา
ผลการทดสอบไปใช้ วิเคราะห์หลักสูตรโดยวิเคราะห์เกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนรู้หรือพฤติกรรมที่
ต้องการวัด และเน้ือหาวิชาที่ต้องการวัด สร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตรหรือตารางกําหนดรายละเอียด
ของการสร้างแบบทดสอบ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ การเตรียมงานเขียน
ข้อสอบและลงมือเขียนข้อสอบฉบับร่าง การทดลองสอบเพ่ือให้ได้ข้อมูลสําหรับการประเมินและ
ปรับปรุงแบบทดสอบซ่ึงจะช่วยให้ได้แบบทดสอบท่ีมีคุณภาพ การประเมินผลแบบทดสอบ โดยการ
วิเคราะห์รายข้อเพ่ือคัดเลือก ปรับปรุงข้อสอบ การวิเคราะห์ท้ังฉบับเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบใน
ด้านความเช่ือม่ัน และความเที่ยงตรง๑๗๑ 
 สรุปได้ว่า การวางแผนเพ่ือส่งเสริมการศึกษาแผนกธรรม ปัจจัยท่ีสนับสนุนการเรียนการ
สอน ตัวปัจจัยท่ีสนับสนุนต่อการจัดการเรียนการสอนประกอบด้วยคน ได้แก่ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใน
สถานศึกษาที่ร่วมกันทํางาน การเงิน ได้แก่ งบประมาณท่ีใช้ในการสนับสนุนทุกๆ ส่วนของ
สถานศึกษา วัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้และเทคโนโลยีต่างๆ การจัดการ ได้แก่ การบริหารงาน
ของสถานศึกษาที่นําโดยผู้บริหารและทีมงาน ผู้บริหารต้องมีการวางแผนการบริหารการศึกษา  
การวางแผนข้ึนอยู่กับว่าบุคคลน้ันเป็นผู้บริหารระดับใด หากเป็นผู้บริหารระดับหน่วยบังคับบัญชาของ
โรงเรียนก็ต้องวางแผนพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของหน่วยงาน หากเป็นผู้บริหารโรงเรียนก็ต้องวาง
แผนการบริหารการศึกษาของโรงเรียน ขั้นตอนของการวางแผนต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยละเอียด
รอบคอบ เพ่ือให้แผนที่วางไว้สมบูรณ์และดีท่ีสุด ถ้าการวางแผนดีมีประสิทธิภาพแล้วจะทําให้การ
ดําเนินกิจกรรมประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย 
 การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้สามารถศึกษาพระธรรม
วินัยได้สะดวกและท่ัวถึง อันจะเป็นพ้ืนฐานนําไปสู่สัมมาปฏิบัติ ตลอดจนเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้
                                         
  ๑๗๐สัมภาษณ์ นายประไพ ตะสี, ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านย่านยาว, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
  ๑๗๑สัมภาษณ์ ดร.นพวรรณ์ ไชยชนะ, ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล, ๑๙ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘. 



 ๑๘๒ 

กว้างไกลออกไป ปัจจุบันการศึกษาแผนกธรรมเน้นการพัฒนาศาสนทายาทให้มีความรู้มีคุณภาพ 
สามารถดํารงพระพุทธศาสนาไว้ ถือว่าเป็นภาระกิจของคณะสงฆ์ส่วนหนึ่งท่ีสําคัญย่ิงในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบคือสํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง 
กองพุทธศาสนศึกษา และสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กํากับดูแลวิธีการวางแผนพัฒนา
การศึกษาทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว ซ่ึงการศึกษาแผนกธรรมนี้แบ่งออกเป็น ๓ ช้ัน 
คือนักธรรมช้ันตรี โท และเอก 
 ผลการวางแผน เป็นการคิดเตรียมการและการแก้ไขปัญหาไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้การทํางาน  
มีจุดหมายในอนาคต เป็นการก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลา ไม่หยุดอยู่กับท่ี ช่วยให้งานพัฒนาอยู่เสมอ 
การวางแผนเป็นการปฏิบัติงานอย่างมีแบบแผน มีระบบขั้นตอน ระยะเวลา สถานท่ี เป้าหมายที่
กําหนดไว้อย่างชัดเจน สะดวกในการดําเนินงาน สามารถวัดความสําเร็จ ตรวจสอบ ประเมินผลได้ 
การวางแผน สามารถท่ีจะปรับปรุงแก้ไขได้ทันทีในกรณีท่ีมีปัญหาเกิดขึ้น การวางแผน สามารถใช้เป็น
เครื่องมือช่วยให้ผู้บริหาร ผู้คุมนโยบายในระดับต่างๆ สามารถวินิจฉัย ตัดสินใจได้อย่างมีหลักเกณฑ์
และถูกต้อง การวางแผนทําให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและได้ผลอย่างคุ้มค่า เพราะหลักใน
การวางแผน ต้องคํานึงถึงการระดมทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัดมาดําเนินการตามความจําเป็น
ก่อนหลังได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการและทางเลือกที่ดีท่ีสุด  
 
 ๔.๓.๒ ด้านการจัดองค์การ 
 ประเด็นคําถามว่า “การจัดองค์การเพ่ือจัดการศึกษาแผนกธรรม ผู้บริหารควรจะกําหนด
คณะกรรมการมาดูแลด้วยวิธีการอย่างไรบ้าง” ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้สัมภาษณ์เพ่ือประโยชน์เป็น
แนวทางในการศึกษาวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ผู้บริหารควรจะกําหนดคณะกรรมการกํากับดูแลด้วยวิธีการเชิงบูรณาการ คือ 
พระสังฆาธิการ เป็นผู้ อุปถัมภ์การศึกษาแผนกธรรมตามบทบาทและหน้าที่ ด้วยการแต่งต้ัง
คณะกรรมการ จัดทีมงานเข้ามาบริหารจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาให้การอํานวยการท้ังบุคลากร 
อาคารสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ จัดหาเจ้าภาพส่งเสริมทุนทรัพย์ในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตาม
หลักสูตร๑๗๒ 
  ๒. การจัดองค์การ เป็นการกําหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกและสายบังคับ
บัญชาภายในองค์การ มีการแบ่งงานกันทํา การกระจายภาระกิจหน้าที่การงานให้แก่บุคลากรต่างๆ 
ตามลําดับช้ันเรียน ทั้งนักธรรมช้ันตรี โท และเอก รวมถึงธรรมศึกษาก็เช่นเดียวกัน๑๗๓ 
                                         
  ๑๗๒สัมภาษณ์ พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ (วิรัช วิโรจโน), เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๑ กันยายน ๒๕๕๗. 
  ๑๗๓สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมประนาท (ปรีชา ปฏิภาณเมธี), เจ้าคณะอําเภอเมืองพิจิตร, ๑๐ มกราคม 
๒๕๕๘. 



 ๑๘๓ 

  ๓. ผู้บริหารควรจะกําหนดคณะกรรมการมาดูแลด้วยวิธีการทํางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
โดยมีหลักการต้องมีองค์การและองค์การนั้นต้องมีการกําหนดวัตถุประสงค์แน่ชัด ต้องมีคนทํางาน
ร่วมกัน คนเป็นส่วนสําคัญในการบริหารหรือการทํางาน ต้องมีทรัพยากรในการบริหาร ซ่ึงนอกจากคน
แล้วจะต้องมีทรัพยากรอ่ืนๆ ที่สําคัญ ได้แก่ เงิน วัสดุในการทํางาน ต้องมีการจัดการในการบริหาร
หรือการทํางานเพ่ือให้การทํางานเป็นไปโดยราบร่ืนและบรรลุวัตถุประสงค์๑๗๔ 
  ๔. ผู้บริหารควรจะกําหนดคณะกรรมการมาดูแลด้วยวิธีการจัดองค์การ เป็นการกําหนด
โครงสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองค์การ มีการแบ่งงานกันทําและ 
การกระจายภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะด้าน มีการจัดตําแหน่งหน้าท่ีการงานของบุคลากร  
การสรรหาบุคลากรใหม่ๆ บุคลากรสํารองงาน การพัฒนาบุคลากร และการใช้บุคลากรให้เหมาะสม 
กับภาระหน้าท่ีการงาน๑๗๕ 
  ๕. การเรียนการสอนจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีการจัดองค์การภายในสํานักเรียน เพ่ือให้
การบริหารเป็นไปตามวัตถุประสงค์ การพัฒนาองค์การที่ดีจะต้องมีการส่งเสริมการอบรม สัมมนาเชิง
วิชาการเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรแต่ละหน่วยได้ทราบวิธีการ ผู้บริหารมีหน้าที่สําคัญอย่าง
ย่ิงต่อการจัดองค์การเพ่ือส่งเสริมการศึกษาแผนกธรรม ผู้บริหารควรจะกําหนดคณะกรรมการมาดูแล
ด้วยวิธีการต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สอดคล้องตามพันธกิจการศึกษา๑๗๖ 
  ๖. การจัดการศึกษาจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เช่น การจัดแบ่งงาน 
เป็นกรม กอง แผนก ปริมาณ นอกจากนี้การจัดการรวบรวมทรัพยากรท่ีมีอยู่ เข้าด้วยกัน 
เพ่ือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ การจัดรวบรวมบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ช่วยดําเนินงาน
และสนับสนุนงานให้ได้มากท่ีสุด นอกจากนี้อาจพิจารณาการควบคุมหน่วยงาน เช่น หน่วยงานหลัก 
หน่วยงานที่ปรึกษา หรือหน่วยงานหลักหน่วยแนะนําหรือปรึกษา และหน่วยงานช่วยเหลือหน่วยงาน
สนับสนุนเป็นต้น๑๗๗ 
  ๗. การจัดการเพ่ือส่งเสริมการศึกษาแผนกธรรม สภาพปัจจุบันการศึกษาพระปริยัติธรรม
ดําเนินการโดยคณะสงฆ์ ซ่ึงมีแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นผู้มีอํานาจหน้าท่ีกํากับดูแลการบริหารตาม
นโยบาย สอดคล้องกับสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

                                         
  ๑๗๔สัมภาษณ์ พระครูโพธิธรรมานุรักษ์ (นา ขนฺติโก), เจ้าคณะอําเภอโพธิ์ประทับช้าง, ๑๑ กันยายน 
๒๕๕๗. 
  ๑๗๕สัมภาษณ์ พระปิฎกคุณาภรณ์ (สวี กิตฺติวณฺโณ) เจ้าคณะอําเภอทับคล้อ, ๕ กันยายน ๒๕๕๗. 
  ๑๗๖สัมภาษณ์ พระครูพิบูลประชานาถ (สมบูรณ์ ปภากโร), เจ้าคณะอําเภอวังทรายพูน, ๑๔ กันยายน 
๒๕๕๗. 
  ๑๗๗สัมภาษณ์ พระครูวิรุฬห์ธรรมาภิรัต (สมบุญ ทตฺตวณฺโณ), เจ้าคณะอําเภอโพทะเล, ๑๘ กันยายน 
๒๕๕๘. 



 ๑๘๔ 

กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยได้แบ่งกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม
ออกเป็น ๓ กลุ่มหลัก คือ กลุ่มผู้ศึกษาเพ่ือเป็นศาสนทายาทสืบต่อพระพุทธศาสนา กลุ่มผู้ศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของชาติ ซ่ึงศึกษาทั้งพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ควบคู่ไปกับวิชาสามัญตามสิทธิ
ท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กลุ่มผู้ศึกษาธรรมศึกษาเพ่ือธํารงและเผยแผ่พระพุทธศาสนา๑๗๘ 
  ๘. การบริหารกิจกรรมทุกอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 
ต้ังแต่การกําหนดนโยบาย การวางแผนพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผลการสอน 
เพ่ือให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร จุดมุ่งหมายของการศึกษาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
นักเรียน หากมองการบริหารวิชาการ ได้แก่ งานการควบคุม ดูแลหลักสูตรการสอน อุปกรณ์การสอน 
การจัดแบบเรียน คู่มือ ครู การจัดช้ันเรียน การจัดครูเข้าสอน การปรับปรุงการเรียนการสอน  
การฝึกอบรม การนิเทศ การศึกษาการเผยแพร่งานวิชาการ การวัดผลการศึกษา การศึกษาวิจัย  
การประเมินมาตรฐานศึกษาเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ๑๗๙ 
  ๙. สําหรับการจัดองค์การเพ่ือการศึกษาแผนกธรรม ผู้บริหารควรจะจัดแบ่งส่วนงาน
ออกเป็นฝ่ายต่างๆ เพ่ือสะดวกในการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ สะดวกในการตรวจสอบและ
ควบคุมงานให้มีประสิทธิภาพ อย่างน้อยควรจะมีฝ่ายเลขานุการ มีหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป การเงิน 
บุคลากร ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ มีหน้าท่ีทําหลักสูตร ตํารา สื่อการสอน การวัดผลการเรียน  
ฝ่ายกิจกรรมมีหน้าท่ีจัดกิจกรรม การร่วมกิจการ การสัมมนาอบรม อาคารสถานที่ ฝ่ายทะเบียนมี
หน้าท่ีทะเบียนนักเรียน ทะเบียนครู สถิติข้อมูลราย งานประจําปี๑๘๐ 
  ๑๐. การจัดองค์การเพ่ือการศึกษาแผนกธรรม ผู้บริหารควรจะกําหนดคณะกรรมการ
ดูแลเป็นคณะกรรมการ เช่น ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ ท้ังบรรพชิตและ
คฤหัสถ์ กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
คือรับทราบผลงาน ให้คําปรึกษา แนะนํา ความเห็นชอบตามแผนงานโครงการท่ีจะดําเนินการต่อไป 
ช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคการบริหาร จัดหาทุนส่งเสริมการดําเนินงานให้พัฒนาย่ิงขึ้น๑๘๑ 
 

                                         
  ๑๗๘สัมภาษณ์ พระครูพิสิฐคณาภิรักษ์ (สุพจน์ พุทฺธญาโณ), เจ้าคณะอําเภอบางมูลนาก, ๒๑ กันยายน 
๒๕๕๘. 
  ๑๗๙สัมภาษณ์ พระครูสิริสุตโสภณ (จําเนียร จนฺทโสภโณ), เจ้าคณะอําเภอดงเจริญ, ๒๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘. 
  ๑๘๐สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ธรรมวิมล (ศรีสุข ปภสฺสโร), เจ้าคณะอําเภอบึงนาราง, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘. 
  ๑๘๑สัมภาษณ์ พระครูพิเชฏฐ์อรรถกิจ (สมเดช เตชเชฏฺโฐ), เจ้าคณะอําเภอสากเหล็ก, ๒ ตุลาคม 
๒๕๕๘. 



 ๑๘๕ 

 ๑๑. การจัดองค์การเพ่ือการศึกษาแผนกธรรม ผู้บริหารควรจะพยายามดําเนินงาน
เกี่ยวกับเรื่องการศึกษา ได้แก่ โรงเรียน หลักสูตร ครู นักเรียน วัสดุอุปกรณ์ ตําราเรียน และอาคาร
สถานที่เป็นต้น ให้มีประสิทธิภาพ พยายามดําเนินงานทุกอย่างท่ีเกี่ยวกับการศึกษาโดยให้มีผลผลิตคือ
นักเรียนมีคุณภาพ๑๘๒ 
  ๑๒. การจัดองค์การ คือการจัดหน่วยงานให้มีระเบียบ ตําแหน่งและหน้าที่การงาน
แน่นอน มีสายการบังคับบัญชา การติดตามชัดเจน การดําเนินงานของบุคคลต้ังแต่ ๒ คนขึ้นไป 
มาร่วมมือร่วมแรงร่วมกันทํางาน เพ่ือท่ีจะให้งานน้ันบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน โดยคํานึงถึงการจัดสรร
ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ การบริหารจะต้องประกอบด้วยปัจจัยที่สําคัญอย่างน้อย ๓ ประการ คือ 
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีแน่นอน ทรัพยากรในการบริหาร การประสานงานระหว่างกัน หรือ 
มีปฏิกิริยาร่วมกัน๑๘๓ 
  ๑๓. การจัดองค์การเพ่ือการศึกษาแผนกธรรม ผู้บริหารควรจะพยายามเน้นการปฏิบัติ 
งานตามบทบาทและหน้าท่ี เม่ือวางแผนเสร็จแล้วต้องนําแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยดําเนินการตามแผน
ท่ีได้วางไว้ ไม่ใช่วางแผนไว้อีกอย่างแต่ไปทําอีกอย่าง เช่น ครู วางแผนการเรียนการสอนเพียงเป็นการ
ทําหน้าท่ี เพ่ือส่งให้ผู้อํานวยการโรงเรียนตรวจเป็นหลักฐานว่าได้ทําหน้าที่ของความเป็นครูครบแล้ว 
แต่เวลาสอนกับสอนอีกอย่าง ไม่สอนตามแผนที่วางไว้ ก็จะไม่ประสบผลสําเร็จ๑๘๔ 
  ๑๔. การจัดองค์การเพ่ือการศึกษาแผนกธรรมก็ควรจะทําตามลําดับขั้นตอน ท้ังด้าน
บุคลากร การเงิน อาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินงาน การจัดโครงสร้าง ได้แก่ การสร้าง
รูปแบบการบริหารให้เหมาะสมเป็นไปตามเป้าหมาย โครงสร้างจึงถือว่าเป็นส่วนสําคัญอีกส่วนหน่ึงใน
การสร้างความสําเร็จให้แก่การบริหาร การจัดระบบงาน ได้แก่ การจัดการบริหารให้เป็นไปอย่างมี
ระบบและเป็นระเบียบเพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนในการดําเนินงาน เป็นการง่ายแก่การตรวจสอบ  
การจัดกิจกรรม ได้แก่ การสร้างรูปแบบในเชิงปฏิบัติให้สอดคล้องกับการบริหารงาน เพ่ือให้การ
บริหารงานเป็นไปตามทฤษฎีและการปฏิบัติ บุคลากร ได้แก่ บุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือผู้สนับสนุน การเลือกบุคคลให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 
เป็นสิ่งท่ีควรตระหนักอย่างย่ิง เพราะการบริหารงานจะสําเร็จหรือไม่ส่วนน้ีนับว่าเป็นส่วนสําคัญ 
ดังน้ัน จึงควรเลือกใช้บุคคลให้เหมาะสม เสริมทักษะ ได้แก่ การสร้างความรู้เพ่ิมเติมแก่บุคลากรที่มีอยู่

                                         
  ๑๘๒สัมภาษณ์ พระครูวิรุฬห์ปุญญากร (บุญปลูก อาภากโร), เจ้าคณะอําเภอสามง่าม, ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๕๘. 
  ๑๘๓สัมภาษณ์ พระครูพิศาลธรรมวุฒิ (สมศักด์ิ ธมฺมวุฑฺโฒ), เจ้าคณะอําเภอวชิรบารมี, ๓๐ ตุลาคม 
๒๕๕๘. 
  ๑๘๔สัมภาษณ์ พระครูพิพัฒน์สิริมงคล (สนอง สิริมงฺคโล), เจ้าคณะอําเภอตะพานหิน, ๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘. 



 ๑๘๖ 

ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ ได้แก่ วิธีการที่เลือกใช้ใน
การบริหารต้องเหมาะสมกับปัจจัยต่างๆ๑๘๕ 
  ๑๕. องค์การควรจะประกอบด้วยวัตถุประสงค์ อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  
ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา สายการบังคับบัญชา การร่วมมือประสานงาน อย่างไรก็ดีลักษณะ
ขององค์การท่ีกล่าวมานี้เป็นองค์การท่ีมีรูปแบบหรือเรียกว่าองค์การรูปนัย ซ่ึงโดยท่ัวไปแล้วอาจแบ่ง
ประเภทขององค์การอย่างกว้างๆ ได้เป็น ๒ ประเภท คือองค์การรูปนัยกับองค์การอรูปนัย๑๘๖  
 ๑๖ .  การจัดองค์การเพ่ือการจัดการศึกษาแผนกธรรม ผู้บริหารควรจะกําหนด
คณะกรรมการมาดูแลด้วยวิธีการส่งเสริมปัจจัย สนับสนุนการเรียนการสอน ผู้บริหารควรจะจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร ผู้บริหารควรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสําคัญของหลักสูตร 
ต้องเข้าใจถึงความสําคัญ ธรรมชาติ ลักษณะเฉพาะขอบข่ายสาระด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ
บริหาร คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ตลอดจนโครงสร้างการเรียน แนวการวัดประเมินผลการเรียนรู้
ของกลุ่มวิชาต่างๆ๑๘๗ 
  ๑๗ .  การจัดองค์การเพ่ือการจัดการศึกษาแผนกธรรม ผู้บริหารควรจะกําหนด
คณะกรรมการมาดูแลด้วยวิธีการสนับสนุนครูผู้สอนและนักเรียน คือ งบประมาณ ผู้บริหารต้องให้การ
สนับสนุนด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้พอพียงกับความต้องการ 
ผู้บริหารต้องให้คําแนะนํา ร่วมปรึกษา ส่งเสริมให้ขวัญกําลังใจแก่ครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง 
ผู้บริหารต้องประสานสัมพันธ์กับวิทยากรทั้งในและนอกท้องถิ่นเพ่ือให้ความรู้แก่นักเรียน๑๘๘ 
  ๑๘ .  การจัดองค์การเพ่ือการจัดการศึกษาแผนกธรรม ผู้บริหารควรจะกําหนด
คณะกรรมการมาดูแลด้วยวิธีการบริหารงานโดยอาศัยคนเป็นจํานวนมาก มีการแบ่งอํานาจหน้าที่
รับผิดชอบ ซ่ึงแต่ละหน่วยงานย่อมรับมอบหมายอํานาจและหน้าท่ี ต้องดําเนินตามหน้าที่ของตนเองให้ดี
และสมบูรณ์จะทําให้งานในองค์การน้ันดําเนินไปด้วยดี องค์การ เม่ือมีการบริหารงานนานๆ  
มีความก้าวหน้าเติบโตขึ้น โครงสร้างใหญ่ขึ้น หน่วยงานย่อยต่างๆ ย่อมพัฒนาตนเองให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงแน่นอนว่าหน่วยงานท่ีไม่ยอมพัฒนาตนเอง ก็จะเกิดปัญหาตามมา โดยภาพรวมองค์การ
ใหญ่ๆ พยายามช่วยเหลืออยู่ เพ่ือให้หน่วยงานท่ีไม่ยอมปรับตัว เปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางาน ได้แก่
เปลี่ยนแปลงบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เช่น ความรู้ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติงาน เปลี่ยนแปลง

                                         
  ๑๘๕สัมภาษณ์ นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดพิจิตร, 
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
  ๑๘๖สัมภาษณ์ ดร.นฎกร ปิ่นสกุล, โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง, ๖ มีนาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๘๗สัมภาษณ์ นายธนทัย คํากลาง, วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร, ๘ มีนาคม ๒๕๕๙. 
  ๑๘๘สัมภาษณ์ นางอรสา เปรมฤดีเลิศ, รองผู้อํานวยการโรงเรียนตะพานหิน, ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 



 ๑๘๗ 

อํานาจ เปลี่ยนโครงสร้างเก่ียวกับอํานาจการควบคุม๑๘๙ 
  ๑๙ .  การจัดองค์การเพ่ือการจัดการศึกษาแผนกธรรม ผู้บริหารควรจะกําหนด
คณะกรรมการมาดูแลด้วยวิธีการจัดแบ่งส่วนงานจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เช่น  
การจัดแบ่งงาน เป็นกรม กอง แผนก ปริมาณ คุณภาพ จัดตามลักษณะของงาน พร้อมท้ังกําหนด
วัตถุประสงค์ กําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ตลอดจนกําหนดสายงานการควบคุม
บังคับบัญชาในลักษณะหน่วยงานหลัก และหน่วยงานที่ปรึกษา และหน่วยงานช่วยเหลือ พร้อมท้ัง
กําหนดช่วงการบังคับบัญชา ตามปกติช่วงการบังคับบัญชาจะอยู่ระหว่าง ๓-๑๕ หน่วยงานย่อย การจัด
องค์การอาจแสดงไว้ในแผนภูมิเพ่ือให้เกิดการส่ือสาร ความเข้าใจในองค์กรเกี่ยวกับอํานาจหน้าท่ี  
ความรับผิดชอบ๑๙๐ 
 สรุปได้ว่า ผู้บริหารควรจะกําหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกและสายบังคับ
บัญชาภายในองค์การ มีการแบ่งงานกันทําและการกระจายภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบเฉพาะด้าน  
มีการจัดตําแหน่งหน้าท่ีการงานของบุคลากร การสรรหาบุคลากรใหม่ๆ บุคลากรสํารองงาน  
การพัฒนาบุคลากร และการใช้บุคลากรให้เหมาะสมกับภาระหน้าท่ีการงาน การจัดองค์การเพื่อ
การศึกษาแผนกธรรม ผู้บริหารควรจะกําหนดคณะกรรมการมาดูแลด้วยวิธีการกําหนดเป็น
คณะกรรมการ เช่น ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ ท้ังบรรพชิตและคฤหัสถ์ 
กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ คือ
รับทราบผลงาน ให้คําปรึกษาแนะนําและความเห็นชอบตามแผนงานโครงการที่จะดําเนินการต่อไป 
ช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคการบริหารงาน จัดหาทุนส่งเสริมการดําเนินงานให้พัฒนาย่ิงขึ้น 
 การจัดองค์การเพ่ือการศึกษาแผนกธรรมก็ควรจะทําตามลําดับขั้นตอน ท้ังด้านบุคลากร 
การเงิน อาคารสถานท่ี และวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินงานท่ีปฏิบัติต่อๆ กันมา การจัดโครงสร้าง 
ได้แก่ การสร้างรูปแบบระบบการบริหารให้เหมาะสมเป็นไปตามเป้าหมาย โครงสร้างจึงถือว่าเป็นส่วน
สําคัญอีกส่วนหนึ่งในการสร้างความสําเร็จให้แก่การบริหาร การจัดระบบงาน ได้แก่ การจัดการ
บริหารต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีระบบและเป็นระเบียบเพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนในการดําเนินงานและ
เป็นการง่ายแก่การตรวจสอบ การจัดกิจกรรม ได้แก่ การสร้างรูปแบบในเชิงปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
การบริหารงาน เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปตามทฤษฎีและการปฏิบัติ บุคลากร ได้แก่ บุคคลผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือผู้สนับสนุน การเลือกบุคคลให้เหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถ เป็นสิ่งท่ีควรตระหนักอย่างย่ิง เพราะการบริหารงานจะสําเร็จหรือไม่ส่วนน้ี
นับว่าเป็นส่วนสําคัญ ดังนั้น จึงควรเลือกใช้บุคคลให้เหมาะสม เสริมทักษะ ได้แก่ การสร้างความรู้
                                         
  ๑๘๙สัมภาษณ์ นายประไพ ตะสี, ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านย่านยาว, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
  ๑๙๐สัมภาษณ์ ดร.นพวรรณ์ ไชยชนะ, ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล, ๑๙ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘. 



 ๑๘๘ 

เพ่ิมเติมแก่บุคลากรท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ 
 การจัดองค์การเพ่ือการจัดการศึกษาแผนกธรรม ผู้บริหารควรจะกําหนดคณะกรรมการ
มาดูแลด้วยวิธีการจัดแบ่งส่วนงานจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เช่น การจัดแบ่งงาน 
เป็นกรม กอง แผนก ปริมาณ คุณภาพ จัดตามลักษณะของงาน พร้อมทั้งกําหนดวัตถุประสงค์ กําหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนกําหนดสายงานการควบคุมบังคับบัญชาในลักษณะหน่วยงานหลักและ
หน่วยงานที่ปรึกษา ตามปกติช่วงการบังคับบัญชาจะอยู่ระหว่าง ๓-๑๕ หน่วยงานย่อย การจัดองค์การ
อาจแสดงไว้ในแผนภูมิเพ่ือให้เกิดการสื่อสาร ความเข้าใจในองค์การเก่ียวกับอํานาจหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ 
 
 ๔.๓.๓ ด้านการช้ีนํา 
 ประเด็นคําถามว่า “การช้ีนําเพ่ือแนะนําให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบ
ผู้บริหารควรจะมีวิธีการสั่งการอย่างไรบ้าง” ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้สัมภาษณ์เพ่ือประโยชน์เป็นแนวทาง
ในการศกึษาวิจัย ดังต่อไปน้ี 
 ๑. ผู้บริหารควรจะมีการช้ีนําให้บุคลากรทั้งครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ได้รับ
การศึกษาเล่าเรียนตามหลักสูตร ได้สอบ เม่ือสอบได้แล้วก็จะได้รับประกาศนียบัตร ส่งเสริมการปลูก
ฝ่ังค่านิยม คุณธรรมท้องถิ่น รักษากฎระเบียบ การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ตลอดเวลาท่ีกําลังเรียน 
อบรม สัมมนาในเวลาท่ีกําหนดไว้อย่างพร้อมเพรียงกัน การเรียนการสอนจําเป็นต้องมีบุคลากรที่มี
คุณภาพเข้ามาทําหน้าท่ี บุคลากรทั้งครู อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี จําเป็นต้องมีความเข้าใจระบบการทํางาน 
รู้กลไกขับเคลื่อนการศึกษา จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ทําข้อตกลงด้านการเรียนการสอนกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างต่อเน่ือง๑๙๑ 
  ๒. การอํานวยการ เป็นการสื่อสารเพ่ือให้เกิดการดําเนินการตามแผน ผู้บริหารต้องมี
มนุษยสัมพันธ์ดีและมีภาวะผู้นํา การบริหารการศึกษาเป็นภาระหน้าท่ีของผู้นํากลุ่ม ต้องจัดการให้
ทรัพยากรทั้งท่ีเป็นตัวคนและวัตถุ สามารถประสานเข้าด้วยกัน เพ่ือร่วมกันทํางานเป็นองค์การที่มี
ประสิทธิภาพได้ และขณะเดียวกันก็ต้องจัดการนําองค์การให้สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอกได้
อย่างดี๑๙๒ 
  ๓. ผู้บริหารควรจะมีวิธีการขับเคลื่อนองค์การให้เดินไปข้างหน้า โดยอาศัยผู้อ่ืนด้วยการ
เป็นผู้นํา การแนะแนว การกระตุ้นความเพียรของผู้อ่ืน เพ่ือสู่เป้าหมายขององค์การ ยังรวมไปถึงการ
ให้กําลังใจ การสื่อสาร การวางแผน และการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการช้ีนําให้บุคลากรทั้งครู อาจารย์ 
                                         
  ๑๙๑สัมภาษณ์ พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ (วิรัช วิโรจโน), เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๑ กันยายน ๒๕๕๗. 
  ๑๙๒สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมประนาท (ปรีชา ปฏิภาณเมธี), เจ้าคณะอําเภอเมืองพิจิตร, ๑๐ มกราคม 
๒๕๕๘. 



 ๑๘๙ 

เจ้าหน้าท่ี นักเรียน และคนอ่ืนๆ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎระเบียบ
๑๙๓ 
  ๔. ผู้บริหารควรจะมีการชี้นําบุคลากรให้รู้ความสําคัญกับงานนักธรรม ท้ังครู อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี ผู้รับผิดชอบงานแต่ละหน่วยงานให้เข้าใจวิธีการทํางานท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
มีการติดตามผลการเรียนการสอน ส่งเสริมความพร้อมเพรียงกัน สนับสนุนการเรียนการสอน การสอบ
ธรรมสนามหลวงทุกปีการศึกษา คือ ผู้บริหารควรจะมีวิธีการอํานวยการ การส่ือสารเพื่อให้เกิดการ
ดําเนินการ ผู้บริหารต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ดีและต้องมีภาวะผู้นําในองค์การ คือการช้ีนํา แนะนําให้
บุคลากรทั้งครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน และคนอ่ืนๆ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 
ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด๑๙๔ 
  ๕. ผู้บริหารควรจะมีวิธีการช้ีนําให้บุคลากรทั้งครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน และ
ผู้ปกครองได้ทราบถึงประโยชน์การศึกษาแผนกธรรมว่า มีประโยชน์อย่างย่ิงต่อนักเรียน วิชาการ
เปรียบเสมือนยาอย่างวิเศษ เม่ือมีความรู้วิชาการแล้ว ก็จะรู้วิธีทํางาน ประกอบอาชีพสุจริต เป็นคน
ต้ังอยู่ในศีล ปฏิบัติชอบ เป็นแบบอย่างท่ีดี การทํางานบ่อยๆ ก็จะเกิดความชํานาญ การสอนบ่อยๆ  
ก็จะเกิดความชํานาญการ การเรียนบ่อยๆ ก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างปรุโปรง สําหรับการช้ีนํา
เป็นภาระสําคัญของผู้บริหาร ผู้บริหารต้องแนะนําให้บุคลากรครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน และคน
อ่ืนๆ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด๑๙๕ 
 ๖. การอํานวยการเป็นหลักสําคัญย่ิงอย่างหน่ึงของการบริหารงานและข้ึนอยู่กับ
ความสามารถของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน เหตุที่ว่าการท่ีจะอํานวยการให้ภารกิจดําเนินไป
ด้วยดีได้จําต้องมีการตัดสินใจท่ีดี การวินิจฉัยสั่งการด้านการบริหารยุคปัจจุบันได้นําเอาเทคนิค และ
วิทยาการสมัยใหม่มาช่วย อันเป็นผลทําให้การวินิจฉัยสั่งการได้ถูกต้อง รวดเร็วย่ิงขึ้น เพ่ือให้งานนั้น
ดําเนินการไปตามแผน ผู้บริหารต้องควบคุมติดตามการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา๑๙๖ 
  ๗. การพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรมให้มีความเจริญรุ่งเรือง มีคุณภาพ ตามสิทธิใน
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยสถาบันพระพุทธศาสนาท่ีกําหนดไว้  
ให้โรงเรียน สํานักศาสนศึกษา และสํานักเรียน ได้รับการสนับสนุนในด้านวิชาการและเงินอุดหนุนจาก

                                         
  ๑๙๓สัมภาษณ์ พระครูโพธิธรรมานุรักษ์ (นา ขนฺติโก), เจ้าคณะอําเภอโพธิ์ประทับช้าง, ๑๑ กันยายน 
๒๕๕๗. 
  ๑๙๔สัมภาษณ์ พระปิฎกคุณาภรณ ์(สวี กิตฺติวณฺโณ) เจ้าคณะอําเภอทับคล้อ, ๕ กันยายน ๒๕๕๗. 
  ๑๙๕สัมภาษณ์ พระครูพิบูลประชานาถ (สมบูรณ์ ปภากโร), เจ้าคณะอําเภอวังทรายพูน, ๑๔ กันยายน 
๒๕๕๗. 
  ๑๙๖สัมภาษณ์ พระครูวิรุฬห์ธรรมาภิรัต (สมบุญ ทตฺตวณฺโณ), เจ้าคณะอําเภอโพทะเล, ๑๘ กันยายน 
๒๕๕๘. 



 ๑๙๐ 

รัฐสําหรับการจัดการศึกษา กองพุทธศาสนศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงได้จัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมขึ้น ซ่ึงประกอบด้วยขั้นตอน คือ 
การกําหนดวัตถุประสงค์ การวิเคราะห์ปัจจัยเข้า การกําหนดจุดยืน การประเมินศักยภาพ การกําหนด
ทิศทาง การกําหนดระบบวัดผล และการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ สําหรับการช้ีนํา คือ 
การแนะนําให้บุคลากรทั้งครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน และคนอ่ืนๆ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกธรรม ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎระเบียบ๑๙๗  
  ๘. การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม แบ่งการศึกษาออกเป็น ๒ ฝ่าย คือ 
ฝ่ายนักธรรม เป็นการจัดการศึกษาสําหรับพระภิกษุ สามเณร แบ่งการศึกษาออกเป็น ๓ ระดับ คือ
นักธรรมช้ันตรี นักธรรมช้ันโท และนักธรรมช้ันเอก สําหรับฝ่ายธรรมศึกษา เป็นการจัดการศึกษา
สําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป แบ่งการศึกษาออกเป็น ๓ ระดับ คือ ธรรมศึกษา
ช้ันตรี ธรรมศึกษาช่ันโท และธรรมศึกษาช้ันเอก สําหรับหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก
ธรรม กําหนดให้เรียน ๔ วิชาประกอบด้วยวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม วิชาธรรม วิชาพุทธประวัติ  
วิชาวินัย๑๙๘ 
  ๙. การศึกษาแผนกธรรม แบ่งการศึกษาออกเป็น ๒ ฝ่าย คือฝ่ายนักธรรมและฝ่ายธรรม
ศึกษา ฝ่ายนักธรรมเป็นการจัดการศึกษาสําหรับพระภิกษุ สามเณร ส่วนฝ่ายธรรมศึกษา เป็นการจัด
การศึกษาสาหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป สําหรับหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม แผนกธรรม กําหนดให้เรียนวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม วิชาธรรม วิชาพุทธประวัติ และ 
วิชาวินัย๑๙๙ 
  ๑๐. การบริหารช่วยช้ีนําให้ทราบถึงแนวทางความเจริญและความเสื่อมของสังคม  
การบริหารมีลักษณะเป็นการทํางานร่วมกันของกลุ่มบุคคล การบริหารมีลักษณะที่ต้องใช้การวินิจฉัย
ส่ังการเป็นเครื่องมือ การวินิจฉัยสั่งการเป็นเครื่องแสดงให้ทราบถึงความสามารถของนักบริหารและ
ความเจริญเติบโตของการบริหาร ชีวิตประจําวันของมนุษย์ไม่ว่าในครอบครัวหรือในองค์การย่อมมี
ส่วนเก่ียวกันกับการบริหารอยู่เสมอ การศึกษาเรื่องการบริหารจึงทําให้มนุษย์ดํารงชีพได้อย่างฉลาด
๒๐๐  

                                         
  ๑๙๗สัมภาษณ์ พระครูพิสิฐคณาภิรักษ์ (สุพจน์ พุทฺธญาโณ), เจ้าคณะอําเภอบางมูลนาก, ๒๑ กันยายน 
๒๕๕๘. 
  ๑๙๘สัมภาษณ์ พระครูสิริสุตโสภณ (จําเนียร จนฺทโสภโณ), เจ้าคณะอําเภอดงเจริญ, ๒๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘. 
  ๑๙๙สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ธรรมวิมล (ศรีสุข ปภสฺสโร), เจ้าคณะอําเภอบึงนาราง, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘. 
  ๒๐๐สัมภาษณ์ พระครูพิเชฏฐ์อรรถกิจ (สมเดช เตชเชฏฺโฐ), เจ้าคณะอําเภอสากเหล็ก, ๒ ตุลาคม 
๒๕๕๘. 



 ๑๙๑ 

 ๑๑. การบริหารงานบุคคลประกอบด้วยงานการวางแผนบุคลากร การคัดเลือกและ 
สรรหาบุคลากร พัฒนาบุคคล การควบคุม กํากับ ติดตามบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากร การสร้างสภาพความม่ันคงในการทํางาน การบริหารงานสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
ประกอบด้วยงานที่เกี่ยวกับการร่วมมืออํานวยความสะดวก การบริการแก่ชุมชน รวมทั้งการติดต่อ
ขอรับบริการ ขอรับความช่วยเหลือและคําแนะนํา๒๐๑ 
  ๑๒ . การบริหารองค์การ หมายถึงความพยายาม การเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผน  
การพิจารณาองค์การเป็นส่วนรวมท้ังหมด เน้นการบริหารงานจากระดับสูงลงมา การเพ่ิมประสิทธิผล
และก่อให้เกิดสุขภาพดี ใช้วิธีการสอดแทรกอย่างแนบเนียนตามวิชาความรู้ท่ีได้รับทางพฤติกรรม
ศาสตร์ การบริหารการศึกษาเป็นภารกิจของผู้บริหารและครูที่จะช่วยร่วมกันดําเนินการจัดกิจกรรม 
เลือกสรรและควบคุมสิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชน ต้ังแต่บุคลิก ความรู้ความสามารถ 
ทัศนคติ ค่านิยม คุณธรรม ตลอดจนการถ่ายทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีให้แก่
เยาวชน เพ่ือให้เป็นสมาชิกที่มีประสิทธิภาพ สมเจตนารมณ์ของโรงเรยีนที่กําหนดไว้๒๐๒  
  ๑๓. การปรับปรุงแก้ไขเป็นภาระหน้าที่สําคัญของผู้บริหาร เม่ือพบปัญหาอุปสรรคต้อง
วิเคราะห์หาสาเหตุ เพ่ือนํามาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น หากประสบผลสําเร็จก็วางแผนปรับปรุงให้ได้ผลดี
ย่ิงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งอนุโลมและปฏิโลม๒๐๓ 
  ๑๔. ผู้บริหารควรจะมีวิธีการช้ีนํา แนะนําให้บุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นักเรียน 
ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎระเบียบ สร้างความเข้าใจการพัฒนาการศึกษาแผนกธรรม พร้อมกําหนดแนวทาง
ในการบริหารจัดการเพ่ือแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกันขององค์การท่ี
เกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอก ให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม โดยสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระสําคัญของแผนและยุทธ
ศาสตร์ การพัฒนา โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา แผนกธรรม ให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังส่วนกลางและภูมิภาค ผลักดันระบบงบประมาณ 
และการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางของแผนงานและโครงการ ปรับวิธีการ เน้น
การมีส่วนร่วมและการได้รับประโยชน์ของการสร้างศาสนทายาทเป็นหลัก ส่งเสริมให้สํานักศาสน
ศึกษา และสํานักเรียน ที่จัดการศึกษานักธรรม จัดทําแผนยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ

                                         
  ๒๐๑สัมภาษณ์ พระครูวิรุฬห์ปุญญากร (บุญปลูก อาภากโร), เจ้าคณะอําเภอสามง่าม, ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๕๘. 
  ๒๐๒สัมภาษณ์ พระครูพิศาลธรรมวุฒิ (สมศักด์ิ ธมฺมวุฑฺโฒ), เจ้าคณะอําเภอวชิรบารมี, ๓๐ ตุลาคม 
๒๕๕๘. 
  ๒๐๓สัมภาษณ์ พระครูพิพัฒน์สิริมงคล (สนอง สิริมงฺคโล), เจ้าคณะอําเภอตะพานหิน, ๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘. 



 ๑๙๒ 

พัฒนาการศึกษาแผนกธรรม๒๐๔ 
  ๑๕. การประชุมของคณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน่งอยู่ในขณะน้ัน จึงจะเป็นองค์ประชุม  
การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการผู้หนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด คณะกรรมการ
การศึกษาของคณะสงฆ์มีอํานาจหน้าท่ีกําหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาวิชาการ
พระพุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้า กําหนดมาตรฐานและให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิชาการ
พระพุทธศาสนา กําหนดพ้ืนความรู้ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การเข้าศึกษา ระยะเวลาการศึกษา  
การสอบและเงื่อนไขในการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร ควบคุมดูแลการจัดการศึกษาวิชาการ
พระพุทธศาสนา ให้มีการศึกษาพระปริยัติธรรมเป็นหลัก และป้องกันมิให้มีการเปลี่ยนแปลงพระธรรม
วินัยให้ผิด วินิจฉัยสั่งการเพ่ือยับย้ังการดําเนินการท่ีขัดต่อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ๒๐๕ 
 ๑๖. สังคมโลกเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาวะวิกฤติ เม่ือการศึกษาเป็นเครื่องมือในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนามนุษย์ การศึกษาจึงจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ ทําให้เกิดการปฏิรูปการศึกษา 
ซ่ึงหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือการปฏิรูปการเรียน ในขณะที่หัวใจการปฏิรูปการเรียน คือ 
การปฏิรูปไปสู่นักเรียนเป็นสําคัญ ส่งผลให้พฤติกรรมการสอนของครูต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่การสอน
แบบยึดนักเรียนเป็นสําคัญ โดยผู้บริหารโรงเรียนต้องสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงให้ได้ ตัวแปรที่
ทําให้ปัจเจกบุคคลมีความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลงต่างกัน คือคุณลักษณะของผู้บริหาร
โรงเรียนท่ีสัมพันธ์กับความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครูผู้สอนใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม ครูผู้สอนดีก็จะต้องมีการปรับพฤติกรรมการสอนแบบเก่าๆ ให้ทันสมัยเพ่ือ
เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อนักเรียนให้เกิดการกระตุ้นการเรียนรู้๒๐๖ 
  ๑๗. งานสําคัญที่สองของครูผู้สอนคือการทําสิ่งแวดล้อมให้เป็นระเบียบเป็นโครงสร้างสิ่ง
ท่ีรวมอยู่ในบทบาท คือการตัดสินใจและกระทําท้ังหมดท่ีจําเป็น เพ่ือรักษาความเป็นระเบียบใน
ห้องเรียน ครูผู้สอนจะต้องจัดการและดําเนินงานธุรการเป็นจํานวนมาก มีงานเอกสารแบบทดสอบ
สถิติต่างๆ บทบาทแรกท่ีเด่นที่สุดของครูผู้สอนเป็นบุคคลที่วางแผนและประเมินการเรียน  
ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งท่ีสอน วัสดุการสอนที่ใช้วิธีท่ีดีท่ีสุดในการสอน เนื้อหาที่เลือกสอน และ 
วิธีประเมินการเรียน๒๐๗ 

                                         
  ๒๐๔สัมภาษณ์ นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดพิจิตร, 
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
  ๒๐๕สัมภาษณ์ ดร.นฎกร ปิ่นสกุล, โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง, ๖ มีนาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๐๖สัมภาษณ์ นายธนทัย คํากลาง, วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร, ๘ มีนาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๐๗สัมภาษณ์ นางอรสา เปรมฤดีเลิศ, รองผู้อํานวยการโรงเรียนตะพานหิน, ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 



 ๑๙๓ 

  ๑๘. การช้ีนําก็คือการมอบหมายงานและการสั่งงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ แต่ถ้า
พิจารณาหน้าท่ีการอํานวยการจะรวมถึงกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องอีกหลายอย่าง กล่าวคือก่อนท่ี
ผู้บังคับบัญชาจะมอบหมายหรือสั่งงาน ต้องทําการตัดสินใจเสียก่อนและเม่ือมอบงานให้ไปแล้ว  
ถ้าหากผู้ใต้บังคับบัญชาทําไม่ได้ ก็จะต้องมีการสอนหรือแนะนําและตรวจดูผลการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนคอยชักจูงหรือกระตุ้น ให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ รวมท้ังมีมนุษยสัมพันธ์ มีระบบ
การติดต่อสื่อสารดี หน้าที่ของการช้ีนําจึงหมายรวมถึงการตัดสินใจหรือการวินิจฉัยสั่งการ การสอน
หรือแนะนํา ตรวจดูแล การจูงใจ๒๐๘ 
  ๑๙. การช้ีนําเป็นศิลปะเกี่ยวกับความสามารถของผู้บริหารท่ีจะกํากับดูแลการส่ังการให้
คนงานปฏิบัติหน้าที่ โดยการปฏิบัติตนเป็นผู้นําที่ดี มีความรู้ความสามารถ รู้หลักในการแนะนําและ
ควบคุมการทํางาน รู้วิธีการจูงใจ กระตุ้นให้คนมีความกระตือรือร้นในการทํางาน มีความคิดริเริ่ม 
ตลอดจนกระทําการให้เกิดการประสานงานของทุกฝ่ายให้เข้ากันได้ เพ่ือให้งานทุกฝ่ายสอดคล้องกัน 
และส่งเสริมให้งานสําเร็จตามวัตถุประสงค์ หน้าท่ีในการช้ีนําคือการวินิจฉัยสั่งการ การติดต่อ
ประสานงาน๒๐๙ 
 สรุปได้ว่า ผู้บริหารควรจะมีการช้ีนําบุคลากรให้รู้ความสําคัญกับงานนักธรรม ทั้งครู 
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ผู้รับผิดชอบงานแต่ละหน่วยงานให้เข้าใจวิธีการทํางานท้ังเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ มีการติดตามผลการเรียนการสอน ส่งเสริมความพร้อมเพรียงกัน สนับสนุนการเรียนการสอน 
การสอบธรรมสนามหลวงทุกปีการศึกษา คือการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม แบ่งการศึกษา
ออกเป็น ๒ ฝ่าย คือฝ่ายนักธรรมเป็นการจัดการศึกษาสําหรับพระภิกษุ สามเณร แบ่งการศึกษา
ออกเป็น ๓ ระดับ คือนักธรรมช้ันตรี นักธรรมช้ันโท และนักธรรมช้ันเอก สําหรับฝ่ายธรรมศึกษา  
เป็นการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป แบ่งการศึกษาออกเป็น ๓ 
ระดับ คือ ธรรมศึกษาช้ันตรี ธรรมศึกษาช่ันโท และธรรมศึกษาช้ันเอก สําหรับหลักสูตรการศึกษาพระ
ปริยัติธรรม แผนกธรรม กําหนดให้เรียน ๔ วิชาประกอบด้วย วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม วิชาธรรม 
วิชาพุทธประวัติ วิชาวินัย 
  การศึกษาแผนกธรรม แบ่งการศึกษาออกเป็น ๒ ฝ่าย คือฝ่ายนักธรรมและฝ่ายธรรม
ศึกษา ฝ่ายนักธรรมเป็นการจัดการศึกษาสําหรับพระภิกษุ สามเณร ส่วนฝ่ายธรรมศึกษา เป็นการจัด
การศึกษาสาหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป สําหรับหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม แผนกธรรม เรียนวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม วิชาธรรม วิชาพุทธประวัติ และวิชาวินัย 
 
                                         
  ๒๐๘สัมภาษณ์ นายประไพ ตะสี, ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านย่านยาว, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
  ๒๐๙สัมภาษณ์ ดร.นพวรรณ์ ไชยชนะ, ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล, ๑๙ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘. 



 ๑๙๔ 

 การช้ีนําก็คือการมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ แต่ถ้าพิจารณาหน้าท่ีของการ
อํานวยการจะรวมถึงกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องอีกหลายอย่าง กล่าวคือก่อนท่ีผู้บังคับบัญชาจะ
มอบหมายหรือสั่งงาน เม่ือมอบงานให้ไปแล้ว ถ้าหากผู้ใต้บังคับบัญชาทําไม่ได้ ก็จะต้องสอนหรือ
แนะนํา ตลอดจนคอยชักจูงให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ  
  การช้ีนําเป็นศิลปะเก่ียวกับความสามารถของผู้บริหารท่ีจะกํากับดูแลการสั่งการให้
คนงานปฏิบัติหน้าที่ โดยการปฏิบัติตนเป็นผู้นําดี มีความรู้ความสามารถ รู้หลักในการแนะนําและ
ควบคุมการทํางาน รู้วิธีการจูงใจคน กระตุ้นให้คนมีความกระตือรือร้นในการทํางาน มีความคิดริเร่ิม 
ตลอดจนกระทําการให้เกิดการประสานงานของทุกฝ่ายให้เข้ากันได้ เพ่ือให้งานทุกฝ่ายสอดคล้องกัน 
และส่งเสริมให้งานสําเร็จตามวัตถุประสงค์  
 
 ๔.๓.๔ ด้านการควบคุม 
 ประเด็นคําถามว่า “การควบคุมเพ่ือดูแลทรัพยากรด้านการศึกษาแผนกธรรม ผู้บริหาร
ควรจะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรบ้าง” ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้สัมภาษณ์เพ่ือประโยชน์เป็นแนวทางในการ
ศึกษาวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ผู้บริหารควรจะมอบหมายภาระกิจแต่ละด้านให้แก่พระสังฆาธิการ ทําหน้าท่ีดูแล
การศึกษา กําหนดการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาการด้านต่างๆ กํากับดูแลการศึกษานักธรรมแต่
ละโรงเรียนท้ังบุคลากร การเงินงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการให้สอดคล้องตามแผนการท่ี
กําหนดไว้ท้ังระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว เน้นการสภาพการทํางานมีทางออกท่ีเหมาะสม 
และให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม๒๑๐ 
  ๒. การกํากับดูแลเป็นการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงานภายในองค์การรวมท้ัง
กระบวนการแก้ไขปัญหาภายในองค์การ การบริหารการศึกษาเป็นการจัดการควบคุมความสะดวก
ด้านการเรียนการสอนให้ดําเนินไปตามนโยบาย เป้าหมาย เช่น การจัดครูเข้าสอน การจัดช้ันเรียน 
การจัดนักเรียนเข้าช้ัน การจัดตารางสอน การจัดกิจกรรม การปรับปรุงหลักสตูร การวางแผนการสอน 
และการจัดการแนะแนวเป็นต้น๒๑๑ 
  ๓. ผู้บริหารควรจะมีกระบวนการทางสังคม คือทางโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ ใต้บังคับบัญชา ตามลําดับขั้นตอนของสายการบังคับบัญชา ทางหน้าที่  
เป็นขั้นตอนของหน่วยงานท่ีระบุหน้าท่ี บทบาท ความรับผิดชอบ เครื่องอํานวยความสะดวกเพ่ือให้
สําเร็จตามเป้าหมาย ทางปฏิบัติการ เป็นกระบวนการบริหารดําเนินการในสถานการณ์ท่ีบุคคลต่อ
                                         
  ๒๑๐สัมภาษณ์ พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ (วิรัช วิโรจโน), เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๑ กันยายน ๒๕๕๗. 
  ๒๑๑สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมประนาท (ปรีชา ปฏิภาณเมธี), เจ้าคณะอําเภอเมืองพิจิตร, ๑๐ มกราคม 
๒๕๕๘. 



 ๑๙๕ 

บุคคลกําลังมีปฏิสัมพันธ์ ร่วมทําปฏิกิริยาเก่ียวข้องซ่ึงกันและกัน คือกํากับดูแลบุคลากร การเงิน 
อาคารสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ภายในสํานักเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแผนกธรรม๒๑๒ 
  ๔. ผู้บริหารควรจะกํากับดูแลให้บุคลากรท้ังครู อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นักเรียน และ
นักศึกษา ได้แสดงบทบาทและหน้าท่ีของตน โดยการมอบหมายตําแหน่งหน้าที่การงานให้แก่บุคคล
ตามความรู้ความสามารถ ตามวุฒิการศึกษา จัดลําดับคณะผู้บริหารตามโครงการจัดองค์การ เพ่ือให้
การศึกษานักธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม เน้นตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังเอาไว้ ผู้บริหารควรจะมี
ระบบการกํากับดูแลคุณภาพของการปฏิบัติงานภายในองค์การ รวมทั้งกระบวนการแก้ไขปัญหา
ภายในองค์การ คือการกํากับดูแลบุคลากร การเงิน อาคารสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ภายในสํานักเรียน 
และการจัดการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาแผนกธรรม ตามนโยบายของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร๒๑๓ 
  ๕. ผู้บริหารควรจะมีวิธีการทํางานท่ีเหมาะสมกับภาระหน้าที่ รักษาภาระหน้าท่ี ดูแล
พัฒนาภาระหน้าท่ีการงาน กําหนดทิศทางการทํางานให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม แก้ไขปัญหาให้อยู่ใน
ระดับท่ีเหมาะสม ส่งเสริมให้งานเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้บริหารควรจะกํากับดูแลบุคลากร การเงิน 
อาคารสถานท่ีโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัสดุอุปกรณ์ภายในสํานักเรียน และการจัดการเป็นต้นท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแผนกธรรมเพ่ือให้ได้ใช้ประโยชน์ เกิดประโยชน์แก่บุคลากรทั้งครู 
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน และนักศึกษาท่ัวไป เน้นการเรียนการสอน มีการสอบวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษาอย่างโปร่งใส ตรวจสอบการทํางานได้๒๑๔  
 ๖. การจัดการเป็นปัจจัยตัวท่ีสี่ท่ีจะสนับสนุนต่อการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม 
เพ่ือการดําเนินงานของเจ้าสํานักศาสนศึกษาและอาจารย์ใหญ่ ผู้บริหารจะต้องรู้จักเลือกใช้วิธีการที่ดี
เหมาะสมและประหยัดด้านคน เงิน วัสดุสิ่งของ และการจัดการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
และสํานักเรียน การแก้ไขปรับปรุงวิธีการทํางาน ระบบการติดต่อ สื่อสารที่สะดวกรวดเร็วและแน่นอน 
เพ่ือให้การทํางานของสํานักเรียนมีประสิทธิภาพ๒๑๕ 
  ๗. สําหรับการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ให้เป็นอํานาจหน้าท่ีโดยตรง
ของเจ้าสํานักเรียน เจ้าสํานักศาสนศึกษา ซ่ึงโดยหลักคือเจ้าอาวาสที่จะต้องดําเนินการให้พระภิกษุ 
สามเณรในสังกัดได้รับการศึกษา พร้อมท้ังจัดหาสถานที่เรียน สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน และ

                                         
  ๒๑๒สัมภาษณ์ พระครูโพธิธรรมานุรักษ์ (นา ขนฺติโก), เจ้าคณะอําเภอโพธิ์ประทับช้าง, ๑๑ กันยายน 
๒๕๕๗. 
  ๒๑๓สัมภาษณ์ พระปิฎกคุณาภรณ์ (สวี กิตฺติวณฺโณ) เจ้าคณะอําเภอทับคล้อ, ๕ กันยายน ๒๕๕๗. 
  ๒๑๔สัมภาษณ์ พระครูพิบูลประชานาถ (สมบูรณ์ ปภากโร), เจ้าคณะอําเภอวังทรายพูน, ๑๔ กันยายน 
๒๕๕๗. 
  ๒๑๕สัมภาษณ์ พระครูวิรุฬห์ธรรมาภิรัต (สมบุญ ทตฺตวณฺโณ), เจ้าคณะอําเภอโพทะเล, ๑๘ กันยายน 
๒๕๕๘. 



 ๑๙๖ 

ผู้สอน ตลอดถึงงบประมาณค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นในการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ด้วยเหตุน้ี  
จึงส่งผลให้การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ในแต่ละสํานักมีประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน ท้ังนี้ ย่อมขึ้นอยู่
กับนโยบายการส่งเสริมการศาสนศึกษาของเจ้าสํานักเป็นสําคัญ๒๑๖ 
  ๘. ผู้บริหารมีหน้าท่ีรักษาดูแลสิ่งแวดล้อม เช่น ควบคุมระบบนํ้าท้ิงในโรงเรียน มีการ
กําจัดน้ําท่ีใช้แล้ว เช่น มีระบบบําบัดนํ้าเสีย ก่อนท้ิงลงสู่แม่น้ําลําคลองในแหล่งชุมชน จัดการเก็บขยะ
มูลฝอยด้วยวิธีการท่ีถูกต้องด้วยการแยกขยะแห้ง ขยะเปียก เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งเพาะเช้ือโรคท่ีส่งผล
อันตรายต่อสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้สอนและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจปัญหา 
ส่ิงแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียน หรือปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท่ีโรงเรียนต้ังอยู่ ส่งผล
กระทบต่อชุมชนและโรงเรียน เช่น ปัญหานํ้าเสีย ปลาตาย ชุมชนไม่ควรบริโภคปลาตายท่ีมาจากนํ้า
เสียเป็นพิษ๒๑๗ 
  ๙. ผู้บริหารควรจะร่วมมือกับชุมชนเพ่ือพัฒนาปรับสภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้ 
ดีขึ้น เช่น การรณรงค์แยกขยะตามประเภทขยะ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องปัญหา
ส่ิงแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชุมชน ทั้งท่ีเป็นเอกชนหรือภาครัฐ จัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และถูกสุขลักษณะเพื่อให้ผู้ เ รียนที่ มีสุขภาพอนามัยดีและสุขนิสัยที่ ดี เช่น บริเวณโรงเรียน  
นํ้าด่ืม น้ําใช้ ห้องส้วม ส่งเสริมให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน เช่น ผู้สอน 
นักเรียน ภารโรง ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาดูแลรักษาอาคารสถานท่ี บริเวณโรงเรียน
๒๑๘ 
  ๑๐. การกํากับดูแลการศึกษาแผนกธรรมผู้บริหารควรจะมีระบบการช่วยให้นักเรียน
ยอมรับและพัฒนาตนเอง มีความเข้าใจตนเอง ยอมรับความรู้สึกของตนเอง มีความเช่ือม่ันในตนเอง
ว่าเป็นคนมีคุณค่า ให้คําปรึกษาการเรียน การวางแผนชีวิต แนวทางการพัฒนาตนเองสู่อาชีพ ช่วยให้
นักเรียนต้ังจุดหมายในชีวิตตามสภาพความเป็นจริงที่เป็นไปได้ ช่วยให้นักเรียนมีวุฒิภาวะ รู้จักข้อดี
ข้อเสียของตนเอง กระตุ้นให้นักเรียนกล้าเผชิญปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ ช่วยให้นักเรียนเข้าใจลีลา
การเรียนของตนเอง เข้าใจกระบวนการเรียน รู้วิธีการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้อยู่เสมอ ช่วยให้
นักเรียนรู้จักประเมินผลการเรียนด้วยตนเอง ประเมินตนเอง ทบทวนการปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงให้ดี

                                         
  ๒๑๖สัมภาษณ์ พระครูพิสิฐคณาภิรักษ์ (สุพจน์ พุทฺธญาโณ), เจ้าคณะอําเภอบางมูลนาก, ๒๑ กันยายน 
๒๕๕๘. 
  ๒๑๗สัมภาษณ์ พระครูสิริสุตโสภณ (จําเนียร จนฺทโสภโณ), เจ้าคณะอําเภอดงเจริญ, ๒๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘. 
  ๒๑๘สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ธรรมวิมล (ศรีสุข ปภสฺสโร), เจ้าคณะอําเภอบึงนาราง, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘. 



 ๑๙๗ 

ขึ้นอยู่เสมอ เป็นกัลยาณมิตรกับนักเรียน เพ่ือนครู และบุคลากรในโรงเรียน๒๑๙ 
 ๑๑. อาคารแต่ละหลังควรแสดงแผนภูมิไว้ในที่ที่สะดวกต่อการพบเห็น เช่น ใกล้บันได 
หรือบริเวณหน้าลิฟท์ สิ่งท่ีควรแสดง เช่น แผนภูมิแต่ละช้ัน แผนภูมิห้อง ทางเดิน ทางเช่ือม บันได 
ห้องน้ํา ทางหนีไฟ ท่ีต้ังเคร่ืองดับเพลิงเป็นต้น ผู้รับผิดชอบด้านอาคารสถานท่ีควรต้องตรวจสอบ
มาตรฐานอาคาร ตรวจสอบการใช้อาคาร การใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ตามความเป็นจริงว่ามีการ
ใช้ประโยชน์ได้จริงตามแผนที่กําหนดไว้ มีการจัดช้ันเรียนตามจํานวนตามเกณฑ์ที่กําหนดหรือไม่  
มากหรือน้อยกว่าเกณฑ์เพราะเหตุใด นอกจากน้ียังควรเดินตรวจอาคารสถานที่โดยท่ัวๆ ไปอย่าง
สมํ่าเสมอเพ่ือความสะอาดเรียบร้อยของอาคารสถานที่ ตลอดจนตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้
ประกอบในการพิจารณาตัดสินใจจัดซ้ือจัดหา ซ่อมแซมบํารุงรักษาให้ใช้งานได้เป็นปกติ๒๒๐ 
  ๑๒. ผู้บริหาร และครูอาจารย์ ควรจัดการบริหารงานวิชาการให้สมดุล เกื้อกูลส่งเสริมซ่ึง
กันและกัน ท่ีสําคัญคือไม่เน้นงานด้านใดด้านหน่ึงเพียงด้านเดียว หรือหลายด้านจนละเลยงานวิชาการ 
ท้ังน้ีเพราะข้อผูกพันของโรงเรียนท่ีมีต่อสังคมก็คือจัดการศึกษาให้แก่เด็ก มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
โรงเรียนใดจะมีมาตรฐานดีเพียงใด คงไม่เน้นเฉพาะด้านบริเวณอาคารสถานท่ี วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เท่านั้น แต่ต้องรวมถึงงานอ่ืนๆ โดยเฉพาะงานวิชาการ๒๒๑ 
  ๑๓. การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าท่ีตามแผนที่วางไว้ ควรจะมีการตรวจสอบหรือ
ประเมินควบคู่กันไป เพ่ือวิเคราะห์ผลว่าประสบผลสําเร็จหรือไม่ หรือยังมีปัญหาข้อบกพร่องอย่างไร 
การกํากับดูแลบุคลากร การเงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาแผนกธรรม 
ผู้บริหารควรจะมีระบบการปฏิบัติงานท้ังแบบเชิงรับและเชิงรุก พยายามรักษาคุณภาพการปฏิบัติงาน
ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมกับปัจจุบัน๒๒๒ 
  ๑๔. ผู้บริหารควรจะมีระบบการกํากับดูแลบุคลากร การเงิน อาคารสถานท่ีโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม วัสดุอุปกรณ์ภายในสํานักงาน และการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแผนกธรรม 
ติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพ ทั้งน้ีหากผลงานใดผิดไปจากที่คิด ผู้บริหาร 
ก็จะแก้ไขปรับให้ทํางานกลับเข้าสู่ภาวะท่ีมีประสิทธิภาพอีกครั้ง โดยท่ีการควบคุมน้ีจะอยู่ในขั้นตอน

                                         
  ๒๑๙สัมภาษณ์ พระครูพิเชฏฐ์อรรถกิจ (สมเดช เตชเชฏฺโฐ), เจ้าคณะอําเภอสากเหล็ก, ๒ ตุลาคม 
๒๕๕๘. 
  ๒๒๐สัมภาษณ์ พระครูวิรุฬห์ปุญญากร (บุญปลูก อาภากโร), เจ้าคณะอําเภอสามง่าม, ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๕๘. 
  ๒๒๑สัมภาษณ์ พระครูพิศาลธรรมวุฒิ (สมศักด์ิ ธมฺมวุฑฺโฒ), เจ้าคณะอําเภอวชิรบารมี, ๓๐ ตุลาคม 
๒๕๕๘. 
  ๒๒๒สัมภาษณ์ พระครูพิพัฒน์สิริมงคล (สนอง สิริมงฺคโล), เจ้าคณะอําเภอตะพานหิน, ๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘. 



 ๑๙๘ 

ของการปฏิบัติโดยบุคคลฝ่ายต่างๆ๒๒๓ 
  ๑๕. การประเมินผลอาคารควรประเมินท้ังสองข้ันตอน คือ ขั้นตอนท่ี ๑ ประเมินผลเม่ือ
การก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จสมบูรณ์ เพ่ือดูว่าการออกแบบและก่อสร้างดําเนินการเป็นไปตาม
ข้อกําหนด ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพ่ือจะได้แก้ไขก่อนท่ีจะมีการรับมอบหรือใช้อาคารต่อไป 
ขั้นตอนท่ี ๒ ประเมินผลเม่ือได้ใช้อาคารไปแล้วช่วงระยะเวลาหน่ึง ในการประเมินขั้นนี้ควรให้ผู้ท่ีมี
ส่วนร่วมประเมินด้วย เช่น ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา คนงานภารโรงและผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องและ
ใช้อาคารเป็นต้น การบํารุงรักษา เนื่องจากการบํารุงรักษาจะมีระยะเวลานานเท่ากับอายุการใช้อาคาร 
ดังน้ันจึงมีระบบ วิธีการที่สามารถทําได้อย่างต่อเน่ืองตามปริมาณและลักษณะ ความยากง่ายของ
อาคารทั้งการดูแลรักษาป้องกันก่อนครบอายุการใช้งานและการซ่อมบํารุง๒๒๔ 
 ๑๖. การประเมินผล เป็นองค์ประกอบสุดท้าย หลังจากท่ีนําหลักสูตรไปใช้แล้วจะต้องมี
การประเมินผล การนําหลักสูตรไปใช้เกิดผลตามจุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ เพ่ือจะนําไปสู่การ
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ เป้าหมายและนโยบายการศึกษา สิ่งท่ีต้องการตาม
แผนพัฒนาสังคมการศึกษา จุดหมายด้านหลักสูตร ส่วนรวมที่ต้องการเกิดแก่นักเรียน หลังจากเรียน
จบหลักสูตรแล้ว รูปแบบและโครงสร้างด้านหลักสูตร คุณลักษณะและแผนที่แสดงการแจกแจงวิชา
หรือกลุ่มวิชาหรือกลุ่มประสบการณ์ จุดประสงค์ของวิชาผลท่ีต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรียนหลังจากได้
เรียนวิชานั้นๆ ไปแล้ว เนื้อหาที่ต้องการให้เกิดแก่นักเรียนหลังจากท่ีได้เรียนวิชาน้ันแล้ว๒๒๕ 
  ๑๗. การประเมินผลเป็นองค์ประกอบสุดท้าย หลังจากที่นําหลักสูตรไปใช้แล้วจะต้องมี
การประเมินผลหลักสูตรไปใช้เกิดผลตามจุดมุ่งหมายท่ีกําหนดไว้หรือไม่ จุดประสงค์การเรียนรู้ สิ่งที่
ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ได้ทักษะและความสามารถหลังจากท่ีได้เรียนรู้ตามเน้ือหาที่กําหนดยุทธ
ศาสตร์การเรียนการสอน วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและมีหลักเกณฑ์ เพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ การประเมินผล การประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือใช้ในการปรับปรุงการเรียนการ
สอนและหลักสูตร วัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน เอกสาร สิ่งพิมพ์ แผนฟิล์ม วีดีทัศน์และ
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์โสดทัศนศึกษาเทคโนโลยีและอ่ืนๆ ท่ีช่วยส่งเสริมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน๒๒๖ 
  ๑๘. การประเมินผล การนําผลงานมาพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอย่างใด
อย่างหนึ่งแล้วตัดสินออกมาว่า ตํ่ากว่าเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์ เก่ง ปานกลางหรืออ่อนแค่ไหน  

                                         
  ๒๒๓สัมภาษณ์ นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา, ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดพิจิตร, 
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 
  ๒๒๔สัมภาษณ์ ดร.นฎกร ปิ่นสกุล, โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง, ๖ มีนาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๒๕สัมภาษณ์ นายธนทัย คํากลาง, วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร, ๘ มีนาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๒๖สัมภาษณ์ นางอรสา เปรมฤดีเลิศ, รองผู้อํานวยการโรงเรียนตะพานหิน, ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 



 ๑๙๙ 

แบ่งออกเป็นการประเมินผล เ พ่ือตัดสินผลการเรียน หมายถึงการสอบปลายภาค ปลายปี  
เพ่ือพิจารณาให้ระดับคะแนน การให้สอบได้หรือสอบตก การจัดการศึกษาท่ีผ่านมาเน้นเรื่องการ
ประเมินผลเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน การประเมินผลเพ่ือต้องการทราบพื้นฐานของนักเรียน 
ทราบความรู้ความสามารถตามจุดประสงค์ ครูจะประเมินไปควบคู่กับการสอน โดยคํานึงถึง
จุดประสงค์เป็นหลักในการประเมิน หลักในการประเมินผล ข้อมูลท่ีได้รับจะนํามาเป็นแนวทางในการ
ประเมินผลให้เกิดผลดีมีประสิทธิภาพ๒๒๗ 
  ๑๙. กลไกกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทําให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการ
ดําเนินงานท่ีผ่านมาว่าบรรลุเป้าหมายมากหรือน้อยเพียงใด ควรปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใดบ้าง ผู้บริหาร
และผู้สอนที่เข้าใจระบบการประกันคุณภาพ ควรตระหนักถึงความสําคัญของการประเมินผล ไม่กลัว
การประเมินผล โดยเฉพาะการประเมินตนเอง เป็นการประเมินผลมุ่งเพ่ือการพัฒนา ไม่ใช่การตัดสิน
ถูก-ผิด ไม่ใช่การประเมินเพ่ือจับผิด ไม่ใช่เรื่องท่ีเสียหาย เครื่องมือแบบประเมินผล เช่น สถิติท่ีเป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปของฝ่ายวิชาการ ผลงานหรือการบ้าน การทดสอบย่อย ของนักเรียนในช้ันเรียน 
เป็นข้อมูลท่ีครูมีอยู่แล้วเพียงแต่จัดเก็บให้เป็นระบบ๒๒๘ 
 สรุปได้ว่า การกํากับดูแลการศึกษาแผนกธรรมผู้บริหารควรจะมีระบบการช่วยให้ผู้เรียน
ยอมรับและพัฒนาตนเอง มีความเข้าใจตนเอง ยอมรับความรู้สึกของตนเอง มีความเช่ือม่ันในตนเอง
ว่าเป็นคนมีคุณค่า ให้คําปรึกษาการเรียน การวางแผนชีวิต แนวทางการพัฒนาตนเองสู่อาชีพ ช่วยให้
นักเรียนต้ังจุดหมายในชีวิตตามสภาพความเป็นจริง ช่วยให้นักเรียนมีวุฒิภาวะ รู้จักข้อดีข้อเสียของ
ตนเอง กระตุ้นให้นักเรียนกล้าเผชิญปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ ช่วยให้นักเรียนเข้าใจลีลาการเรียนรู้
ของตนเอง เข้าใจกระบวนการเรียนรู้ รู้วิธีการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้อยู่เสมอ ช่วยให้นักเรียนรู้จัก
ประเมินผลการเรียนด้วยตนเอง ประเมินตนเอง ทบทวนการปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอ  
เป็นกัลยาณมิตรกับนักเรียน ครูอาจารย์ควรจัดการบริหารงานวิชาการให้สมดุล เกื้อกูลส่งเสริมซ่ึงกัน
และกัน ที่สําคัญคือไม่เน้นงานด้านใดด้านหน่ึงเพียงด้านเดียว หรือหลายด้านจนละเลยงานวิชาการ 
ท้ังน้ีเพราะข้อผูกพันของโรงเรียนท่ีมีต่อสังคมก็คือจัดการศึกษาให้แก่เด็ก โรงเรียนใดจะมีมาตรฐานดี
เพียงใด คงไม่เน้นเฉพาะด้านบริเวณอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ 
เท่าน้ัน แต่ต้องรวมถึงงานอ่ืนๆ โดยเฉพาะงานวิชาการเป็นสําคัญ 
 ผู้บริหารควรจะมีระบบการกํากับดูแลบุคลากร การเงิน อาคารสถานท่ีโรงเรียน 
พระปริยัติธรรม วัสดุอุปกรณ์ภายในสํานักงาน และการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแผนก
ธรรม ติดตามผลการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพ ท้ังน้ีหากผลงานใดผิดไปจากที่คิด 
                                         
  ๒๒๗สัมภาษณ์ นายประไพ ตะสี, ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านย่านยาว, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
  ๒๒๘สัมภาษณ์ ดร.นพวรรณ์ ไชยชนะ, ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล, ๑๙ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘. 



 ๒๐๐ 

ผู้บริหารก็จะแก้ไขปรับให้ทํางานกลับเข้าสู่ภาวะท่ีมีประสิทธิภาพอีกครั้ง โดยท่ีการควบคุมนี้จะอยู่ใน
ขั้นตอนของการปฏิบัติโดยบุคคลฝ่ายต่างๆ การประเมินผลเพ่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานอย่างใดอย่างหน่ึงแล้วตัดสินออกมาว่า ตํ่ากว่าเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์ เก่ง ปานกลางหรืออ่อน
แค่ไหน แบ่งออกเป็นการประเมินผล เพ่ือตัดสินผลการเรียน การสอบปลายภาค เพ่ือพิจารณาให้
ระดับคะแนนหรือการให้สอบได้หรือสอบตก การประเมินผลเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน เพ่ือทราบ
พ้ืนฐานของนักเรียน 
 

๔.๔ การสนทนากลุ่มเฉพาะ 
 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) งานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร” 
ผู้วิจัย ได้สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๙ รูปหรือคน 
เพ่ือศึกษาการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ณ ห้องประชุมอาคารห้องสมุดพุทธธรรม ช้ัน ๒ 
หน่วยวิทยบริการฯ วัดพฤษะวันโชติการาม อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร วันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
เม่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้วิเคราะห์ข้อมูลแบบ
อรรถาธิบายและพรรณนาความ ซ่ึงในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัย ได้ต้ังประเด็นคําถามตามลําดับ
ขั้นตอน เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือประโยชน์เป็นแนวทางการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงมี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 
  ๔.๔.๑ การจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 
  ผู้วิจัย ได้สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือศึกษาการจัดการการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม แผนกธรรม เม่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้วิเคราะห์ข้อมูลแบบอรรถาธิบาย
และพรรณนาความ โดยการต้ังประเด็นคําถามตามลําดับขั้นตอน เพ่ือประโยชน์เป็นแนวทางการ
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 ๑. การวางแผน (Plan)  
 ประเด็นคําถามว่า “การวางแผน (Plan) เพ่ือส่งเสริมการการศึกษาพระปริยัติธรรม 
แผนกธรรม ควรจะดําเนินการอย่างไรบ้าง” ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อมูลสําคัญเพ่ือประโยชน์เป็นแนวทาง
ในการศึกษาวิจัย ดังต่อไปน้ี 
 ๑) การวางแผนเพ่ือส่งเสริมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ควรจะกําหนด
งานหรือวิธีการปฏิบัติงานไว้เป็นการล่วงหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ การกําหนดวัตถุประสงค์ 
การพัฒนาวิธีการปฏิบัติงาน การวางแผนต้องคํานึงถึงนโยบายเพ่ือให้แผนงานท่ีกําหนดไว้มีความ



 ๒๐๑ 

สอดคล้องกับการดําเนินงาน๒๒๙ 
  ๒) การวางแผนเพ่ือส่งเสริมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ควรจะส่งเสริม
การจัดการศึกษา ได้แก่ การจัดพระภิกษุไปช่วยสอนในโรงเรียน นิมนต์เป็นวิทยากรบรรยาย ชักชวน
ชุมชนร่วมกิจกรรมของโรงเรียน สนับสนุนท่ีดิน อาคาร วัสดุครุภัณฑ์ เพ่ือการศึกษา โดยวัดให้สถานท่ี
สร้างโรงเรียน ใช้บริเวณอาคารสถานที่ของวัด จัดกิจกรรมการศึกษา มอบวัสดุ ครุภัณฑ์ หนังสือ 
เสื้อผ้า แก่นักเรียน ให้โรงเรียนจัดสร้างอาคารเรียนมอบให้โรงเรียน มอบทุนการศึกษา มอบเงินสมทบ
การจัดกิจกรรม วัดร่วมกับสถานศึกษาจัดหารายได้ให้โรงเรียนในรูปแบบต่างๆ ท้ังกองทุน มูลนิธิช่วย
การศึกษาเป็นต้น๒๓๐ 
  ๓) การวางแผนเพ่ือส่งเสริมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ควรจะส่งเสริม
การจัดการศึกษาในโรงเรียน ประชาชนมีความพึงพอใจการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนของวัด การเปิดสอนหลักสูตรธรรมศึกษา การจัดการศึกษาในรูปแบบของโรงเรียนการกุศล
ของวัด การมอบทุนการศึกษา การบริจาควัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และเงินให้โรงเรียน การอนุญาตให้
โรงเรียนใช้ที่ดินอาคารสถานท่ีของวัดในการจัดกิจกรรมการศึกษาและอ่ืนๆ๒๓๑ 
  ๔) การวางแผนเพ่ือส่งเสริมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ควรจะ
ดําเนินการศาสนศึกษา ได้แก่ การดําเนินการให้พระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ์ ได้ศึกษาเล่าเรียนพระ
ธรรมวินัย จนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติได้ตามสมควรแก่ฐานานุรูป ศักยภาพของตน 
สําหรับการศึกษาสงเคราะห์ ได้แก่ ดําเนินการสงเคราะห์ช่วยเหลือให้เด็กและประชาชนได้ศึกษาเล่า
เรียนทั้งในและนอกระบบการศึกษา เพ่ือให้สามารถดํารงตนและดําเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุขและเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ๒๓๒ 
  ๕) การวางแผนเพ่ือส่งเสริมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ควรจะดําเนินการ
เ พ่ิมปริมาณและคุณภาพผู้ สอบไ ด้ตามหลักสูตรการศึกษาพระปริ ยั ติธรรม  แผนกธรรม  
การประชาสัมพันธ์เชิงรุก การเสริมสร้างผู้สอบได้ให้เป็นศาสนทายาทที่มีคุณภาพในการปฏิบัติงาน
พระพุทธศาสนา พร้อมทั้งการจัดระบบบริการการศึกษาให้นักเรียนเข้าถึงด้วยความสะดวก พัฒนา

                                         
  ๒๒๙สนทนากลุ่มเฉพาะ พระศรีวิกรมมุนี (จันทราวุฒิ วชิรเมธี), รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรฝ่าย
การศึกษา, ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙.  
  ๒๓๐สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาเมธี จนฺทวํโส, รองเจ้าคณะอําเภอเมืองพิจิตร, ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙.  
  ๒๓๑สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหายุทธพล ญาณวิมโล, เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๑ มีนาคม 
๒๕๕๙. 
  ๒๓๒สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาอําพร อิทฺธิญาโณ, เลขานุการเจ้าคณะอําเภอทับคล้อ, ๒๑ มีนาคม 
๒๕๕๙.  



 ๒๐๒ 

หลักสูตรให้เหมาะสม ปรับระบบการเรียนการสอน การอบรมเข้มก่อนสอบ๒๓๓ 
  ๖) การวางแผนเพ่ือส่งเสริมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ควรจะต้องมี
อัตราบรร จุครูประจํ า โรง เรี ยนทุกๆ  โรง เรี ยน  ควรจะ มี อัตราเงิน เ ดือนอย่าง เหมาะสม  
การประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนปีละ ๒ ครั้ง ตามที่กลุ่มโรงเรียนกําหนดขึ้น มีการประชุมสัมมนา
บุคลากรด้านการจัดทําจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาร่วมกัน การปรับปรุงการจัดทําแผนการสอน
รายวิชาต่างๆ การสร้างเครื่องมือวัดผล การแนะแนวการศึกษา การทําข้อสอบ การผลิตสื่อการเรียน
การสอน การประเมินผลด้านจิตพิสัย การอบรมเทคนิคการสอนรายวิชา การพัฒนาการเรียนการสอน
โดยใช้นวัตกรรม การจัดทําแผนนิเทศภายในโรงเรียน การอบรมผู้บริหารหัวหน้าหมวดวิชา ฯลฯ 
การวิเคราะห์ข้อสอบตามจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชา๒๓๔ 
  ๗) การวางแผนตามแนวความคิดจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน กล่าวคือ ฟังความ
คิดเห็น สรุประเด็นนําไปเป็นแผนการปฏิบัติ เพ่ือการพัฒนานักเรียนให้เป็นศาสนทายาทที่มีคุณภาพ 
การพัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ การทํานุบํารุงเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม  
การเสริมสร้างศักยภาพให้ประเทศเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระปริยัติธรรม สําหรับเป้าประสงค์ คือ 
ผู้จบการศึกษาเป็นศาสนทายาทที่เปี่ยมด้วยปัญญา ทําคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สังคม และ
มีอัตลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ ระบบการศึกษาพระปริยัติธรรมมีคุณภาพ เป็นท่ียอมรับของสังคม 
พระพุทธศาสนามีความเจริญงอกงาม สังคมเข้มแข็ง อุดมปัญญา เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมของโลก๒๓๕  
  ๘) การวางแผนเพ่ือส่งเสริมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เป็นการศึกษาท่ี
มุ่งพัฒนาผู้เรียน คือ พระภิกษุ สามเณร และนักเรียน ให้เป็นศาสนทายาทที่มีคุณภาพ เป็นผู้ทรง
ความรู้ในหลักพุทธธรรม มีศีลาจารวัตรท่ีดีงามตามหลักการ สามารถปฏิบัติศาสนกิจเพ่ือสืบต่ออายุ
พระพุทธศาสนาทั้งด้านการศาสนศึกษา นอกจากน้ี การศึกษาพระปริยัติธรรม ยังเปิดโอกาสให้
เยาวชน คือ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ได้ศึกษาในระบบท่ีเรียกว่าธรรมศึกษา 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม สามารถนําไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความสงบสุขทั้งแก่
ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ๒๓๖ 

                                         
  ๒๓๓สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูวิลาสรัตนรังสี (สง่า รตนวณฺโณ), เจ้าคณะตําบลห้วยเกตุ, ๒๑ มีนาคม 
๒๕๕๙.  
  ๒๓๔สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ, อาจารย์ประจําสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙.   
  ๒๓๕สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.เลิศ มีช้าง, ผู้อํานวยการศูนย์บริหารการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น, ๒๑ 
มีนาคม ๒๕๕๙.  
  ๒๓๖สนทนากลุ่มเฉพาะ นางยุพาพิน ตาลเล้ียง, วัฒนธรรมประจําจังหวัดพิจิตร, ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙.  



 ๒๐๓ 

  ๙) การวางแผนเพ่ือส่งเสริมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ควรจะทําการ
วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย โอกาส และปัญหาอุปสรรค เน้นเรื่องอะไรที่มีความสําคัญ โดยนําข้อมูลท่ีมา
ไปวางแผนให้เกิดผลสําเร็จภายในเวลา ๑ ปี ๓ ปี และ ๕ ปี นอกจากนั้น การนําแผนการมาวิเคราะห์
สถานการณ์เชิงปริมาณ วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี กล่าวคือ ด้านหลักสูตร ครูผู้สอน กระบวนการเรียน
การสอน สื่อวัสดุอุปกรณ์ การวัดผลแลประเมินผล๒๓๗ 
  สรุปได้ว่า การวางแผนเพ่ือส่งเสริมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ควรจะ
ส่งเสริมพระภิกษุไปช่วยสอนในโรงเรียน นิมนต์เป็นวิทยากรบรรยาย ชักชวนชุมชนร่วมกิจกรรมของ
โรงเรียน วัดสนับสนุนท่ีดิน อาคาร วัสดุครุภัณฑ์ เพ่ือการศึกษา โดยวัดให้สถานท่ีสร้างโรงเรียนใช้
บริเวณอาคารสถานท่ีของวัดจัดกิจกรรมการศึกษา มอบวัสดุ ครุภัณฑ์ หนังสือ เสื้อผ้าแก่นักเรียน 
จัดสร้างอาคารเรียนมอบให้โรงเรียน มอบทุนการศึกษา มอบเงินสมทบการจัดกิจกรรมวัด จัดหา
รายได้ให้โรงเรียนในรูปแบบต่างๆ ทั้งกองทุน มูลนิธิช่วยการศึกษาเป็นต้น 
 การวางแผนเพ่ือส่งเสริมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เป็นการศึกษาท่ีมุ่ง
พัฒนานักเรียน คือ พระภิกษุ สามเณร ให้เป็นศาสนทายาทท่ีมีคุณภาพ เป็นผู้ทรงความรู้ในหลักพุทธ
ธรรม มีศีลาจารวัตรท่ีดีงามตามหลักการ สามารถปฏิบัติศาสนกิจเพ่ือสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาทั้ง
ด้านการศาสนศึกษา นอกจากน้ี การศึกษาพระปริยัติธรรม ยังเปิดโอกาสให้เยาวชน คือ นักเรียน นิสิต 
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาธรรมศึกษา เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม 
สามารถนําไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความสงบสุขท้ังแก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 
  การวางแผนเพ่ือส่งเสริมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ควรจะทําการ
วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย โอกาส และปัญหาอุปสรรค เน้นเรื่องอะไรที่มีความสําคัญ โดยนําข้อมูลท่ีมา
ไปวางแผนให้เกิดผลสําเร็จภายในเวลา ๑ ปี ๓ ปี และ ๕ ปี นอกจากน้ัน การนําแผนการเข้ามา
วิเคราะห์สถานการณ์เชิงปริมาณ วิเคราะห์แนวทางทฤษฎีกล่าวคือ ด้านหลักสูตร ครูผู้สอน 
กระบวนการเรียนการสอน สื่อวัสดุอุปกรณ์ การวัดผลแลประเมินผลการเรียนการสอน 
 
 ๒. การปฏิบัติงาน (Do)  
 ประเด็นคําถามว่า “การปฏิบัติงาน (Do) อย่างไรบ้างเพ่ือให้กระบวนการศึกษาแผนก
ธรรมเป็นไปตามเป้าหมาย” ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อมูลสําคัญเพ่ือประโยชน์เป็นแนวทางในการ
ศึกษาวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 

                                         
  ๒๓๗สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสุพรรณ มีบัวทอง, ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ ตะพานหิน, ๒๑ 
มีนาคม ๒๕๕๙.  



 ๒๐๔ 

 ๑) การปฏิบัติงานเพ่ือให้กระบวนการศึกษาแผนกธรรมเป็นไปตามเป้าหมาย ผู้บริหารท่ีดี
ควรจะต้องมีวิสัยทัศน์เพ่ือนําหมู่คณะไปสู่การพัฒนาในระยะยาว การปฏิบัติงานของผู้บริหารองค์การ
จะต้องต้ังอยู่ในศีลบริสุทธ์ิ มีความยุติธรรม เท่ียงตรง ไม่บิดเบือนจากความจริง ไม่มีอคติ ได้แก่ 
ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะรัก โมหาคติ ลําเอียงเพราะชัง โทสาคติ ลําเอียงเพราะเขลา ภยาคติ ลําเอียง
เพราะกลัว๒๓๘ 
  ๒) กระบวนการศึกษาแผนกธรรม จัดเป็นการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีสําคัญของพระภิกษุ 
สามเณร ตลอกถึงนักศึกษาทั่วไป การศึกษาพระปริยัติธรรมต้ังแต่โบราณมานิยมศึกษาเป็นภาษาบาลี 
ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีเรียนรู้ยาก ปรากฏว่าภิกษุท่ีมีความรู้ในพระธรรมวินัยมีจํานวนน้อย เป็นเหตุให้สังฆมณฑล
ขาดแคลนภิกษุผู้ทรงความรู้ความสามารถที่จะช่วยกิจการพระศาสนา ตลอดถึงการแนะนําส่ังสอน
ประชาชนเป็นต้น๒๓๙ 
  ๓) วิธีดําเนินการจัดสอบธรรมสนามหลวง กองธรรมสนามหลวงแต่งต้ังคณะกรรมการ
ออกข้อสอบนักธรรม/ธรรมศึกษา กองธรรมสนามหลวงจัดพิมพ์ข้อสอบ เจ้าคณะภาคแต่งต้ัง
คณะกรรมการเป็นผู้รับและนําข้อสอบนักธรรม/ธรรมศึกษาจากส่วนกลางไปยังสนามสอบธรรม
สนามหลวงในส่วนภูมิภาค เจ้าคณะภาคจัดส่งใบคําตอบของนักเรียนท่ีสอบนักธรรมช้ันโท/ธรรมศึกษา
ช้ันโท และนักธรรมช้ันเอก/ธรรมศึกษาช้ันเอก ไปยังกองธรรมสนามหลวง กองธรรมสนามหลวง 
แต่งต้ังพระภิกษุผู้เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง และนิมนต์
กรรมการไปประชุมตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวงพร้อมกัน ณ สถานท่ีซ่ึงแม่กองธรรมสนามหลวง
กําหนด การตรวจข้อสอบในปัจจุบันใช้เวลาอย่างน้อย ๕ วัน๒๔๐ 
  ๔) กระบวนการศึกษาแผนกธรรมเป็นไปตามภารกิจสําคัญของการศึกษา ได้แก่ การช่วย
ให้บุคคลเกิดทัศนคติท่ีถูกต้อง รู้จักมองสิ่งท้ังหลายตามความเป็นจริง สามารถจัดการกับสิ่งเหล่านั้น
ตามท่ีควรจะเป็น ให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนและแก่สังคม ไม่ให้มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามอํานาจกิเลส
ตัณหา๒๔๑ 
  ๕) การสร้างคุณค่าและคุณภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม สร้างศาสนทายาท
เปี่ยมล้ําด้วยปัญญา นําพาประเทศเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระปริยัติธรรม สร้างคุณค่าและคุณภาพ

                                         
  ๒๓๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระศรีวิกรมมุนี (จันทราวุฒิ วชิรเมธี), รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรฝ่าย
การศึกษา, ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙. 
  ๒๓๙สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาเมธี จนฺทวํโส, รองเจ้าคณะอําเภอเมืองพิจิตร, ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙.  
  ๒๔๐สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหายุทธพล ญาณวิมโล, เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๑ มีนาคม 
๒๕๕๙. 
  ๒๔๑สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาอําพร อิทฺธิญาโณ, เลขานุการเจ้าคณะอําเภอทับคล้อ, ๒๑ มีนาคม 
๒๕๕๙.  



 ๒๐๕ 

การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม คือ นโยบายการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมที่เป็นเอกภาพ 
สํานักศาสนศึกษาและสํานักเรียน มีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐาน ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
บุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ สภาพแวดล้อมทางการศึกษามีความสมบูรณ์ ทันสมัย มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา การยอมรับจากสังคมอย่างกว้างขวาง๒๔๒ 
 ๖) การปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรจะต้องมี
งบประมาณส่งเสริมวิชาการ เช่น ห้องสมุดที่สะอาดน่าเข้าไปใช้บริการ มีความสะดวกสบายเป็นกันเอง 
มีเอกสารหลักสูตร สื่อการเรียนการสอนเพียงพอสําหรับครูและนักเรียน ควรจะมีงบประมาณจัดนิเทศ 
ดูงานการเรียนการสอน มีเครื่องมือวัดผลจัดโครงการเพิ่มประสบการณ์ให้แก่บุคลากรในโรงเรียนอย่าง
สมํ่าเสมอ เสนอแนะแนวคิดใหม่ๆ ที่จะนําไปปฏิบัติให้เกิดผลดีต่อการเรียนการสอน๒๔๓ 
  ๗) การเคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน ทุกคนท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง นํามาคิดหาเหตุผลประกอบ 
นําไปเป็นหลักประกอบใช้กับองค์การ สําหรับโอกาสการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎกระทรวงว่า
ด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังคมขาดคุณธรรม ทําให้คนหันมาสนใจพระพุทธศาสนามาก
ย่ิงขึ้น วิชาการทางพระพุทธศาสนาได้รับการยอมรับจากสังคม นักเรียนเลือกศึกษาเพ่ือความสําเร็จใน
การดําเนินชีวิต นักเรียนได้รับการยกย่องและนับถือ๒๔๔ 
  ๘) ปัจจุบันการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม จัดขึ้นตามนโยบายของมหาเถร
สมาคม โดยมีแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นผู้บริหารจัดการและกํากับดูแล สอดคล้องกับสิทธิตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยการจัด
การศึกษาพระปริยัติธรรมปัจจุบันยังประสบปัญหาหลายด้าน โดยเฉพาะปัญหางบประมาณ ซ่ึงถือเป็น
ปัญหาที่สําคัญที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม๒๔๕ 
  ๙) วิธีการทํางานเน้นการลงมือปฏิบัติจริง โดยศึกษาวิธีการก่อนทํางาน ศึกษาดูต้ังแต่ 
การเริ่มปฏิบัติงาน ขณะปฏิบัติงาน และหลังจากการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว การศึกษาพระปริยัติ
ธรรม แผนกธรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อฝ่ายศาสนจักรและอาณาจักร กล่าวคือทาง
ฝ่ายศาสนจักรจะได้ศาสนทายาทดี อาณาจักรได้กําลังคนที่มีคุณภาพ นําพาสังคมสู่ความสงบร่มเย็น
ด้วยหลักคําสอน ผู้จบการศึกษาเป็นศาสนทายาทท่ีเป่ียมด้วยปัญญา หมายถึงเป็นผู้มีความรู้ความ

                                         
  ๒๔๒สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูวิลาสรัตนรังสี (สง่า รตนวณฺโณ), เจ้าคณะตําบลห้วยเกตุ, ๒๑ มีนาคม 
๒๕๕๙.  
  ๒๔๓สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ, อาจารย์ประจําสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙.  
  ๒๔๔สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.เลิศ มีช้าง, ผู้อํานวยการศูนย์บริหารการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น, ๒๑ 
มีนาคม ๒๕๕๙.  
  ๒๔๕สนทนากลุ่มเฉพาะ นางยุพาพิน ตาลเล้ียง, วัฒนธรรมประจําจังหวัดพิจิตร, ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙.  



 ๒๐๖ 

เข้าใจในหลักคําสอนอย่างแท้จริง เป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ หากลาสิกขาแล้วสามารถเข้าศึกษาต่อ
หรือประกอบสัมมาชีพสร้างประโยชน์แก่ตนเองและสังคมได้ ทําคุณประโยชน์ต่อสังคม มีอัตลักษณ์ท่ี
พึงประสงค์ หมายถึงเป็นผู้นําความรู้ สร้างประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เป็นแบบอย่างท่ีดี๒๔๖  
 สรุปได้ว่า ผู้บริหารควรจะต้องมีวิสัยทัศน์เพ่ือนําหมู่คณะไปสู่การพัฒนาในระยะยาว 
ต้ังอยู่ในศีลบริสุทธ์ิ มีความยุติธรรม เที่ยงตรง ไม่บิดเบือนจากความจริง ไม่มีอคติ ได้แก่ ฉันทาคติ 
ลําเอียงเพราะรัก โมหาคติ ลําเอียงเพราะชัง โทสาคติ ลําเอียงเพราะเขลา ภยาคติ ลําเอียงเพราะกลัว
วิธีดําเนินการจัดสอบธรรมสนามหลวง กองธรรมสนามหลวงแต่งต้ังคณะกรรมการออกข้อสอบ
นักธรรม/ธรรมศึกษา กองธรรมสนามหลวงจัดพิมพ์ข้อสอบ เจ้าคณะภาคแต่งต้ังคณะกรรมการเป็น
ผู้รับและนําข้อสอบนักธรรม/ธรรมศึกษาจากส่วนกลางไปยังสนามสอบธรรมสนามหลวงในส่วน
ภูมิภาค เจ้าคณะภาคจัดส่งใบคําตอบของนักเรียนท่ีสอบนักธรรมช้ันโท/ธรรมศึกษาช้ันโท และ
นักธรรมช้ันเอก/ธรรมศึกษาช้ันเอก ไปยังกองธรรมสนามหลวง กองธรรมสนามหลวง แต่งต้ังพระภิกษุ
ผู้เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง และนิมนต์กรรมการไป
ประชุมตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวงพร้อมกัน ณ สถานที่ ซ่ึงแม่กองธรรมสนามหลวงกําหนด  
การตรวจข้อสอบในปัจจุบันใช้เวลาอย่างน้อย ๕ วัน 
 ปัจจุบันการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม จัดขึ้นตามนโยบายของมหาเถร
สมาคม โดยมีแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นผู้บริหารจัดการและกํากับดูแล สอดคล้องกับสิทธิตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยการจัด
การศึกษาพระปริยัติธรรมปัจจุบันยังประสบปัญหาหลายด้าน โดยเฉพาะปัญหางบประมาณ ซ่ึงถือเป็น
ปัญหาที่สําคัญที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ผู้บริหาร 
ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ สภาพแวดล้อมทางการศึกษามีความสมบูรณ์และทันสมัย 
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การยอมรับจากสังคมอย่างกว้างขวาง ควรจะต้องมีงบประมาณ
ส่งเสริมวิชาการ เช่น ห้องสมุดท่ีสะอาดน่าเข้าไปใช้บริการ มีความสะดวกสบายเป็นกันเอง มีเอกสาร
หลักสูตร สื่อการเรียนการสอนพอเพียงสําหรับครูและนักเรียน ควรจะมีงบประมาณจัดนิเทศ ดูงาน
การเรียนการสอน มีเครื่องมือวัดผลจัดโครงการเพ่ิมประสบการณ์ให้แก่บุคลากรในโรงเรียนอย่าง
สมํ่าเสมอ และเสนอแนะแนวคิดใหม่ๆ ท่ีจะนําไปปฏิบัติให้เกิดผลดีต่อการเรียนการสอน 
 
 
 

                                         
  ๒๔๖สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสุพรรณ มีบัวทอง, ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ ตะพานหิน, ๒๑ 
มีนาคม ๒๕๕๙.  



 ๒๐๗ 

 ๓. การตรวจสอบ (Check)  
 ประเด็นคําถามว่า “การตรวจสอบ (Check) แผนกธรรมควรจะเป็นไปในลักษณะหรือ
รูปแบบใดบ้างเพ่ือให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน” ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อมูลสําคัญเพ่ือประโยชน์เป็น
แนวทางในการศึกษาวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 ๑) การตรวจสอบแผนกธรรมควรจะเป็นไปในลักษณะการรายงานผลการปฏิบัติของ
หน่วยงานให้แก่ผู้บริหารและสมาชิกของหน่วยงานได้ทราบความเคลื่อนไหว ตลอดจนการ
ประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ประชาชนทราบ การรายงาน หมายถึงวิธีการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจมาติดต่อสอบถาม ผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ความสําคัญของการรายงานน้ันต้อง
ต้ังอยู่บนรากฐานของความเป็นจริง๒๔๗ 
  ๒) แม่กองธรรมสนามหลวง กําหนดให้มีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม แผนกธรรม ที่เรียกว่าสอบธรรมสนามหลวง โดยเริ่มออกข้อสอบ การให้นําข้อสอบไปเปิดสอบ 
ณ สนามสอบทั่วประเทศ กํากับการจัดสอบและควบคุมการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ตรวจข้อสอบ ประกาศผลสอบ ออกหนังสือสําคัญอันเป็นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาพระปริยัติธรรม
ของคณะสงฆ์ท่ีเรียกว่าประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สอบผ่านในแต่ละช้ันประโยค ปัจจุบันกําหนดสอบธรรม
สนามหลวงเป็น ๒ ช่วง คือช่วงที่ ๑ ก่อนออกพรรษา ๑ สัปดาห์ สอบเฉพาะนักธรรมช้ันตรี  
ช่วงท่ี ๒ หลังออกพรรษา ๑ เดือน สอบนักธรรมช้ันโท เอก และธรรมศึกษา๒๔๘ 
  ๓) นักธรรมช้ันโท/ธรรมศึกษาช้ันโท และนักธรรมช้ันเอก/ธรรมศึกษาช้ันเอก รวมท้ัง
นักธรรมช้ันตรี/ธรรมศึกษาช้ันตรีของสํานักเรียนส่วนกลาง จัดตรวจข้อสอบในส่วนกลางคือใน
กรุงเทพมหานคร สําหรับนักธรรมช้ันตรี/ธรรมศึกษาช้ันตรี จัดตรวจข้อสอบนักธรรม/ธรรมศึกษาใน
ส่วนภูมิภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนนั้นๆ โดยเจ้าคณะจังหวัดต่างๆ แต่งต้ังพระภิกษุผู้เป็นครูสอน
พระปริยัติธรรมเป็นกรรมการตรวจข้อสอบ โดยนิมนต์กรรมการไปประชุมตรวจข้อสอบพร้อมกัน ณ 
สถานที่ซ่ึงคณะสงฆ์กําหนดโดยการกํากับดูแลของเจ้าคณะภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนนั้นๆ  
การตรวจข้อสอบในปัจจุบันใช่เวลาอย่างน้อย ๕ วัน และเจ้าคณะภาคต่างๆ แจ้งผลการสอบนักธรรม
ช้ันตรี/ธรรมศึกษาช้ันตรีไปยังกองธรรมสนามหลวง เพ่ือดําเนินการออกหนังสือสําคัญแสดงวุฒิ
การศึกษาต่อไป๒๔๙ 
 

                                         
  ๒๔๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระศรีวิกรมมุนี (จันทราวุฒิ วชิรเมธี), รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรฝ่าย
การศึกษา, ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙.  
  ๒๔๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาเมธี จนฺทวํโส, รองเจ้าคณะอําเภอเมืองพิจิตร, ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙.  
  ๒๔๙สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหายุทธพล ญาณวิมโล, เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๑ มีนาคม 
๒๕๕๙. 



 ๒๐๘ 

  ๔) ควรจะปรับทัศนคติที่ถูกต้อง ความสามารถจัดการดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ด้วยการ
พัฒนาปัญญา ปัญญาเป็นความรู้ความเข้าใจท่ีเกิดขึ้นในตัวบุคคลเท่าน้ัน ผู้อ่ืนจะนํามายัดเยียดให้หรือ
บังคับให้รับไว้ไม่ได้๒๕๐ 
  ๕) ศาสนทายาทเป่ียมล้ําด้วยปัญญา คือ ภิกษุ สามเณร เยาวชน และประชาชนที่เรียน
พระปริยัติธรรม แผนกธรรม สามารถต่อยอดก้าวหน้าทางการศึกษา การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก
ธรรม เปิดกว้างทุกระดับในสังคม๒๕๑ 
 ๖) คณะกรรมการสภาการศึกษาของคณะสงฆ์มีบทบาทและหน้าท่ีควบคุมการศึกษาของ
คณะสงฆ์ ส่งเสริมนโยบายการศึกษาสําหรับพระภิกษุ สามเณร พิจารณาวางโครงการหรือแผนการ
ศึกษาของคณะสงฆ์ทุกระดับและทุกสาขาวิชาตามนโยบาย พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทํา
หลักสูตรและแบบเรียนตามโครงการการศึกษาทุกระดับ พิจารณาปัญหาเก่ียวกับการศึกษาหรือเรื่อง
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาของคณะสงฆ์๒๕๒ 
  ๗) การเรียนและสมัครสอบธรรมศึกษา ผู้เรียนตามหลักสูตรธรรมศึกษา สามารถที่จะ
เลือกวิธีการเรียนธรรมศึกษาได้ คือ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ในรูปแบบของการเรียนตามอัธยาศัย 
เนื่องจากหลักสูตรธรรมศึกษามีหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีกําหนดไว้แน่นอนและชัดเจน อีกทั้งการ
สอบธรรมสนามหลวง ก็เป็นไปตามหลักสูตรท่ีกําหนด การเรียนในห้องเรียน ซ่ึงส่วนใหญ่จะจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษา กรมราชทัณฑ์และศูนย์การเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ซ่ึงมีอยู่ท่ัว
ประเทศ หรือตามวัดต่างๆ สําหรับการสมัครสอบธรรมศึกษา นักเรียน นิสิต นักศึกษา สามารถสมัคร
สอบในนามของสถานศึกษาที่ตนสังกัดอยู่ ส่วนประชาชนทั่วไปสามารถสมัครสอบในสังกัดของสํานัก
เรียน ใกล้บ้านที่มีการจัดสอบ หรือสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด๒๕๓ 
  ๘) การศึกษาธรรมศึกษาแบ่งการศึกษาออกเป็น ๓ ระดับ คือ ธรรมศึกษาช้ันตรี ธรรม
ศึกษาช้ันโท และธรรมศึกษาช้ันเอก เม่ือมหาเถรสมาคมมีมติปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษาให้มีเน้ือหา
เหมาะสมกับนักเรียน ทําให้หลักสูตรธรรมศึกษามีเนื้อหาวิชาท่ีแตกต่างจากหลักสูตรนักธรรม 
ประกอบด้วยธรรมศึกษาช้ันตรีมี ๔ วิชา คือ วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม วิชาธรรม วิชาพุทธประวัติ 

                                         
  ๒๕๐สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาอําพร อิทฺธิญาโณ, เลขานุการเจ้าคณะอําเภอทับคล้อ, ๒๑ มีนาคม 
๒๕๕๙.  
  ๒๕๑สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูวิลาสรัตนรังสี (สง่า รตนวณฺโณ), เจ้าคณะตําบลห้วยเกตุ, ๒๑ มีนาคม 
๒๕๕๙.  
  ๒๕๒สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ, อาจารย์ประจําสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙.  
  ๒๕๓สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.เลิศ มีช้าง, ผู้อํานวยการศูนย์บริหารการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น, ๒๑ 
มีนาคม ๒๕๕๙.  



 ๒๐๙ 

ศาสนพิธี วิชาวินัย ธรรมศึกษาช้ันโทมี ๔ วิชา คือ วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม วิชาธรรม  
วิชาอนุพุทธประวัติ ศาสนพิธี วิชาวินัย ธรรมศึกษาช้ันเอกมี ๔ วิชา คือ วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม 
วิชาธรรม วิชาพุทธานุพุทธประวัติ ศาสนพิธี วิชาวินัย๒๕๔ 
  ๙) การตรวจสอบควรจะมีการประเมินผลและวัดผลการเรียนการสอน เริ่มต้ังแต่เริ่ม
ดําเนินงาน ขณะปฏิบัติงาน หลังจากภาระกิจเสร็จส้ินแล้วควรจะส่งเสริมพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภายใน การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมหลักธรรม พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโดยการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ือง ส่งเสริมให้มีความเข้มแข็งทางการเงิน การพ่ึงพาตนเอง การทํา
แผนเพ่ือแสวงหารายได้ การขอรับการจัดสรรงบจากรัฐ การบริหารจัดการการเงินและการคลัง พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานทางการศึกษาและสภาพแวดล้อม จัดห้องเรียนให้มีความพร้อม ทันสมัย จัดหาสื่อ
และอุปกรณ์ เพ่ือการพัฒนาการบริหาร เช่น คอมพิวเตอร์ สื่อการเรียนการสอนเป็นต้น๒๕๕ 
 สรุปได้ว่า ควรปรับทัศนคติท่ีถูกต้อง ควรจะรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงานให้แก่
ผู้บริหารและสมาชิกของหน่วยงานได้ทราบความเคลื่อนไหว ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ แจ้งให้
ประชาชนทราบ การรายงาน หมายถึงวิธีการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจมา
ติดต่อสอบถาม ผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ความสําคัญของการรายงานนั้นต้องต้ังอยู่บนรากฐานของ
ความเป็นจริง ส่งเสริมนโยบายการศึกษาสําหรับพระภิกษุ สามเณร พิจารณาวางโครงการหรือ
แผนการศึกษาของคณะสงฆ์ทุกระดับและทุกสาขาวิชาตามนโยบายของคณะสงฆ์ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบการจัดทําหลักสูตรและแบบเรียนตามโครงการการศึกษาทุกระดับ พิจารณาปัญหาเก่ียวกับ
การศึกษาหรือเรื่องอ่ืนๆ  
 การศึกษาธรรมศึกษาแบ่งการศึกษาออกเป็น ๓ ระดับ คือธรรมศึกษาช้ันตรี ธรรมศึกษา
ช้ันโท และธรรมศึกษาช้ันเอก เม่ือมหาเถรสมาคมมีมติปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษาให้มีเน้ือหา
เหมาะสมกับนักเรียน ทําให้หลักสูตรธรรมศึกษามีเนื้อหาวิชาท่ีแตกต่างจากหลักสูตรนักธรรม 
ประกอบด้วยธรรมศึกษาช้ันตรีมี ๔ วิชา คือวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม วิชาธรรม วิชาพุทธประวัติ 
ศาสนพิธี วิชาวินัย ธรรมศึกษาช้ันโทมี ๔ วิชา คือวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม วิชาธรรม  
วิชาอนุพุทธประวัติ ศาสนพิธี วิชาวินัย ธรรมศึกษาช้ันเอกมี ๔ วิชา คือวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม 
วิชาธรรม วิชาพุทธานุพุทธประวัติ ศาสนพิธี วิชาวินัย 
  การตรวจสอบควรจะมีการประเมินผลและวัดผลการเรียนการสอน เริ่มต้ังแต่เริ่ม
ดําเนินงาน ขณะปฏิบัติงานและหลังจากภาระกิจเสร็จสิ้นแล้วควรจะส่งเสริมให้พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภายใน การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมหลักธรรม พัฒนาครูและบุคลากร
                                         
  ๒๕๔สนทนากลุ่มเฉพาะ นางยุพาพิน ตาลเล้ียง, วัฒนธรรมประจําจังหวัดพิจิตร, ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙.  
  ๒๕๕สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสุพรรณ มีบัวทอง, ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ ตะพานหิน, ๒๑ 
มีนาคม ๒๕๕๙.  



 ๒๑๐ 

ทางการศึกษา โดยการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ือง ส่งเสริมให้มีความเข้มแข็งทางการเงินและการพึ่งพา
ตนเอง การทําแผนเพื่อแสวงหารายได้ การขอรับการจัดสรรงบจากรัฐ การบริหารจัดการการเงินและ
การคลัง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการศึกษาและสภาพแวดล้อม จัดห้องเรียนให้มีความพร้อม 
ทันสมัย จัดหาสื่ออุปกรณ์ เพ่ือการพัฒนาการบริหาร เช่น คอมพิวเตอร์ สื่อการเรียนการสอนเป็นต้น 
 
 ๔. การดําเนินงาน (Action)  
 ประเด็นคําถามว่า “การดําเนินงาน (Action) อย่างไรบ้างเพ่ือให้การเรียนการสอนมี
คุณภาพ” ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อมูลสําคัญเพ่ือประโยชน์เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 ๑) การดําเนินงานเพ่ือให้การเรียนการสอนมีคุณภาพ ผู้บริหารจะต้องมีธรรมประจําใจ
อีกประการหนึ่งคือขันติความอดทน ผู้บริหารจะต้องมีความอดทนต่อสภาวการณ์ต่างๆ คือ อดทนต่อ
ความลําบาก อดทนต่อความตรากตรา และอดทนต่อความเจ็บใจ๒๕๖ 
  ๒) การเรียนการสอนสําหรับพระภิกษุ สามเณร เรียกว่านักธรรมช้ันตรี นักธรรมช้ันโท
และนักธรรมช้ันเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของคณะสงฆ์ในปัจจุบัน สําหรับการเรียนการ
สอนของนักศึกษา เรียกว่าธรรมศึกษาช้ันตรี ธรรมศึกษาช้ันโท และธรรมศึกษาช้ันเอก มีกระบวนการ
เรียนการสอนเช่นเดียวกัน สําหรับหลักสูตรศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมทั้งในส่วนของนักธรรม
และธรรมศึกษากําหนดให้เรียน ๔ วิชา คือ วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม วิชาธรรมะ วิชาพุทธประวัติ 
และวิชาวินัย๒๕๗ 
  ๓) หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา กองธรรมสนามหลวง กําหนดหนังสือสําคัญอันเป็น
หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม สําหรับมอบให้แก่ผู้สอบไล่ได้นักธรรมและ
ธรรมศึกษาในช้ันนั้นๆ เรียกว่าประกาศนียบัตร ซ่ึงออกให้โดยแม่กองธรรมสนามหลวงและ
ผู้อํานวยการสํานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีลายมือช่ือของแม่กองธรรมสนามหลวงและผู้อํานวยการ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประทับไว้เป็นสําคัญ๒๕๘ 
  ๔) เม่ือปัญญาต้องเกิดจากความรู้ความเข้าใจที่พัฒนาข้ึนในตัวบุคคล ภารกิจของผู้สอน
จึงเป็นเพียงผู้ช้ีนําทางหรืออํานวยการ ช่วยให้ผู้เรียนดําเนินเข้าสู่ปัญญา สิ่งท่ีดีท่ีสุดท่ีผู้สอนท่ีดีจะทําได้
ก็คือต้ังใจช่วยเหลือ พยายามสรรหาอุบาย กลวิธีและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีจะมาช่วยผู้เรียนให้เข้าถึงปัญญา

                                         
  ๒๕๖สนทนากลุ่มเฉพาะ พระศรีวิกรมมุนี (จันทราวุฒิ วชิรเมธี), รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรฝ่าย
การศึกษา, ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙.  
  ๒๕๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาเมธี จนฺทวํโส, รองเจ้าคณะอําเภอเมืองพิจิตร, ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙.  
  ๒๕๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหายุทธพล ญาณวิมโล, เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๑ มีนาคม 
๒๕๕๙. 



 ๒๑๑ 

อย่างได้ผลดีท่ีสุด เรียกว่าทําหน้าท่ีเป็นกัลยาณมิตร๒๕๙ 
  ๕ )  พระภิก ษุ  สามเณรที่ ศึ กษาพระปริ ยั ติ ธรรม  มีคุณลักษณะที่ พึ งประสง ค์ 
มีองค์ประกอบคือมีความรู้ความเข้าใจทั้งปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ สามารถช้ีนําความถูกต้องแก่สังคม
ได้ตามหลักธรรม อุทิศตนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประชาชนที่ศึกษาธรรมศึกษามีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ มีองค์ประกอบคือเข้าใจในหลักคําสอน มีศรัทธายึดม่ันในพระพุทธศาสนา สามารถ
แนะนําผู้อ่ืนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง๒๖๐  
 ๖) การดําเนินงานตามแผนพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน มีการอบรมนักเรียนและ
หัวหน้านักเรียน จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาวันสามเณร จัดให้มีกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและ
การออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ส่งเสริมให้มีกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์ ส่งเสริมให้มี
การแข่งขันทางวิชาการ จัดประกวดผลงานของนักเรียน เช่น การบําเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน  
การแต่งหนังสือ การเทศนา การอบรม ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน ส่งเสริมการพัฒนา
ด้านสาธารณสุขและอนามัยของนักเรียน๒๖๑ 
  ๗) การศึกษาพระปริยัติธรรมเป็นนโยบายและภารกิจหลักที่สําคัญของคณะสงฆ์  
ระบบการศึกษาธํารงอัตลักษณ์เพ่ือความเจริญม่ันคงของพระพุทธศาสนา มีสํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา มีเครือข่ายหลักทั้งวัด โรงเรียน 
สํานักศาสนศึกษา สํานักเรียน สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ในการส่งเสริมการดําเนินการ  
มีพระภิกษุ สามเณรท่ีประสบความสําเร็จในชีวิตจากระบบการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นต้นแบบ  
มีสํานักศาสนศึกษาและสํานักเรียนท่ีประสบความสําเร็จในการจัดการศึกษา เป็นต้นแบบ มีช่องทาง
การส่ือสาร เช่น วิทยุ โทรทัศน์ และเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนๆ เป็นต้น๒๖๒ 
  ๘) การวัดผลและประเมินผล แม่กองธรรมสนามหลวงจะดําเนินการวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษาธรรมศึกษา เรียกว่าสอบธรรมสนามหลวง โดยผู้ดําเนินการกําหนดสนามสอบ 
ออกข้อสอบ จัดผู้แทนนําข้อสอบไปเปิดสอบ ณ สนามสอบทั่วประเทศ ดําเนินการจัดสอบและควบคุม
การสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรวจข้อสอบ ประกาศผลสอบ ออกใบประกาศนียบัตรรับรอง

                                         
  ๒๕๙สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาอําพร อิทฺธิญาโณ, เลขานุการเจ้าคณะอําเภอทับคล้อ, ๒๑ มีนาคม 
๒๕๕๙.  
  ๒๖๐สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูวิลาสรัตนรังสี (สง่า รตนวณฺโณ), เจ้าคณะตําบลห้วยเกตุ, ๒๑ มีนาคม 
๒๕๕๙.  
  ๒๖๑สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ, อาจารย์ประจําสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙.  
  ๒๖๒สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.เลิศ มีช้าง, ผู้อํานวยการศูนย์บริหารการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น, ๒๑ 
มีนาคม ๒๕๕๙.  



 ๒๑๒ 

ให้สําหรับผู้สอบผ่านในแต่ละประโยค สําหรับช่วงเวลาการสอบธรรมศึกษาช้ันตรี โทและเอก คือ
หลังจากออกพรรษาประมาณ ๑ เดือน (ช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี) เกณฑ์การตรวจหรือ 
ให้คะแนนในการสอบธรรมศึกษา คือ คะแนนรวมทุกวิชา ๔๐๐ คะแนน (๔ วิชาๆ ละ ๑๐๐ คะแนน) 
เม่ือรวมคะแนนของทั้ง ๔ วิชาแล้ว ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่า ๒๐๐ คะแนน จึงจะถือว่าสอบผ่าน และ
ในแต่ละวิชาต้องได้คะแนนอย่างน้อย ๒๕ คะแนน หากสอบได้คะแนนทั้ง ๔ วิชา รวมกันได้ ๒๐๐ 
คะแนน แต่มีวิชาใดวิชาหนึ่งได้คะแนนต่ํากว่า ๒๕ คะแนน ให้ถือว่าสอบตก๒๖๓ 
  ๙) การดําเนินการเรียนการสอนมีคุณภาพ ถ้าทําแล้วดีก็ควรจะทําต่อไป แต่ถ้าปรับปรุง
แก้ไข ก็ต้องแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นตามลําดับ การทํางานทั้งเชิงรับและเชิงรุก การปรับระบบการเรียน
การสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์ ส่งเสริมผู้สอบได้ให้เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคม
ให้อยู่ดีมีสุข ปรับรูปแบบการสอนให้มีวิธีการท่ีหลากหลาย เพ่ือการสร้างแรงจูงใจ พร้อมจัดให้มีการ 
ติดตามประเมินผลการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงเอกสารวิชาการให้มีปริมาณและคุณภาพ
ท่ีเพียงพอ เหมาะสมกับนักเรียน ส่งเสริมการดูงานนอกสถานที่อย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง๒๖๔  
 สรุปได้ว่า การศึกษาพระปริยัติธรรมเป็นนโยบายหลักที่สําคัญของคณะสงฆ์ เพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนการศึกษา ผู้บริหารจะต้องมีความอดทนต่อสภาวการณ์คืออดทนต่อความลําบาก 
สําหรับการเรียนการสอนของพระภิกษุ สามเณร เรียกว่านักธรรมช้ันตรี นักธรรมชั้นโทและนักธรรม
ช้ันเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของคณะสงฆ์ในปัจจุบัน สําหรับการเรียนการสอนของ
นักศึกษา เรียกว่าธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาช้ันโท และธรรมศึกษาช้ันเอก มีกระบวนการเรียนการ
สอนเช่นเดียวกัน สําหรับหลักสูตรศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมท้ังในส่วนของนักธรรมและธรรม
ศึกษากําหนดให้เรียน ๔ วิชา คือ วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม วิชาธรรมะ วิชาพุทธประวัติ และ 
วิชาวินัย นอกจากน้ัน การวัดผลและประเมินผล แม่กองธรรมสนามหลวงจะดําเนินการวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษาหรือท่ีเรียกว่าสอบธรรมสนามหลวง โดยกําหนดสนามสอบ ออกข้อสอบ  
จัดผู้แทนนําข้อสอบไปเปิดสอบ ณ สนามสอบทั่วประเทศ ดําเนินการจัดสอบและควบคุมการสอบให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรวจข้อสอบ ประกาศผลสอบ และออกใบประกาศนียบัตรรับรองให้
สําหรับผู้สอบผ่านในแต่ละประโยค 
 
 ๔.๔.๒ หลักอิทธิบาทเพ่ือส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 
 ผู้วิจัย ได้สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือศึกษาหลักอิทธิบาทเพ่ือส่งเสริมการศึกษา
พระปริยัติธรรม แผนกธรรม เม่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้วิเคราะห์ข้อมูลแบบ
                                         
  ๒๖๓สนทนากลุ่มเฉพาะ นางยุพาพิน ตาลเล้ียง, วัฒนธรรมประจําจังหวัดพิจิตร, ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙.  
  ๒๖๔สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสุพรรณ มีบัวทอง, ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ ตะพานหิน, ๒๑ 
มีนาคม ๒๕๕๙.  



 ๒๑๓ 

อรรถาธิบายและพรรณนาความ โดยการต้ังประเด็นคําถามตามลําดับขั้นตอน เพ่ือประโยชน์เป็น
แนวทางการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ๑. ฉันทะ ความพอใจรับผิดชอบ 
 ประเด็นคําถามว่า “ฉันทะ: ผู้บริหารควรจะมีวิสัยทัศน์ในการจัดการอย่างไรเพื่อให้
การศึกษาแผนกธรรม เกิดความสําเร็จได้” ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อมูลสําคัญเพ่ือประโยชน์เป็นแนวทาง
ในการศึกษาวิจัย ดังต่อไปน้ี 
 ๑) ฉันทะ: ผู้บริหารควรจะมีวิสัยทัศน์กว้างไกลเพ่ือส่งเสริมการศึกษาแผนกธรรมตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรกล่าวคือ เพ่ือพระสงฆ์รักษาตนและหมู่คณะ เพ่ืออบรมสั่งสอนพระธรรม
วินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ เพ่ือพัฒนานักศึกษาด้วยคุณธรรม เพ่ือส่งเสริมการศึกษาของคณะสงฆ์ 
เพ่ือรักษาหลักพระธรรมวินัย๒๖๕ 
  ๒) ฉันทะ: ผู้บริหารควรจะมีวิสัยทัศน์ในการศึกษาแผนกธรรม ส่งเสริมให้อาจารย์และ
นักเรียน มีการเตรียมตัวก่อนสอน การแสดงตัวอย่างให้ดู แนะนําให้เห็นคุณประโยชน์การศึกษา
นักธรรม ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดส่ง เม่ือสอนจบบทเรียนแล้วให้การบ้าน ส่งเสริมการจูงใจนักเรียน
เพ่ือการเรียนการสอนด้วยลีลาการสอนให้เกิดความแกล้วกล้า ร่าเริง สนุกสนานและบันเทิง การให้
นักเรียนมีส่วนร่วมกับการเรียนการสอน การแนะแนวการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม๒๖๖ 
  ๓) ฉันทะ: ผู้บริหารควรมีวิสัยทัศน์การศึกษา ควรจะส่งเสริมการศึกษานักธรรมเพ่ือให้
เกิดปัญญา คือปัญญาเป็นสิ่งสร้างสรรค์ขึ้นภายในตัวของนักเรียน ผู้สอนทําหน้าท่ีเป็นกัลยาณมิตร 
ช่วยช้ีนําการเรียนการสอนเท่าน้ัน ยังส่งเสริมวิธีสอนอุบายและกลวิธีต่างๆ เป็นสื่อเป็นเคร่ืองผ่อนแรง
การเรียนการสอน ส่งเสริมอิสรภาพความคิด เป็นอุปกรณ์สําคัญในการสร้างปัญญา๒๖๗ 
  ๔) ผู้บริหารควรจะมีวิสัยทัศน์เพ่ือการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย มหาเถรสมาคมควร
จะควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษา เพ่ือรักษาหลักธรรมวินัย เพ่ือสร้างศาสนทายาท เพ่ือความ
ม่ันคง เพ่ือความตั้งม่ันแห่งพระสัทธรรม เพ่ือความมั่นคงของประเทศชาติ๒๖๘ 
  ๕) ผู้บริหารควรจะมีวิสัยทัศน์ในการศึกษาแผนกธรรม คือ บุคคลอาศัยฉันทะอยู่ เม่ือมี
ความต้องการด้วยฉันทะในกุศลธรรมของผู้ใคร่เพ่ือจะปฏิบัติมีอยู่ ก็กระทําฉันทะให้เป็นใหญ่ทําฉันทะ

                                         
  ๒๖๕สนทนากลุ่มเฉพาะ พระศรีวิกรมมุนี (จันทราวุฒิ วชิรเมธี), รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรฝ่าย
การศึกษา, ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙.  
  ๒๖๖สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาเมธี จนฺทวํโส, รองเจ้าคณะอําเภอเมืองพิจิตร, ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙.  
  ๒๖๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหายุทธพล ญาณวิมโล, เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๑ มีนาคม 
๒๕๕๙. 
  ๒๖๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาอําพร อิทฺธิญาโณ, เลขานุการเจ้าคณะอําเภอทับคล้อ, ๒๑ มีนาคม 
๒๕๕๙.  



 ๒๑๔ 

ให้เป็นธุระ ทําฉันทะให้เป็นหัวหน้า ด้วยคิดว่าฉันทะน้ีเป็นคุณธรรมสําคัญในเบ้ืองต้นท่ีผู้ปรารถนา
ความเจริญ พึงทําให้เกิดมีในตนเพ่ือขจัดความเกียจคร้านให้หมดไปแล้วใฝ่หาความเจริญก้าวหน้า  
หันมาเอาใจใส่ต่อกิจการ สามารถทําให้สมปรารถนาได้ ถ้าคนเราขาดฉันทะน้ีแล้ว ก็เท่ากับว่าประสบ
ความล้มเหลวต้ังแต่ต้น เพราะไม่ปรารถนาแม้แต่จะลองทํา คนที่ขาดฉันทะก็จะมีแต่ความหมด
กําลังใจ เบ่ืองานในหน้าที่ของตน ทอดท้ิงงาน กลายเป็นคนจับจด ทําไม่จริง ท้ิงงานน้ี คว้างานโน้น 
จนเอาดีไม่ได้สักอย่าง๒๖๙ 
 ๖) ผู้บริหารควรจะมีวิสัยทัศน์เพ่ือศึกษาพระปริยัติธรรมสําหรับพระภิกษุ สามเณร  
โดยวิธีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับกาลสมัย สอดคล้องกับความจําเป็น ได้แก่ นักธรรมช้ันตรี 
เรียงความแก้กระทู้ธรรม หลักสูตรใช้หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑ ธรรม หลักสูตรใช้หนังสือ
นวโกวาท แผนกธรรมวิภาคและคิหิปฏิบัติ ตํานาน หลักสูตรใช้หนังสือพุทธประวัติ เล่ม ๑-๒-๓ 
ปฐมสมโพธิ และศาสนพิธี เล่ม ๑ วินัย หลักสูตรใช้หนังสือนวโกวาท แผนกวินัยบัญญัติ วินัยมุข เล่ม 
๑ นักธรรมช้ันโท เรียงความแก้กระทู้ธรรม หลักสูตรใช้หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๒ ให้นักเรียน
แต่งเป็นทํานองเทศนาโวหาร ยกภาษิตอ่ืนมาอ้าง ๒ แห่ง ไม่ให้ซํ้ากัน เรียงเช่ือมความให้สืบเน่ือง
ติดต่อกันสนิท ธรรม แก้ปัญหาธรรมวิภาคพิสดารออกไป หลักสูตรใช้หนังสือธรรมวิภาคปริเฉทที่ ๒ 
ตํานาน แก้ปัญหาอนุพุทธประวัติ หลักสูตรใช้หนังสือ อนุพุทธประวัติ และพุทธานุพุทธประวัติ อัน
กล่าวเฉพาะประวัติแห่งพระสาวก สังคีติกถา ปฐมสมโพธิ และศาสนพิธี เล่ม ๒ วินัย แก้ปัญหาวินัย
พิสดารออกไป หลักสูตรใช้หนังสือวินัยมุข เล่ม ๑-๒ ผู้จะเข้าสอบนักธรรมช้ันโท ต้องได้ประโยค
นักธรรมช้ันตรีในสนามหลวงแล้วนักธรรมช้ันเอก เรียงความกระทู้ธรรม หลักสูตรใช้หนังสือพุทธศาสน
สุภาษิต เล่ม ๓ ให้นักเรียนแต่งเป็นทํานองเทศนาโวหาร ยกสุภาษิตอ่ืนมาอ้าง ๓ แห่ง อย่าให้ซํ้ากัน 
เรียงเช่ือมความให้สืบเนื่องกันสนิท ปัญหาธรรมโดยปรมัตถเทศนา หลักสูตรใช้หนังสือธรรมวิจารณ์ 
เช่น ปรมัตถปฏิปทา และสังสารวัฏ สมถกัมมัฏฐาน วิปัสสนากัมมัฏฐาน มหาสติปัฏฐาน คิริมานันท
สูตร ตํานาน แก้ปัญหาพุทธานุพุทธประวัติ กับข้อความในท้องเรื่องน้ัน หลักสูตรใช้หนังสือพุทธ
ประวัติ เล่ม ๑-๒-๓ ปฐมสมโพธิ พุทธานุพุทธประวัติ อนุพุทธประวัติ สังคีติกถา พระปฐมสมทกถา 
วินัย แก้ปัญหาวินัย มีสังฆกรรมเป็นต้น หลักสูตรใช้หนังสือวินัยมุข เล่ม ๓ ผู้จะเข้าสอบประโยค
นักธรรมช้ันเอก ต้องได้ประโยคนักธรรมช้ันโทในสนามหลวงแล้ว๒๗๐ 
  ๗) ผู้บริหารควรจะมีวิสัยทัศน์ในการศึกษาแผนกธรรมเพ่ือให้เกิดความสําเร็จประโยชน์
ตามหลักฉันทะ คือฉันทะเป็นข้าศึกต่อความเบ่ือหน่าย ทําให้ไม่เบ่ือหน่าย ไม่ท้อแท้ มีกําลังต่อสู้

                                         
  ๒๖๙สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูวิลาสรัตนรังสี (สง่า รตนวณฺโณ), เจ้าคณะตําบลห้วยเกตุ, ๒๑ มีนาคม 
๒๕๕๙.  
  ๒๗๐สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ, อาจารย์ประจําสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙.  



 ๒๑๕ 

ป้องกันสร้างสรรค์สิ่งท่ีตนรัก ทําให้งานหนักกลายเป็นงานเบา ที่ยากก็กลายเป็นง่าย ถ้าขาดฉันทะทํา
ให้ขาดกําลังใจ เบ่ืองาน ทอดทิ้งงาน กลายเป็นคนจับจด ไม่ก้าวหน้า๒๗๑  
  ๘) ผู้บริหารควรจะมีฉันทะ คือฉันทะความยินดีพอใจใฝ่ท่ีจะกระทําการอย่างหน่ึงอย่าง
ใดท่ีเป็นบุญเป็นกุศล ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเล่าเรียน การทํางานทั้งที่เป็นงานใหม่ การแก้ไขปัญหา
อุปสรรคของงานเก่าท่ีสะสม คั่งค้างอยู่ ให้ประสบความสําเร็จ ลุล่วงไปตามเป้าหมาย๒๗๒ 
  ๙) ผู้บริหารควรจะมีฉันทะ คือฉันทะการมีใจรักในสิ่งท่ีทํา ใจท่ีเกิดจากความศรัทธาและ
เช่ือม่ันต่อสิ่งท่ีทํา เราคงเคยได้ยินคําว่าขอฉันทามติจากท่ีประชุมบ่อยๆ หรือมีฉันทะร่วมกัน ก่อนเลิก
การประชุมอันเป็นสัญญาระหว่างกันว่า เราจะทําสิ่งน้ันสิ่งน้ีร่วมกันหรือละเว้นบางสิ่งร่วมกัน ซ่ึงความ
เข้าใจในข้อน้ีคิดว่าถูกเพียงครึ่งเดียว เพราะความหมายของฉันทะน้ัน ไม่ใช่แปลว่าเป็นสัญญาภาษา
กระดาษหรือสัญญาที่ให้ไว้กับมวลหมู่สมาชิกเท่าน้ัน หากแต่เป็นสัญญาใจและเป็นใจท่ีผูกพัน เป็นใจที่
ศรัทธาและเช่ือม่ันต่อสิ่งนั้นอยู่เต็มเปี่ยม จึงจะเกิดความเพียร เปรียบได้กับนักศรัทธาและเช่ือม่ันใน
แนวคิดแนวปฏิบัติงาน๒๗๓ 
 สรุปได้ว่า ผู้บริหารควรจะมีวิสัยทัศน์กว้างไกลเพ่ือส่งเสริมการศึกษาแผนกธรรมตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ืออบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ เพ่ือพัฒนา
นักศึกษาด้วยคุณธรรม เพ่ือส่งเสริมการศึกษาของคณะสงฆ์ เพ่ือรักษาหลักพระธรรมวินัย ผู้บริหารมี
วิสัยทัศน์ในการศึกษาแผนกธรรม เพ่ือให้เกิดความสําเร็จประโยชน์ตามหลักฉันทะ คือฉันทะเป็นข้าศึก
ต่อความเบ่ือหน่าย ทําให้ไม่เบ่ือหน่าย ไม่ท้อแท้ มีกําลังต่อสู้ป้องกันสร้างสรรค์สิ่งที่ตนรัก ทําให้งาน
หนักกลายเป็นงานเบา ท่ียากก็กลายเป็นง่าย ถ้าขาดฉันทะทําให้ขาดกําลังใจ เบ่ืองาน ทอดท้ิงงาน 
กลายเป็นคนจับจด ไม่ก้าวหน้า ผู้บริหารมีฉันทะ คือฉันทะความยินดีพอใจใฝ่ท่ีจะกระทําการอย่าง
หนึ่งอย่างใดที่เป็นบุญเป็นกุศล ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเล่าเรียน การทํางานทั้งท่ีเป็นงานใหม่ และ 
การแก้ไขปัญหาอุปสรรคของงานเก่าที่สะสม คั่งค้างอยู่ให้ประสบความสําเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมาย 
  ผู้บริหารมีฉันทะ คือฉันทะการมีใจรักในสิ่งที่ทํา ใจที่เกิดจากความศรัทธาและเช่ือม่ันต่อ
ส่ิงท่ีทํา เราคงเคยได้ยินคําว่าขอฉันทามติจากท่ีประชุมบ่อยๆ หรือมีฉันทะร่วมกัน ก่อนเลิกการประชุม
เป็นสัญญาระหว่างกันว่า เราจะทําสิ่งน้ันสิ่งน้ีร่วมกันหรือละเว้นบางสิ่งร่วมกัน ซ่ึงความเข้าใจในข้อน้ี
คิดว่าถูกเพียงครึ่งเดียว เพราะความหมายของฉันทะน้ัน ไม่ใช่แปลว่าเป็นสัญญาภาษากระดาษหรือ
สัญญาท่ีให้ไว้กับมวลหมู่สมาชิกเท่าน้ัน หากแต่เป็นสัญญาใจและเป็นใจท่ีผูกพัน เป็นใจที่ศรัทธาและ

                                         
  ๒๗๑สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.เลิศ มีช้าง, ผู้อํานวยการศูนย์บริหารการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น, ๒๑ 
มีนาคม ๒๕๕๙.  
  ๒๗๒สนทนากลุ่มเฉพาะ นางยุพาพิน ตาลเล้ียง, วัฒนธรรมประจําจังหวัดพิจิตร, ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙.  
  ๒๗๓สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสุพรรณ มีบัวทอง, ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ ตะพานหิน, ๒๑ 
มีนาคม ๒๕๕๙.  



 ๒๑๖ 

เช่ือม่ันต่อสิ่งน้ันอยู่เต็มเปี่ยม จึงจะเกิดความเพียร เปรียบได้กับนักศรัทธาและเช่ือม่ันในแนวคิดแนว
ปฏิบัติงาน 
 
 ๒. วิริยะ ความเพียรพยายาม 
 ประเด็นคําถามว่า “วิริยะ: ผู้บริหารควรจะมีความเพียรพยายามอย่างไรบ้างเพ่ือให้
การศึกษาแผนกธรรมเป็นไปตามกฎระเบียบของแม่กองธรรมสนามหลวง” ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อมูล
สําคัญเพ่ือประโยชน์เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 ๑) วิริยะ: ผู้บริหารควรจะมีความเพียรพยายามเพ่ือส่งเสริมการศึกษาแผนกธรรมเป็นไป
ตามกฎระเบียบของแม่กองธรรมสนามหลวง เพ่ือสร้างศาสนทายาทสืบอายุพระพุทธศาสนา  
เพ่ือความม่ันคงแห่งพระพุทธศาสนา เพ่ือความตั้งม่ันแห่งพระสัทธรรม เพ่ือความม่ันคงของ
ประเทศชาติ๒๗๔ 
  ๒) วิริยะ: ผู้บริหารควรจะมีความเพียรพยายามเพ่ือให้การศึกษาแผนกธรรมเป็นไปตาม
กฎระเบียบ คือการส่งเสริมการฝึกฝน การทําแบบทดสอบ การติวแนวข้อสอบ การจัดลําดับขั้นตอน
การเรียนการสอน พิจารณาความแตกต่างระหว่างบุคคล ติดตามผลการเรียนการสอนของอาจารย์
และนักเรียนทุกช้ันเรียน๒๗๕ 
  ๓) วิริยะ: ความรู้จากการสดับตรับฟัง เล่าเรียน รับถ่ายทอดจากแหล่งความรู้อ่ืน  
ผู้ที่สั่งสมความรู้ประเภทน้ีไว้ได้มากเรียกว่า พหุสัจจะ แปลว่า ความเป็นพหูสูต คือ ผู้คงแก่เรียน หรือ
ได้เรียนรู้มาก เป็นความรู้ประเภทประมวลหรือรวบรวมสิ่งอันพึงรู้ ทําตนให้เป็นคลังเก็บความรู้ ซ่ึงถือ
ว่าเป็นคุณสมบัติท่ีดีของบุคคลอย่างหน่ึง เป็นอุปกรณ์สําหรับนําไปใช้ทําประโยชน์ต่างๆ ได้มาก แต่ไม่
ถือเป็นองค์ธรรมหรือแกนในระบบการศึกษา ปัญญาคือความรู้ประเภทเข้าใจสภาวะ รู้คิดรู้เลือก 
วินิจฉัย รู้ท่ีจะจัดการ เป็นความรู้ที่มุ่งหมาย เป็นส่วนสําคัญในระบบการศึกษา๒๗๖ 
  ๔) ผู้บริหารควรจะมีความเพียรพยายาม เพ่ือส่งเสริมการศึกษาแผนกธรรมให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบ แม่กองธรรมสนามหลวงควรจะควบคุมและส่งเสริมการศึกษาให้ดําเนินไปด้วยดีตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เน้ือวิชาการ เพ่ือรักษาตนและหมู่คณะ เพ่ือใช้อบรมสั่งสอนพระธรรมวินัย

                                         
  ๒๗๔สนทนากลุ่มเฉพาะ พระศรีวิกรมมุนี (จันทราวุฒิ วชิรเมธี), รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรฝ่าย
การศึกษา, ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙.  
  ๒๗๕สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาเมธี จนฺทวํโส, รองเจ้าคณะอําเภอเมืองพิจิตร, ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙.  
  ๒๗๖สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหายุทธพล ญาณวิมโล, เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๑ มีนาคม 
๒๕๕๙. 



 ๒๑๗ 

แก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ เพ่ือพัฒนาชาติบ้านเมือง เพ่ือกิจการคณะสงฆ์๒๗๗ 
  ๕) ผู้บริหารควรจะมีความเพียรพยายาม หมายถึงความขยันหม่ันเพียรประกอบสิ่งน้ัน
ด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน เอาธุระ ไม่ท้อถอย ความเพียรประกอบความดีในการศึกษา
ศิลปวิทยา การระวังละอกุศล ความเพียรรักษากุศลเป็นต้น โดยตระหนักตามพุทธภาษิตท่ีว่า “วิริเยน 
ทุกฺขมจฺเจติ คนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร” คนที่มีความเพียรเท่ากับมีแรงหนุนเวลาทํางานหรือ
ปฏิบัติธรรมก็ตาม จิตใจจะแน่วแน่ ม่ันคง พุ่งตรงต่อจุดหมาย ดังนั้น นักทํางานหรือนักศึกษาควรปลูก
นิสัยขยันหม่ันเพียรให้มีความเข้มแข็ง มีความบากบั่นอย่างต่อเน่ือง กล้าสู้งานทุกประเภทท่ีสุจริต
ยุติธรรม ไม่ทําให้เกิดความเดือดร้อนทั้งแก่ตนและสังคมส่วนรวม๒๗๘  
 ๖) ผู้บริหารควรจะมีการจัดหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกนักธรรม สําหรับ
ฆราวาสที่ใช้ในการสอนและการสอบในสนามหลวง ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับกาลสมัย 
สอดคล้องกับความจําเป็น เหมาะสมกับฆราวาสท่ีใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ธรรมศึกษาช้ันตรี เรียงความแก้
กระทู้ธรรม ตํารา ใช้หลักสูตรนักธรรมช้ันตรี ส่วนวินัย หลักสูตรใช้หนังสือ เบญจศีล เบญจธรรม 
อุโบสถศีล ธรรมศึกษาช้ันโท ใช้หลักสูตรนักธรรมช้ันโท เว้นวินัย ผู้จะเข้าสอบประโยคธรรมศึกษาช้ัน
โท ต้องได้ประโยคธรรมศึกษาช้ันตรีในสนามหลวงแล้ว ธรรมศึกษาช้ันเอก ใช้หลักสูตรนักธรรมช้ันเอก 
เว้นวินัย ผู้จะสอบประโยคธรรมศึกษาช้ันเอก ต้องได้ประโยคธรรมศึกษาช้ันโทในสนามหลวงแล้ว๒๗๙ 
  ๗) ผู้บริหารควรจะมีความเพียรพยายาม สําหรับประโยชน์ของวิริยะ คือวิริยะกําจัด
ความเกียจคร้าน ทําให้งานต่อเนื่อง ถ้าขาดวิริยะจะเป็นคนอ่อนแอ หนีท่ียากไปหาแต่ท่ีง่าย ทําอะไร
ไม่สําเร็จ ขาดความก้าวหน้า มีแต่งานค้างกลายเป็นคนหย่อนสมรรถภาพ๒๘๐ 
  ๘) ผู้บริหารควรจะมีความเพียรพยายาม คือวิริยะความเพียรพยายามท่ีจะกระทําสิ่งท่ีตน
มีความยินดีพอใจให้สําเร็จลุล่วงไปตามที่ตนได้ต้ังใจปรารถนาไว้ วิริยะน้ีจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติติดตาม
มาพร้อมกับความฉันทะ๒๘๑ 
 

                                         
  ๒๗๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาอําพร อิทฺธิญาโณ, เลขานุการเจ้าคณะอําเภอทับคล้อ, ๒๑ มีนาคม 
๒๕๕๙.  
  ๒๗๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูวิลาสรัตนรังสี (สง่า รตนวณฺโณ), เจ้าคณะตําบลห้วยเกตุ, ๒๑ มีนาคม 
๒๕๕๙.  
  ๒๗๙สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ, อาจารย์ประจําสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙.  
  ๒๘๐สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.เลิศ มีช้าง, ผู้อํานวยการศูนย์บริหารการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น, ๒๑ 
มีนาคม ๒๕๕๙.  
  ๒๘๑สนทนากลุ่มเฉพาะ นางยุพาพิน ตาลเล้ียง, วัฒนธรรมประจําจังหวัดพิจิตร, ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙.  



 ๒๑๘ 

  ๙) ผู้บริหารควรจะมีวิริยะ คือวิริยะความมุ่งม่ัน ทุ่มเท ความมุ่งม่ันทุ่มเททั้งกายและใจ  
ท่ีจะเรียนและทําให้เข้าถึงแก่นแท้ของสิ่งนั้นเรื่องน้ัน ถ้าทําจนเช่ียวชาญจนเป็นผู้รู้ ถ้าศึกษาก็จะศึกษา
ให้รู้จนถึงรากเหง้าของเรื่องราวน้ันๆ ดังนั้น คําว่าวิริยะ จึงหมายถงึความเพียรพยายามอย่างสูงท่ีจะทํา
ตามฉันทะหรือศรัทธาของตัวเอง หากไม่มีความเพียรแล้วก็อนุมานได้ว่าเรามีฉันทะหลอกๆ หรือ
ศรัทธาหลอกๆ ท้ังโกหกตัวเองและหลอกผู้อ่ืน๒๘๒  
 สรุปได้ว่า ผู้บริหารควรเพียรพยายามเพื่อส่งเสริมการศึกษาแผนกธรรมเป็นไปตาม
กฎระเบียบของแม่กองธรรมสนามหลวง เพ่ือให้การศึกษาแผนกธรรมเป็นไปตามกฎระเบียบ คือ 
การส่งเสริมการฝึกฝน การทําแบบทดสอบ การติวแนวข้อสอบ การจัดลําดับขั้นตอนการเรียนการ
สอน พิจารณาความแตกต่างระหว่างบุคคล ติดตามผลการเรียนการสอนของอาจารย์และนักเรียนทุก
ช้ันเรียน ผู้บริหารควรเพียรพยายามเพ่ือส่งเสริมการศึกษาแผนกธรรมให้เป็นไปตามกฎระเบียบ  
แม่กองธรรมสนามหลวง ควรจะควบคุมและส่งเสริมการศึกษาให้ดําเนินไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร เน้ือหาวิชาการ เพ่ือรักษาตนและหมู่คณะ เพ่ือใช้อบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิต
และคฤหัสถ์ เพ่ือพัฒนาชาติบ้านเมือง เพ่ือกิจการคณะสงฆ์ 
 ผู้บริหารควรเพียรพยายาม สําหรับประโยชน์ของวิริยะ คือวิริยะกําจัดความเกียจคร้าน 
ทําให้งานต่อเน่ือง ถ้าขาดวิริยะจะเป็นคนอ่อนแอ หนีท่ียากไปหาแต่ท่ีง่าย ทําอะไรไม่สําเร็จ  
ขาดความก้าวหน้า มีแต่งานค้างกลายเป็นคนหย่อนสมรรถภาพ ผู้บริหารควรเพียรพยายาม คือวิริยะ
ความเพียรพยายามที่จะกระทําสิ่งท่ีตนมีความยินดีพอใจให้สําเร็จลุล่วงไปตามที่ตนได้ต้ังใจปรารถนา
ไว้ วิริยะน้ีจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติติดตามมาพร้อมกับความฉันทะ ผู้บริหารควรมีวิริยะ คือวิริยะความ
มุ่งม่ัน ทุ่มเท ความมุ่งม่ันทุ่มเททั้งกายและใจ ท่ีจะเรียนรู้และทําให้เข้าถึงแก่นแท้ของสิ่งน้ันเรื่องนั้น 
ถ้าทําจนเช่ียวชาญจนเป็นผู้รู้ ถ้าศึกษาให้รู้จนถึงรากเหง้าของเรื่องราวน้ันๆ ดังน้ัน คําว่าวิริยะ  
จึงหมายถึงความเพียรพยายามอย่างสูงท่ีจะทําตามฉันทะหรือศรัทธาของตัวเอง 
 
 ๓. จิตตะ ความต้ังใจ 
 ประเด็นคําถามว่า “จิตตะ: ผู้บริหารควรจะมีความต้ังใจอย่างไรบ้างเพื่ออํานวยการให้
อาจารย์และนักเรียน ได้รับการเรียนการสอนตามหลักสูตร” ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อมูลสําคัญเพ่ือ
ประโยชน์เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย ดังต่อไปน้ี 
 ๑) จิตตะ: ผู้บริหารควรจะมีความต้ังใจอํานวยการให้อาจารย์และนักเรียน ได้รับการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร คือการศึกษาแผนกธรรม เป็นการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สําคัญอย่างย่ิง คือ 

                                         
  ๒๘๒สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสุพรรณ มีบัวทอง, ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ ตะพานหิน, ๒๑ 
มีนาคม ๒๕๕๙.  



 ๒๑๙ 

พระสงฆ์ควรจะศึกษาหลักธรรมให้ถ่องแท้ท้ังปริยัติและปฏิบัติ เพ่ือให้พร้อมท่ีจะปฏิบัติภารกิจของ
คณะสงฆ์ ควรจะพัฒนาบุคลากรให้รอบรู้ท้ังทางโลกและทางธรรม เพ่ือรู้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลง
ของสังคม อันจะส่งผลต่อศักยภาพในการอบรมพัฒนาจิตใจ๒๘๓ 
  ๒) จิตตะ: อาจารย์ควรจะต้ังใจสอนหนังสือ ระบบการศึกษาเช่นน้ีนักเรียนเป็นผู้มี
บทบาทสําคัญ จึงต้องเป็นผู้มีส่วนร่วม เป็นผู้ได้ลงมือกระทําให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะช่วยให้เขาเกิดปัญญา
ขึ้นได้ ผู้สอนต้องคํานึงถึงความสามารถ ความถนัด อุปนิสัยต่างๆ ของนักเรียน เพ่ือจัดสภาพการเรียน
และวิธีการสอนต่างๆ ให้ผู้เรียนเรียนอย่าได้ผลดี๒๘๔ 
  ๓) จิตตะ: สิ่งท่ีควรทําความเข้าใจอีกอย่างหนึ่ง ได้แก่ ลักษณะงานสอน ซ่ึงแตกต่างกัน
ตามประเภทวิชา แยกได้เป็นประเภท คือวิชาประเภทชี้แจงข้อเท็จจริง เช่น ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์  
ในการสอนวิชาประเภทน้ี หลักสําคัญอยู่ที่ทําให้เกิดความเข้าใจ ข้อเท็จจริง การสอนจึงมุ่งเพียงหา
วิธีการให้ผู้เรียนเข้าใจตามที่สอน ให้เกิดพาหุสัจจะเป็นหลัก ส่วนวิชาอีกประเภทหน่ึงเกี่ยวด้วยคุณค่า
ในทางความประพฤติปฏิบัติ โดยเฉพาะวิชาศีลธรรมและจริยธรรมทั่วไป การสอนที่จะได้ผลดี 
นอกจากทําให้เกิดความเข้าใจแล้วจะต้องสอนให้เกิดความรู้สึกมองเห็นคุณค่าความสําคัญ จนมีความ
เลื่อมใสศรัทธาที่จะนําไปประพฤติปฏิบัติ สําหรับวิชาประเภทน้ีผลสําเร็จอย่างหลังเป็นสิ่งสําคัญมาก 
และมักทําได้ยากกว่าผลสําเร็จอย่างแรก เพราะต้องการคุณสมบัติขององค์ประกอบในการสอนทุก
ส่วนนับแต่คุณสมบัติของตัวผู้สอนไปทีเดียว๒๘๕ 
  ๔) ผู้บริหารควรจะต้ังใจอํานวยการการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้สอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติที่กําหนดให้อํานาจหน้าท่ีของเจ้าอาวาสไว้ในมาตรา ๓๗ ว่าเป็นธุระในการศึกษาอบรม
และสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ เจ้าอาวาสเป็นผู้จัดการศาสนศึกษาและวัดเป็น
สถานศึกษา นอกจากน้ันมหาเถรสมาคมกําหนดหน้าท่ีของเจ้าอาวาส เจ้าอาวาสเป็นผู้จัดการศาสน
ศึกษาในฐานะเจ้าสํานักเรียน เจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้จัดการในฐานะเจ้าสํานักเรียน๒๘๖ 
  ๕) ผู้บริหารควรจะมีความต้ังจิตรับรู้ในสิ่งท่ีทําและทําสิ่งน้ันด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝ่  
ไม่ปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่านเล่ือนลอย หม่ันใส่ใจ สนใจฝักใฝ่ในความดีด้วยความม่ันใจ ผู้ท่ีมีอิทธิบาทข้อนี้จะ
ประกอบกิจการสิ่งใดก็จะทําด้วยความมีชีวิตชีวา มีความกระตือรือร้น สดช่ืนอยู่ในขณะท่ีทํางานเสมอ

                                         
  ๒๘๓สนทนากลุ่มเฉพาะ พระศรีวิกรมมุนี (จันทราวุฒิ วชิรเมธี), รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรฝ่าย
การศึกษา, ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙.  
  ๒๘๔สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาเมธี จนฺทวํโส, รองเจ้าคณะอําเภอเมืองพิจิตร, ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙.  
  ๒๘๕สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหายุทธพล ญาณวิมโล, เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๑ มีนาคม 
๒๕๕๙. 
  ๒๘๖สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาอําพร อิทฺธิญาโณ, เลขานุการเจ้าคณะอําเภอทับคล้อ, ๒๑ มีนาคม 
๒๕๕๙.  



 ๒๒๐ 

หรือเรียกว่ามีกะจิตกะใจทํางาน การท่ีคนเรามีความคิดผูกพันจดจ่อสนใจในเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง คนผู้นั้น
จะไม่สนใจรับรู้เร่ืองอ่ืนๆ ย่อมเป็นเหตุให้เกิดสมาธิพร้อมกับความคิดจดจ่อสนใจนั้น๒๘๗  
 ๖) ผู้บริหารควรจะมีความต้ังใจส่งเสริมให้ครู อาจารย์ และนักเรียน ได้รับการเรียนการ
สอนตามหลักสูตร คือผู้บริหารควรจะมีความเข้าใจ มีความกรุณาเป็นพ้ืนฐาน สงสารศิษย์เพราะศิษย์
อยู่ในภาวะมืด การสอนนั้นมุ่งช่วยศิษย์ให้พ้นจากความทุกข์ ไม่ถือตัว ไม่หย่ิงยโส ถ้าเพ่ือความรู้ของ
ศิษย์แล้วไปไหนๆ ก็ได้ น่ังที่ไหนก็ได้ พบกับใคร สนทนากับใครก็ได้ มีความอดทน ใจเย็น แม้จะถูก
รุกรานด้วยคําหยาบคายก็ตาม มีความยุติธรรมไม่เห็นแก่หน้า คือไม่มีความลําเอียงเพราะรักหรือกลัว 
มีความรอบคอบ พิจารณาอย่างถี่ถ้วน ไม่ตัดสินใจอย่างหุนหันพลันแล่น มีความประพฤติน่าเคารพ
บูชา ครูไม่ใช่ผู้ให้ความรู้แกศิษย์อย่างเดียวแต่เป็นแบบอย่างทางความประพฤติแก่ศิษย์ด้วย รู้จักภูมิ
ปัญญาของนักเรียน ครูต้องรู้จักระดับสติปัญญาของนักเรียนว่าสูง ตํ่าแค่ไหน๒๘๘ 
  ๗) ผู้บริหารควรจะมีความต้ังใจ สําหรับประโยชน์ของจิตตะ คือจิตตะทําให้ทราบความ
เป็นไปของงานอยู่เสมอ เม่ือมีปัญหาสามารถแก้ไขเหตุการณ์ได้ทันท่วงที ถ้าขาดจิตตะงานอาจ
เสียหายได้โดยไม่รู้ตัว หรือรู้ตัวเม่ือสายเกินแก้เสียแล้ว๒๘๙ 
  ๘) ผู้บริหารควรจะมีจิตตะ คือจิตตะความสนใจเอาใจใส่ในเรื่องราวข้อมูลข่าวสารท่ี
เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่ตนกําลังพอใจใฝ่ศึกษา ซ่ึงได้จากการได้ยิน ได้ฟังจากกัลยาณมิตร คือครูบา
อาจารย์ ผู้ท่ีทรงคุณวุฒิทั้งทางตรงหรือผ่านทางสื่อมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ การศึกษา
จากหนังสือตําราต่างๆ ท้ังท่ีมีอยู่ในห้องสมุด ผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วจดจําเก็บข้อมูลเหล่าน้ีไว้ให้แม่นยํา
ฝังใจ เม่ือได้ยินผู้ใดกล่าวถึงเรื่องน้ัน ก็ระลึกได้ฉับพลัน สามารถเรียกความจํามาคุยสนทนากันได้อย่าง
ติดปาก จิตตะนี้จะมีพลังมากเม่ือจิตใจอยู่ในภาวะที่เป็นสมาธิ๒๙๐  
  ๙) ผู้บริหารควรจะมีจิตตะ คือใจที่จดจ่อและรับผิดชอบ เม่ือมีใจท่ีจดจ่อแล้วก็จะเกิด
ความรอบคอบ คําน้ีย่ิงใหญ่มากปัจจุบัน สังคมซับซ้อน มีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย แต่ละคนมี
ภาระหน้าท่ี ท่ีต้องทํามากมาย ไม่รู้จะทําอะไรก่อน เวลาอ่านหนังสือก็คิดถึงงานที่รับผิดชอบ เวลาอ่าน
ทํางานก็คิดว่าต้องอ่านหนังสือเพ่ือเตรียมตัวสอบ ไม่สามารถมีจิตจดจ่ออยู่กับสิ่งใดส่ิงหน่ึงได้นาน  
ผลคือทําอะไรก็ไม่ดีสักอย่าง ทําผิดๆ ถูกๆ อยู่อย่างน้ัน แต่ถ้ามีใจท่ีจดจ่อต่อสิ่งท่ีคิด ทํา และ
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รับผิดชอบแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการงานก็ตาม ทุกอย่างก็จะดีขึ้นไปเอง ก็จะมีความรอบรู้
มากขึ้นเร่ือยๆ ด้วยใจที่จดจ่อ ต้ังม่ันและใฝ่เรียนรู้ เม่ือมีความรอบรู้มากข้ึนก็จะเกิดความรอบคอบ
ตามมา เม่ือมีความรอบคอบแล้วการตัดสินใจทําอะไรก็จะเกิดความผิดพลาดน้อย๒๙๑ 
 สรุปได้ว่า ผู้บริหารควรจะต้ังใจอํานวยการการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้สอดคล้อง
ตามพระราชบัญญัติที่กําหนดให้อํานาจหน้าท่ีของเจ้าอาวาสไว้ในมาตรา ๓๗ ว่าเป็นธุระในการศึกษา
อบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ เจ้าอาวาสเป็นผู้จัดการศาสนศึกษาและ 
วัดเป็นสถานศึกษา นอกจากน้ันมหาเถรสมาคมกําหนดหน้าท่ีของเจ้าอาวาส เจ้าอาวาสเป็นผู้จัดการ 
ศาสนศึกษาในฐานะเจ้าสํานักเรียน เจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้จัดการในฐานะเจ้าสํานักเรียน ผู้บริหารควร
จะมีความต้ังจิตรับรู้ในสิ่งท่ีทําและทําสิ่งนั้นด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝ่ ไม่ปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอย 
หม่ันใส่ใจ สนใจฝักใฝ่ในความดีด้วยความม่ันใจ ผู้ที่มีอิทธิบาทข้อนี้จะประกอบกิจการสิ่งใดก็จะทํา
ด้วยความมีชีวิตชีวา มีความกระตือรือร้น สดช่ืนอยู่ในขณะท่ีทํางานเสมอหรือเรียกว่ามีกะจิตกะใจ
ทํางาน  
 ผู้บริหารควรจะมีความต้ังใจส่งเสริมให้ครู อาจารย์ และนักเรียน ได้รับการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร คือผู้บริหารควรจะมีความเข้าใจ มีความกรุณาเป็นพ้ืนฐานของจิต สงสารศิษย์เพราะ
ศิษย์อยู่ในภาวะมืด การสอนน้ันมุ่งช่วยศิษย์ให้พ้นจากความทุกข์ สําหรับประโยชน์ของจิตตะ คือ 
จิตตะทําให้ทราบความเป็นไปของงานอยู่เสมอ เม่ือมีปัญหาสามารถแก้ไขเหตุการณ์ได้ทันท่วงที  
ถ้าขาดจิตตะงานอาจเสียหายได้โดยไม่รู้ตัว หรือรู้ตัวเม่ือสายเกินแก้เสียแล้ว ผู้บริหารควรจะมีจิตตะ 
คือจิตตะความสนใจเอาใจใส่ในเรื่องราวข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่ตนกําลังพอใจใฝ่ศึกษา 
ซ่ึงได้จากการได้ยิน ได้ฟังจากกัลยาณมิตร คือครูบาอาจารย์ ผู้ที่ทรงคุณวุฒิท้ังทางตรงหรือผ่านทาง
ส่ือมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ การศึกษาจากหนังสือตําราต่างๆ ท้ังที่มีอยู่ในห้องสมุด 
ผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วจดจําเก็บข้อมูลเหล่าน้ีไว้ให้แม่นยําฝังใจ เม่ือได้ยินผู้ใดกล่าวถึงเรื่องนั้น ก็ระลึก
ได้ฉับพลัน สามารถเรียกความจํามาคุยสนทนากันได้อย่างติดปาก จิตตะนี้จะมีพลังมากเม่ือจิตใจอยู่ใน
ภาวะท่ีเป็นสมาธิ 
  ผู้บริหารควรจะมีจิตตะ คือใจที่จดจ่อและรับผิดชอบ เม่ือมีใจที่จดจ่อแล้วก็จะเกิดความ
รอบคอบ คําน้ีย่ิงใหญ่มากปัจจุบัน สังคมซับซ้อน มีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย แต่ละคนมีภาระหน้าท่ี  
ท่ีต้องทํามากมาย ไม่รู้จะทําอะไรก่อน เวลาอ่านหนังสือก็คิดถึงงานที่รับผิดชอบ เวลาอ่านทํางานก็คิด
ว่า ต้อง อ่านหนังสือ เ พ่ือ เต รียมตัวสอบ  ไ ม่สามารถมี จิตจดจ่ออ ยู่กับสิ่ ง ใดสิ่ งห น่ึงไ ด้นาน  
ผลคือทําอะไรก็ไม่ดีสักอย่างทําผิดๆ ถูกๆ อยู่อย่างน้ัน แต่ถ้ามีใจท่ีจดจ่อต่อสิ่งที่คิด ทํา และรับผิดชอบ

                                         
  ๒๙๑สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสุพรรณ มีบัวทอง, ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ ตะพานหิน, ๒๑ 
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แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการงานก็ตาม ทุกอย่างก็จะดีขึ้นไปเอง ก็จะมีความรอบรู้มากขึ้นเร่ือยๆ
ด้วยใจท่ีจดจ่อต้ังม่ันและใฝ่เรียนรู้ เม่ือมีความรอบรู้มากข้ึนก็จะเกิดความรอบคอบตามมา เม่ือมีความ
รอบคอบแล้วการตัดสินใจทําอะไรก็จะเกิดความผิดพลาดน้อย 
 
 ๔. วิมังสา การพิจารณา 
 ประเด็นคําถามว่า “วิมังสา: การศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ผู้บริหารมี
กลยุทธ์การทํางานอย่างไรบ้าง” ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อมูลสําคัญเพ่ือประโยชน์เป็นแนวทางในการ
ศึกษาวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 ๑) วิมังสา: การศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ผู้บริหารควรจะมีกลยุทธ์
การทํางาน การเรียนการสอนจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายด้าน ทุกสิ่งทุกอย่างเก่ียวข้อง
กับการเรียนการสอนมีส่วนส่งเสริมให้การสอนประสบผลสําเร็จได้ จัดเป็นองค์ประกอบของการเรียน
การสอนทั้งสิ้น องค์ประกอบของการเรียนการสอน ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนต้องเข้าใจวิธีการเรียนการ
สอนท่ีเหมาะสม นักเรียนมีความต้ังใจศึกษา หลักสูตรนักธรรมมีความเหมาะสม วิธีสอนของอาจารย์
ต้องสอดคล้องกับบริบทในการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ของการสอนชัดเจนตามกําหนดการ สื่อการ
เรียนการสอนทันสมัย และมีการประเมินผลตลอดเวลา๒๙๒ 
  ๒) วิมังสา: เม่ือปัญญาเป็นของยัดเยียดบังคับให้รับเอาไม่ได้ การเรียนการสอนจึงต้องใช้
วิธีแห่งปัญญา คือนักเรียนต้องเป็นอิสระในการใช้ความคิด การซักถาม โต้ตอบ สืบเสาะค้นหาความ
จริงต่างๆ ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ ระบบการศึกษาแบบนี้จึงมีการปฏิบัติอย่างกาลามสูตร ไม่มีการ
บังคับให้เช่ือ ความเช่ือในระบบการศึกษาน้ีเป็นความเช่ือหลักการ วิธีการ หรือสมมติฐานต่างๆ ท่ีได้
ต้ังขึ้น โดยมีเหตุผลรองรับเพียงพอแล้วว่าจะช่วยให้สามารถดําเนินไปสู่จุดหมายได้อย่างแท้จริง๒๙๓ 
  ๓) วิมังสา: การรู้จักจังหวะและโอกาส ผู้สอนต้องรู้จักใช้จังหวะและโอกาสให้เป็น
ประโยชน์ เม่ือยังไม่ถึงจังหวะ ไม่เป็นโอกาส เช่นนักเรียนยังไม่พร้อม ต้องมีความอดทน ไม่ชิงหักหาญ
หรือดึงดันทํา แต่ต้องต่ืนตัวอยู่เสมอ เม่ือถึงจังหวะหรือเป็นโอกาส ก็ต้องมีความฉับไวท่ีจะจับมาใช้ให้
เป็นประโยชน์ ไม่ปล่อยให้ผ่านเลยไป๒๙๔ 
  ๔) การจัดการศึกษาจะดีหรือไม่ประการใดขึ้นอยู่กับเจ้าสํานักเรียน คณะกรรมการ ครู 
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ีช่วยกันแบกภาระการศึกษาอย่างเต็มกําลัง อันเป็นการแสดงความกตัญญูต่อพระ
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ศาสนาและคณะสงฆ์ การจัดการศึกษาแผนกธรรมท่ีประสบปัญหามาก คือการจัดการศึกษาแผนก
ธรรม เพราะขาดแคลนบุคลากรทั้งครู อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นักเรียน และอ่ืนๆ อีกมากมายหลาย
ประการ ซ่ึงคณะสงฆ์จะต้องช่วยจัดการศึกษาแผนกธรรมโดยตรง เพราะการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
ความสําคัญอย่างย่ิง เพ่ือให้พระสงฆ์เจริญด้วยวิชาความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ๒๙๕ 
  ๕) ผู้บริหารมีกลยุทธ์การทํางานด้วยความหม่ันใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตราจตราหา
เหตุผลในสิ่งท่ีทําน้ันโดยมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอยู่เสมอ การท่ีคนเราใช้ปัญญาพิจารณาหม่ัน
ใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยคิดหาเหตุผลและสอบสวนเช่นน้ีย่อมช่วยรวม
จิตใจให้คอยกําหนดและติดตามเร่ืองท่ีพิจารณาอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ทั้งยังเป็นเหตุให้จิตแน่วแน่
แล่นไปดิ่งไปกับเรื่องท่ีพิจารณาน้ันโดยไม่ฟุ้งซ่าน ไม่วอกแวก เม่ือพิจารณาแล้วพบข้อบกพร่องของ
งานก็รีบแก้ไขทําให้ดีย่ิงขึ้น๒๙๖ 
 ๖) วิธีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาแผนกธรรม การตรวจข้อสอบมีแนวปฏิบัติ  
วิธีตรวจเป็นการตรวจให้คะแนน ข้อสอบทั้งหมด ๑๐ ข้อ แต่ะละข้อมี ๑๐ คะแนน กรรมการจะ
พิจารณาตรวจและให้คะแนนตามสมควร ถ้าไม่ถูกเลยให้ ๐ คะแนน ข้อใหญ่และข้อย่อยทุกข้อ  
จะตรวจและให้คะแนนข้อย่อยก่อนแล้วจึงนํามารวมเป็นคะแนนในข้อใหญ่น้ัน เม่ือตรวจครบ ๑๐ ข้อ
แล้วจะรวมคะแนนท้ังหมดท่ีมุมขวาบนทุกฉบับ เม่ือตรวจเสร็จแล้ว กรรมการจะลงช่ือกํากับที่มุมซ้าย
บนทุกฉบับ กรรมการตรวจและให้คะแนนจะมี ๒ รูป โดยจะตรวจและให้คะแนนตามความเห็น
ร่วมกันซ่ึงคะแนนสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ การให้คะแนน มีวิธีปฏิบัติ นักธรรมมีคะแนนเต็ม 
๔๐๐ คะแนน เป็นเกณฑ์ ทุกวิชาให้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เม่ือรวมคะแนนแล้วต้องได้ไม่ตํ่ากว่า 
๒๘๐ คะแนน จึงถือว่าสอบได้ ถ้าตํ่ากว่า ๒๘๐ คะแนน ถือว่าสอบตก แต่เม่ือตรวจคะแนนแต่ละวิชา
แล้วหากมีวิชาใดวิชาหน่ึงได้ตํ่ากว่า ๒๕ คะแนน แม้จะมีคะแนนรวมเกิน ๒๘๐ คะแนน ตามที่
กําหนดให้ถือว่าสอบตก ผู้สอบนักธรรมต้องสอบครบทั้ง ๔ วิชา ถ้าขาดสอบวิชาใดวิชาหน่ึง กรรมการ
จะไม่รับพิจารณาตรวจให้คะแนนและถือว่าสอบตก ถ้าตอบสับข้อให้หัก ๒ คะแนน หากตอบไม่หมด
ข้อก็ให้คะแนนไม่เต็มข้อ ถ้าผู้ตรวจเห็นว่าผิดมากจะให้คะแนน ๐ วิชาท่ีตอบต้องได้คะแนนทุกวิชาจึง
จะยอมรับรวมคะแนนให้ หากวิชาใดวิชาหน่ึงไม่ได้คะแนนเลยหรือได้ตํ่ากว่า ๒๕ คะแนน จะไม่รวม
คะแนนและปรับเป็นสอบตก๒๙๗ 

                                         
  ๒๙๕สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาอําพร อิทฺธิญาโณ, เลขานุการเจ้าคณะอําเภอทับคล้อ, ๒๑ มีนาคม 
๒๕๕๙.  
  ๒๙๖สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูวิลาสรัตนรังสี (สง่า รตนวณฺโณ), เจ้าคณะตําบลห้วยเกตุ, ๒๑ มีนาคม 
๒๕๕๙.  
  ๒๙๗สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ, อาจารย์ประจําสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙.  



 ๒๒๔ 

  ๗) ผู้บริหารมีกลยุทธ์การทํางานด้วยหลักการพิจารณาเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง สําหรับ
ประโยชน์ของวิมังสา คือวิมังสาช่วยทําให้งานไม่ผิดพลาด ทําให้มองเห็นลู่ทางท่ีจะทํางานได้ผลดี  
ถ้าขาดวิมังสาจะทํางานผิดๆ ถูกๆ เปลืองทุนเปลืองแรงเปลืองเวลา ทําใหโ้ง่เขลา๒๙๘ 
  ๘) ผู้บริหารมีกลยุทธ์การทํางานด้วยวิมังสา คือวิมังสาการศึกษาข้อมูลเรียกว่าสัญญา 
วิเคราะห์ ทดลองปฏิบัติ ค้นคว้าหาความจริง โดยวิเคราะห์ด้วยตนเอง จนเกิดความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องที่ตนกําลังสนใจอยู่อย่างลึกซ้ึง ผู้ที่เจริญในอิทธิบาท ๔ พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าจะมีอายุยืนนาน 
ผู้ใดก็ตามไม่เจริญในอิทธิบาท อย่าหวังเลยว่าจะประสบความสําเร็จในเรื่องที่ได้ต้ังจิตอธิษฐานต้ังใจ
ปรารถนาไว้๒๙๙ 
  ๙) ผู้บริหารมีกลยุทธ์ด้วยวิมังสา คือวิมังสาการทบทวนในส่ิงท่ีได้คิดได้ทํามา อันเกิดจาก 
การมีฉันทะ แล้วทําด้วยความมุ่งม่ัน อย่างใจจดใจจ่อและรับผิดชอบ โดยใช้วิจารณญาณอย่างรอบรู้
และรอบคอบ จึงนําไปสู่การทบทวนตัวเอง ทบทวนองค์กรหรือทบทวนขบวนการ ทบทวนในส่ิงท่ีได้
คิดสิ่งได้ทําผ่านมาว่าเกิดผลดีผลเสียอย่างไร ท้ังท่ีเป็นเรื่องส่วนตัวของเราเองและเป็นเร่ืองที่ร่วมคิด
ร่วมทํากับคนอ่ืน เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้ดีย่ิงขึ้น การทบทวนเรื่องราวจากภายในของตัวเองเป็นสิ่งสําคัญ
มากในยุคปัจจุบันที่ผู้คนเร่ิมสับสนวุ่นวายอย่างเข้มข้น ทบทวนความคิดเพ่ือตรวจสอบความคิดและ
การกระทําของเราว่า เราคิดหรือทําจากความคิดอะไร พร้อมกับถามตัวเองว่าเราคิดอย่างน้ันเพ่ืออะไร 
เราทําสิ่งน้ีเพ่ืออะไร เพ่ือความสุขของตัวเอง เพ่ือความสงบสุขของสังคม ซ่ึงจะทําให้เรารู้ว่าเราควรจะ
อยู่จุดไหนของสังคม เปลี่ยนแปลงตนอย่างไรไปสู่การสร้างสรรค์ตนเองและสังคมท่ีงดงาม๓๐๐ 
 สรุปได้ว่า ผู้บริหารมีวิมังสา คือวิมังสาการทบทวนในสิ่งที่ได้คิดได้ทํา อันเกิดจากฉันทะ 
แล้วทําด้วยความมุ่งม่ัน อย่างใจจดใจจ่อและรับผิดชอบ โดยใช้วิจารณญาณอย่างรอบรู้และรอบคอบ 
จึงนําไปสู่การทบทวนตัวเอง ทบทวนขบวนการ ทบทวนสิ่งที่ได้คิดสิ่งได้ทําผ่านมาว่าเกิดผลดีผลเสีย 
เพ่ือปรับปรุงปรับแก้ไขให้ดีย่ิงขึ้น การทบทวนเรื่องราวจากภายในของตัวเองเป็นสิ่งสําคัญมากในยุค
ปัจจุบัน ทบทวนความคิดเพ่ือตรวจสอบความคิดและการกระทํา การเรียนการสอนจะเกิดขึ้นได้ต้อง
อาศัยองค์ประกอบหลายด้าน ทุกสิ่งทุกอย่างเก่ียวข้องกับการเรียนการสอนมีส่วนส่งเสริมให้การสอน
ประสบผลสําเร็จได้ จัดเป็นองค์ประกอบของการเรียนการสอนท้ังสิ้น องค์ประกอบของการเรียนการ
สอน ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนต้องเข้าใจวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสม นักเรียนมีความต้ังใจศึกษา 
หลักสูตรนักธรรมมีความเหมาะสม วัตถุประสงค์ของการสอน และมีการประเมินผลตลอดเวลา 

                                         
  ๒๙๘สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.เลิศ มีช้าง, ผู้อํานวยการศูนย์บริหารการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น, ๒๑ 
มีนาคม ๒๕๕๙.  
  ๒๙๙สนทนากลุ่มเฉพาะ นางยุพาพิน ตาลเล้ียง, วัฒนธรรมประจําจังหวัดพิจิตร, ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙.  
  ๓๐๐สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสุพรรณ มีบัวทอง, ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ ตะพานหิน, ๒๑ 
มีนาคม ๒๕๕๙.  



 ๒๒๕ 

 ผู้สอนต้องรู้จักใช้จังหวะและโอกาสให้เป็นประโยชน์ เม่ือยังไม่ถึงจังหวะ ไม่เป็นโอกาส 
เช่นผู้เรียนยังไม่พร้อม ต้องมีความอดทน ไม่ชิงหักหาญหรือดึงดันทํา แต่ต้องต่ืนตัวอยู่เสมอ เม่ือถึง
จังหวะหรือเป็นโอกาส ก็ต้องมีความฉับไวท่ีจะจับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ไม่ปล่อยให้ผ่านเลยไป  
ใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ ตราจตราหาเหตุผลในสิ่งที่ทําน้ัน โดยมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอยู่
เสมอ การท่ีคนเราใช้ปัญญาพิจารณาหม่ันใคร่ครวญ ตรวจตราหาเหตุผลในเรื่องใดเรื่องหน่ึง โดยคิด
หาเหตุผลและสอบสวนเช่นนี้ ย่อมช่วยรวมจิตใจให้คอยกําหนดติดตามเรื่องท่ีพิจารณาอย่างใกล้ชิด
ตลอดเวลา พิจารณาเหตุปัจจัย สําหรับประโยชน์ของวิมังสา คือวิมังสาช่วยทําให้งานไม่ผิดพลาด  
ทําให้มองเห็นลู่ทางท่ีจะทํางานได้ผลดี ถ้าขาดวิมังสาจะทํางานผิดๆ ถูกๆ เปลืองทุน เปลืองแรง 
เปลืองเวลา ทําให้โง่เขลา คือวิมังสาการศึกษาข้อมูลเรียกว่า สัญญา วิเคราะห์ ทดลองปฏิบัติ ค้นคว้า
หาความจริง โดยวิเคราะห์ด้วยตนเอง จนเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ตนกําลังสนใจอยู่อย่างลึกซ้ึง 
 

๔.๕ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นศึกษาเชิงสํารวจ (Survey 
Research) ระดับความคิดเห็นของบุคลากร โดยใช้ข้อมูลสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)
กล่าวคือค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษา
พระปริยัติธรรม แผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ตามความคิดเห็นของบุคลากร กล่าวคือ 
ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัย ได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัย โดยการวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับขั้นตอน ซ่ึงมี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 
  ๑. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผลการวิเคราะห์สถานภาพท่ัวไปของบุคลากรในสํานักเรียน ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก
ธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร จําแนกตามตําแหน่งหน้าที่ อายุ การศึกษานักธรรม และการศึกษา
สามัญ มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี ๔.๑ แสดงจํานวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=๑๖๙) 

ท่ี ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน ร้อยละ 
๑ ตําแหน่งหน้าท่ี   
      ผู้บริหาร ๒๗ ๑๖.๐ 
      อาจารย์ ๗๙ ๔๖.๗ 



 ๒๒๖ 

ท่ี ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน ร้อยละ 
      เจ้าหน้าท่ี ๖๓ ๓๗.๓ 
๒ อายุ   
      ๒๐-๓๐ ปี ๕๙ ๓๔.๙ 
      ๓๑-๔๐ ปี ๖๔ ๓๗.๙ 
      ๔๑-๕๐ ปี ๒๖ ๑๕.๔ 
      ๕๑ ปีขึ้นไป ๒๐ ๑๑.๘ 
๓ การศึกษานักธรรม   
      ไม่มีนักธรรม  ๕๓ ๓๑.๔ 
      นักธรรมตรี ๗๔ ๔๓.๘ 
      นักธรรมโท ๑๗ ๑๐.๑ 
      นักธรรมเอก ๒๕ ๑๔.๘ 
๔ การศึกษาสามัญ   
      ตํ่ากว่าปริญาตรี  ๓๔ ๒๐.๑ 
      ปริญาตรี ๘๔ ๔๙.๗ 
      ปริญาโทขึ้นไป ๕๑ ๒๙.๖ 

   
  จากตารางที่ ๔.๑ พบว่า บุคลากรคือผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ จํานวน ๗๙ รูปหรือคน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๗ มีอายุ ๓๑-๔๐ ปี 
จํานวน ๖๔ รูปหรือคน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๙ การศึกษานักธรรม มีนักธรรมตรี จํานวน ๗๔ รูปหรือ
คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๘ การศึกษาสามัญ มีปริญาตรี จํานวน ๘๔ รูปหรือคน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๗ 
 
 ๒. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม 
  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม 
ตามความคิดเห็นของบุคลากร คือ ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวม
และรายด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการช้ีนํา และด้านการควบคุม  
มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๒ ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 

ตารางท่ี ๔.๑ แสดงจํานวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 



 ๒๒๗ 

ตารางท่ี ๔.๒ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อ 
   ความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม โดยภาพรวม (n=๑๖๙) 

ระดับความคิดเห็น ท่ี ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการ 
การศึกษาพระปริยัติธรรม โดยภาพรวม X  S.D. แปลผล 

๑ ด้านการวางแผน (Planning) ๓.๘๕ ๐.๖๗ มาก 
๒ ด้านการจัดองค์การ (Organizing) ๓.๙๘ ๐.๗๓ มาก 
๓ ด้านการช้ีนํา (Leading) ๔.๐๐ ๐.๖๙ มาก 
๔ ด้านการควบคุม (Controlling) ๔.๐๒ ๐.๗๐ มาก 

ค่าเฉล่ียภาพรวมทุกด้าน ๓.๙๖ ๐.๖๐ มาก 
  
  จากตารางที่ ๔.๒ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จใน
การจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อ
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน กล่าวคือด้านการวางแผน ด้านการจัด
องค์การ ด้านการช้ีนํา ด้านการควบคุม 
 
ตารางท่ี ๔.๓ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อ 
    ความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม ด้านการวางแผน (n=๑๖๙) 

ระดับความคิดเห็น ท่ี ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการ 
การศึกษาพระปริยัติธรรม ด้านการวางแผน X  S.D. แปลผล 

๑ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ได้มีการวางแผนบุคลากรเพ่ือการ
จัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ตามระดับชั้นหลักสูตร
และกฏระเบียบของคณะสงฆ์ 

๓.๗๓ ๑.๐๔ มาก 

๒ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีการกําหนดนโยบายการจัด
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ให้มีความชัดเจน 

๓.๘๘ ๐.๘๕ มาก 

๓ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีการกําหนดให้มีคณะกรรมการ
ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ตาม
นโยบายของแม่กองธรรมสนามหลวง 

๓.๙๑ ๐.๙๑ มาก 

๔ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีการเลือกวิธีปฏิบัติการแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคระยะสั้น และระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาแผนกธรรม ให้มีความสอดคล้องตามท่ีผู้บริหาร
ระดับสูงส่ังการลงมาตามลําดับขั้นตอน 

๔.๐๒ ๐.๗๘ มาก 



 ๒๒๘ 

ระดับความคิดเห็น ท่ี ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการ 
การศึกษาพระปริยัติธรรม ด้านการวางแผน X  S.D. แปลผล 

๕ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีการกําหนดทิศทางการศึกษา
พระปริยัติธรรม แผนกธรรมทั้งเชิงรับและเชิงรุกให้มีความ
ทันสมัย ให้เกิดประสิทธิภาพ 

๓.๗๒ ๐.๘๕ มาก 

ค่าเฉล่ียภาพรวมทุกข้อ ๓.๘๕ ๐.๖๗ มาก 
   
  จากตารางที่ ๔.๓ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จใน
การจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม ด้านการวางแผน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา
รายละเอียดแต่ละข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคดิเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 
ตารางท่ี ๔.๔ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อ 
    ความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม ด้านการจัดองค์การ (n=๑๖๙) 

ระดับความคิดเห็น ท่ี ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม ด้านการจัดองค์การ X  S.D. แปลผล 

๑ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ได้จัดทําโครงสร้างคณะกรรมการ
จัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ให้มีตําแหน่งหน้าท่ี
ตามวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน 

๔.๐๕ ๐.๙๓ มาก 

๒ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีการแต่งต้ังคณาจารย์ผู้สอนตาม
ระดับช้ันเรียน เช่น นักธรรมช้ันตรี นักธรรมช้ันโท และนักธรรม
ช้ันเอก ให้มีความสอดคล้องตามเกณฑ์ของมหาเถรสมาคม 

๔.๐๙ ๐.๙๐ มาก 

๓ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีบุคลากรเจ้าหน้าท่ีกํากับดูแล
การบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ให้มี
อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของคณะสงฆ์ 

๔.๐๑ ๐.๙๒ มาก 

๔ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีการจัดระบบกิจกรรมและ
บุคลากรให้มีความสัมพันธ์กันและมีระบบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์  

๔.๑๐ ๐.๘๑ มาก 

๕ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีการสนับสนุนทุนและรางวัล
การศึกษาแผนกธรรมแก่อาจารย์และนักเรียนดีเด่นในจังหวัด
พิจิตรเพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจ 

๓.๖๔ ๐.๙๕ มาก 

ค่าเฉล่ียภาพรวมทุกข้อ ๓.๙๘ ๐.๗๓ มาก 

ตารางท่ี ๔.๓ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (ต่อ) 



 ๒๒๙ 

 จากตารางที่ ๔.๔ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จใน
การจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม ด้านการองค์การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา
รายละเอียดแต่ละข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคดิเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ  
 
ตารางท่ี ๔.๕ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อ 
    ความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม ด้านการช้ีนํา (n=๑๖๙) 

ระดับความคิดเห็น ที ่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม ด้านการชี้นํา X  S.D. แปลผล 

๑ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีการประชุมบุคลากรด้าน
การศึกษาเพ่ือสอบถามสภาพปัญหาการทํางานในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกธรรมในพ้ืนท่ีการศึกษา 

๓.๙๘ ๐.๙๑ มาก 

๒ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีข้อตกลงร่วมกันเพ่ือกําหนด
ทิศทางการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามรายวิชา และกําหนด
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหาอุปสรรค 

๔.๑๑ ๐.๘๖ มาก 

๓ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีการมอบให้เกียรติคุณแก่
อาจารย์ผู้มีความต้ังใจสอนหนังสือ และนักเรียนท่ีต้ังใจเรียนและ
สอบได้ตามกฎระเบียบให้ได้รับทุนการศึกษาต่อ 

๔.๑๘ ๐.๘๑ มาก 

๔ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีบทลงโทษบุคลากรที่ไม่ต้ังใจ
ทํางาน และทํางานไม่ตรงเวลา ให้พักหยุดงานช่ัวคราว หรือ
โยกย้ายเปลี่ยนแปลงตําแหน่ง และมีการลงโทษร้ายแรงคือให้
ออกจากงาน 

๔.๐๕ ๐.๘๐ มาก 

๕ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีการลงโทษนักเรียนที่ประพฤติ
ทุจริตคอรัปช่ันในการสอบ ถ้ามีเหตุการณ์จับได้ต่อที่สาธารณะชน
ให้ปรับตก หรือตัดสิทธิในการเรียนการสอนตามกฎระเบียบของ
แม่กองธรรมสนามหลวงประกาศ 

๓.๖๘ ๑.๐๑ มาก 

ค่าเฉล่ียภาพรวมทุกข้อ ๔.๐๐ ๐.๖๙ มาก 
  
  จากตารางที่ ๔.๕ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จใน
การจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม ด้านการช้ีนํา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา
รายละเอียดแต่ละข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคดิเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 



 ๒๓๐ 

ตารางท่ี ๔.๖ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อ 
    ความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม ด้านการควบคุม (n=๑๖๙) 

ระดับความคิดเห็น ท่ี ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม ด้านการควบคุม X  S.D. แปลผล 

๑ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีคณะกรรมการตรวจสอบผล
การปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกธรรม 

๔.๐๙ ๐.๘๔ มาก 

๒ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีการกํากับดูแลพระสงฆ์ผู้มี
หน้าท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 
ให้มีการทํางานตามที่ได้กําหนดไว้ 

๔.๑๔ ๐.๙๒ มาก 

๓ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีการติดตามปัญหาอุปสรรคท่ีมี
ผลกระทบต่อการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม โดย
การรีบดําเนินการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทันที 

๓.๙๖ ๐.๙๕ มาก 

๔ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีการควบคุมระบบการทํางานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมให้มี
ความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎระเบียบ 

๔.๑๒ ๐.๘๓ มาก 

๕ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีการประเมินผลการทํางานท่ี
ผ่านมาว่า การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ได้
ผลผลิตตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

๓.๗๖ ๐.๙๙ มาก 

ค่าเฉล่ียภาพรวมทุกข้อ ๔.๐๒ ๐.๗๐ มาก 
  
  จากตารางที่ ๔.๖ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จใน
การจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม ด้านการควบคุม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา
รายละเอียดแต่ละข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคดิเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ  
 
 ๓. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม ตามหลัก
อิทธิบาท ๔ 
  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม 
ตามหลักอิทธิบาท ๔ ตามความคิดเห็นของบุคลากรคือผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักเรียนเป็น
ต้น ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ และ 
ด้านวิมังสา มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๗ ดังต่อไปน้ี 



 ๒๓๑ 

ตารางท่ี ๔.๗ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อ 
   ความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม โดยภาพรวม (n=๑๖๙) 

ระดับความคิดเห็น ท่ี ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการ 
การศึกษาพระปริยัติธรรม ตามหลักอิทธิบาท ๔ โดยภาพรวม 

X  S.D. แปลผล 
๑ ด้านฉันทะ: มีความพอใจ ๓.๙๓ ๐.๗๑ มาก 
๒ ด้านวิริยะ: มีความพยายาม ๔.๐๓ ๐.๗๒ มาก 
๓ ด้านจิตตะ: มีความต้ังใจ ๔.๐๔ ๐.๗๓ มาก 
๔ ด้านวิมังสา: การตรวจสอบ ๓.๙๑ ๐.๗๕ มาก 

ค่าเฉล่ียภาพรวมทุกด้าน ๓.๙๘ ๐.๖๖ มาก 
  
  จากตารางที่ ๔.๗ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จใน
การจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม ตามหลักอิทธิบาท ๔ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา
แต่ละด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน กล่าวคือด้านฉันทะ: มีความ
พอใจ ด้านวิริยะ: มีความพยายาม ด้านจิตตะ: มีความต้ังใจ และด้านวิมังสา: การตรวจสอบ 
 
ตารางท่ี ๔.๘ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อ 
    ความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม ด้านฉันทะ (n=๑๖๙) 

ระดับความคิดเห็น ท่ี ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการ 
การศึกษาพระปริยัติธรรม ตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้านฉันทะ X  S.D. แปลผล 

๑ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีการทุ่มเทใจปฏิบัติงานตาม
นโยบายของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ด้วยความ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม 

๓.๙๒ ๐.๙๔ มาก 

๒ อาจารย์ มีความพอใจหน้าที่การงานด้วยการสอนนักเรียนโดยไม่
กลัวความเน่ือยยากลําบาก ทํางานด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
ไม่ย้อท้อต่อคําติเตียน และการตําหนิโทษต่างๆ 

๔.๐๓ ๐.๘๘ มาก 

๓ เม่ือมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นกับอาจารย์และนักเรียนในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกธรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตร ผู้บริหารได้ลงไป
แก้ไขปัญหาให้ความสะดวกทันที 

๓.๘๓ ๐.๙๐ มาก 

๔ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีการเตรียมความพร้อมทุกด้าน
เพ่ือการจัดการท่ีเกี่ยวข้องกับการอํานวยการเรียนการสอนแก่
อาจารย์ และนักเรียนเป็นต้นในพ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตร 

๔.๓๑ ๐.๙๖ มาก 



 ๒๓๒ 

ระดับความคิดเห็น ท่ี ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการ 
การศึกษาพระปริยัติธรรม ตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้านฉันทะ X  S.D. แปลผล 

๕ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีการส่ง เสริมบุคลากรให้
ปฏิบัติงานในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมให้มีความ
รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด 

๓.๕๓ ๑.๐๔ มาก 

ค่าเฉล่ียภาพรวมทุกข้อ ๓.๙๓ ๐.๗๑ มาก 
  
  จากตารางที่ ๔.๘ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จใน
การจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม ตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้านฉันทะ: มีความพอใจ โดยผลรวมอยู่ใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 
ตารางท่ี ๔.๙ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อ 
    ความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม ด้านวิริยะ (n=๑๖๙) 

ระดับความคิดเห็น ท่ี ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม  
ตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้านวิริยะ 

X  S.D. แปลผล 
๑ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีความขยันหม่ันเพียรทํางานการ

จัดการศึกษาแผนกธรรมด้วยความอดทนตามนโยบายแม่กองธรรม
สนามหลวง 

๔.๐๕ ๐.๘๕ มาก 

๒ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีความมุ่งหม่ันในการจัดการศึกษา
พระปริยัติธรรมให้เกิดความสอดคล้องตามกฎระเบียบของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษา
หลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 

๔.๐๓ ๐.๘๒ มาก 

๓ อาจารย์มีความปรารถนาดีต่อลูกศิษย์ด้วยการสอนหนังสือแก่
นักเรียนอย่างต่อเน่ือง และมีการทดสอบนักเรียนด้วยการให้ทํา
การบ้านส่งอย่างต่อเน่ือง 

๔.๐๗ ๐.๘๗ มาก 

๔ เจ้าหน้าท่ีประจําโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมในจังหวัดพิจิ
จร มีการดําเนินการเข้า ออก ตรงเวลา และมีการดูแลรักษาวัสดุ
อุปกรณ์ด้วยความระมัดระวัง 

๓.๙๗ ๐.๘๑ มาก 

๕ นักเรียนทุกรูป มีสัมมาปฏิบัติ เคารพครูบาอาจารย์ผู้สอน มาเรียน
ตรงเวลา เลิกเรียนตรงเวลา และมาสอบตามกําหนดการของแม่
กองธรรมสนามหลวง 

๔.๐๑ ๐.๘๒ มาก 

ตารางท่ี ๔.๘ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (ต่อ) 



 ๒๓๓ 

ระดับความคิดเห็น ท่ี ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม  
ตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้านวิริยะ 

X  S.D. แปลผล 
ค่าเฉล่ียภาพรวมทุกข้อ ๔.๐๓ ๐.๗๒ มาก 

   
  จากตารางที่ ๔.๙ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จใน
การจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม ตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้านวิริยะ: มีความพยายาม โดยผลรวมอยู่
ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ทุกข้อ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๐ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
      ความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม ด้านจิตตะ (n=๑๖๙) 

ระดับความคิดเห็น ท่ี ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม ตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้านจิตตะ X  S.D. แปลผล 

๑ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีความต้ังใจทํางานตรงเวลา 
มีการส่งเสริมการจัดการศึกษาแผนกธรรม ด้วยความเป็นผู้
เสียสละเพ่ือส่วนรวม 

๔.๐๐ ๐.๘๓ มาก 

๒ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีความเข้าใจสภาพการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาวัตถุนิยมส่งผลกระทบต่อการจัด
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมในจังหวัดพิจิตรมีจํานวน
นักเรียนน้อยลง 

๓.๙๐ ๐.๘๘ มาก 

๓ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีความเข้าใจถึงจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และปัญหาอุปสรรคการจัดการศึกษาแผนกธรรมในพ้ืนที่
จังหวัดพิจิตร ท่ีปรากฎอยู่ในสภาพปัจจุบันนี้อย่างดี 

๔.๑๐ ๐.๙๒ มาก 

๔ อาจารย์ผู้สอน มีความต้ังใจสอนนักเรียนให้ได้รับความรู้หลักพุทธ
ธรรมเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล  

๔.๑๔ ๐.๘๙ มาก 

๕ นั ก เ รี ยนทุ ก รู ป มี ความรู้  มี ค วาม เ ข้ า ใ จหลั ก พุทธธรรม 
เพ่ือประโยชน์ในการนํามาบูรณาการหรือการประยุกต์ใช้กับการ
ดํารงชีวิตให้เป็นคนดีในสังคมต่อไป  

๔.๐๙ ๐.๘๒ มาก 

ค่าเฉล่ียภาพรวมทุกข้อ ๔.๐๔ ๐.๗๓ มาก 
    
 

ตารางท่ี ๔.๙ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (ต่อ) 



 ๒๓๔ 

  จากตารางที่ ๔.๑๐ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จใน
การจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม ตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้านจิตตะ: มีความต้ังใจ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ทุกข้อ  
 
ตารางท่ี ๔.๑๑ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
      ความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม ด้านวิมังสา (n=๑๖๙) 

ระดับความคิดเห็น ท่ี ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม ตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้านวิมังสา X  S.D. แปลผล 

๑ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีหน้าที่พิจารณาถึงการส่งเสริม
ความรู้ ความสามารถให้นักเรียนมีวิชาการพัฒนาสติปัญญาให้
เป็นคนดีในสังคม 

๓.๙๕ ๐.๙๔ มาก 

๒ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีการแต่งต้ังคณะกรรมการมา
กํากับดูแลวิธีการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีเทคนิคการสอนที่
ทันสมัยและมีความเหมาะสมกับนักเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตร 

๔.๐๒ ๐.๘๖ มาก 

๓ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีตรวจสอบความพร้อมของ
บุคลากรในสํานักเรียนให้มีการโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงตําแหน่ง
หน้าที่ให้มีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของแต่ละ
บุคคล  

๓.๙๒ ๐.๙๒ มาก 

๔ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีการพิจารณาตําแหน่งอาจาย์
ผู้สอนแผนกธรรม ให้มีโอกาสได้เลื่อนยศตําแหน่งตามอายุพรรษา
การทํางานให้เหมาะสมกับวุฒิการศึกษา 

๔.๐๑ ๐.๘๗ มาก 

๕ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีการตราจสอบวิธีการจัด
การศึกษาแผนกธรรมใ ห้ มีการพัฒนาการสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีแม่กองธรรมสนามหลวงได้
กําหนดไว้ 

๓.๖๖ ๑.๐๗ มาก 

ค่าเฉล่ียภาพรวมทุกข้อ ๓.๙๑ ๐.๗๕ มาก 
   
  จากตารางที่ ๔.๑๑ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จใน
การจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม ตามหลักอิทธิบาท ๔ ด้านวิมังสา: การตรวจสอบ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก



 ๒๓๕ 

ทุกข้อ 
 สรุปได้ว่า ผลการวิจัยเชิงปริมาณดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน กล่าวคือด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการช้ีนํา ด้านการควบคุม นอกจากนี้ผลการ
การวิจัยยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือต้องส่งเสริมการศึกษา 
ให้มาก  
   ผลการวิเคราะห์ความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม ตามหลักอิทธิบาท 
๔ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาแต่ละด้านพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน กล่าวคือด้านฉันทะ: มีความพอใจ ด้านวิริยะ: มีความ
พยายาม ด้านจิตตะ: มีความต้ังใจ และด้านวิมังสา: การตรวจสอบ 
  ดังน้ัน ผู้บริหารสมควรจะพิจารณากําหนดปัจจัยท้ังบุคลากร การงบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ และการจัดการให้มีการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ เพ่ือส่งเสริมการศึกษาวิชา
พระพุทธศาสนาให้แก่พระภิกษุ สามเณร และบุคคลท่ัวไป ได้ศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างสมบูรณ์
ต่อเนื่อง ซ่ึงผลการวิจัยครั้งนี้เป็นการสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ เพ่ือส่งเสริม
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารการศึกษาพระปริยัติธรรมให้มีความเหมาะสมสืบต่อไป 
นอกจากน้ี ยังส่งเสริมการศึกษาพุทธศาสตร์ การสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ม่ันคงอยู่ถาวรใน
จังหวัดพิจิตรตลอดไปสิ้นกาลนาน 
 

๔.๖ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 งานวิจัยเร่ือง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม 
แผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร” ผู้วิจัย ได้ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพทั่วไปและปัญหา
อุปสรรคการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
พระปริยัติธรรม แผนกธรรม ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร การสนทนากลุ่มเฉพาะ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
เป็นต้น จึงได้กล่าวสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ดังต่อไปนี้ 



 ๒๓๖ 

 
แผนภาพท่ี ๔.๑ การจัดการเพ่ือส่งเสริมการศึกษาแผนกธรรม 

 
  จากแผนภาพที่ ๔.๑ การจัดการเพ่ือส่งเสริมการศึกษาแผนกธรรม ผู้วิจัยสามารถกล่าว
สรุปโดยสังเขปซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 ๑. ด้านการวางแผน การวางแผนเพ่ือส่งเสริมการศึกษาแผนกธรรม ปัจจัยท่ีสนับสนุน
การเรียนการสอน ตัวปัจจัยท่ีสนับสนุนต่อการจัดการเรียนการสอนประกอบด้วยคน ได้แก่ บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลในสถานศึกษาที่ร่วมกันทํางาน เงิน ได้แก่ งบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุนทุกๆ ส่วนของ
สถานศึกษา วัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้และเทคโนโลยีต่างๆ การจัดการ ได้แก่ การบริหารงาน
ของสถานศึกษาที่นําโดยผู้บริหารและทีมงาน ผู้บริหารต้องมีการวางแผนการบริหารการศึกษา  
การวางแผนข้ึนอยู่กับว่าบุคคลน้ันเป็นผู้บริหารระดับใด หากเป็นผู้บริหารระดับหน่วยบังคับบัญชาของ
โรงเรียนก็ต้องวางแผนพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของหน่วยงาน หากเป็นผู้บริหารโรงเรียนก็ต้องวาง
แผนการบริหารการศึกษาของโรงเรียน ขั้นตอนของการวางแผนต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยละเอียด
รอบคอบ เพ่ือให้แผนที่วางไว้สมบูรณ์และดีท่ีสุด ถ้าการวางแผนดีมีประสิทธิภาพแล้วจะทําให้การ
ดําเนินกิจกรรมประสบผลสําเร็จ ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 
 ๒. ด้านการจัดองค์การ ผู้บริหารควรจะกําหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกและ
สายบังคับบัญชาภายในองค์การ มีการแบ่งงานกันทําและการกระจายภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ

ด้านการช้ีนํา/ภาวะผู้นํา 
๑. จัดประชุมตามกฎระเบียบสํานักเรียน 
๒. ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานอ่ืนๆ 
๓. นําเสนอให้แม่กองสนามหลวงทราบผลงาน 
๔. จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม 
๕. ส่งเสริมวิธีการเรียนการสอนให้มากข้ึน 

ด้านการวางแผน 
๑. กํากับดูแลนโยบาย/โครงการ/อ่ืนๆ 
๒. ปฏิบัติงานตามคําส่ัง/กฎระเบียบ 
๓. เน้นการสอนและจัดกิจกรรม 
๔. กําหนดแผนพัฒนาบุคลากรในสํานักเรียน 
๕. กําหนดแผนพัฒนางบประมาณและอ่ืนๆ 

ด้านการควบคุม/กํากับดูแล 
๑. กํากับดูแลท้ังอาจารย์และเจ้าหน้าท่ี 
๒. ติดตามผลและการใช้จ่ายงบประมาณ 
๓. สนับสนุนการก่อสร้างและการซ่อมแซม 
๔. อํานวยการตามแผนและนโยบายแม่กองฯ 
๕. ควบคุมการสอนวัดผลและประเมินผล 

ด้านการจัดองค์การ 
๑. คณะผู้บริหารสํานักเรียนจังหวัดพิจิตร 
๒. คณะอาจารย์ สอนนักธรรมชั้นตรี โทและเอก 
๓. คณะเจ้าหน้าท่ีประจําสํานักเรียน 
๔. นักเรียนและนักศึกษาท่ัวไป 
๕. กลุ่มผู้ให้การสนับสนุนทุนทรัพย์ 

การจัดการเพื่อส่งเสริมการศึกษาแผนกธรรม 
ของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร 



 ๒๓๗ 

เฉพาะด้าน มีการจัดตําแหน่งหน้าท่ีการงานของบุคลากร การสรรหาบุคลากรใหม่ๆ บุคลากรสํารอง
งาน การพัฒนาบุคลากร และการใช้บุคลากรให้เหมาะสมกับภาระหน้าท่ีการงาน การจัดองค์การเพ่ือ
การศึกษาแผนกธรรม ผู้บริหารควรจะกําหนดคณะกรรมการมาดูแลด้วยวิธีการกําหนดเป็น
คณะกรรมการบริหาร เช่น ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ ท้ังบรรพชิตและ
คฤหัสถ์ กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
คือรับทราบผลงาน ให้คําปรึกษาแนะนําและความเห็นชอบตามแผนงานโครงการที่จะดําเนินการ
ต่อไป ช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคการบริหารงาน จัดหาทุนส่งเสริมการดําเนินงานให้พัฒนาย่ิงขึ้น 
 ๓. ด้านการชี้นํา ผู้บริหารควรมีการช้ีนําบุคลากรให้รู้ความสําคัญกับงานนักธรรม ท้ังครู 
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ผู้รับผิดชอบงานแต่ละหน่วยงานให้เข้าใจวิธีการทํางานท้ังเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ มีการติดตามผลการเรียนการสอน ส่งเสริมความพร้อมเพรียงกัน สนับสนุนการเรียนการสอน 
การสอบธรรมสนามหลวงทุกปีการศึกษา คือการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม แบ่งการศึกษา
ออกเป็น ๒ ฝ่าย คือฝ่ายนักธรรมเป็นการจัดการศึกษาสําหรับพระภิกษุ สามเณร แบ่งการศึกษา
ออกเป็น ๓ ระดับ คือนักธรรมช้ันตรี นักธรรมชั้นโท และนักธรรมช้ันเอก สําหรับฝ่ายธรรมศึกษา เป็น
การจัดการศึกษาสําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป แบ่งการศึกษาออกเป็น ๓ ระดับ 
คือ ธรรมศึกษาช้ันตรี ธรรมศึกษาช่ันโท และธรรมศึกษาช้ันเอก สําหรับหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม แผนกธรรม กําหนดให้เรียน ๔ วิชาประกอบด้วย วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม วิชาธรรม วิชา
พุทธประวัติ วิชาวินัย 
 ๔. ด้านการควบคุม การกํากับดูแลการศึกษาแผนกธรรมผู้บริหารควรจะมีระบบการช่วย
ให้ผู้เรียนยอมรับและพัฒนาตนเอง มีความเข้าใจตนเอง ยอมรับความรู้สึกของตนเอง มีความเช่ือม่ัน
ในตนเองว่าเป็นคนมีคุณค่า ให้คําปรึกษาในด้านการเรียน การวางแผนชีวิต และแนวทางการพัฒนา
ตนเองสู่อาชีพ ช่วยให้ผู้เรียนต้ังจุดหมายในชีวิตตามสภาพความเป็นจริง ช่วยให้ผู้เรียนมีวุฒิภาวะ รู้จัก
ข้อดีข้อเสียของตนเอง กระตุ้นให้ผู้เรียนกล้าเผชิญปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ
ลีลาการเรียนรู้ของตนเอง เข้าใจกระบวนการเรียนรู้ และรู้วิธีการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้อยู่เสมอ 
ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองประเมินตนเอง และทบทวนการปฏิบัติเพ่ือ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอ เป็นกัลยาณมิตรกับผู้เรียน เพ่ือนครู และบุคลากรในโรงเรียน ครู อาจารย์
ควรจัดการบริหารงานวิชาการให้สมดุล เกื้อกูลส่งเสริมซ่ึงกันและกัน และที่สําคัญคือไม่เน้นงานด้านใด
ด้านหน่ึงเพียงด้านเดียว หรือหลายด้านจนละเลยงานวิชาการ ท้ังนี้เพราะข้อผูกพันของโรงเรียนท่ีมีต่อ
สังคมก็คือจัดการศึกษาให้แก่เด็ก มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  



 ๒๓๘ 

 
แผนภาพที่ ๔.๒ ปัจจัยสําคัญเพ่ือส่งเสริมการศึกษาแผนกธรรม 

 
  จากแผนภาพที่ ๔.๒ ปัจจัยสําคัญเพ่ือส่งเสริมการศึกษาแผนกธรรม ผู้วิจัยสามารถกล่าว
สรุปโดยสังเขปซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 ๑. ด้านบุคลากร บุคลากรคือผู้บริหารควรจะต้องกําหนดกรอบและดําเนินการสรรหา
บุคคลและการรักษาบุคคลไว้ เพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือ ส่งเสริมขวัญและกําลังใจ ความซ่ือสัตย์ต่อ
ภาระหน้าท่ีการงาน การประสานงานทุกฝ่าย สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางศาสนาทุกระดับทุก
ประเภทให้มีคุณภาพทั่วถึงและต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้บริหารสถาบันศาสนามีความรู้ความเข้าใจ  
การดําเนินศาสนกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้บุคลากรทางศาสนาและวิทยากรทางศาสนามีความรู้
ความเข้าใจในศาสนธรรมที่แท้จริง เพ่ือนําไปเผยแผ่ พัฒนาจิตใจของประชาชน และพัฒนาสังคมโดย
ส่วนรวม ให้ประชาชนผู้อุปถัมภ์กิจการศาสนามีความรู้ความเข้าใจและมีบทบาทหน้าท่ีเหมาะสมใน
การสนับสนุนกิจการศาสนา ส่งเสริม สนับสนุน การฝึกอบรมครู อาจารย์ และวิทยากรทางศาสนา 
เพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอนศาสนาธรรมในสถานศึกษาอย่างกว้างขวาง 
 ๒. ด้านงบประมาณ การเงินมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการเรียนการสอน การบริหาร
การศึกษาเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินสําหรับการดําเนินงาน เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน
ของครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เช่น อัตราค่าจ้างครู อาจารย์ประจํา อาจารย์พิเศษ บุคลากร

ด้านวัสดุอุปกรณ ์
๑. ดูแลรักษาเอกสารและตําราเรียน 
๒. เก็บรักษาโต๊ะตู้ เก้าอ้ี และเคร่ืองใช้ 
๓. รักษาความสะอาดท้ังห้องเรียน ห้องครัว 
๔. ดูแลรักษาต้นไม้และปลูกต้นไม้ 
๕. ท่ีจอดรถและบริเวณสํานักเรียน 

ด้านบุคลากร 
๑. ส่งเสริมขวัญและกําลังใจด้วยเทคนิค 
๒. สนับสนุนการฝึกอบรมแก่อาจารย์ 
๓. สงเคราะห์อาจารย์และญาติๆ เม่ือมีเหตุฯ 
๔. ไม่สบาย เจ็บไข้ได้ป่วย ช่วยรักษาพยายาล 
๕. อนุญาตให้ลา หรือหยุดได้ตามกฎระเบียบ 

ด้านการจัดการ 
๑. จัดทีมงานให้พร้อมท้ังอาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
๒. จัดชั้นเรียนให้พร้อมทั้งชั้นตรี โทและเอก 
๓. จัดอาจารย์ให้พร้อมท้ังชั้นตรี โทและเอก 
๔. จัดสรรงบประมาณให้พร้อมตามอัตราจ้าง 
๕. จัดหาเจ้าภาพให้พร้อมล่วงหน้า 

ด้านงบประมาณ 
๑. จัดงบประมาณให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าท่ี 
๒. มีทุนแก่นักเรียนและนักศึกษาท่ัวไป 
๓. จัดหาเจ้าภาพสนับสนุนงบประมาณ 
๔. แจกทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษา 
๕. สํารองงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่ออนาคต 

ปัจจัยสําคัญเพือ่ส่งเสริมการศึกษาแผนกธรรม 
ของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร 



 ๒๓๙ 

เจ้าหน้าท่ีทุกแผนก ทุกหน่วยในโรงเรียนพระปริยัติธรรม รวมถึงการจัดซ้ือจัดจ้าง การซ่อมบํารุงรักษา
วัสดุอุปกรณ์เพ่ือการศึกษา ค่านํ้าประปา ค่าไฟฟ้า ค่ารักษาความสะอาดและอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการเรียนการสอนอย่างมากมายหลายประการ การบริหารงบประมาณ เป็นการบริหาร
การเงินและดําเนินการต่างๆ เพ่ือให้ได้เงินมาใช้จ่าย การวางแผนเกี่ยวกับการเงิน การจ่ายและการ
ควบคุมเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามระเบียบและหลักเกณฑ์ การบริหาร
งบประมาณ เป็นการบริหารท่ีเกี่ยวข้องกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการควบคุม
เงนิของโรงเรียน  
 ๓. ด้านวัสดุอุปกรณ์ ส่งเสริมสื่ออุปกรณ์การศึกษาที่จําเป็น เช่น หนังสือแบบเรียน ตํารา
เรียน คู่มือประกอบการศึกษา เครื่องใช้สอยภายในสํานักเรียน และอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา
แผนกธรรม ซ่ึงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก ตลอดทั้งมีบุคลากรเข้ามาดูแล
รักษาวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีอยู่อย่างเหมาะสม ตามนโยบายของหลักสูตรทั้งนักธรรมตรี โทและเอก ส่งเสริม
ให้มีการผลิตตําราหรือคู่มือประกอบการเรียนให้มากขึ้น สื่ออุปกรณ์ประกอบการ สอนจัดสรร
งบประมาณในการสนับสนุนส่งเสริมจัดทําและพัฒนาสื่อให้น่าสนใจ และใช้อย่างแพร่หลาย 
 ๔. ด้านการจัดการ ผู้บริหาร ส่งเสริมการศึกษาแผนกธรรม เช่น การส่งเสริมการศึกษา
แก่เด็ก และเยาวชนในพ้ืนที่จัดหวัดพิจิตรตามนโยบายของแม่กองธรรมสนามหลวง โดยการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรอย่างท่ัวถึงทุกโรงเรียน จัดการสอบธรรมสนามหลวงตามกําหนดการ  
เน้นให้กระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารโรงเรียนต้องดําเนินงานโดยร่วมกับบุคลากร
ของโรงเรียน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในโรงเรียน เช่น บุคลากร เงิน วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานท่ี  
โดยดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดในกฎระเบียบ เทคนิคการทํางาน ตลอดจนการใช้เวลา
ในช่วงปีการศึกษาหนึ่งๆ และการบริหารโรงเรียนต้องมีการใช้ทรัพยากรให้เหมาะสม คุ้มค่าและ
ปรากฏผลงานคือผลการศึกษาที่ปรากฏแก่นักเรียนได้ผลดี และเป็นไปตามหลักสูตร ส่งเสริมปัจจัย
เพ่ือการเรียนการสอนให้เกิดผลกับการเรียนการสอน  
 



 ๒๔๐ 

 
แผนภาพที่ ๔.๓ หลักอิทธิบาทเพ่ือส่งเสริมการศึกษาแผนกธรรม 

 
  จากแผนภาพที่ ๔.๓ หลักอิทธิบาทเพ่ือส่งเสริมการศึกษาแผนกธรรม ผู้วิจัยสามารถ
กล่าวสรุปโดยสังเขปซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ๑. ฉันทะ ความพอใจรับผิดชอบ ผู้บริหารควรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนธรรม
ศึกษาทั้งบุคคล การเงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ โดยเน้นนักเรียนมีศีลธรรม กตัญญูต่อสถาบัน 
ต่อครอบครัว ต่อตัวเอง ควรจะดําเนินการตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ ครูต้องมีความรู้และ
ประสบการณ์ ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร  
 ๒. วิริยะ ความเพียรพยายาม ผู้บริหารควรสนับสนุนให้นักเรียนได้ศึกษาวิชาธรรมะให้
มากขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจวิชาการทางธรรมะและทางโลก เม่ือนักเรียนมี
ความรู้ เป็นคนดีในสังคม นักเรียนย่อมมีความม่ันใจตนเอง สามารถนําหลักธรรมะไปปรับใช้ในชีวิต
หน้าท่ีการงานได้อย่างมีคุณภาพ ผู้บริหารมีวิริยะคือความเพียรพยายาม ส่งเสริมการศึกษาแผนกธรรม
ให้มีความเหมาะสมตามกฎระเบียบ ควรมีคณะกรรมการเข้ามากํากับดูแลวิธีการทํางานต่างๆ  
ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือส่งเสริมการบริหารทําให้งานบรรลุเป้าหมาย  
 ๓. จิตตะ ความตั้งใจ ผู้บริหารต้องมีความต้ังใจทําหน้าท่ีของตนให้สมบูรณ์ เม่ือได้รับ
มอบหมายงานแล้วก็ควรจะพยายามทํางานให้ประสบความสําเร็จ คือทํางานอย่างเต็มท่ี เท่าท่ีความรู้

ด้านจิตตะ คือความเข้าใจการเรยีนการสอน 
๑. กระตุ้นเตือนให้เกิดศรัทธา 
๒. สร้างความเข้าให้ตรงกัน 
๓. บอกกล่าวให้เจ้าหน้าท่ีทํางาน 
๔. บอกกล่าวให้นักเรียนตั้งใจเรียน 
๕. สร้างสะพานบุญเพื่อการศึกษานักธรรม 

ด้านฉันทะ คือความพอใจภาระหน้าท่ีการงาน 
๑. ส่งเสริมการเรียนแผนกธรรมทุกโครงการ 
๒. จัดกิจกรรมอ่ืนๆ สนับสนุนการศึกษา 
๓. แก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เกิดความชัดเจน 
๔. ส่งเสริมการเรียนการสอนเต็มที่ 
๕. การศึกษาธรรมะมีความสําคัญอย่างย่ิง 

ด้านวิมังสา คือการพิจารณากระบวนเรียนการสอน 
๑. รักษากฎระเบียบตามที่ปรากฎ 
๒. ประชุม ขอความคิดเห็น 
๓. สร้างทีมงานเพ่ือทํางานถวายเป็นพุทธบูชา 
๔. ส่งเสริมวิชาการแก่อาจารย์และนักเรียน 
๕. ส่งเสริมทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา 

ด้านวิริยะ คือความเพียรพยายาม 
๑. ส่งเสริมการศึกษาแผนกธรรม 
๒. กําหนดวัตถุประสงค์ 
๓. สร้างแรงจูงใจแก่นักเรียนและอาจารย์ 
๔. อํานวยความสะดวก 
๕. จัดเตรียมสถานที่อบรม และสอบ 

หลักอิทธิบาทเพ่ือส่งเสริมการศึกษาแผนกธรรม 
ของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร 



 ๒๔๑ 

ความสามารถจะทําได้ เพ่ือส่งเสริมและผลักดันภาระกิจการเรียนการสอนธรรมศึกษาตาม
วัตถุประสงค์และนโยบายควรจะต้องพิจารณากระบวนการสอนให้ดีทั้งกระทู้ ธรรมะ พุทธะ และวินัย 
ลดความซํ้าซ้อนเวลาเรียน ช่ัวโมงสอน ส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมกับ
สภาพปัจจุบัน  
 ๔. วิมังสา การพิจารณา ผู้บริหารท่ีประสบความสําเร็จต้องสามารถคาดคะเนการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างถูกต้อง และสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง แนวคิดเกี่ยวกับ
การบริหารน้ัน จะครอบคลุมถึงหน้าท่ีในการบริหารอันประกอบด้วยการวางแผน การจัดองค์การ  
การมอบหมายงาน และการควบคุม นอกจากน้ีองค์ประกอบที่สําคัญของการบริหารจะประกอบด้วย
วัตถุประสงค์ท่ีแน่นอน คือการแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณา ควรปรับปรุงอยู่เสมอ ควรจะ
ดําเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ท่ีจําเป็นในการสอบ เช่น เคร่ืองพิมพ์ คอมพิวเตอร์ 
และอํานวยความสะดวก 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๔ องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย 

แนวทางแก้ไขปญัหาอุปสรรค 
การจัดการศกึษาพระปริยัติธรรม 

แผนกธรรม 

การวางแผน 
การจัดองค์การ 
การช้ีนํา/ภาวะผู้นํา 
การควบคุม/กํากับดูแล 

ฉันทะ คือความพอใจ 
วิริยะ ความเพียรพยายาม 
จิตตะ ความตั้งใจทํางาน 
วิมังสา การพิจารณาการงาน บุคลากร/อาจารย์/เจ้าหน้าท่ี 

งบประมาณและการเงิน 
วัสดุอุปกรณ์/อาคารสถานท่ี 
การจัดการ/โครงการ/นโยบาย 

 

สหการบูรณการ 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการ 
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 

ของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร 

หลักพุทธธรรมเพื่อ
ส่งเสริมการศึกษา 

แผนกธรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเพื่อ
ส่งเสริมการศึกษา 

แผนกธรรม 

ผู้บริหารการศึกษา 
ครู/อาจารย์/เจ้าหน้าท่ี 

นักเรียน/นักศึกษา 



บทท่ี ๕ 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 งานวิจัยเร่ือง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม 
แผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร” ผู้วิจัย ได้ศึกษาวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สําหรับ
งานวิจัยเชิงคุณภาพ ได้ศึกษาเอกสาร สัมภาษณ์เชิงลึก และสนทนากลุ่มเฉพาะ ส่วนงานวิจัยเชิง
ปริมาณ ได้ศึกษาเชิงสํารวจ โดยใช้สถิติพรรณนาคือค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ดังนั้น ผู้วิจัย สามารถกล่าวสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ตามลําดับ
ขั้นตอน ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย      
  ๕.๒ อภิปรายผล 
  ๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก
ธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ผู้วิจัย สามารถกล่าวสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ (๑) เพ่ือศึกษา
สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม (๒) เพ่ือศึกษาหลักพุทธ
ธรรม แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม (๓) เพ่ือศึกษา
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัด
พิจิตร ซ่ึงมีผลสรุปดังต่อไปน้ี 
  ๕.๑.๑ สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 
 การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ด้านบุคลากร คนปัจจัยตัวแรกท่ีส่งผลต่อ
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ด้านงบประมาณ เป็นปัจจัยตัวท่ีสองท่ีส่งผลต่อการเรียนการสอน
เช่นเดียวกัน ด้านวัสดุอุปกรณ์ เป็นปัจจัยตัวท่ีสามที่ส่งผลต่อการเรียนการสอน และด้านการจัดการ 
เป็นปัจจัยตัวที่สี่ที่มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการเรียนการสอนให้ประสบความสําเร็จ 
  ๑. ด้านบุคลากร คือผู้บริหารต้องกําหนดกรอบและดําเนินการสรรหาบุคคลและการ
รักษาบุคคลไว้ ส่งเสริมขวัญและกําลังใจ การประสานงานทุกฝ่าย สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทุก
ระดับให้มีคุณภาพ เพ่ือให้การดําเนินศาสนกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการฝึกอบรมอาจารย์ 
สาเหตุสําคัญคืออาจารย์สอนไม่เพียงพอ ใช้ระบบพ่ีสอนน้อง อาจารย์ขาดความรู้ความเข้าใจ 
ขาดประสบการณ์ ไม่สามารถประยุกต์ใช้กับสภาพจริง ขาดการศึกษาอบรม ขาดขวัญและกําลังใจ 



 ๒๔๓ 

ผู้สอนควรจะเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ มีคุณวุฒิ มีประสบการณ์ เพ่ือสามารถเช่ือมโยงเหตุการณ์
ในปัจจุบัน เปรียบเทียบ อธิบาย และประยุกต์ใช้ และควรอบรมวิชาครู พัฒนาเทคนิควิธีการเรียนการ
สอนเพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าใจ ผู้สอนเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญในการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติ
ธรรม ผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนและเป็นผู้กําหนดบรรยากาศการเรียนการสอนแต่ละครั้ง 
ถ้าสํานักศาสนศึกษามีผู้สอนที่มีคุณภาพ ผลของการเรียนการสอนก็จะมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนเป็น
บุคลากรและเป็นปัจจัยสําคัญในการเรียนการสอน สํานักเรียนจะมีคุณภาพหรือไม่ดูท่ีจํานวนผู้เรียน
และจํานวนผู้สอบได้แต่ละปี 
 ๒. ด้านงบประมาณ การเงินมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เช่น อัตราค่าจ้างอาจารย์ประจํา อาจารย์
พิเศษ บุคลากรเจ้าหน้าที่ทุกแผนก ทุกหน่วยในโรงเรียนพระปริยัติธรรม รวมถึงการจัดซ้ือจัดจ้าง 
การซ่อมบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ ค่านํ้าประปา ค่าไฟฟ้า ค่ารักษาความสะอาดและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการเรียนการสอน การบริหารงบประมาณ เป็นการบริหารการเงินและดําเนินการต่างๆ 
เพ่ือให้ได้เงินมาใช้จ่าย การวางแผนเกี่ยวกับการเงิน การจ่ายและการควบคุมเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ การบริหารงบประมาณ เป็นการบริหารท่ี
เกี่ยวข้องกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการควบคุมเงินของโรงเรียน งบประมาณ
การเงินเป็นปัจจัยตัวที่ส่งผลต่อการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม เพ่ือให้การดําเนินงานในเรื่องการ
จัดสรรเป็นเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมให้ได้สัดส่วนที่ได้ผลตอบแทนที่ดีท่ีสุด รวมท้ังการจัดสรรเงิน
เพ่ือเป็นค่าตอบแทน เพ่ือช่วยสนับสนุนการทํางานได้อย่างราบรื่น ประสบความสําเร็จและบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 ๓. ด้านวัสดุอุปกรณ์ ขาดวัสดุอุปกรณ์เพ่ือส่งเสริมการศึกษานักธรรม คือสื่ออุปกรณ์
การศึกษาที่จําเป็น เช่น หนังสือแบบเรียน ตําราเรียน คู่มือประกอบการศึกษา เครื่องใช้สอยภายใน
สํานักเรียนและอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาแผนกธรรม ซ่ึงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต้องใช้งบประมาณ
จํานวนมาก ตลอดท้ังมีบุคลากรเข้ามาดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม จึงจะส่งผลดีต่อการเรียน
การสอนตามนโยบายหลักสูตรท้ังนักธรรมตรี โทและเอก ควรส่งเสริมให้มีการผลิตตําราหรือคู่มือ
ประกอบการเรียนให้มากขึ้น สื่ออุปกรณ์ประกอบการสอนมีน้อยหรือแทบไม่มี ควรจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนส่งเสริมจัดทําและพัฒนาสื่อให้น่าสนใจ อาคารสถานที่มักใช้ศาลาการเปรียญ ซ่ึงมักมีเสียง
รบกวนและบรรยากาศไม่เอ้ือต่อการเรียน คับแคบ ไม่ปลอดโปร่ง แสงสว่างไม่เพียงพอ ควรมีสถานท่ี
เรียนเป็นเอกเทศ จัดเป็นห้องเรียนเฉพาะเป็นสัดส่วน จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอท้ังภายในและ
ภายนอก มีบรรยากาศและส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ การบริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์หลายอย่าง เช่น อาคารสถานที่ ห้องเรียน โต๊ะตู้ เก้าอ้ี หนังสือ สื่อการ
เรียนการสอน ดินสอ ปากกา เครื่องเขียน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้น เครื่องถ่ายเอกสาร กระดาษ 



 ๒๔๔ 

สมุด เครื่องใช้ในสํานักงาน และอ่ืนๆ รวมทั้งค่าไฟฟ้า ค่าน้ําประปา ค่าคนงานรักษาความสะอาด 
ค่าช่างซ่อมแซมบํารุงรักษาและอื่นๆ อีกมากมายหลายประการ ซ่ึงเป็นภาระของผู้บริหารและ
คณะกรรมการจะต้องแก้ไขปัญหาการขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์เพ่ือส่งเสริมการศึกษาอย่างโยนิโส
มนสิการ สิ่งแวดล้อมคือทุกสิ่งทุกอย่างท่ีอยู่ในรอบตัวเราทั้งทางกายภาพและสังคม ท่ีมีผลกระทบต่อ
ชีวิตทั้งทางกายและจิตใจและมีความเกี่ยวพันกันอย่างแยกไม่ออก ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีอยู่รอบตัวเราที่เป็น
ส่ิงที่มีชีวิตและสิ่งท่ีไม่มีชีวิตท้ังท่ีมองเห็นได้และมองเห็นไม่ได้ ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีมีอิทธิพลในการดํารงชีวิต
อยู่ด้วยกัน การบริหารสภาพแวดล้อม คือป้องกันไม่ให้สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติถูกทําลาย 
โรงเรียนจํานวนมากมีสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติดีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศ ภูมิทัศน์ ดิน 
นํ้า ต้นไม้และพืช สภาพธรรมชาติยังไม่ถูกทําลาย มลพิษด้านต่างๆ ยังอยู่ในระดับท่ีไม่เป็นอันตราย 
 ๔. ด้านการจัดการ ผู้บริหารส่งเสริมการศึกษาแผนกธรรม เช่น การส่งเสริมการศึกษา
แก่เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร ตามนโยบายแม่กองธรรมสนามหลวง โดยการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรอย่างท่ัวถึงทุกโรงเรียน จัดการสอบธรรมสนามหลวงตามกําหนดการ เน้นให้
กระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ สําหรับจุดอ่อนในการดําเนินการมาจากหลายส่วนคือท้ัง
ภายในโรงเรียนขาดบุคลากรทั้งครู อาจารย์ เจ้าหน้าท่ีและอ่ืนๆ อีกหลายประการที่เกี่ยวข้องกับ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เม่ือบุคลากรเริ่มมีจํานวนน้อยลงๆ ก็ทําให้การเรียนการสอนต้อง
ปรับกลยุทธ์ใหม่ให้สอดคล้องกับปัจจุบัน เม่ือเป็นเช่นนั้นส่งผลให้บุคคลท่ีจะบวชเรียนเหมือนแต่ก่อน
น้ันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงปริมาณและเชิงปฏิบัติการ สําหรับการดําเนินการในเร่ืองน้ีสํานักเรียน
ก็ได้ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง เน้นความเป็นปัจจุบันคือการส่งเสริมนโยบายที่เบ้ืองบนเสนอ คือ
ให้แต่ละอําเภอจัดให้มีการเรียนการสอนนักธรรมประจําจังหวัดพิจิตร ตามหลักสูตรนักธรรม สิ่งสําคัญ
ท่ีผู้บริหารขอความอนุเคราะห์ คือ ช่วยติดตามและช่วยเหลือ สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน
ตลอดเวลา  
 ๕.๑.๒ หลักพุทธธรรม แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม แผนกธรรม 
 หลักพุทธธรรมท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ อิทธิบาท ๔ คือฉันทะ ความพอใจในการทํางานด้วย
ความรับผิดชอบ วิริยะ ความเพียรพยายามด้วยความอดทน จิตตะ ความเข้าใจสภาพแวดล้อมการ
เรียนการสอน วิมังสา การพิจารณากระบวนการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม แนวคิดท่ี
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศิลปะการทํางานให้สําเร็จโดยอาศัยบุคคลอ่ืน เช่น การวางแผน การจัดองค์การ 
การช้ีนํา และการควบคุมท้ังคน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ สําหรับทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
หน้าท่ีการบริหาร เช่น การวางแผน การจัดองค์การ การช้ีนํา และการควบคุม สําหรับทฤษฎีระบบ
การบริหาร ได้แก่ ปัจจัยนําเข้าบุคลากร การงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ กระบวนการ
วางแผน การจัดองค์การ การช้ีนํา และการควบคุม ผลผลิตได้แก่นักเรียน ผลกําไร บริการ ความพอใจ 
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และบุคลากรในสํานักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม  
 ๕.๑.๓ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก
ธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร 
 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก
ธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ผลการศึกษาวิจัยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
  ๑. ด้านการวางแผน การวางแผนเพ่ือส่งเสริมการศึกษาแผนกธรรม ปัจจัยท่ีสนับสนุน
การเรียนการสอน ตัวปัจจัยท่ีสนับสนุนต่อการจัดการเรียนการสอนประกอบด้วยคน ได้แก่ บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลในสถานศึกษาที่ร่วมกันทํางาน เงิน ได้แก่ งบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุนทุกๆ ส่วนของ
สถานศึกษา วัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้และเทคโนโลยีต่างๆ การจัดการ ได้แก่ การบริหารงาน
ของสถานศึกษาที่นําโดยผู้บริหารและทีมงาน ผู้บริหารต้องมีการวางแผนการบริหารการศึกษา 
การวางแผนข้ึนอยู่กับว่าบุคคลน้ันเป็นผู้บริหารระดับใด หากเป็นผู้บริหารระดับหน่วยบังคับบัญชาของ
โรงเรียนก็ต้องวางแผนพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของหน่วยงาน หากเป็นผู้บริหารโรงเรียนก็ต้องวาง
แผนการบริหารการศึกษาโรงเรียน ขั้นตอนของการวางแผนต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยละเอียด
รอบคอบ เพ่ือให้แผนที่วางไว้สมบูรณ์และดีท่ีสุด ถ้าการวางแผนดีมีประสิทธิภาพแล้วจะทําให้การ
ดําเนินกิจกรรมประสบผลสําเร็จ ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 
เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้สามารถศึกษาพระธรรมวินัยได้สะดวกและทั่วถึง อันจะเป็นพ้ืนฐานนําไปสู่
สัมมาปฏิบัติ ตลอดจนเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไป ปัจจุบันการศึกษาแผนกธรรมเน้น
การพัฒนาศาสนทายาทให้มีความรู้มีคุณภาพ สามารถดํารงพระพุทธศาสนาไว้ ถือว่าเป็นภาระกิจของ
คณะสงฆ์ส่วนหนึ่งท่ีสําคัญย่ิงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  คือ  สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง  กองพุทธศาสนศึกษา  และสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ การวางแผนพัฒนาการศึกษาทั้งระยะส้ัน ระยะปานกลาง และระยะยาว  
ซ่ึงการศึกษาแผนกธรรมน้ีแบ่งออกเป็น ๓ ช้ัน คือนักธรรมช้ันตรี โท และเอก 
 ๒. ด้านการจัดองค์การ ผู้บริหารควรกําหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกและสาย
บังคับบัญชา การสั่งการ การแบ่งงานกันทํา การกระจายภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ การจัดตําแหน่ง
หน้าท่ีการงาน การสรรหาบุคลากรใหม่ๆ บุคลากรสํารองงาน การพัฒนาบุคลากร การใช้บุคลากรให้
เหมาะสมกับภาระหน้าท่ีการงาน การจัดองค์การเพ่ือการศึกษาแผนกธรรม ผู้บริหารควรจะกําหนด
คณะกรรมการมาดูแลด้วยวิธีการกําหนดเป็นคณะกรรมการบริหาร เช่น ประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ กรรมการ ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ กรรมการและเลขานุการ กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ คือ รับทราบผลงาน ให้คําปรึกษาแนะนําและ
ความเห็นชอบตามแผนงานโครงการที่จะดําเนินการต่อไป ช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคการบริหารงาน 
จัดหาทุนส่งเสริมการดําเนินงานให้พัฒนาย่ิงขึ้น 
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 การจัดองค์การเพ่ือการศึกษาแผนกธรรมก็ควรจะทําตามลําดับขั้นตอน ท้ังด้านบุคลากร 
การเงิน อาคารสถานท่ี และวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินงานท่ีปฏิบัติต่อๆ กันมา การจัดโครงสร้าง 
ได้แก่ การสร้างรูปแบบระบบการบริหารให้เหมาะสมเป็นไปตามเป้าหมาย โครงสร้างจึงถือว่าเป็นส่วน
สําคัญอีกส่วนหนึ่งในการสร้างความสําเร็จให้แก่การบริหาร การจัดระบบงาน ได้แก่ การจัดการ
บริหารต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีระบบและเป็นระเบียบ เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนในการดําเนินงานและ
เป็นการง่ายแก่การตรวจสอบ การจัดกิจกรรม ได้แก่ การสร้างรูปแบบในเชิงปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
การบริหารงาน เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ บุคลากร ได้แก่ บุคคลผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือผู้สนับสนุน การเลือกบุคคลให้เหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถ เป็นสิ่งท่ีควรตระหนักอย่างย่ิง เพราะการบริหารงานจะสําเร็จหรือไม่ส่วนน้ี
นับว่าเป็นส่วนสําคัญ ดังนั้น จึงควรเลือกใช้บุคคลให้เหมาะสม เสริมทักษะ ได้แก่ การสร้างความรู้
เพ่ิมเติมแก่บุคลากรท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ 
 ๓. ด้านการช้ีนํา ผู้บริหารควรจะมีการชี้นําบุคลากรให้รู้ความสําคัญกับงานนักธรรม 
ท้ังอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ผู้รับผิดชอบงานแต่ละหน่วยงานให้เข้าใจวิธีการทํางานท้ังเชิงปริมาณและ 
เชิงคุณภาพ การติดตามผลการเรียนการสอน ส่งเสริมความพร้อมเพรียงกัน สนับสนุนการเรียนการ
สอน การสอบธรรมสนามหลวงทุกปีการศึกษา คือ การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม  
แบ่งการศึกษาออกเป็น ๒ ฝ่าย คือฝ่ายนักธรรมเป็นการจัดการศึกษาสําหรับพระภิกษุ สามเณร และ
แบ่งการศึกษาออกเป็น ๓ ระดับ คือนักธรรมช้ันตรี นักธรรมช้ันโท และนักธรรมช้ันเอก สําหรับฝ่าย
ธรรมศึกษาเป็นการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป แบ่งการศึกษา
ออกเป็น ๓ ระดับ คือ ธรรมศึกษาช้ันตรี ธรรมศึกษาช้ันโท และธรรมศึกษาช้ันเอก สําหรับหลักสูตร
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม กําหนดให้เรียน ๔ วิชาประกอบด้วย วิชาเรียงความแก้กระทู้
ธรรม วิชาธรรม วิชาพุทธประวัติ วิชาวินัย 
 การช้ีนําก็คือการมอบหมายงานและการสั่งงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ แต่ถ้าพิจารณา
ในความหมายที่กว้าง หน้าท่ีของการอํานวยการจะรวมถึงกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องอีกหลายอย่าง 
กล่าวคือก่อนท่ีผู้บังคับบัญชาส่ังงาน การตัดสินใจเสียก่อนและเม่ือมอบงานให้ไปแล้ว ถ้าหาก
ผู้ใต้บังคับบัญชาทําไม่ได้ก็จะต้องมีการสอนหรือแนะนําและตรวจดูผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนคอยชักจูงหรือกระตุ้นและนําผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ รวมทั้งมีมนุษยสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสารท่ีดีด้วย หน้าที่ของการช้ีนําจึงหมายรวมถึง
การตัดสินใจหรือการวินิจฉัยสั่งการ การสอนหรือแนะนําและตรวจดูแล  
 ๔. ด้านการควบคุม ผู้บริหารควรกํากับดูแลบุคลากร การเงิน อาคารสถานที่โรงเรียน
พระปริยัติธรรม วัสดุอุปกรณ์ภายในสํานักงาน และการจัดการเป็นต้น ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
แผนกธรรม ติดตามผลการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพงานต่างๆ ท้ังนี้หากผลงานใดผิด
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ไปจากท่ีคิด ผู้บริหารก็จะแก้ไขและปรับให้ทํางานกับเข้าสู่ภาวะท่ีมีประสิทธิภาพอีกครั้ง และโดยที่
การควบคุมน้ีจะอยู่ในขั้นตอนของการปฏิบัติโดยบุคคลฝ่ายต่างๆ การประเมินผลเพื่อพิจารณา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอย่างใดอย่างหน่ึงแล้วตัดสินออกมาว่า ตํ่ากว่าเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์ 
หรือเก่ง ปานกลาง หรืออ่อนแค่ไหน แบ่งออกเป็นการประเมินผล เพ่ือตัดสินผลการเรียนการสอบ
ปลายภาค เพ่ือพิจารณาให้ระดับคะแนนหรือการให้สอบได้หรือสอบตก การประเมินผลเพ่ือปรับปรุง
การเรียนการสอน เพ่ือทราบพ้ืนฐานของนักเรียน  
 การศึกษาหลักพุทธธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 
ผลการศึกษาวิจัยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  ๑. ฉันทะ ความพอใจรับผิดชอบ ผู้บริหารควรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนธรรม
ศึกษาท้ังบุคคล การเงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ เน้นนักเรียนมีศีลธรรม กตัญญูต่อสถาบัน 
ต่อครอบครัว ต่อตัวเอง ผู้บริหารควรจะมีวิสัยทัศน์ คือ บริหารงานกับคน ส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธี
สอนแบบใหม่ เช่น วิธีสอนแบบแก้ไขปัญหา วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทํากิจกรรม วิธีสอนแบบอภิปราย 
และวิธีสอนแบบศูนย์การเรียนเป็นต้น ท้ังน้ีเพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม คือด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านเจตคติ สอนให้นักเรียนรู้จักคิด ให้คิดเป็น ทําเป็น และ
แก้ไขปัญหาได้ เพราะอาจารย์ยึดนักเรียนเป็นสําคัญ นักเรียนมีโอกาสแสดงออกและปฏิบัติการจริง
มากขึ้น นักเรียนได้เรียนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป ผู้สอนต้องมีการสอนดีคือต้อง
เตรียมการสอนมาดี ต้องเตรียมกระบวนการต่างๆ การเรียนการสอนมาเรียบร้อย ต้องมีการเร้าใจ 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ต้องให้ผู้เรียนได้แสดงออกให้มากท่ีสุด อาจารย์ต้องมีความรู้และ
ประสบการณ์ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเช่ือม่ัน ผู้บริหารต้องมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสําคัญ
ของหลักสูตร ต้องเข้าใจถึงความสําคัญตามธรรมชาติ ลักษณะเฉพาะขอบข่ายสาระท้ังในด้านความรู้
ด้านทักษะกระบวนการบริหาร 
 ๒. วิริยะ ความเพียรพยายาม ผู้บริหารควรสนับสนุนให้นักเรียนได้ศึกษาวิชาธรรมะให้
มากขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจวิชาการทางธรรมะ เม่ือนักเรียนมีความรู้ เป็นคนดี
ในสังคม นักเรียนย่อมมีความม่ันใจตนเอง สามารถนําหลักธรรมะไปปรับใช้ในชีวิตหน้าท่ีการงานได้
อย่างมีคุณภาพ ผู้บริหารมีวิริยะคือความเพียรพยายาม ส่งเสริมการศึกษาแผนกธรรมให้มีความ
เหมาะสมตามกฎระเบียบ ควรจะมีคณะกรรมการเข้ามากํากับดูแลวิธีการทํางานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
เพ่ือส่งเสริมการบริหารงาน ควรจะสนับสนุนและส่งเสริมขวัญและกําลังใจแก่อาจารย์ท่ีมีความ
ปรารถนาดีต่อนักเรียน จัดการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมอาจารย์ประจําการ หรือ
สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสมัครเรียน เพ่ือเพ่ิมพูนวิทยฐานะตามหลักสูตร เพ่ือจะได้นํา
ความรู้ใหม่ๆ เพ่ืออบรมและสั่งสอนนักเรียน เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
 



 ๒๔๘ 

 ๓. จิตตะ ความตั้งใจ ผู้บริหารต้องมีความต้ังใจทําหน้าท่ีของตนให้สมบูรณ์ เม่ือได้รับ
มอบหมายงานแล้วก็ควรจะพยายามทํางานให้ประสบความสําเร็จ คือทํางานอย่างเต็มท่ี เท่าท่ีความรู้
ความสามารถจะทําได้ เพ่ือส่งเสริมและผลักดันภาระกิจการเรียนการสอนธรรมศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน แนะนําให้
นักเรียนเข้าใจวิธีการเรียนการสอน การนําวิชาการไปประยุกต์ใช้กับชีวิตความเป็นอยู่ด้วยความไม่
ประมาท ควรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่ ผู้สอน ผู้บริหารหลักสูตร และทรัพยากร เอกสาร  
ส่ือวัสดุอุปกรณ์ นวัตกรรม/เทคโนโลยี อาคารสถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวก ชุมชน เครือข่ายท่ี
ให้การสนับสนุน เช่น ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นต้น ผู้บริหารควรพิจารณากิจกรรม
การเรียนการสอนขั้นตอนการปฏิบัติ เป็นกิจกรรมหลักของการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้วัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ กิจกรรมในข้ันตอนน้ีจัดได้หลายรูปแบบ เช่น กิจกรรมการอภิปราย 
กิจกรรมการบรรยาย กิจกรรมการอ่าน กิจกรรมการสังเกต และการจดบันทึก กิจกรรมการค้นคว้าใน
ห้องสมุด กิจกรรมการทดลอง กิจกรรมการแสดงแบบต่างๆ และกิจกรรมการค้นคว้ารายงาน ส่งเสริม
การฝึกอบรม คือการช่วยสอนหรือฝึกให้บุคคลหรือองค์กรสามารถท่ีจะทําการควบคุมดําเนินการการ
ประเมินตนเองให้ได้ เป็นการฝึกให้ทําการประเมินภายในองค์กร และประเมินผลเพ่ือพัฒนาตนเอง
ต่อไป การช้ีช่องทางสว่างคือการขจัดความไม่ชัดเจนในเป้าหมายของบุคคลหรือองค์กร เหมือนเป็น
การช้ีทางสว่างเก่ียวกับการประเมินให้กับองค์กรหรือบุคคล 
 ๔. วิมังสา การพิจารณา การมอบหมายงานและการควบคุม นอกจากนี้องค์ประกอบท่ี
สําคัญของการบริหารจะประกอบด้วยวัตถุประสงค์ที่แน่นอน คือการแต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนมา
พิจารณาปรับปรุงอยู่เสมอ การปรับปรุงเทคนิคและวิธีสอนให้เหมาะสมกับเน้ือหา วัตถุประสงค์ของ
บทเรียนตลอดจนตัวของผู้เรียนเอง ผู้ทําหน้าที่สอนต้องมีบุคลิกภาพดี มีการแสดงออกทางกายและ
ความคิดท่ีดี เช่น มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพมีร่างกายท่ีแข็งแรงการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย เป็นคนมีเหตุมี
ผลและมีกิริยาท่าทางที่เหมาะสม และผู้สอนยังต้องมีสมรรถภาพในด้านวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถ
ในการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนได้เหมาะสมกับผู้เรยีนแต่ละคน มีความรู้ในเน้ือหาวิชาท่ีสอน
และเข้าใจหลักสูตรเป็นอย่างดี ควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คิดหาเทคนิควิธีการที่จะ
ช่วยเหลือผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเต็มความสามารถ ควรจะดําเนินการจัดหา
วัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือเครื่องไม้ท่ีจําเป็นในการสอบ เช่น เครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ และอํานวยความ
สะดวก โดยการจัดการฝึกอบรมการประชุมปฏิบัติการด้านเทคนิคการออกข้อสอบ การให้คะแนน 
การประเมินผลข้อสอบ 
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๕.๒ อภิปรายผล 
 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก
ธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างท้ังผู้บริหาร อาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สําหรับประเด็นในการอภิปรายผล ผู้วิจัยจําแนกเป็นรายด้าน 
คือด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการช้ีนํา และด้านการควบคุม เม่ือพิจารณารายละเอียด
โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายละเอียดแต่ละด้านแล้ว
พบว่า กลุ่มตัวอย่างท้ังผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จ
ในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร อยู่ในระดับมาก 
ดังน้ัน ผู้วิจัย สามารถกล่าวการอภิปรายผลแต่ละประเด็นสําคัญๆ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ด้านการวางแผน คือการวางแผนเป็นการคิดเตรียมการแก้ไขปัญหาไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้การ
ทํางานมีจุดหมายในอนาคต เป็นการก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลา ไม่หยุดอยู่กับที่ ช่วยให้งานพัฒนาอยู่
เสมอ การวางแผนเป็นการปฏิบัติงานอย่างมีแบบแผน มีระบบขั้นตอน ระยะเวลา สถานท่ี เป้าหมายท่ี
กําหนดไว้อย่างชัดเจน สะดวกในการดําเนินงาน สามารถวัดความสําเร็จ ตรวจสอบ ประเมินผลได้ 
การวางแผน สามารถท่ีจะปรับปรุงแก้ไขได้ทันทีในกรณีท่ีมีปัญหาเกิดขึ้น การวางแผน สามารถใช้เป็น
เครื่องมือช่วยให้ผู้บริหาร ผู้คุมนโยบายในระดับต่างๆ สามารถวินิจฉัย ตัดสินใจได้อย่างมีหลักเกณฑ์
และถูกต้อง การวางแผนทําให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและได้ผลอย่างคุ้มค่า เพราะหลักใน
การวางแผน ต้องคํานึงถึงการระดมทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัดมาดําเนินการตามความจําเป็น
ก่อนหลังได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการและทางเลือกที่ ดี ท่ีสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พระมหาอํานาจ ปวฑฺฒโน ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม” 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ (๑) เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาอุปสรรคการจัดการการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม (๒ ) เ พ่ือการบูรณาการหลักพุทธธรรมสําหรับการจัดการการศึกษาพระปริ ยั ติธรรม 
(๓) เพ่ือนําเสนอการพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม ผลการวิจัยพบว่า๑ 
  ๑. สภาพการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมในปัจจุบัน พระสังฆาธิการได้ดําเนินการ
พัฒนารูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อการบูรณาการท่ีเหมาะสมกับการศึกษาพระปริยัติธรรมให้
มีความสอดคล้องตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ตลอดจนถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสํานักเรียน 
เพ่ือส่งเสริมการสร้างทรัพยากรบุคคล คือพระภิกษุ สามเณร ผู้เป็นศาสนทายาทสืบทอดอายุ
พระพุทธศาสนาในอนาคต นอกจากน้ัน ปัญหาอุปสรรคการจัดการเพ่ือการบูรณาการท่ีไม่เหมาะสม

                                         
  ๑พระมหาอํานาจ ปวฑฺฒโน, “การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม”, วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
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กับการศึกษาพระปริยัติธรรมในปัจจุบัน สาเหตุสําคัญมาจากวิสัยทัศน์ไม่ชัดเจน พันธกิจไม่เหมาะสม 
กระบวนการจัดการภายในสํานักเรียนไม่ชัดเจน เช่น การบริหารบุคคล การบริหารการเงิน 
การบริหารวัสดุอุปกรณ์ และการจัดการเป็นต้น 
  ๒ .  การบูรณาการหลักพุทธธรรมสําหรับการจัดการการศึกษาพระปริ ยั ติธรรม 
ตามหลักการจัดการประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารบุคคล การอํานวยการ 
และการควบคุมเป็นต้น ตามหลักอิทธิบาท ๔ ประกอบด้วยฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสาเป็นต้น 
ตามหลักสาราณียธรรม ๖ ประกอบด้วย เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม สาธารณ
โภคี สีลสามัญญตา และทิฏฐิสามัญญตาเป็นต้น 
  ๓. นําเสนอการพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม ผลการแจก
แบบสอบถามแก่บุคลากรกลุ่มตัวอย่างพบว่า ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน มีความ
คิดเห็นต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เม่ือพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักเรียน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนา
รูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม แต่ละด้านอยู่ในระดับปานกลาง คือ ตามหลักการ
จัดการประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารบุคคล การอํานวยการ และการควบคุม
เป็นต้น ตามหลักอิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสาเป็นต้น 
  ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลักซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นต่อการพัฒนา
รูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม แต่ละด้านอยู่ในระดับปานกลาง คือการวางแผน การจัด
องค์การ การอํานวยการ และการควบคุมเป็นต้น ส่วนด้านการบริหารบุคคล ผู้ทรงคุณวุฒิมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยกล่าวถึงการบริหารบุคคลว่า สํานักเรียนขาดแคลนนักเรียนทุกช้ัน
ประโยค ต้ังแต่ประโยค ๑-๒ จนถึงประโยค ป.ธ.๙ และขาดแคลนอาจารย์ผู้สอนทุกช้ันประโยค
เช่นเดียวกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระพิศาลศึกษากร (สุดใจ ยโสธโร) ได้วิจัยเรื่อง 
“การบริหารจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาตามหลักธรรมาภิบาล” การวิจัยคร้ังน้ี
มีวัตถุประสงค์ (๑) เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปและปัญหาอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนการกุศลของ
วัด (๒) เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎี และหลักธรรมาภิบาลท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโรงเรียนการ
กุศลของวัด (๓) เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ผลการวิจัยพบว่า๒ 
                                         
  ๒พระพิศาลศึกษากร (สุดใจ ยโสธโร), “การบริหารจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
ตามหลักธรรมาภิบาล”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



 ๒๕๑ 

 ๑. สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนการกุศลของวัด ได้แก่ 
ด้านบุคลากร ผู้บริหารและครูขาดวิสัยทัศน์ในการเรียนการสอน ครูผู้สอนไม่มีความชํานาญ  
ขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง ขาดความชํานาญเฉพาะด้าน ด้านงบประมาณ โรงเรียน
ได้รับเงินอุดหนุนล่าช้า ได้เงินอุดหนุนในปริมาณน้อย ด้านวัสดุอุปกรณ์ ภายในสํานักงานไม่เพียงพอ 
ขาดสภาพคล่องตัวเพราะไม่มีเงินงบประมาณจัดซ้ือ ขาดการเตรียมการท่ีดี นักเรียนท่ีย้ายมาใหม่ไม่มี
คอมพิวเตอร์ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ด้านการจัดการ 
ขาดแคลนครู อาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขาดแคลนครูเพราะการตัดอัตราการบรรจุครูใหม่
และลูกจ้าง ทําให้มีครูใหม่มาทดแทนไม่เพียงพอ  
 ๒. แนวคิดทฤษฎี และหลักธรรมาภิบาลท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโรงเรียนการ
กุศลของวัด คือแนวคิดการบริหารจัดการโรงเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการศึกษาเล่าเรียน
ให้แก่เด็กและเยาวชน ซ่ึงเป็นการจัดกิจกรรมที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง และได้รับการสนับสนุน 
ส่งเสริมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ส่วนทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโรงเรียน ได้แก่ ทฤษฎี
ระบบเน้นการบริหารระบบ เป็นการสร้างประสิทธิภาพให้เกิดแก่องค์การ และการบริหารจัดการ
โรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลประกอบด้วยหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมี
ส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า  
 ๓ .  การบริหารจัดการโรง เรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาตามหลัก 
ธรรมาภิบาลประกอบด้วย ด้านการบริหารวิชาการ ผู้บริหารทําหน้าท่ีในการกํากับดูแลบุคลากร
ภายในโรงเรียนให้มีการพัฒนาวิชาการเรียนการสอนให้ทันสมัย ตามหลักสูตร เน้นเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการกําหนด ด้านการบริหารงบประมาณ ผู้บริหารกํากับดูแลเจ้าหน้าท่ีการเงินงบประมาณ
ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรทั้ งครู ลูกจ้าง เน้นการเบิก การจ่ายเงินตามอัตราท่ีกําหนด 
ด้านการบริหารบุคคล ผู้บริหารกํากับดูแลบุคลากรภายในโรงเรียนให้เป็นไปตามนโยบาย และ
วัตถุประสงค์ ด้านการบริหารทั่วไป ผู้บริหารมีภาระหน้าท่ีบริหารโรงเรียน เช่น อาคารสถานที่ ชุมชน
สัมพันธ์ การพัฒนาห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องคอมพิวเตอร์ และโต๊ะเก้าอ้ีเป็นต้น  
ให้พร้อมใช้งาน ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน กล่าวคือด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล และ
ด้านการบริหารท่ัวไป 
 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ หลักนิติธรรม ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมการ
รณรงค์การเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสํานึก ค่านิยมศิลปวัฒนธรรม หลักคุณธรรม ผู้บริหารมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
ย้ิมแย้มแจ่มใส มีความเสมอต้นเสมอปลาย ยกย่องชมเชย รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน หลักความ
โปร่งใส ผู้บริหารโรงเรียนมีการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ตรงกับความ
เป็นจริง หลักการมีส่วนร่วม ผู้บริหารมีความรักความผูกพัน ทุ่มเทกับการทํางาน หลักความ



 ๒๕๒ 

รับผิดชอบ ผู้บริหารติดตามผลการใช้งบประมาณท้ังในและนอกให้บรรลุวัตถุประสงค์ หลักความ
คุ้มค่า ผู้บริหารได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ บุคลากร การเงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ
อย่างประหยัด คุ้มค่ามากท่ีสุด ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน กล่าวคือหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วน
ร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาริณี ตรีวรัญญู ได้วิจัย
เรื่อง “การพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูประถมศึกษาตามแนวคิดการศึกษาผ่าน
บทเรียน” ผลการวิจัยพบว่า๓  
  ๑. กระบวนการศึกษาผ่านบทเรียนท่ีพัฒนาข้ึนตามแนวคิดการศึกษาผ่านบทเรียนเป็น
กระบวนการทํางานในการพัฒนาวิชาชีพของครูในบริบทการทํางานจริงของตนผ่านการทํางานกลุ่ม
แบบร่วมมือ รวมพลังอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการ
พัฒนาการคิดและการเรียนรู้ของนักเรียน กระบวนการศึกษาผ่านบทเรียนมีขั้นตอนสําคัญ ๖ ขั้นตอน
เป็นวงจร ได้แก่ (๑) กําหนดเป้าหมายการศึกษาผ่านบทเรียน (๒) การวางแผนบทเรียน (๓) การสอน
และการสังเกตในช้ันเรียน (๔) การสืบสอบผลการปฏิบัติงาน (๕) การปรับปรุงแก้ไขบทเรียน และ 
(๖) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 ๒. การดําเนินงานตามกระบวนการศึกษาผ่านบทเรียนสามารถช่วยพัฒนาสมรรถภาพ
การจัดการเรียนการสอนของครูไทยในทุกด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการ
สอน ด้านทักษะการคิดในการจัดการเรียนการสอน และด้านความสามารถในการทํางานแบบร่วมมือ 
รวมพลัง โดยครูผู้ร่วมวิจัยมีการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอน ด้านความรู้ความเข้าใจใน
การจัดการเรียนการสอนมากที่สุด ครูประมาณร้อยละ ๕๐ มีการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียน
การสอนมากกว่าครึ่งหนึ่งของจํานวนตัวบ่งช้ี 
 ด้านการวางแผน เม่ือพิจารณาผลการศึกษาแล้วพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เม่ือพิจารณารายละเอียดพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
  ๒. ด้านการจัดองค์การ คือการจัดองค์การเพ่ือส่งเสริมการศึกษาแผนกธรรม ผู้บริหาร
ควรจะกําหนดคณะกรรมการมาดูแลด้วยวิธีการจัดแบ่งส่วนงาน ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน เช่น การจัดแบ่งงานเป็นกรม กอง แผนก โดยอาศัยปริมาณคุณภาพของงาน หรือจัดตาม
ลักษณะของงาน พร้อมท้ังกําหนดวัตถุประสงค์ กําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน 
ตลอดจนกําหนดสายงานการควบคุมบังคับบัญชาในลักษณะหน่วยงานหลัก และหน่วยงานท่ีปรกึษา และ
                                         
  ๓ชาริณี ตรีวรัญญู, “การพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูประถมศึกษาตามแนวคิด
การศึกษาผ่านบทเรียน”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐). 



 ๒๕๓ 

หน่วยงานช่วย พร้อมทั้งกําหนดช่วงการบังคับบัญชาไว้ด้วย ตามปกติช่วงการบังคับบัญชาจะอยู่ระหว่าง 
๓-๑๕ หน่วยงานย่อย การจัดองค์การอาจแสดงไว้ในแผนภูมิเพ่ือให้เกิดการสื่อสาร ความเข้าใจใน
องค์การเก่ียวกับอํานาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ สายการบังคับบัญชา การติดต่อสื่อสาร สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระครูสุวรรณวรการ (พิมพ์ทรัพย์ พุทธาโณ) ได้วิจัยเร่ือง “การพัฒนาการจัดการ
การศาสนศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆ์ภาค ๑” การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ (๑) เพ่ือศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการการศาสนศึกษาแผนกธรรม (๒) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปเกี่ยวกับ
การพัฒนาการจัดการการศาสนศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆ์ภาค ๑ (๓) เพ่ือเสนอแนวทางการ
พัฒนาการจัดการการศาสนศึกษาแผนกธรรมคณะสงฆ์ภาค ๑ ผลการวิจัยพบว่า๔ 
  ๑. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนา มีกระบวนพัฒนาการจัดการศาสนศึกษาโดยนํา
แผนงานเชิงกลยุทธ์เข้ามาทําการวิเคราะห์สถานการณ์ซ่ึงประกอบด้วยการวิเคราะห์ประกอบด้วย ๔ 
อย่างคือจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและปัญหาอุปสรรค มาดําเนินการวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีท้ัง ๕ ด้าน 
ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านครูผู้สอน ด้านกระบวนการเรียนการสอน ด้านสื่ออุปกรณ์การสอน ด้านการ
วัดผลและประเมินผล 
  ๒. สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศาสนศึกษาแผนกธรรมของคณะสงฆ์ 
ภาค ๑ พบว่า พระสังฆาธิการในทุกระดับช้ันให้ความร่วมมือกันดี มีกลไกในการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ โน้มน้าวผู้เรียนให้เข้าถึงจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอย่างแท้จริง ทําให้มีครูท่ี
มีศักยภาพ มีความเช่ียวชาญเฉพาะตัว และมีปริมาณอย่างเพียงพอต่อการเรียนการสอน เพราะอยู่ใน
ศูนย์กลางทางการศึกษา ปฏิรูปเทศดีกว่าต่างจังหวัด โดยมีกระบวนการเรียนการสอน ท่ีมีการจัดทํา
แผนการสอนตามแผนยุทธศาสตร์ มีเทคนิควิธีท่ีสามารถสอนให้จูงใจ แจ่มแจ้ง แกล้วกล้า ให้บุคลากร
ผลิตสื่อที่มีคุณภาพ แล้วนําสื่อไปปรับใช้เพ่ือให้เกิดศักยภาพทางการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น และส่งผลให้คณะ
สงฆ์มีการวางแผนในการตรวจสอบการสอบวัดผลประจําปีท่ีรัดกุมและจริงจัง 
  ๓. แนวทางการพัฒนาการจัดการการศาสนศึกษาแผนกธรรมคณะสงฆ์ภาค ๑ พบว่า 
(๑) ด้านหลักสูตร ควรมีการพัฒนาให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสายสามัญ (๒) ด้านครูผู้สอน ต้องเป็น
ครูมืออาชีพ มีการศึกษา อบรมและพัฒนาตัวเองตลอดเวลา (๓) ด้านกระบวนการเรียนการสอน ท่ีมี
คุณภาพ และควรปรับระยะเวลาการสอนให้เพ่ิมมากข้ึน (๔) ด้านส่ืออุปกรณ์การสอน ควรนํา
เทคโนโลยีการเรียนการสอนท่ีทันสมัยมาประยุกต์ให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการนําไปใช้ (๕) ด้านการ
วัดผลและประเมินผล ต้องมีรูปแบบเป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศเพ่ือให้เกิดผลท่ีชัดเจน 
 
                                         
  ๔พระครูสุวรรณวรการ (พิมพ์ทรัพย์ พุทธาโณ), “การพัฒนาการจัดการการศาสนศึกษาแผนกธรรม
ของคณะสงฆ์ภาค ๑”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



 ๒๕๔ 

 สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอ้ือมอร ชลวร ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการความรู้เชิงพุทธ
บูรณาการ” การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ (๑) เพ่ือวิเคราะห์การจัดการความรู้ใน
วิทยาการสมัยใหม่ (๒) เพ่ือวิเคราะห์การจัดการความรู้ในพระพุทธศาสนา (๓) เพ่ือนําเสนอการ
จัดการความรู้เชิงพุทธบูรณาการ ผลการวิจัยพบว่า๕ ความรู้มี ๒ ประเภท คือความรู้ฝังลึกในตัวคน
และความรู้ชัดแจ้งในกระบวนการจัดการความรู้ มีหลักในการพยายามนําเอาความรู้ที่ฝังลึกในคน
ออกมา เป็นความรู้ชัดแจ้งโดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน แม้ว่ากระบวนการจัดการ
ความรู้จะมีหลากหลายวิธีการ แต่กระนั้นก็ตาม กระบวนการจัดการความรู้มักมีข้อจํากัดจากหลาย
เหตุปัจจัยซ่ึงอาจฉุดให้กระบวนการจัดการความรู้ไม่สามารถทํางานได้เต็มท่ี ในขณะท่ีเม่ือพิจารณา
การจัดการความรู้ในพระพุทธศาสนานั้นจะเห็นว่า การสืบทอดองค์ความรู้ผ่านกาลเวลาที่ยาวนาน  
ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงกระบวนการบริหารจัดการความรู้ในทางพระพุทธศาสนา เป็นกระบวนการที่มี
ประสิทธิภาพ จึงสามารถรักษาองค์ความรู้ทั้งปริยัติ แนวทางปฏิบัติ และปฏิเวธธรรมไว้ได้อย่างดี  
โดยหลักธรรมที่โดดเด่นในพระพุทธศาสนาที่ทําให้เกิดกระบวนการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาได้
ยาวนาน คือการใช้หลักไตรสิกขาในการจัดสร้างสังคมให้เข้าใจซ่ึงกันและกัน การสร้างกระบวนการ
เรียนรู้จากภายในด้วยหลักสาราณียธรรม กระบวนการจัดการสังคีติร้อยกรองพระธรรมและพระวินัย
ให้เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการจดจําและนําไปปฏิบัติ และกระบวนการสร้างสังคมแห่งสงฆ์ ได้แก่ การมี
พระวินัย และระเบียบวิธีปฏิบัติว่าด้วยการรวมตัวเป็นหมู่สงฆ์ 
  องค์ความรู้การจัดการในพระพุทธศาสนาที่ผ่านมา ได้นําพุทธธรรมมาประยุกต์สร้าง
รูปแบบจัดการความรู้เชิงพุทธบูรณาการ เริ่มจากการประยุกต์โมเดลเกลียวความรู้ของอิคุจิโร่ โนนากะ 
ท่ีเรียกว่าเซกิมาเป็นแนวคิดหลักของการปฏิบัติ ซ่ึงมีองค์ประกอบด้วยการขัดเกลาทางสังคม การสกัด
ความรู้ออกจากตัวคน การผสมผสานความรู้ การผนึกความรู้ในตน เป็นพลวัติที่มีการหมุนในลักษณะ
ท่ีเป็นเกลียว เป็นการสร้างความรู้ใหม่ท่ีไม่รู้จบ แล้วนําหลักพุทธธรรม ๔ หมวดข้างต้นมาเสริมแรง
ผลักดันให้เกิดพลังในการขับเคลื่อน หลังจากน้ันได้นําแบบจําลองดังกล่าวมาทําการตรวจสอบองค์
ความรู้ ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยกระบวนการสนทนากลุ่ม สรุปผลว่า แบบจําลองการจัดการความรู้เชิง
พุทธบูรณาการที่พร้อมนําไปใช้งานได้ในองค์กรท่ัวไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ นริศว์ ปรารมย์ 
ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทบาทการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนระดับช้ันเรียน
มัธยมศึกษา” ผลการวิจัยพบว่า๖ รูปแบบการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนใน

                                         
  ๕เอื้อมอร ชลวร, “การจัดการความรู้เชิงพุทธบูรณาการ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 
  ๖นริศว์ ปรารมย์, “การพัฒนาบทบาทการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนระดับช้ัน
เรียนมัธยมศึกษา”, วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๘). 



 ๒๕๕ 

อดีต ครูเป็นผู้กําหนดการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด โดยเร่ิมต้ังแต่การวางแผนการสอน 
การดําเนินการสอน และการวัดผล ประเมินผล รูปแบบการมีส่วนร่วมของนักเรียน การจัดการเรียน
การสอนในปัจจุบัน ครูเป็นผู้กําหนดการจัดการเรียนการสอนเป็นส่วนใหญ่ นักเรียนมีส่วนร่วมใน
ระหว่างดําเนินการทํากิจกรรมการเรียนการสอน รูปแบบการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดการ
เรียนการสอนในอนาคต คือ ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม
ในการวางแผนการสอน ร่วมเสนอความต้องการร่วมกันค้นคว้าหาข้อมูลท่ีต้องการเรียน มีการจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นสําคัญและมีการปรับเปล่ียนบทบาท ผลการพัฒนาบทบาทการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนทุกขั้นตอน ครู
เปลี่ยนแปลงบทบาทผู้สอนมาเป็นผู้อํานวยความสะดวก และนักเรียนเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้มีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนการสอน ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน ผลการ
สังเคราะห์การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนท่ีได้จากการพัฒนา มีองค์ประกอบ 
คือ การมีส่วนร่วมตัดสินใจร่วมวางแผน ร่วมกําหนดความต้องการ ร่วมปฏิบัติ เปลี่ยนแปลงบทบาท 
และร่วมประเมินผล 
 ด้านการจัดองค์การ เม่ือพิจารณาผลการศึกษาแล้วพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เม่ือพิจารณารายละเอียดพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
  ๓. ด้านการชี้นํา คือการช้ีนําเป็นศิลปะเก่ียวกับความสามารถของผู้บริหารที่จะกํากับ
ดูแลการสั่งการให้คนงานปฏิบัติหน้าท่ี โดยการปฏิบัติตนเป็นผู้นําที่ดีและมีความรู้ความสามารถ รู้หลัก
ในการแนะนําและควบคุมบังคับบัญชาการทํางานของผู้ใต้บังคับบัญชา รู้วิธีการจูงใจคน กระตุ้นให้คน
มีความกระตือรือร้นในการทํางาน มีความคิดริเริ่ม ตลอดจนกระทําการให้เกิดการประสานงานของทุก
ฝ่ายให้เข้ากันได้ เพ่ือให้งานทุกฝ่ายสอดคล้องกัน และส่งเสริมให้งานสําเร็จตามวัตถุประสงค์ หน้าที่ใน
การช้ีนําคือการวินิจฉัยสั่งการ การสั่งการ การติดต่อประสานงาน การเป็นผู้นํา การจูงใจ การตรวจ
นิเทศงาน การช้ีนําคือการสั่งงานหรือการออกคําสั่ง การติดต่อสื่อสาร การเป็นผู้นําและการจูงใจ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุดม ชํานิ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเขตภาคกลาง” การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (๑) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไป
และปัญหาอุปสรรคการบริหารโรงเรียนการกุศลของวัด (๒) เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎี และหลักพุทธ
ธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียนการกุศลของวัด (๓) เพ่ือเสนอแนวทาง



 ๒๕๖ 

การพัฒนาภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเขตภาคกลาง 
ผลการวิจัยพบว่า๗ 
 ๑ .  สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการบริหารโรงเรียนการกุศลของวัด ได้แก่  
(๑) ด้านบุคลากร ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ขาดความรู้ความสามารถทางการ
วิจัย ขาดความรู้ความสามารถด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ครูขาดขวัญและกําลังใจ 
(๒) ด้านงบประมาณ โรงเรียนได้รับเงินงบประมาณน้อย ไม่เพียงพอกับการใช้สอย ครูและบุคลากร
ต้องจัดหาหรือรับบริจาคเป็นส่วนใหญ่ เพ่ือให้เพียงพอต่อการบริหารงาน (๓) ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
ขาดแคลนหนังสือเรียนประกอบการเรียน ขาดการดูแลซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ สภาพอาคารค่อนข้าง
เก่า บริเวณโรงเรียนค่อนข้างคับแคบและสภาพแวดล้อมไม่ดี สื่อการสอนที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอและยัง
ต้องได้รับการพัฒนาด้านคุณภาพ (๔) ด้านการจัดการ โรงเรียนได้การดําเนินการได้ในระดับหน่ึง 
ส่วนการอุดหนุนและส่งเสริมโรงเรียนเอกชนยังไม่ได้รับการสนับสนุนเพ่ือวางแผนปรับปรุงให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
 ๒. แนวคิดทฤษฎี และหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาวะผู้นําของผู้บริหาร
โรงเรียนการกุศลของวัด ได้แก่ หน้าที่การบริหารจัดการ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การช้ีนํา 
และการควบคุม ตามหลักกัลยาณมิตรเพ่ือการพัฒนาภาวะผู้นํา ได้แก่ ปิโย ความเป็นท่ีรัก ครุ ความน่า
เคารพ ภาวนีโย น่าเจริญใจ วัตตา เป็นผู้รู้จักพูด วจนักขโม คือการรู้จักฟัง คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา 
รู้จักเรื่องราวต่างๆ โน จัฏฐาเน นิโยชะเย ไม่ชักนําเร่ืองที่ไม่เป็นประโยชน์ 
 ๓. แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
เขตภาคกลาง ได้แก่ (๑) การวางแผน คือการกําหนดวัตถุประสงค์จึงมีระยะเวลาปฏิบัติการท้ังในระยะ
ส้ัน ระยะปานกลาง และระยะยาว ผู้บริหารอาจจะจําแนกตามระยะเวลากล่าวคือแผนระยะสั้น คือ
แผนที่ใช้ระยะเวลาดําเนินการประมาณ ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๒ ปี (๒) การจัดองค์การ กําหนดอํานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบ สายการบังคับบัญชา คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีอํานาจและหน้าที่
กําหนดนโยบายเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน (๓) การช้ีนํา คือผู้บริหารใช้ความสามารถ
ชักจูงหว่านล้อมให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับงานไปปฏิบัติตาม เพ่ือให้งานบรรลุวัตถุตามประสงค์ 
จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรหลากหลายรูปแบบเป็นระยะๆ หรือต่อเนื่องตลอด
ปี เพ่ือให้เกิดความสําเร็จเป็นแบบอย่างได้ จัดครูและบุคลากรได้ช่วยกันเผยแพร่ผลงานการพัฒนาการ
เรียนการสอนต่อสาธารณชนทุกภาคเรียน ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้าง
กระบวนการเรียนการสอนของครูและทีมงาน (๔) การควบคุม ผู้บริหารมีบทบาทสําคัญในการ
                                         
  ๗อุดม ชํานิ, “การพัฒนาภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเขตภาค
กลาง”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



 ๒๕๗ 

ควบคุมดูแลงานภายในโรงเรียน การควบคุมงานจะต้องสะท้อนให้เห็นสภาพและความต้องการของ
งานแต่ละงาน การตรวจตราดูแลงานของโรงเรียน ได้แก่ งานวิชาการ งานธุรการ งานการเงิน และ
งานบริหารท่ัวไป การบริหารจัดการ ได้แก่ การบริหารงานโรงเรียน การบริหารงานวัสดุอุปกรณ์ และ
การบริหารงานบุคคล สําหรับงานบริการอ่ืนๆ ได้แก่ งานแนะแนว งานสุขภาพอนามัย งานบริการ
นักเรียนเป็นต้น 
  หลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียนการกุศลของวัด ได้แก่  
(๑) ปิโย มีบุคลิกภาพดี ครู เป็นปูชนียบุคคลที่ได้รับความเคารพนับถืออย่างสูง (๒) ครุ มีคุณลักษณะ
ควรเคารพนับถือ ครู น่าเคารพ เพราะประกอบด้วยคุณความดี มีศีลาจารวัตรงดงาม วางตนสมควร
แก่ฐานะ (๓) ภาวนีโย มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ครู ผู้ปรารถนาจะทํางานให้ได้ดี มีความก้าวหน้า มีเกียรติ
ช่ือเสียง และมีฐานะตําแหน่งอันม่ันคงถาวร (๔) วัตตา จะ รู้จักช้ีแจงให้คําปรึกษา ครูต้องทําตนให้
เป็นบุคคลท่ีเคารพกฎระเบียบ มีระเบียบแบบแผน (๕) วจนักขโม ประสานงานทุกทิศ ครูต้องอดทน
ต่อคําพูดของศิษย์ท่ีมากระทบความรู้สึก ครูต้องพร้อมรับฟังข้อซักถาม ให้คําปรึกษาหารือ  
(๖) คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา รู้จักแก้ไขปัญหาด้วยหลักการ ครู ต้องมีความสามารถในการสอน  
ใช้คําพูดในการอธิบายเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างแจ่มแจ้ง มีความรอบรู้ในเรื่องท่ีจะพูด ครูรู้จักการย่อ
ขยาย อธิบายเรื่องที่ยากให้เข้าใจง่าย (๗) โน จัฏฐาเน นิโยชเย ไม่ช้ีนําในทางที่เสื่อมเสีย ครู ไม่แนะนํา
ในทางท่ีผิด ครูคือผู้ช้ีทางอันประเสริฐ ครูจึงเปรียบเสมือนเพ่ือน พ่ี น้อง และผู้ท่ีเคารพบูชาท้ังหลาย 
เป็นที่ปรึกษาที่สูงสุด เป็นบุรุษผู้ทรงคุณ เป็นผู้เอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลแก่ลูกศิษย์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พระมหาศุภกิจ สุภกิจฺโจ ได้วิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสํานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร” การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 
(๑) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปและความจําเป็นความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสํานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร (๒) เพ่ือศึกษาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมของสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย กรุงเทพมหานคร (๓) เพ่ือเสนอกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมของ
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า
๘ 
  ๑. สภาพท่ัวไปและความจําเป็นความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร พบว่า จุดสําคัญ
ท่ีสุดท่ีทําให้องค์กรเหล่าน้ันประสบความสําเร็จ หรือความล้มเหลวคือมนุษย์ ถ้ามนุษย์มีคุณภาพ 
                                         
  ๘พระมหาศุภกิจ สุภกิจฺโจ, “กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



 ๒๕๘ 

มีศักยภาพ มนุษย์ก็จะขับเคลื่อนทรัพยากรต่างๆ สร้างบุคคลให้เป็นคนแห่งการเรียนรู้ สร้างคนให้ตรง
กับงาน ส่วนสํานักงาน กศน. กทม. มีงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรเพียงพอ มีการเรียนรู้ 
การส่ือสาร และการใช้ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับปานกลาง 
  ๒. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมของสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร พบว่า ในการทํางานต้องมีหลักพุทธธรรมประจํา
ใจทั้งผู้บริหาร ท้ังครู ทั้งบุคลากร ท้ังนักเรียน การจัดฝึกอบรมมีการไปเข้าค่ายธรรมะโดยการนําเอา
หลักภาวนา ๔ เข้ามาสอดแทรกมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร เพราะธรรมะจะช่วยหล่อหลอมให้เป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ก่อให้เกิดปัญญาส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานในหน่วยงาน ได้คนดี มีความสามารถ
และมีความสุข ส่วนบุคลากร กศน. กทม. มีความเข้มแข็ง มีความต้ังใจ มีความทุ่มเทต่อการปฏิบัติงาน
มีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาอยู่ในระดับมาก และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามหลักพุทธธรรม อยู่ในระดับปานกลาง 
  ๓. กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมของสํานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร พบว่า มีการวางแนวทาง งานท่ี
ปฏิบัติ กําหนดเป้าหมายด้วยกัน การให้ศึกษาต่อสํารวจความต้องการก่อนแล้วจัดพัฒนาให้ตรงกับ
ความต้องการ ส่งบุคลากรไปอบรม ฝึกร่างกายให้เข้มแข็งกับการทํางาน การยึดม่ันในการปฏิบัติหน้าท่ี
ของตนให้สมบูรณ์ การพัฒนาจิตเพ่ือให้มีคุณภาพท่ีดี มองโลกในแง่ดี คิดเป็นบวกต่อองค์กร มีจิต
สาธารณะ เข้าใจสิ่งท้ังหลายตามความเป็นจริงนําไปสู่การประยุกต์งานต่อยอดความรู้ใหม่ ส่วนกลยุทธ์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร และการประยุกต์หลักภาวนา ๔ การกําหนดกลยุทธ์ คือกลยุทธ์
ท่ี ๑ การพัฒนากาย กลยุทธ์ท่ี ๒ การพัฒนาศีล กลยุทธ์ท่ี ๓ การพัฒนาจิต กลยุทธ์ท่ี ๔ การพัฒนา
ปัญญา ต้องคิดเป็น ทําเป็น สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษณา คิดดี ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนา
รูปแบบการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ” การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 
(๑) เพ่ือพัฒนาตัวบ่งช้ีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ท่ีครอบคลุมบริบทด้าน
สภาพแวดล้อม บรรยากาศของการเรียน ปัจจัยเบ้ืองต้น กระบวนการและผลผลิตของการเรียนรู้ 
(๒) เพ่ือพัฒนารูปแบบการประเมินการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ (๓) เพ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพของการใช้รูปแบบการประเมินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
ผลการวิจัยพบว่า๙ 
 ๑. ตัวบ่งช้ีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ คือ หน่ึง สภาพแวดล้อม บรรยากาศ
ของการเรียนรู้เป็นต้น สอง ปัจจัยเบ้ืองต้นของการเรียนรู้ สาม กระบวนการเรียนรู้ สี่ ผลผลิตของการ
                                         
  ๙กฤษณา คิดดี, “การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ”
, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดผลและประเมินผล, (บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗). 



 ๒๕๙ 

เรียนรู้ 
 ๒. รูปแบบการประเมินการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญประกอบด้วย 
หน่ึงเป้าหมายของการประเมิน สองสิ่งท่ีมุ่งประเมิน สามวิธีการประเมิน สี่วิธีการตัดสิน ความจริงแล้ว
การประเมินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมีเป้าหมาย เพ่ือการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของครู สิ่งท่ีมุ่งประเมิน ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนของครู วิธีประเมินโดยเพ่ือนครู 
ส่วนวิธีการตัดสินใช้การเปรียบเทียบข้อมูลจากการประเมินกับเกณฑ์สัมภาษณ์ท่ีพัฒนาโดย
ผู้เช่ียวชาญ 
 ๓. จากการประเมินประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการประเมินการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ผลการวิจัยพบว่า หน่ึงครูมีพัฒนาการของการจัดการเรียนการสอนคร้ังท่ี ๑ 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ สองโดยภาพรวมครูมีทัศนคติที่ดี ส่วนการประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ สามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยอมรับว่า การประเมินผลที่มี
ความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ทั้งทางด้านการปฏิบัติและด้านงบประมาณ สี่ผลการประเมินมีความ
ถูกต้อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาสมบัติ ธนปญฺโญ ได้วิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์เชิงพุทธใน
การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา” มีวัตถุประสงค์ (๑) เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน
และปัญหาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (๒) เพ่ือศึกษายุทธศาสตร์เชิงพุทธและ
การใช้ยุทธศาสตร์เชิงพุทธในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (๓) เพ่ือนําเสนอ
รูปแบบยุทธศาสตร์เชิงพุทธในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ผลการวิจัย
พบว่า๑๐ 
  ๑. สภาพปัจจุบันและปัญหาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาพบว่า 
(๑) ด้านวิชาการ บริหารจัดการโดยเน้นวิชาหลักในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ และเสริมวิชา
พระพุทธศาสนา คือ สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม บางโรงเรียนมีวิชามากกว่าที่นักเรียนจะรับไหว ครู
มีความรู้และทักษะในการสอนไม่เพียงพอ (๒) ด้านงบประมาณ โรงเรียนต้องวางแผนและกําหนดยุทธ
ศาสตร์ในการบริหารจัดการเพ่ือให้สอดคล้องกับระบบราชการ งบประมาณไม่เพียงพอ ขึ้นอยู่กับ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจะจัดให้ (๓) ด้านบุคลากร ครูไม่ตรงสายงาน ครูมีการเปลี่ยนแปลง  
เข้าออกบ่อยทําให้การเรียนการสอนไม่ต่อเน่ือง ไม่มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เฉพาะทาง กิจกรรมส่งเสริม
การเรียนการสอน งานทะเบียนไม่เป็นระบบเพราะขาดบุคลากร (๔) ด้านงานทั่วไป ไม่มีงบประมาณ
ในการขยายอาคารและสิ่งก่อสร้างเพ่ือรองรับจํานวนนักเรียน ต้องใช้พ้ืนท่ีวัดท่ีมีอยู่อย่างจํากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด สภาพปัญหาปัจจุบัน คือขาดงบประมาณและการบริหารจัดการไม่เป็นระบบ 
                                         
  ๑๐พระมหาสมบัติ ธนปญฺโญ, “ยุทธศาสตร์เชิงพุทธในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา” วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



 ๒๖๐ 

  ๒. การใช้หลักพุทธธรรมกําหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา (๑) ด้านวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาส่วนใหญ่ใช้หลักอิทธิ
บาทเป็นหลักครองตน ครองคน และครองงาน และเมตตาพรหมวิหาร (๒) ด้านงบประมาณ  
ใช้หลักสัปปุริสธรรม และธรรมาภิบาลปรับประยุกต์เพ่ือการบริหาร (๓) ด้านบุคลากร ใช้หลักเมตตา
พรหมวิหารธรรมและอิทธิบาท (๔) ด้านการบริหารท่ัวไป ใช้หลักอิทธิบาทและสัปปุริสธรรม 
  ๓. รูปแบบยุทธศาสตร์เชิงพุทธในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ได้นําเสนอยุทธศาสตร์เชิงพุทธมี ๕ ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย (๑) ยุทธศาสตร์ด้านภาวะผู้นําของ
ผู้บริหารต้องมีการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นศาสนทายาทท่ีมีคุณภาพโดยใช้หลักพรหมวิหาร หลักสังคห-
วัตถุและหลักสัปปุริสธรรมมาประยุกต์ใช้ควบคู่กัน (๒) ยุทธศาสตร์การทํางานเป็นทีมเพ่ือพัฒนาระบบ
การบริหารโรงเรียนให้เข้มแข็งตรงตามมาตรฐาน โดยใช้หลักสังคหวัตถุและหลักธรรมาภิบาลควบคู่กัน 
(๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ โดยกําหนดให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
ด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยใช้หลักอิทธิบาทและหลักสังคหวัตถุควบคู่กัน 
(๔) ยุทธศาสตร์การกําหนดความรับผิดชอบผู้บริหาร โดยการสร้างแผนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้ง
ภายในและนอก โดยใช้หลักพรหมวิหารธรรมและผู้บังคับบัญชาใช้หลักอิทธิบาทควบคู่กัน 
(๕) ยุทธศาสตร์การวางแผนและการมีส่วนร่วม โดยการกําหนดให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้าน
การศึกษาพระพุทธศาสนา โดยหลักพรหมวิหารและหลักสัปปุริสธรรมควบคู่กันโดยใช้หลักวิเคราะห์
เพ่ือหาจุดเด่น จุดอ่อน โอกาสพัฒนา ภาวะคุกคาม เป็นตัวช้ีวัด 
   ยุทธศาสตร์เชิงพุทธในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษานั้นต้องมี
วิสัยทัศน์ที่จะสร้างศาสนทายาทท่ีมีปัญญาและเป่ียมด้วยคุณธรรม ผลักดันให้ประเทศไทยได้เป็น
ศูนย์กลางด้านพระพุทธศาสนา มีเป้าประสงค์ท่ีจะให้ผู้เรียนมีสมรรถนะผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีองค์
ความรู้ ท้ังภูมิธรรมและภูมิความรู้ที่สมบูรณ์ มีการจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐาน จํานวนผู้ศึกษา
ชาวต่างชาติต่อปีเพ่ิมขึ้น ชุมชนได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องมาตรฐานมีชีวิตที่ดีขึ้นให้พระพุทธศาสนา 
เป็นศาสนาสําหรับชาวโลก เพ่ือการนับถือปฏิบัติ และมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นศาสน
ทายาทท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารโรงเรียนให้เข้มแข็งตรงตามมาตรฐาน กําหนดให้ประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาพระพุทธศาสนา สร้างแผนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งภายในและ 
นอกประเทศ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วันทนา เนาว์วัน ได้วิจัยเร่ือง “การพัฒนาภาวะผู้นําตาม
หลักพุทธธรรมของบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากลุ่ม ๓” วัตถุประสงค์ 
(๑) เพ่ือศึกษาแนวคิดภาวะผู้นําตามหลักพุทธธรรมและทฤษฎีทางตะวันตก ภาวะผู้นําของบุคลากร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (๒) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาทั่วไปและคุณลักษณะภาวะ



 ๒๖๑ 

ผู้นําของบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (๓) เพ่ือนําเสนอรูปแบบการพัฒนา
ภาวะผู้นําของบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓ ผลการวิจัยพบว่า๑๑  
  ๑. แนวคิดภาวะผู้นําตามหลักพุทธธรรมและทฤษฎีทางตะวันตกของภาวะผู้นําของ
ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (๑) คุณลักษณะภาวะผู้นําตามหลักพุทธธรรม
ด้านหลักปาปณิกธรรม รองลงมาคือสังฆโสภณสูตร อันดับที่สามคือคุณธรรม อนาถบิณฑิกะเศรษฐี 
และด้านภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง (๒) กระบวนการและวิธีการพัฒนาภาวะผู้นําที่มีผลต่อการทํางาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยการเข้ารับการอบรมสัมมนาภาวะผู้นํา การศึกษาดูงาน โรงเรียน
พระปริยัติธรรมท่ีมีการบริหารจัดการที่ดีและมีผู้นําท่ีได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติหรือเป็นท่ีรู้จักกันดี
และการกระจายอํานาจภาวะผู้นําในลักษณะการประสานความร่วมมือ 
  ๒. สภาพปัญหาทั่วไปและคุณลักษณะภาวะผู้นําของบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา (๑) ด้านบุคลากร บุคลากรขาดความม่ันคงในวิชาชีพครู สวัสดิการไม่เท่าเทียม
บุคลากรภาครัฐ อัตราการเข้าออกบ่อยทําให้ขาดความต่อเน่ืองในการปฏิบัติงาน (๒) ด้านงบประมาณ 
งบประมาณหลักของโรงเรียนมาจากเงินอุดหนุนเฉลี่ยรายหัวต่อนักเรียน เม่ือนักเรียนมีจํานวนน้อยจึง
ทําให้มีงบประมาณหมุนเวียนน้อย (๓) ด้านการบริหารงานของผู้บริหาร ผู้บริหารหลักคือเจ้าอาวาส
แม้จะมีคณะกรรมการบริหาร แต่มีภารกิจสงฆ์มากจึงทําให้การบริหารขาดความคล่องตัว และ
คุณลักษณะภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม คือ ความเสียสละ ความเอ้ือเฟ้ือ เมตตา 
กรุณา วิสัยทัศน์ มนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบ ความทุ่มเทในการทํางาน และการบริหารงานแบบมี
ส่วนร่วม  
  ๓. ส่วนรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียน อันดับแรก
หลักธรรมด้านหลักปาปณิกธรรม ในด้านจักขุมา การมีวิสัยทัศน์ท่ีดี ด้านวิธุโร ด้านความชํานาญใน
งาน ความเป็นมืออาชีพ และด้านนิสสฺยสัมปันโน การสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจอันดี ตลอดจน
การสร้างสรรค์ทางสังคม โดยอาศัยทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ รองลงมาคือสังฆโสภณสูตร ด้านวิสารโท 
เป็นผู้แกล้วกล้า เป็นผู้องอาจในการเผชิญปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น ด้านวินีโต เป็นผู้มีระเบียบวินัยดี  
มีความเรียบร้อยในกิจการงานที่ได้รับมอบหมาย ด้านวิยัตโต การเป็นผู้มีปัญญา มีความรอบรู้และมี
ความฉลาดหลักแหลมในการปฏิบัติงาน ด้านธัมมานุธัมมปฏิปันโน ผู้ปฏิบัติธรรม รักษาความถูกต้อง
ในสิ่งท่ีถูกที่ควร และด้านพหูสุโต เป็นผู้มีความรู้ศึกษาความทรงจํา ผู้ท่ีได้รับการศึกษามาก อันดับที่
สามคือคุณธรรมอนาถบิณฑิกะเศรษฐี การมีความซ่ือสัตย์ สุจริต และขยันสติปัญญาเป็นเลิศ  
ความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ และด้านความเสียสละ และภาวะผู้นําตามทฤษฎีตะวันตก ได้แก่ ด้านภาวะผู้นํา
                                         
  ๑๑วันทนา เนาว์วัน, “การพัฒนาภาวะผู้นําตามหลักพุทธธรรมของบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษากลุ่ม ๓”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



 ๒๖๒ 

การเปลี่ยนแปลง การให้อิสรภาพในการทํางาน การกระตุ้นให้มีเจตคติท่ีดีในการทํางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ การเป็นแบบอย่างสันติภาพและสิทธิมนุษยชนและต้องการให้ผู้นํามีความยุติธรรมเสมอ
ภาคในการปฏิบั ติงาน  ต้องมีความกล้าหาญในการเปลี่ ยนแปลง  โดยนํามาซ่ึงจริยธรรม  
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนวัตกรรมเพ่ือความเหนือกว่าภายใต้การยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนตามความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ของโรงเรียน อันนํามาซ่ึงความอยู่รอด นอกจากน้ีผู้นําต้องรู้จักใช้หลักพุทธ
ธรรมในการสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่ตนเองด้วย 
  ด้านการช้ีนํา เม่ือพิจารณาผลการศึกษาแล้วพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริ ยัติธรรม โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก 
เม่ือพิจารณารายละเอียดพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
 ๔. ด้านการควบคุม คือการกํากับดูแลการศึกษาแผนกธรรม ผู้บริหารควรจะมีระบบการ
ช่วยให้ผู้เรียนยอมรับและพัฒนาตนเอง มีความเข้าใจตนเอง ยอมรับความรู้สึกของตนเอง มีความ
เช่ือม่ันในตนเองว่าเป็นคนมีคุณค่า ให้คําปรึกษาในด้านการเรียน การวางแผนชีวิต และแนวทางการ
พัฒนาตนเองสู่อาชีพ ช่วยให้ผู้เรียนต้ังจุดหมายในชีวิตตามสภาพความเป็นจริง ช่วยให้ผู้เรียนมีวุฒิ
ภาวะ รู้จักข้อดีข้อเสียของตนเอง กระตุ้นให้ผู้เรียนกล้าเผชิญปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ ช่วยให้
ผู้เรียนเข้าใจลีลาการเรียนรู้ของตนเอง เข้าใจกระบวนการเรียนรู้ และรู้วิธีการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่
รู้อยู่เสมอ ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ประเมินตนเอง และทบทวนการปฏิบัติ
เพ่ือปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอ เป็นกัลยาณมิตรกับผู้เรียน เพ่ือนครูและบุคลากรในโรงเรียน ครูบา
อาจารย์ควรจัดการบริหารงานวิชาการให้สมดุล เกื้อกูลส่งเสริมซ่ึงกันและกัน และท่ีสําคัญคือไม่เน้น
งานด้านใดด้านหน่ึงเพียงด้านเดียว หรือหลายด้านจนละเลยงานวิชาการ ท้ังน้ีเพราะข้อผูกพันของ
โรงเรียนที่มีต่อสังคมก็คือจัดการศึกษาให้แก่เด็ก โรงเรียนใดจะมีมาตรฐานดีเพียงใดคงไม่เน้นเฉพาะ
ด้านบริเวณอาคารสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เท่านั้น แต่ต้องรวมถึงงานอ่ืนๆ  
โดยเฉพาะงานวิชาการเป็นสําคัญ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาอุดร อุตฺตโร ได้วิจัยเรื่อง 
“สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูสํานักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ตามหลักกัลยาณมิตร”  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (๑) เพ่ือศึกษาสภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีและสมรรถนะของ
ครูสํานักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีในเขตกรุงเทพมหานคร (๒) เพ่ือศึกษาสมรรถนะของครู
สํานักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ตามหลักกัลยาณมิตรในเขตกรุงเทพมหานคร (๓) เพ่ือนําเสนอ
สมรรถนะของครูสํานักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ตามหลักกัลยาณมิตรในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า๑๒ 
                                         
  ๑๒พระมหาอุดร อุตฺตโร, “สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูสํานักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ตาม
หลักกัลยาณมิตร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



 ๒๖๓ 

  ๑. สภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีและสมรรถนะของครูสํานักเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกบาลี จํานวน ๘ ด้าน คือ ด้านปรัชญาการสอนการเรียนพระปริยัติธรรม ด้านหลักสูตรการ
เรียนการสอนพระปริยัติธรรม ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านกิจกรรม
การเรียนการสอน ด้านการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ด้านการวิจัยการเรียนการสอนพระปริยัติ
ธรรม และด้านการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม ซ่ึงการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของครู
สํานักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีน้ัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านการวัดผลประเมินผล
การเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียสูงสุด ส่วนด้านสื่อการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด  
  ๒. สมรรถนะครูสํานักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ตามหลักกัลยาณมิตรในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน ๔ กลุ่ม รวม ๑๒ สมรรถนะย่อย ได้แก่ (๑) กลุ่มสมรรถนะทั่วไป
ประกอบด้วย ๓ สมรรถนะย่อย คือ คุณธรรม จริยธรรม การสื่อสารท่ีดีและการเป็นแบบอย่างท่ีดี  
(๒) กลุ่มสมรรถนะตนเองประกอบด้วย ๓ สมรรถนะย่อย คือภาวะผู้นําตนเอง การมีสติปัญญาและ
การพัฒนาบุคลิกภาพตนเอง (๓) กลุ่มสมรรถนะการทํางานกับคนอ่ืน ประกอบด้วย ๓ สมรรถนะย่อย 
คือการทํางานเป็นทีม การช่วยเหลือผู้อ่ืน และความเชื่อถือไว้วางใจได้ (๔) กลุ่มสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ประกอบด้วย ๓ สมรรถนะย่อย คือการจัดการช้ันเรียน ความรอบรู้ในการจัดการเรียนรู้ และ
การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงสมรรถนะดังกล่าวนําไปพัฒนาการปฏิบัติงานของครูได้  
  ๓. สาหรับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูสํานักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี 
ตามหลักกัลยาณมิตรในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับสมรรถนะท้ัง ๔ กลุ่ม ๑๒ 
สมรรถนะย่อย และบทบาทหน้าที่ของครูบาลีท้ัง ๘ ด้าน โดยอาศัยหลักกัลยาณมิตรเป็นแรงขับเคลื่อน
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการสอนบาลีให้ดีย่ิงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ บัณฑิต 
ฉัตรวิโรจน์ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการจัดความรู้เพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู” การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ (๑) เพ่ือศึกษาสมรรถนะ
การสอนของนักศึกษาครู (๒) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการจัดความรู้ 
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู (๓) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนแบบการจัดการความรู้ท่ีเสริมสร้างสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู ผลการวิจัยพบว่า๑๓  
  ๑. ศึกษาสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู โดยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ี
ประกอบด้วยนักศึกษาครู จํานวน ๙๖๐ คน และอาจารย์นิเทศก์ จํานวน ๑๓๐ คน จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ๗ แห่ง โดยสุ่มตัวอย่างจากประชากรประกอบด้วยนักศึกษาครูและอาจารย์นิเทศก์
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะด้านการเตรียมการสอนและการวาง
                                         
  ๑๓บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์, “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการจัดความรู้เพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐). 



 ๒๖๔ 

แผนการสอน ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และด้านการวัดผลประเมินผลการ
เรียน อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นอาจารย์นิเทศก์กับนักศึกษาครู
เกี่ยวกับสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครูท้ัง ๓ ด้านมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ ๐.๐๕ 
 ๒. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการจัดการความรู้ ซ่ึงได้รับการประเมิน
ความเหมาะสมโดยผู้เช่ียวชาญท่ีระดับมากที่สุด รูปแบบมีลักษณะเด่น คือการบูรณาการการจัดการ
ความรู้ กระบวนการกลุ่มและเรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนรู้แนวสร้างสรรค์นิยม การนําความรู้ไปสู่
การปฏิบัติ และการประเมินผลตามสภาพจริง 
 ๓. การนําเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการจัดการความรู้ไปทดสอบกับ
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในรายวิชาพัฒนาความเป็นครู
วิชาชีพ จํานวน ๖๐ คน กลุ่มทดสอบจํานวน ๓๐ คน และกลุ่มควบคุมจํานวน ๓๐ คน กลุ่มทดลองมี
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนการสอนและสมรรถนะทางการสอน มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ ๐ .๐๕ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูธรรมธรสายัณห์ ฐ ิตปุญฺโญ ได้วิจัยเรื่อง 
“การบริหารจัดการในการเรียนการสอนธรรมศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครและ
สมุทรปราการ” การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (๑) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาอุปสรรคการบริหารจัดการ
ในการเรียนการสอนธรรมศึกษา (๒) เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรม แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการ
บริหารจัดการในการเรียนการสอนธรรมศึกษา (๓) เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการในการเรียนการสอน
ธรรมศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า๑๔ 
 ๑. สภาพปัญหาอุปสรรคการบริหารจัดการในการเรียนการสอนธรรมศึกษา ได้แก่ 
บุคลากร ครูขาดขวัญและกําลังใจ ขาดความร่วมมือเพ่ือดําเนินการเรียนการสอนท่ีทันสมัยและ
เหมาะสมตามหลักสูตร ขาดวิสัยทัศน์ในการเรียนการสอนธรรมศึกษาท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
ขาดเทคนิคสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียน นอกจากนั้น สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนไม่เอ้ืออํานวย
เพราะวัตถุนิยมเข้ามาแทรกแซง การเงินงบประมาณ โรงเรียนแต่ละโรงเรียนมีจํานวนจํากัด  
ไม่เพียงพอกับการบริหารการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ งบประมาณเพื่อการจัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณ์ในการเรียนการสอนมีอยู่จํากัด ครูมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย วัสดุอุปกรณ์ เพ่ือการเรียน
การสอนธรรมศึกษาไม่เพียงพอกับปริมาณความต้องการของโรงเรียนแต่ละแห่ง การจัดการ แนวคิด
บุคลากรครูรุ่นเก่ากับครูรุ่นใหม่มีวิสัยทัศน์ไม่ตรงกัน เม่ือเป็นเช่นน้ันส่งผลให้การเรียนการสอนธรรม

                                         
  ๑๔พระครูธรรมธรสายัณห์ ฐ ิตปุญฺโญ, “การบริหารจัดการในการเรียนการสอนธรรมศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



 ๒๖๕ 

ศึกษาขาดทีมงานและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีการงาน สําหรับสภาพปัญหาอุปสรรคการเรียนการ
สอนธรรมศึกษาตามความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 ๒. หลักพุทธธรรม แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในการเรียนการ
สอนธรรมศึกษา ได้แก่ หลักสัปปุริสธรรมเหมาะสมกับการครองตน ครองคนและครองงาน  
ตามด้วยทฤษฎีการบริหารจัดการกล่าวคือการวางแผน การจัดองค์การ การบริหารบุคคล  
การอํานวยการ และการควบคุม  
 ๓. การบริหารจัดการในการเรียนการสอนธรรมศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ในกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ ผลจากการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน กล่าวคือด้านการวางแผน รัฐให้การสนับสนุนคณะสงฆ์ในการจัดการเรียน
การสอนธรรมศึกษาอย่างต่อเน่ือง ด้านการจัดองค์การ การกําหนดโครงสร้างให้เหมาะสมกับงาน
ภายในโรงเรียน ด้านการบริหารบุคคล การพัฒนาบุคลากรเพ่ิมพูนศักยภาพ แก้ไขข้อบกพร่องในการ
ปฏิบัติงานภายในโรงเรียน ด้านการอํานวยการ การมอบหมายภาระหน้าท่ีการงานให้แต่ละฝ่าย
ปฏิบัติงานตามแผนท่ีวางไว้ ผู้อํานวยการโรงเรียนจะพิจารณางาน เห็นสมควรหรือไม่ ด้านการควบคุม 
การตรวจสอบ การติดตามผลการดําเนินงานท้ังบุคลากร การเงินงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อาคาร
สถานที่ของโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอนอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ  
 การเรียนการสอนธรรมศึกษาตามหลักสัปปุริสธรรมผลการวิจัยพบว่า ด้านธัมมัญญุตา 
คือความสัมพันธ์กับผู้ ใต้บังคับบัญชา ด้านอัตถัญญุตา คือส่งเสริมเปลี่ยนแปลงการทํางาน  
ด้านอัตตัญญุตา คือการวิเคราะห์การศึกษา ลดระยะเวลาการเรียนการสอน ด้านมัตตัญญุตา คือ
เทคนิคช่วยให้เด็กและเยาวชนมีความเจริญเติบโตทั้งสมองและจิตใจ ด้านกาลัญญุตา คือตรวจสอบ
การเปลี่ยนแปลงตามลําดับขั้นตอน ด้านปริสัญญุตา คือครูผู้สอนเข้ามาอบรมตามหลักศีลธรรม และ
ด้านปุคคลัญญุตา คือพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถของบุคลากร 
  ด้านการควบคุม เม่ือพิจารณาผลการศึกษาแล้วพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
เม่ือพิจารณารายละเอียดพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัย สรุปข้อเสนอแนะปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม แผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร โดยผู้วิจัยสามารถสรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังต่อไปน้ี 
 
 



 ๒๖๖ 

 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ผู้วิจัย สรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระ
ปริยัติธรรม แผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ดังต่อไปน้ี 
 ๑. ด้านการวางแผน ควรจะกําหนดทิศทางการทํางานกับเป้าหมาย ผู้บริหารทุกคนต้อง
เผชิญกับปัญหาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ น่ันก็คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอันเกิดจากเหตุท้ัง
ภายในและภายนอก การเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นไปอย่างรวดเร็วหรือค่อยเป็นค่อยไปอย่างเช่ืองช้า 
จนเกือบจะไม่รู้ตัวเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลง 
  ๒. ด้านการจัดองค์การ ควรจะกําหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกและ 
สายบังคับบัญชา การแบ่งงานกันทําและการกระจายความรับผิดชอบ การจัดสรรตําแหน่งหน้าท่ีการ
งานมีความจําเป็นอย่างย่ิงต่อการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน เพ่ือปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้
ง่ายและรับการเปลี่ยนท่ีเหมาะสมตามยุคโลกาภิวัตน์ 
  ๓. ด้านการชี้นํา ศิลปะการสร้างความเข้าใจ ควรจะส่งเสริมประสบการณ์ ผู้บริหาร
ต้องการมีความสามารถในการจูงใจให้คนเกิดความศรัทธา ปฏิบัติตาม มีการติดต่อสื่อสารท่ีสะดวก
รวดเร็ว การช้ีแนะให้ความรู้ การช้ีนําเป็นขั้นตอนหนึ่งท่ีสําคัญในการดําเนินงาน การช้ีนําเพ่ือการเรียน
การสอน 
 ๔. ด้านการควบคุม ควรจะดูแลงบประมาณเป็นเครื่องมือสําคัญท่ีหน่วยงานท่ีใช้ควบคุม
เรื่องการรับและการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือตรวจการดําเนินงานคือคือการติดตามการปฏิบัติงานที่
กําลังดําเนินไปเพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพ การควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงาน การติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน การปรับแก้ไขวิธีการทํางานให้สอดคล้องกับแผนการ 
 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตัิการ 
 ผู้วิจัย สรุปข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระ
ปริยัติธรรม แผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ดังต่อไปน้ี 
 ๑. ด้านการวางแผน ควรจะจัดระเบียบการปฏิบัติงาน การเลือกแนวทางการปฏิบัติท่ี
เหมาะสม การกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู้ปฏิบัติงานทําหน้าท่ีได้ง่าย ถูกต้อง ช่วยลดการ
ทํางานซํ้าซ้อน ลดต้นทุนการปฏิบัติงานลง ประหยัดเวลาในการทํางาน ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต่างรู้หน้าท่ี 
ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานตรงเวลา 
  ๒. ด้านการจัดองค์การ ผู้บริหารควรจะจัดหาครู มอบหมายงานต่างๆ ให้ครู สร้างขวัญ
และกําลังใจ การพัฒนาครู การพิจารณาความดีความชอบ งานท่ีเก่ียวกับนักเรียน ได้แก่ การแบ่งกลุ่ม
นักเรียน การส่งเสริมการเรียนการสอน การบริการต่างๆ 



 ๒๖๗ 

  ๓. ด้านการชี้นํา ผู้บริหารควรจะมีความเช่ียวชาญด้านวิชาการ มีปัญญามองการณ์ไกล 
จัดธุระการเรียนการสอนได้ดี มีความเชี่ยวชาญการเรียนการสอน สามารถมอบหมายภาระหน้าท่ีการ
งานให้คนอ่ืนทําได้ตามความรู้ความสามารถเฉพาะบุคคล 
 ๔. ด้านการควบคุม ควรจะประเมินคุณภาพการศึกษา ขั้นตอนการวางแผนเป็นการ
กําหนดกรอบงานที่ต้องการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนการปฏิบัติการลงมือปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงและพัฒนา ขั้นตอนการตรวจสอบ การประเมินผลท่ีได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนา ขั้นตอนการดําเนินงาน การพิจารณาผลการตรวจสอบ 
 ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 สําหรับข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรจะทําการศึกษาในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ควรจะศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการสํานักศาสนศึกษาแผนกธรรม” เพ่ือช้ีให้เห็นถึง
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหาอุปสรรคการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ 
 ๒. ควรจะศึกษาเร่ือง “การพัฒนาปัจจัยเพ่ือส่งเสริมการบริหารสํานักเรียนแผนกธรรม” 
เพ่ือเปรียบเทียบกระบวนการจัดการในการเรียนการสอนแผนกธรรม 
 ๓. ควรจะศึกษาเรื่อง “การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา” 
เพ่ือช้ีให้เห็นถึงแนวทางการบริหารในการเรียนการสอนแผนกธรรมที่มีความชัดเจน 
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  ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 
 (๑) หนังสือ: 
กระทรวงศึกษาธิการ. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ 
  องค์การขนส่งสินคา้และพัสดุ, ๒๕๕๐. 
กรมการศาสนา .  คู่มือครูจริยศึกษาชั้นประถมศึกษา . กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา , 
   ๒๕๕๓. 
_________. คู่มือการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงศึกษาธิการ, 
  ๑๕๕๐. 
_________. ธรรมศึกษาช้ันเอก. กรุงเทพมหานคร: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย,  
  ๒๕๕๒. 
กองพุทธศาสนศึกษา. ปฏิทินการศึกษาแผนกสามัญศึกษาพุทธศักราช ๒๕๕๒. กรุงเทพมหานคร:  
  สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๒. 
_________. การ ศึกษาปริยั ติ ธรรม  แผนกธรรมศึกษา .  กรุ ง เทพมหานคร : สํ านัก งาน 
  พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๘. 
กองแผนงาน. คู่มือพระสังฆาธิการ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๕๒. 
การศึกษาแห่งชาติ. ปฏิรูปการเรียนรู้ผู้เรียนสําคัญท่ีสุด. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการ 
  การศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๕๓. 
กรมวิชาการ. การจัดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงศึกษาธิการ, 
   ๒๕๕๒. 
_________. หลักสูตรการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: คุรุสภา, ๒๕๕๖. 
กรมสามัญศึกษา. เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภา,  
  ๒๕๕๑. 
กมล สุดประเสริฐ. คุณภาพการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส.พริ้นต้ิงเฮ้าส์, ๒๕๕๒.  
กมล รอดคล้าย. คู่มือการบริหารวัด. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๕๓. 
กรรณิการ์ นิยมศิลป์. การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, ๒๕๕๒. 



 ๒๖๙ 

กิดานันท์ มลิทอง. เทคโนโลยีการศึกษาร่วมสมัย. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
  ๒๕๕๓. 
กุลธน ธนาพงศธร. การพัฒนาบุคลากร. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๓. 
แก้ว ชิดตะขบ. พุทธธรรมเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจ. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานพระพุทธศาสนา 
  แห่งชาติ, ๒๕๕๐.  
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. ประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร:  
  ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลสามเจริญพานิช, ๒๕๕๑. 
จันทรานี สงวนนาม. การบริหารหลักสูตร. กรุงเทพมหานคร: บุ๊คพอยท์, ๒๕๕๖. 
จํารัส นวลนิ่ม. การศึกษากับการพัฒนาประเทศ. กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส.พริ้นต้ิง.เฮาส์, ๒๕๕๓. 
จรัล โพธิสิริ. การบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๕๓. 
ชาญชัย อาจิณสมาจาร. การบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ต้นอ้อแกรมม่ี, ๒๕๕๓. 
เชาว์ มณีวงศ์. การบริหารกิจการนักเรียน. กรุงเทพมหานคร: บูรพาสาส์น, ๒๕๕๓. 
ติน ปรัชญพฤทธ์ิ. การบริหารการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
  ๒๕๕๓. 
ถวิล เกื้อกูลวงศ์. การบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์วัฒนาพานิช, ๒๕๕๓. 
ธงชัย ช่อผกา. การบริหารกิจการนักเรียน. พิษณุโลก: สหวิทยาลัยพุทธชินราช, ๒๕๕๑. 
ธนชัย ยมจินดา. การประเมินผลการปฏิบัติงาน. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๐. 
ทศพร ศิริสัมพันธ์. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับนโยบายสาธารณารณะ. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์ 
  มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 
ดนัย จันทร์เจ้าฉาย. ปรัชญาเชิงพุทธ. วารสารการบริหารทรัพยากรบุคคล. สําหรับนักบริหารงาน 
  บุคคลมืออาชีพ. ปีท่ี ๓๐ เดือนมกราคม ฉบับที่ ๑/๒๕๕๒: ๑๓. 
นงนุช วงษ์สุววณ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร: จามจุรีโปรดักท์, ๒๕๕๒. 
นพพงษ์ บุญจิตรดุลย์. ก้าวเข้าสู่ผู้บริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ์, ๒๕๕๓. 
นภมณฑล สิบหม่ืนเป่ียม. แนวทางการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม. กรุงเทพมหานคร: รุ่งศิลป์การ 
  พิมพ์, ๒๕๕๖. 
บรรยงค์ โตจินดา. การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร: รวมสาส์น ๑๙๗๗ จํากัด, ๒๕๕๓. 
บุญเหลือ ทองเอ่ียม. การใช้ส่ือการสอน. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๒. 
ประชุม รอดประเสริฐ. นโยบายและการวางแผน. กรุงเทพมหานคร: เนติกุลการพิมพ์, ๒๕๕๖. 
ประพันธ์ สรุิหาร. การบริหารจัดการ. ขอนแก่น: คลังนานวิทยา, ๒๕๕๖. 
ประกอบ กุลเกลี้ยง. การบริหารโดยองค์การ. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, ๒๕๕๓. 
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, ๒๕๕๐.



 ๒๗๐ 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). ธรรมนูญชีวิต. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬลาลงกรณ 
  ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 
_________. ภาวะผู้นําเชิงพุทธ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ธรรมสภา, ๒๕๕๒. 
_________. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์บริษัท 
   เอส.อาร์.พริ้นต้ิง แมสโปรดักส์ จํากัด, ๒๕๕๑. 
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมมฺจิตฺโต). พุทธวิธีการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬา 
  ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 
_________. ทิศทางการศึกษาไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  
  ๒๕๕๓. 
_________. ขอบฟ้าแห่งความรู้กับผลงานด้านการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลง 
  กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 
พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ). วัดช่วยชาวบ้านได้อย่างไร. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลง 
  กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 
พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล). การบริหารวัด. นครปฐม: บริษัทเพชรเกษมการพิมพ์ จํากัด,  
  ๒๕๕๑. 
พระราชวรมุนี (พล อาภากโร). พัฒนาการการศึกษาพระปริยัติธรรม. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลง 
  กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 
พระสุธีวรญาณ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ). คู่มือปฏิบัติธรรมวันพระและวันอาทิตย์. กรุงเทพมหานคร:  
  บริษัท เอ-พริ้นท์ แอนด์ แพ็ค จํากัด, ๒๕๕๒. 
พระสุริยา มหาปญฺโญ. การรู้ธรรมแบบรู้แจ้ง. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ใยไหม, ๒๕๕๑. 
พระมหาสมบุญ จิตฺตปญฺโญ. คู่มือสําหรับนักเรียนนักธรรมและธรรมศึกษา. กรุงเทพมหานคร:  
  โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, ๒๕๕๒. 
พระมหาศักรินทร์ ศศพินทุรักษ์. หลักบาลีไวยากรณ์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เลี่ยงเซียงจงเจริญ,  
  ๒๕๕๓. 
พนัส หันนาคินทร์. หลักการบริหารโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๕๓. 
พะนอม แก้วกําเนิด. ภารกิจของผู้บริหารโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ใยไหม, ๒๕๕๓.  
ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ. หลักและทฤษฏีการบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย 
  รามคําแหง, ๒๕๕๓. 
ภิญโญ สาธร. การบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์วัฒนาพานิช, ๒๕๕๓. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. การบริหารบุคคล. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  
  ๒๕๕๓. 



 ๒๗๑ 

มงคล ศรีไพรวรรณ. ประวัติการศึกษาของสงฆ์. กรุงเทพมหานคร: กรมการศาสนา, ๒๕๕๐. 
เมธี ปิลันธนานนท์. การบริหารงานบุคคลในวงการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๕๑. 
รุ่ง แก้วแดง. การประกันคุณภาพ. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์วัฒนาพานิช, ๒๕๕๓. 
รุจิร์ ภู่สาระ. การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร: บุ๊คพอยท์, ๒๕๔๕. 
ระวีวรรณ ชินะตระกูล. วิธีวิจัยการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจํากัดภาพพิมพ์, ๒๕๕๓.  
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร: บริษัท  
  นานมีบุ๊คส์พลับลิเคช่ันส์ จํากัด, ๒๕๔๖. 
วิรัช ธรรมเจริญ. คู่มือเรียนนักธรรมศึกษา. กรุงเทพมหานคร: กรมการศาสนา, ๒๕๕๓. 
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. หลักรัฐประศาสนศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: บริษัทเอ็กซเปอร์เน็ท จํากัด,  
  ๒๕๕๓. 
วิเชียร วิทยอุดม. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: ธนธัชการพิมพ์, ๒๕๕๐. 
วิเชียร วิทยอุดม. ทฤษฎีองค์การ. กรุงเทพมหานคร: บริษัทธีระฟิล์ม, ๒๕๕๔. 
วิจิตร ศรีสอ้าน. การบริหารโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร: สมาคมผู้บริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย,  
  ๒๕๕๓. 
ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา. แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์. เชียงใหม่: ธนุชพริ้นต้ิง,  
  ๒๕๕๑. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์. ทฤษฎีองค์การ. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, ๒๕๕๓. 
_________. ศัพท์การบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร: บริษัทวิสิทธิพัฒนา จํากัด,  
 ๒๕๕๒. 
สํานักงานแม่กองบาลีสนามหลวง. การศึกษาพระปริยัติธรรม. กรุงเทพมหานคร: อาทรการพิมพ์,  
  ๒๕๕๒. 
สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง. เรื่องสอบนักธรรม. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานพระพุทธศาสนา 
  แห่งชาติ, ๒๕๕๘. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. นโยบายและการวางแผน. กรุงเทพมหานคร: ข้อมูล 
  ส่งเสริมทางการศึกษา, ๒๕๕๓. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. บทบาทของสถาบันพระพุทธศาสนากับการจัด 
  การศึกษา. กรุงเทพมหานคร: บริษัทพิมพ์ดี จํากัด, ๒๕๕๐. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร:  
  บริษัท พิมพ์ดีจํากัด, ๒๕๕๓. 
สํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร. การประเมินภายนอก. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานการ 
  ประถมศึกษา, ๒๕๕๓. 
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สนามหลวงแผนกธรรม. เรื่องสอบธรรม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๕๒. 
สมศักด์ิ คงเที่ยง. หลักการบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๖. 
สมคิด บางโม. การบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: สถาบันราชภัฏพระนคร, ๒๕๕๓. 
สมใจ เขียวสด. มนุษยสัมพันธ์สําหรับผู้บริหาร. กรุงเทพมหานคร: รุ่งศิลป์การพิมพ์, ๒๕๕๖. 
สมพงศ์ เกษมสิน. การบริหารการวางแผน. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๕๓. 
_________. การบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: เกษมสุวรรณ, ๒๕๕๒.  
สมบัติ บุญประเคน. ผู้บริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภา, ๒๕๕๓. 
สมบูรณ์ วัฒนวรพงษ์. คู่มือสอบผู้บริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: พัฒนาการศึกษา, ๒๕๕๓. 
สมชาย ไมตรี. การศึกษาของพระสงฆ์. กรุงเทพมหานคร: รุ่งศิลป์การพิมพ์, ๒๕๕๖.   
สมศักด์ิ สินธุระเวชญ์. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: วัฒนาพานิชสําราญราษฏร์,  
  ๒๕๕๓. 
สมยศ นาวีการ. การบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์บรรณกิจ, ๒๕๕๓. 
สมานจิตร สุคนธทรัพย์. การวางแผนพัฒนาโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร: รุ่งศิลป์การพิมพ์, ๒๕๕๓. 
สนั่น ปัทมะทิน. ส่ือการเรียนการสอน. กรุงเทพมหานคร: เสรีย์การพิมพ์, ๒๕๕๓. 
สัญญา สัญญาวิวัฒน์. การบริหารจัดการแนวพุทธ. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์ 
  มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 
สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์. วิธีการเรียนการสอน. กรุงเทพมหานคร: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ 
  นครเหนือ, ๒๕๕๑. 
สุทธิพงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธ์ิ. พระราชบัญญัติคณะสงฆ์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์กรมการศาสนา,  
  ๒๕๕๐. 
สุภาพร พิศาลบุตร. การบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร: ธนะการพิมพ์, ๒๕๕๓. 
อํานาจ ธีระวนิช. การจัดการยุคใหม่. กรุงเทพมหานคร: มาเธอร์ บอส แพคเก็จจ้ิง จํากัด, ๒๕๕๓. 
เอนก สิทธิประศาสน์. การบริหารการพัฒนาประเทศ. กรุงเทพมหานคร: เทศาภิบาล, ๒๕๕๓. 
 
 (๒) วิทยานิพนธ์: 
กฤษณา คิดดี. “การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ”. 
   วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดผลและประเมินผล. บัณฑิต 
  วิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 
ชาริณี ตรีวรัญญู. “การพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูประถมศึกษาตามแนวคิด 
  การศึกษาผ่านบทเรียน”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ 
  การสอน. บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 
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นริศว์ ปรารมย์. “การพัฒนาบทบาทการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนระดับช้ัน 
  เรียนมัธยมศึกษา”. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรม 
  ศาสตร์ประยุกต์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๘. 
บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์. “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการจัดความรู้เพ่ือเสริมสร้าง 
  สมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
  อุดมศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 
พระมหาอํานาจ ปวฑฺฒโน. “การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม”. วิทยานิพนธ์ 
  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย 
  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 
พระมหาศุภกิจ สุภกิจฺโจ. “กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอก 
  ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี 
  บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
  ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 
พระครูสุวรรณวรการ (พิมพ์ทรัพย์ พุทธาโณ). “การพัฒนาการจัดการการศาสนศึกษาแผนกธรรมของ 
  คณะสงฆ์ภาค ๑”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ. 
   บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 
พระมหาสมบัติ ธนปญฺโญ. “ยุทธศาสตร์เชิงพุทธในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 
  ศึกษา”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา. 
   บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 
พระมหาอุดร อุตฺตโร. “สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูสํานักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี 
  ตามหลักกัลยาณมิตร”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหาร 
  การศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๕๗. 
พระครูธรรมธรสายัณห์ ฐ ิตปุญฺโญ. “การบริหารจัดการในการเรียนการสอนธรรมศึกษาของโรงเรียน 
  มัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี 
  บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
  ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 
พระพิศาลศึกษากร (สุดใจ ยโสธโร). “การบริหารจัดการโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
  ตามหลักธรรมาภิบาล”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
  เชิงพุทธ. บัณฑติวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 
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วันทนา เนาว์วัน. “การพัฒนาภาวะผู้นําตามหลักพุทธธรรมของบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
  แผนกสามัญศึกษากลุ่ม ๓”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ 
  ประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  
  ๒๕๕๗. 
เอ้ือมอร ชลวร. “การจัดการความรู้เชิงพุทธบูรณาการ”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
   สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 
  วิทยาลัย, ๒๕๕๔. 
อุดม ชํานิ. “การพัฒนาภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเขตภาค 
  กลาง”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิต 
  วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 
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๓. สัมภาษณ์: 
สัมภาษณ์ พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ (วิรัช วิโรจโน). เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๑ กันยายน ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมประนาท (ปรีชา ปฏิภาณเมธี). เจ้าคณะอําเภอเมืองพิจิตร, ๑๐ มกราคม  
  ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ พระครูโพธิธรรมานุรักษ์ (นา ขนฺติโก). เจ้าคณะอําเภอโพธ์ิประทับช้าง, ๑๑ กันยายน  
  ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ พระปิฎกคุณาภรณ์ (สวี กิตฺติวณฺโณ). เจ้าคณะอําเภอทับคล้อ, ๕ กันยายน ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ พระครูพิบูลประชานาถ (สมบูรณ์ ปภากโร). เจ้าคณะอําเภอวังทรายพูน, ๑๔ กันยายน  
  ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ พระครูวิรุฬห์ธรรมาภิรัต (สมบุญ ทตฺตวณฺโณ). เจ้าคณะอําเภอโพทะเล, ๑๘ กันยายน  
  ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ พระครูพิสิฐคณาภิรักษ์ (สุพจน์ พุทฺธญาโณ). เจ้าคณะอําเภอบางมูลนาก, ๒๑ กันยายน  
  ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ พระครูสิริสุตโสภณ (จําเนียร จนฺทโสภโณ). เจ้าคณะอําเภอดงเจริญ, ๒๑ พฤศจิกายน  
  ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ พระครูพิทักษ์ธรรมวิมล (ศรีสุข ปภสฺสโร). เจ้าคณะอําเภอบึงนาราง, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ พระครูพิเชฏฐ์อรรถกิจ (สมเดช เตชเชฏฺโฐ). เจ้าคณะอําเภอสากเหล็ก, ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ พระครูวิรุฬห์ปุญญากร (บุญปลูก อาภากโร). เจ้าคณะอําเภอสามง่าม, ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ พระครูพิศาลธรรมวุฒิ (สมศักด์ิ ธมฺมวุฑฺโฒ). เจ้าคณะอําเภอวชิรบารมี, ๓๐ ตุลาคม 
๒๕๕๘ .สัมภาษณ์ พระครูพิพัฒน์สิริมงคล (สนอง สิริมงฺคโล) . เจ้าคณะอําเภอตะพานหิน ,  
  ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ นายประพันธ์ ต้ันวัฒนา. ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดพิจิตร, ๒๔  
  สิงหาคม ๒๕๕๗. 
สัมภาษณ์ ดร.นฎกร ป่ินสกุล. โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง, ๖ มีนาคม ๒๕๕๙. 



 ๒๗๖ 

สัมภาษณ์ นายธนทัย คํากลาง. วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร, ๘ มีนาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ นางอรสา เปรมฤดีเลิศ. รองผู้อํานวยการโรงเรียนตะพานหิน, ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ นายประไพ ตะส.ี ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านย่านยาว, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
สัมภาษณ์ ดร.นพวรรณ์ ไชยชนะ. ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล, ๑๙ พฤศจิกายน  
  ๒๕๕๘. 
 
๔. สนทนากลุ่มเฉพาะ 
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระศรีวิกรมมุนี (จันทราวุฒิ วชิรเมธี). รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรฝ่ายการศึกษา,  
  ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙.  
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาเมธี จนฺทวํโส. รองเจ้าคณะอําเภอเมืองพิจิตร, ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙.  
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหายุทธพล ญาณวิมโล. เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, ๒๑ มีนาคม  
  ๒๕๕๙.  
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาอําพร อิทฺธิญาโณ. เลขานุการเจ้าคณะอําเภอทับคล้อ, ๒๑ มีนาคม 
 ๒๕๕๙.  
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูวิลาสรัตนรังสี (สง่า รตนวณฺโณ). เจ้าคณะตําบลห้วยเกตุ, ๒๑ มีนาคม  
  ๒๕๕๙.  
สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ. อาจารย์ประจําสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช 
  ภัฎพระนครศรีอยุธยา, ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙.   
สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.เลิศ มีช้าง. ผู้อํานวยการศูนย์บริหารการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น, ๒๑ มีนาคม  
  ๒๕๕๙. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ นางยุพาพิน ตาลเลี้ยง. วัฒนธรรมประจําจังหวัดพิจิตร, ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙.  
สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสุพรรณ มีบัวทอง. ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ ตะพานหิน, ๒๑ มีนาคม  
  ๒๕๕๙.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 ๒๗๘ 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ก  
หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗๙ 

 



 ๒๘๐ 

 



 ๒๘๑ 

 



 ๒๘๒ 

 



 ๒๘๓ 

 



 ๒๘๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๘๕ 

 



 ๒๘๖ 

 



 ๒๘๗ 

 



 ๒๘๘ 

 



 ๒๘๙ 

 



 ๒๙๐ 

 



 ๒๙๑ 

 



 ๒๙๒ 

 



 ๒๙๓ 

 



 ๒๙๔ 

 



 ๒๙๕ 

 



 ๒๙๖ 

 



 ๒๙๗ 

 



 ๒๙๘ 

 



 ๒๙๙ 

 



 ๓๐๐ 

 



 ๓๐๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๐๒ 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวจัิย 
เรื่องปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม 

แผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร 
********************* 

 
คําช้ีแจง: แบบสัมภาษณ์บุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาพระปริยัติธรรม 
  ๑. แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัยชุดน้ี ผู้วิจัย ได้จัดทําขึ้นเพ่ือการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร” ซ่ึง
ท่านเป็นบุคคลหน่ึงที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ถูกสัมภาษณ์ โปรดตอบตามความคิดเห็นของท่าน  
  ๒. แบบสัมภาษณ์บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาพระปริยัติธรรม จํานวน ๑ ชุด 
 
 ผู้วิจัยหวังว่า จะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์ในคร้ังนี้เป็นอย่างดี และ
ขอขอบคุณ/เจริญพรมา ณ โอกาสน้ี 
 

.............................................. 
(พระครูวิโชติสกิขกิจ กิตฺติธโร) 

นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
ติดต่อประสานงาน 
มือถือ ๐๘๑-๖๐๕-๙๒๙๖ 
mcu.phichit@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 



 ๓๐๓ 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวจัิย 
เรื่องปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม 

แผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร 
********************* 

 
คําช้ีแจง: แบบสัมภาษณ์บุคคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาพระปริยัติธรรม 
  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมของ
คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร โดยแนวทางการสัมภาษณ์จะแบ่งออกเป็น ๔ ตอน คือ 
 ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ตอนที่ ๒ สภาพท่ัวไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 
  ตอนที่ ๓ หลักพุทธธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 
 ตอนที่ ๔ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก
ธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร 
 
ตอนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ช่ือ ............................... ฉายา/นามสกุล ......................... 
อายุ...........ปี พรรษา.............. การศึกษานักธรรม................... เปรียญธรรม .................... ประโยค 
ปริญญา.........................อยู่วัด/ท่ีอยู่ ............................................... ตําบล ...................................
อําเภอ................................. จังหวัด ................................. ตําแหน่ง ................................................ 
โทรศัพท์/มือถือ .................................................... อีเมล์...................................................... 
 
ตอนท่ี ๒ สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 
 ๑. สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคด้านบุคลากร (Man) มีจุดอ่อนอย่างไรบ้าง  
  ๒. สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคด้านงบประมาณ (Money) มีข้อเสียอย่างไรบ้าง  
 ๓. สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials) ขาดแคลนอะไรบ้าง 
 ๔. สภาพท่ัวไปและปัญหาอุปสรรคด้านการจัดการ (Management) ควรจะมีการ
ดําเนินการอย่างไร 
 
ตอนท่ี ๓ หลักพุทธธรรมที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 
 ๑. ฉันทะ ความพอใจรับผิดชอบดูแลกระบวนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก
ธรรม ผู้บริหารควรจะดําเนินการอย่างไรจึงจะให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 



 ๓๐๔ 

  ๒. วิริยะ ความเพียรพยายามดําเนินการจัดการศึกษาแผนกธรรม ผู้บริหารควรจะมี
คณะกรรมการเข้ามากํากับดูแลวิธีการทํางานอย่างไรบ้าง 
  ๓. จิตตะ ความต้ังใจทํางานให้มีผลงานเป็นไปตามกฎระเบียบผู้บริหารควรจะต้อง
พิจารณาอย่างไร 
  ๔. วิมังสา การพิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหาอุปสรรค ผู้บริหารควรจะต้อง
ดําเนินการอย่างไร 
 
ตอนท่ี ๔ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมของ
คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร 
 ๑. การวางแผนเพ่ือจัดการศึกษาแผนกธรรมผู้บริหารควรจะมีวิธีการดําเนินการอย่างไร
บ้าง 
  ๒. การจัดองค์การเพ่ือจัดการศึกษาแผนกธรรม ผู้บริหารควรจะกําหนดคณะกรรมการ
มาดูแลด้วยวิธีการอย่างไรบ้าง 
  ๓. การช้ีนําเพ่ือแนะนําให้บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎระเบียบผู้บริหารควรจะมีวิธีการ
ส่ังการอย่างไรบ้าง 
 ๔. การควบคุมเพ่ือดูแลทรัพยากรด้านการศึกษาแผนกธรรม ผู้บริหารควรจะมีวิธีการ
ปฏิบัติอย่างไรบ้าง 
 
 ผู้วิจัย ขออนุโมทนาขอบคุณท่ีได้รับความเมตตาอนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์ในคร้ังน้ี
เป็นอย่างดี และขอขอบคุณ/เจริญพรมา ณ โอกาสนี้ 
 

.............................................. 
(พระครูวิโชติสกิขกิจ กิตฺติธโร) 

นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ติดต่อประสานงาน 
มือถือ ๐๘๑-๖๐๕-๙๒๙๖ 
mcu.phichit@hotmail.com 



 ๓๐๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง  
รูปภาพประกอบการสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 ๓๐๖ 

 

 พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ (วิรัช วิโรจโน) 
๑ กันยายน ๒๕๕๘. 

พระปิฎกคุณาภรณ์ (สวี กิตฺติวณฺโณ) 
๕ กันยายน ๒๕๕๘. 

พระครูโพธิธรรมานุรักษ์ (นา ขนฺติโก) 
๑๑ กันยายน ๒๕๕๘. 

พระครูพิบูลประชานาถ (สมบูรณ์ ปภากโร) 
๑๔ กันยายน ๒๕๕๘. 

  

  

  

พระครูวิรุฬห์ธรรมาภิรัต (สมบุญ ทตฺตวณฺโณ) 
๑๘ กันยายน ๒๕๕๘. 

พระครูพิสิฐคณาภิรักษ์ (สุพจน์ พุทฺธญาโณ) 
๒๑ กันยายน ๒๕๕๘. 



 ๓๐๗ 

 

พระครูสิริสุตโสภณ (จําเนียร จนฺทโสภโณ) 
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 

พระครูพิทักษ์ธรรมวิมล (ศรีสุข ปภสฺสโร) 
๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘. 

พระครูพเิชฏฐ์อรรถกิจ (สมเดช เตชเชฏฺโฐ) 
๒ ตุลาคม ๒๕๕๘. 

พระครูวิรุฬห์ปุญญากร (บุญปลูก อาภากโร) 
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘. 

  

  

 

พระครูพิศาลธรรมวุฒิ 
๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘. 

พระครูพพิัฒน์สิริมงคล (สนอง สิริมงฺคโล) 
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 



 ๓๐๘ 

 

นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา 
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗. 

ดร.นฎกร ป่ินสกุล 
๖ มีนาคม ๒๕๕๙. 

นายธนทัย คํากลาง 
๘ มีนาคม ๒๕๕๙. 

นางอรสา เปรมฤดีเลิศ 
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 

  

นายประไพ ตะสี 
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 

ดร.นพวรรณ์ ไชยชนะ 
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 



 ๓๐๙ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์สนทนากลุ่มเฉพาะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๓๑๐ 

 



 ๓๑๑ 

 



 ๓๑๒ 

 



 ๓๑๓ 

 



 ๓๑๔ 

 



 ๓๑๕ 

 



 ๓๑๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ  
รูปภาพประกอบการสนทนากลุ่มเฉพาะ 

 
 
 
 
 
 
 



 ๓๑๗ 

 

รูปภาพสนทนากลุ่มเฉพาะ 

๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙. 
รูปภาพสนทนากลุ่มเฉพาะ 

๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙. 

รูปภาพสนทนากลุ่มเฉพาะ 

๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙. 
รูปภาพสนทนากลุ่มเฉพาะ 

๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙. 

รูปภาพสนทนากลุ่มเฉพาะ 

๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙. 
รูปภาพสนทนากลุ่มเฉพาะ 

๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙. 



 ๓๑๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัยเชิงปริมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๑๙ 

 



 ๓๒๐ 

 



 ๓๒๑ 

 



 ๓๒๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาคผนวก ซ 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๒๓ 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่องปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม 

แผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร 
********************** 

 
คําช้ีแจง: แบบสอบถามบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  ๑. แบบสอบถามชุดน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือศึกษาเรื่อง “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการ
จัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร” ซ่ึงท่านเป็นบุคคลหนึ่งท่ี
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของท่าน  
 ๒. แบบสอบถามชุดน้ีประกอบด้วย ๒ ตอนดังน้ี 
 ตอนท่ี ๑ ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ ๒ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนก
ธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร 
  ตอนท่ี ๓ ข้อเสอนแนะเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระ
ปริยัติธรรม แผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร 
 
 ผู้วิจัยหวังว่าจะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีเป็นอย่างดี 
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 

.............................................. 
(พระครูวิโชติสกิขกิจ กิตฺติธโร) 

นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบัีณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ติดต่อประสานงาน 
มือถือ ๐๘๑-๖๐๕-๙๒๙๖ 
mcu.phichit@hotmail.com 
 
 



 ๓๒๔ 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่องปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม 

แผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร 
********************** 

 
ตอนท่ี ๑ เป็นข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม     
  โปรดกาเครื่องหมาย   ลงใน  �  หน้าข้อความตามความเป็นจริง 

๑. สถานภาพปัจจุบัน 
 � ผู้บริหาร  � อาจารย์  � เจ้าหน้าท่ี 

๒. อายุ 
  � ๒๐-๓๐ ปี  � ๓๑-๔๐ ปี     � ๔๑-๕๐ ปี  � ๕๑ ปีขึ้นไป        
๓. การศึกษานักธรรม 
  � ไม่มีนักธรรม    � นักธรรมช้ันตรี  � นักธรรมช้ันโท    
  � นักธรรมช้ันเอก 
๔. การศึกษาสามัญ         

 � ตํ่ากว่าปริญญาตรี � ปริญญาตรี   � ปริญญาโทข้ึนไป 
 
ตอนท่ี ๒ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมของ
คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร 
  โปรดกาเครื่องหมาย  ลงในช่อง � ท่ีตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดเพียงข้อเดียว 
 ๑ หมายถึงมีการปฏิบัติน้อยที่สุด 
 ๒ หมายถึงมีการปฏิบัติน้อย 
 ๓ หมายถึงมีการปฏิบัติในปานกลาง 
 ๔ หมายถึงมีการปฏิบัติมาก 
  ๕ หมายถึงมีการปฏิบัติมากท่ีสุด 
 

ระดับความคิดเห็น ท่ี ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 ๑. ด้านการวางแผน      
๑ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ได้มีการวางแผนบุคลากรเพ่ือการจัด

การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ตามระดับช้ันหลักสูตรและกฏ
     



 ๓๒๕ 

ระดับความคิดเห็น ท่ี ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ระเบียบของคณะสงฆ์ 
๒ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีการกําหนดนโยบายการจัดการศึกษา

พระปริยัติธรรม แผนกธรรม ให้มีความชัดเจน 
     

๓ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีการกําหนดให้มีคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ตามนโยบาย
ของแม่กองธรรมสนามหลวง 

     

๔ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีการเลือกวิธีปฏิบัติการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคระยะสั้น และระยะยาวท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแผนก
ธรรม ให้มีความสอดคล้องตามท่ีผู้บริหารระดับสูงสั่งการลงมา
ตามลําดับขั้นตอน 

     

๕ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีการกําหนดทิศทางการศึกษาพระ
ปริยัติธรรม แผนกธรรมท้ังเชิงรับและเชิงรุกให้มีความทันสมัย ให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

     

 ๒. ด้านการจัดองค์การ (Organizing)      
๖ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ได้จัดทําโครงสร้างคณะกรรมการจัด

การศึกษาพระปริ ยั ติธรรม แผนกธรรม ให้มี ตําแหน่งหน้าตาม
วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน 

     

๗ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีการแต่งต้ังคณาจารย์ผู้สอนตาม
ระดับช้ันเรียน เช่น นักธรรมช้ันตรี นักธรรมช้ันโท และนักธรรมช้ันเอก 
ให้มีความสอดคล้องตามเกณฑ์ของมหาเถรสมาคม 

     

๘ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีบุคลากรเจ้าหน้าที่กํากับดูแลการ
บริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ให้มีอํานาจหน้าท่ี
และความรับผิดชอบตามกฎระเบียบของคณะสงฆ์ 

     

๙ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีการจัดระบบกิจกรรมและบุคลากรให้
มีความสัมพันธ์กันและมีระบบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์  

     

๑๐ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีการสนับสนุนทุนและรางวัลการศึกษา
แผนกธรรมแก่อาจารย์และนักเรียนดีเด่นในจังหวัดพิจิตรเพ่ือสร้างขวัญ
และกําลังใจ 

     

 ๓. ด้านการช้ีนํา (Leading)      



 ๓๒๖ 

ระดับความคิดเห็น ท่ี ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑๑ 
 

ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีการประชุมบุคลากรด้านการศึกษา
เพ่ือสอบถามสภาพปัญหาการทํางานในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
ธรรมในพ้ืนท่ีการศึกษา 

     

๑๒ 
 

ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีข้อตกลงร่วมกันเพ่ือกําหนดทิศทาง
การจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามรายวิชา และกําหนดจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และปัญหาอุปสรรค 

     

๑๓ 
 

ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีการมอบให้เกียรติคุณแก่อาจารย์ผู้มี
ความต้ังใจสอนหนังสือ และนักเรียนท่ีต้ังใจเรียนและสอบได้ตาม
กฎระเบียบให้ได้รับทุนการศึกษาต่อ 

     

๑๔ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีบทลงโทษบุคลากรที่ไม่ต้ังใจทํางาน 
และทํางานไม่ตรงเวลา  ใ ห้พักหยุดงานช่ัวคราว  หรือโยกย้าย
เปลี่ยนแปลงตําแหน่ง และมีการลงโทษร้ายแรงคือให้ออกจากงาน 

     

๑๕ 
 

ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีการลงโทษนักเรียนท่ีประพฤติทุจริต
คอรัปช่ันในการสอบ ถ้ามีเหตุการณ์จับได้ต่อท่ีสาธารณะชนให้ปรับตก 
หรือตัดสิทธิในการเรียนการสอนตามกฎระเบียบของแม่กองธรรม
สนามหลวงประกาศ 

     

 ๔. ด้านการควบคุม (Controlling)      
๑๖ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีคณะกรรมการตรวจสอบผลการ

ปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 
     

๑๗ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีการกํากับดูแลพระสงฆ์ผู้มีหน้าท่ี
รับผิดชอบการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ให้มีการ
ทํางานตามที่ได้กําหนดไว้ 

     

๑๘ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีการติดตามปัญหาอุปสรรคท่ีมี
ผลกระทบต่อการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม โดยการรีบ
ดําเนินการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทันที 

     

๑๙ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีการควบคุมระบบการทํางานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมให้มีความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามกฎระเบียบ 

     

๒๐ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีการประเมินผลการทํางานท่ีผ่านมาว่า      



 ๓๒๗ 

ระดับความคิดเห็น ท่ี ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย
ท่ีกําหนดไว้ 

 ๕. ด้านฉันทะ: มีความพอใจ      
๒๑ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีการทุ่มเทใจปฏิบัติงานตามนโยบาย

ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ด้วยความเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม 

     

๒๒ อาจารย์ มีความพอใจหน้าท่ีการงานด้วยการสอนนักเรียนโดยไม่กลัว
ความเนื่อยยากลําบาก ทํางานด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ไม่ย้อท้อ
ต่อคําติเตียน และการตําหนิโทษต่างๆ 

     

๒๓ เม่ือมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นกับอาจารย์และนักเรียนในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกธรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตร ผู้บริหารได้ลงไปแก้ไข
ปัญหาให้ความสะดวกทันที 

     

๒๔ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีการเตรียมความพร้อมทุกด้านเพ่ือ
การจัดการที่เกี่ยวข้องกับการอํานวยการเรียนการสอนแก่อาจารย์ และ
นักเรียนเป็นต้นในพ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตร 

     

๒๕ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีการส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมให้มีความรับผิดชอบงานตามท่ี
ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด 

     

 ๖. ด้านวิริยะ: มีความพยายาม      
๒๖ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีความขยันหม่ันเพียรทํางานการจัด

การศึกษาแผนกธรรมด้วยความอดทนตามนโยบายแม่กองธรรม
สนามหลวง 

     

๒๗ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีความมุ่งหม่ันในการจัดการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมให้เกิดความสอดคล้องตามกฎระเบียบของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกธรรม เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาหลักธรรมคําสั่งสอน
ของพระพุทธเจ้า 

     

๒๘ อาจารย์มีความปรารถนาดีต่อลูกศิษย์ด้วยการสอนหนังสือแก่นักเรียน
อย่างต่อเน่ือง และมีการทดสอบนักเรียนด้วยการให้ทําการบ้านส่งอย่าง
ต่อเน่ือง 

     



 ๓๒๘ 

ระดับความคิดเห็น ท่ี ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๒๙ เจ้าหน้าที่ประจําโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมในจังหวัดพิจิจร 
มีการดําเนินการเข้า ออก ตรงเวลา และมีการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์
ด้วยความระมัดระวัง 

     

๓๐ นักเรียนทุกรูป มีสัมมาปฏิบัติ เคารพครูบาอาจารย์ผู้สอน มาเรียนตรง
เวลา เลิกเรียนตรงเวลา และมาสอบตามกําหนดการของแม่กองธรรม
สนามหลวง 

     

 ๗. ด้านจิตตะ: มีความต้ังใจ      
๓๑ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีความต้ังใจทํางานตรงเวลา มีการ

ส่งเสริมการจัดการศึกษาแผนกธรรม ด้วยความเป็นผู้เสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม 

     

๓๒ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีความเข้าใจสภาพการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาวัตถุนิยมส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม แผนกธรรมในจังหวัดพิจิตรมีจํานวนนักเรียนน้อยลง 

     

๓๓ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีความเข้าใจถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และปัญหาอุปสรรคการจัดการศึกษาแผนกธรรมในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร 
ท่ีปรากฎอยู่ในสภาพปัจจุบันน้ีอย่างดี 

     

๓๔ อาจารย์ผู้สอน มีความต้ังใจสอนนักเรียนให้ได้รับความรู้หลักพุทธธรรม
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล  

     

๓๕ นักเรียนทุกรูปมีความรู้ มีความเข้าใจหลักพุทธธรรม เพ่ือประโยชน์ใน
การนํามาบูรณาการหรือการประยุกต์ใช้กับการดํารงชีวิตให้เป็นคนดีใน
สังคมต่อไป  

     

 ๘. ด้านวิมังสา: การตรวจสอบ      
๓๖ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีหน้าที่พิจารณาถึงการส่งเสริมความรู้ 

ความสามารถให้นักเรียนมีวิชาการพัฒนาสติปัญญาให้เป็นคนดีในสังคม 
     

๓๗ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีการแต่งต้ังคณะกรรมการมากํากับ
ดูแลวิธีการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีเทคนิคการสอนที่ทันสมัยและ
มีความเหมาะสมกับนักเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดพิจิตร 

     

๓๘ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีตรวจสอบความพร้อมของบุคลากรใน
สํานักเรียนให้มีการโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงตําแหน่งหน้าที่ให้มีความ

     



 ๓๒๙ 

ระดับความคิดเห็น ท่ี ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล  
๓๙ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีการพิจารณาตําแหน่งอาจาย์ผู้สอน

แผนกธรรม ให้มีโอกาสได้เลื่อนยศตําแหน่งตามอายุพรรษาการทํางาน
ให้เหมาะสมกับวุฒิการศึกษา 

     

๔๐ ผู้บริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร มีการตราจสอบวิธีการจัดการศึกษา
แผนกธรรมให้มีการพัฒนาการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่แม่กองธรรมสนามหลวงได้กําหนดไว้ 

     

 
ตอนท่ี ๓ ข้อเสอนแนะเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม แผนกธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร 
 ๑. ข้อเสนอแนะด้านการวางแผน..................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………..................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………..................... 
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 ๔. ข้อเสนอแนะด้านการควบคุม...................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………..................... 
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 ๓๓๐ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ผู้วิจัย ขออนุโมทนาขอบคุณ ท่ีได้รับความเมตตาอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามใน
ครั้งน้ีเป็นอย่างดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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(พระครูวิโชติสกิขกิจ กิตฺติธโร) 
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 ๓๓๒ 

 การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม พ.ศ.๒๕๕๕ อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๑๕ ตรี แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
และข้อ ๒ ข้อ ๓ (๒) และข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย
สถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ.๒๕๔๘ มหาเถรสมาคมจึงออกประกาศไว้ดังนี้๑ 
  หมวด ๑ บทท่ัวไป 
  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศมหาเถรสมาคมว่าด้วยการจัดการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม แผนกธรรม พ.ศ.๒๕๕๕ 
  ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์เป็นต้น 
  ข้อ ๓ บรรดากฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติ หรือประกาศอ่ืนใด ซ่ึงขัดหรือแย้งกับ
ประกาศน้ีให้ใช้ประกาศน้ีแทน 
  ข้อ ๔ ในประกาศนี้ “การศึกษาพระปริยัติธรรม” หมายความว่าการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรมและการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ตามหลักสูตรท่ีคณะสงฆ์กําหนด  
“สํานักเรียน” หมายความว่า สถานศึกษาที่วัดจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ท้ังแผนกธรรมและแผนก
บาลี คือ สํานักเรียนวัดในกรุงเทพมหานคร และสํานักเรียนคณะจังหวัดในส่วนภูมิภาค “สํานักศาสน
ศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาที่วัดจัดการศึกษาในรูปแบบของศูนย์การเรียน สํานักศาสนศึกษา
วัด สํานักศาสนศึกษาประจําตําบล สํานักศาสนศึกษาประจําอําเภอ ซ่ึงจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม 
แผนกธรรมและหรือแผนกบาลี “เจ้าสํานัก” หมายความว่าเจ้าอาวาสวัดท่ีสํานักเรียนหรือสํานัก 
ศาสนศึกษาต้ังอยู่ “วิชาสามัญ” หมายความว่ารายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีผู้เรียน
พระปริยัติธรรมศึกษาเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด 
โดยคําแนะนําของมหาเถรสมาคม “บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่าเจ้าสํานักเรียน  
เจ้าสํานักศาสนศึกษา ผู้อํานวยการศูนย์การเรียน อาจารย์ใหญ่ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ รวมทั้งผู้สนับสนุน
การศึกษาซ่ึงเป็นผู้ทําหน้าท่ีให้บริการ หรือปฏิบัติงานเก่ียวเนื่องกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
การนิเทศ และการบริการการศึกษา ในสํานักเรียนและสํานักศาสนศึกษา ซ่ึงได้รับค่าตอบแทนจาก
งบประมาณของรัฐ “ครูสอนพระปริยัติธรรม” หมายความว่าพระภิกษุ สามเณร หรือคฤหัสถ์  
ซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีหลักในการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสํานัก
เรียนและสํานักศาสนศึกษาซ่ึงได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของรัฐ “พระปริยัตินิเทศก์” 

                                         
  ๑กองพุทธศาสนศึกษา, การศึกษาปริยัติธรรม แผนกธรรมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๘), หน้า ๖๒. 



 ๓๓๓ 

หมายความว่า พระภิกษุซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีในการนิเทศการศึกษาพระปริยัติธรรม ช่วยเหลือแนะนําครู
สอน และสนองงานเจ้าคณะจังหวัดในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาพระปริยัติธรรม 
  หมวด ๒ การจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก สํานักเรียนและสํานักศาสนศึกษา 
  ข้อ ๕ วัดที่ประสงค์ขอจัดต้ังเป็นสํานักเรียนหรือสํานักศาสนศึกษาประกอบด้วย
คุณสม บั ติ เ ป็ น วั ด ท่ี ต้ั ง ถู ก ต้ อ ง ต า ม กฎหม า ย  มี ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อนพร ะป ริ ยั ติ ธ ร ร ม  
มีจํานวนผู้เรียนตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในแบบคําขอจัดต้ัง มีความพร้อมด้านบุคลากรทางการศึกษา ครู
สอนพระปริยัติธรรม และอาคารสถานที่การขอจัดต้ังสํานักเรียน หรือ สํานักศาสนศึกษา ให้เจ้าอาวาส
จัดทําเรื่องตามแบบคําขอของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แนบท้ายประกาศนี้ 
  ข้อ ๖ สํานักเรียนหรือสํานักศาสนศึกษาใดขาดคุณสมบัติติดต่อกันเป็นเวลา ๓ ปี หรือ
เม่ือปรากฏว่าไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้ ให้เจ้าสํานักเสนอเรื่องขอยุบ รวม หรือ เลิกดําเนินการ
กรณตีามวรรคแรก หากเจ้าสํานักไม่เสนอขอยุบ รวม หรือเลิกดําเนินการ ให้เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
หรือเจ้าคณะจังหวัด พิจารณาสั่งการ 
  ข้อ ๗ สํานักเรียนและสํานักศาสนศึกษาที่ถูกยุบ รวม หรือเลิกดําเนินการแล้ว ทรัพย์สิน
ท่ีเป็นอสังหาริมทรัพย์ให้ตกเป็นของวัดนั้น ส่วนทรัพย์สินที่ เป็นสังหาริมทรัพย์ให้เจ้าคณะ
กรุงเทพมหานคร หรือเจ้าคณะจังหวัด พิจารณาดําเนินการ 
  หมวด ๓ การแต่งตั้งและถอดถอนครูสอนพระปริยัติธรรม 
  ข้อ ๘ ให้เจ้าสํานักเรียนหรือเจ้าสํานักศาสนศึกษาเสนอเจ้าคณะกรุงเทพมหานครหรือ
เจ้าคณะจังหวัดเพ่ือแต่งต้ังครูสอนพระปริยัติธรรมที่มีคุณสมบัติ ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
ต้องมีวุฒินักธรรมช้ันเอก ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีต้องมีวุฒิเปรียญธรรม ๓ ประโยค ขึ้นไป 
เฉพาะสามเณรต้องมีวุฒิเปรียญธรรม ๔ ประโยค ขึ้นไป ผ่านการอบรมครูสอนพระปริยัติธรรม  
ตามหลักสูตรของกองธรรมสนามหลวงหรือกองบาลีสนามหลวง ซ่ึงจัดโดยกองธรรมสนามหลวงหรือ
กองบาลีสนามหลวงร่วมกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครูสอนวิชาสามัญต้องมีวุฒิปริญญาตรี
ขึ้นไป 
  ข้อ ๙ ครูสอนพระปริยัติธรรมพ้นสภาพเม่ือมรณภาพ/ตาย ลาสิกขา ลาออก เจ้าคณะ
กรุงเทพมหานครหรือเจ้าคณะจังหวัดให้ออก โดยการเสนอของเจ้าสํานักเรียนหรือเจ้าสํานักศาสน
ศึกษา  
  หมวด ๔ การบริหารและการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม 
  ข้อ ๑๐ ให้มีสํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และสํานักงานแม่กองบาลีสนามหลวง
เป็นหน่วยงานสนองงานแม่กองธรรมสนามหลวงและแม่กองบาลีสนามหลวงตามลําดับโครงสร้างการ
บริหารและอํานาจหน้าที่ของสํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวงและสํานักงานแม่กองบาลีสนามหลวง 
ให้เป็นไปตามที่แม่กองธรรมสนามหลวง หรือแม่กองบาลสีนามหลวงกําหนด 
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  ข้อ ๑๑ ให้เจ้าสํานักเรียนและเจ้าสํานักศาสนศึกษา จัดการศึกษาหรือส่งเสริมให้ศึกษา
วิชาสามัญเพ่ิมเติม แก่ผู้เรียนท่ียังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด โดยคําแนะนําของมหาเถรสมาคม 
  ข้อ ๑๒ ให้สํานักเรียนและสํานักศาสนศึกษาจัดทําข้อมูลการจัดการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมเพ่ือรายงานแม่กองธรรมสนามหลวง แม่กองบาลีสนามหลวง และแจ้งสํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ โดยในส่วนภูมิภาคให้แจ้งสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
เพ่ือเสนอสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดําเนินการ 
  ข้อ ๑๓ ให้มีพระปริยัตินิเทศก์ทําหน้าท่ีนิเทศการศึกษาพระปริยัติธรรม รวมถึงการ
ส่งเสริมสนับสนุน และเสนอแนวทางการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม การแต่งต้ังหรือถอดถอน
พระปริยัตินิเทศก์ให้เป็นไปตามระเบียบของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
  ข้อ ๑๔ ให้สํานักเรียน สํานักศาสนศึกษา สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง สํานักงาน
แม่กองบาลีสนามหลวง บุคลากรทางการศึกษา และครูสอนพระปริยัติธรรม ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนด้านงบประมาณตามกฎหมาย โดยผ่านทางสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
  หมวด ๕ บทเฉพาะกาล 
  ข้อ ๑๕ สํานักเรียน สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง สํานักงานแม่กองบาลี
สนามหลวง บุคลากรทางการศึกษา ครูสอนพระปริยัติธรรม และพระปริยัตินิเทศก์ ท่ีมีอยู่ก่อน
ประกาศมหาเถรสมาคมฉบับนี้ประกาศใช้ ให้ถือว่าเป็นสํานักเรียน สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง 
สํานักงานแม่กองบาลีสนามหลวง บุคลากรทางการศึกษา ครูสอนพระปริยัติธรรม และพระปริยัติ
นิเทศก์ ตามประกาศมหาเถรสมาคมฉบับน้ี 
  ข้อ ๑๖ ให้เลขาธิการมหาเถรสมาคมรักษาการให้เป็นไปตามประกาศน้ี 
  ประกาศ ณ วันท่ี ๑๔ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ 
 

................................. 
(สมเด็จพระพุฒาจารย์) 

ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าท่ีสมเด็จพระสังฆราช 
ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม 
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 ๔. กฎระเบียบ/คําส่ัง 
  วิธีการประเมินผลและวัดผลการเรียนการสอน วิธีตรวจข้อสอบการให้คะแนนนักธรรม
และธรรมศึกษาทุกช้ัน การให้คะแนน 
  ๑. การให้คะแนนนักธรรมและธรรมศึกษาทุกชั้น มีหลักเกณฑ์ สําหรับประโยคนักธรรม
ทุกช้ันให้ถือ ๔๐๐ คะแนนเป็นเกณฑ์ วิชาทุกวิชาให้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เม่ือรวมคะแนนของท้ัง 
๔ วิชาแล้ว ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า ๒๘๐ คะแนน ถือว่าสอบได้ ตํ่ากว่า ๒๘๐ คะแนน ถือว่าสอบตก 
สําหรับธรรมศึกษาทุกชั้น ให้ถือ ๔๐๐ คะแนนเป็นเกณฑ์ วิชาทุกวิชาให้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
เม่ือรวมคะแนนของทั้ง ๔ วิชาแล้ว ต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า ๒๐๐ คะแนน ถือว่าสอบได้ ตํ่ากว่า ๒๐๐ 
คะแนน ถือว่าสอบตก นักธรรมและธรรมศึกษาทุกช้ัน เม่ือตรวจดูวิชาของแต่ละวิชาที่ได้แล้ว หากมี
วิชาใดวิชาหน่ึง ได้คะแนนตํ่ากว่า ๒๕ คะแนน แม้จะรวมครบทุกวิชาแล้วได้เกินกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดก็
ตาม ให้ถือว่าการสอบครั้งน้ีเป็นการสอบตกด้วย 
  ๒. ผู้สอบนักธรรมและธรรมศึกษาทุกช้ัน ต้องสอบทั้ง ๔ วิชา ถ้าขาดสอบวิชาใดวิชาหนึ่ง 
สนามหลวงแผนกธรรมไม่รับพิจารณา ให้อยู่ในเกณฑ์สอบตก 
  ๓. การสอบสับข้อให้หักคะแนนเสีย ๒ คะแนนเช่นเดิม คือแทนที่จะได้ ๑๐ คะแนนเต็ม 
ก็ให้เพียง ๘ คะแนนเท่าน้ัน หากตอบไม่หมดข้อ คงให้คะแนนไม่เต็มข้อเท่ากับการตอบ ถ้าผู้ตรวจเห็น
ว่าฉบับใดผิดมาก ไม่ได้แม้แต่คะแนนเดียว ก็ให้ลง ๐ ไว้ด้วย 
  ๔. วิชาที่ตอบต้องได้คะแนนทุกวิชา จึงจะยอมรับรวมคะแนนให้ หากเกิดวิชาใดวิชาหนึ่ง 
ไม่ได้คะแนนแม้แต่คะแนนเดียว หรือได้ตํ่ากว่า ๒๕ คะแนน ก็ห้ามรวมคะแนน ปรับเป็นตก แม้รวมทุก
วิชาแล้วจะได้คะแนนสูงถึงเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ก็ตาม 
  วิธีตรวจประโยคธรรมสนามหลวง 
  ๑. วิธีตรวจนี้ เป็นวิธีตรวจให้คะแนน คะแนนเต็มแต่ละข้อ มี ๑๐ คะแนน 
  ๒. การจะตรวจให้คะแนนเต็มหรือไม่ ให้กรรมการพิจารณาเห็นตามสมควร ถ้าไม่ถูกเลย 
ให้ลงเลข ๐ 
  ๓. ข้อใหญ่ท่ีมีข้อย่อย ให้ลงคะแนนที่ข้อย่อยแต่ละข้อ แล้วรวมคะแนนไว้ท่ีเลขหัวข้อ
ใหญ่น้ันๆ เม่ือตรวจข้อย่อยครบในแต่ละข้อย่อยใหญ่ ให้รวมคะแนนไว้คราวหนึ่ง แล้วเขียนเลขจํานวน
คะแนนที่ได้เฉพาะข้อน้ันๆ ไว้ท่ีเลขหัวข้อของข้อน้ันๆ 
  ๔. เม่ือตรวจครบท้ัง ๑๐ ข้อแล้ว ให้รวมคะแนนท้ังหมด (๑๐ ข้อ) แล้วเขียนไว้ท่ีมุม
ด้านบนทุกฉบับ 
  ๕. ตรวจเสร็จแล้วให้ลงช่ือกํากับไว้ท่ีมุมซ้ายมือด้านบนทุกฉบับ และฉบับแรกของแต่ละ
ปึกให้ลงช่ือโดยเขียนตัวบรรจงทุกปึก 
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  ๖. เฉพาะใบตอบของธรรมศึกษาทุกช้ัน เว้นกระทู้ ข้อสอบแต่ละวิชามี ๕๐ ข้อๆ ละ ๒ 
คะแนน ให้ตรวจไปตามใบเฉลยฉบับที่เฉลยไว้ให้ ตรวจแต่ละฉบับแล้ว ให้นับข้อรวมคะแนนและ
ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ ๕ 
  ๗. ในกรณีท่ีนักเรียนธรรมศึกษากากบาทลงในช่องคําตอบในข้อเดียวกันหลายคําตอบ 
ถือว่าข้อนั้นๆ เป็นผิด ไม่ได้คะแนน หากมีรอย ขุด ขูดลบ ขีด ฆ่า ไว้ แต่พอเป็นหลักฐานให้ทราบว่า
นักเรียนตกลงใจตอบคําตอบในข้อไหนได้ ก็ให้ตรวจไปตามน้ัน 
  ๘. การตรวจให้ใช้กรรมการ ๒ รูป เม่ือกรรมการรูปที่ ๑ ตรวจเสร็จแล้ว ให้กรรมการรูป
ท่ี ๒ ตรวจซํ้า ถ้าเห็นไม่ร่วมกันให้ตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าเห็นร่วมกัน ก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลง
แก้ไข แล้วให้ลงนามกํากับไว้ทุกฉบับ โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับกรรมการรูปท่ี ๑ 
  ประกาศสนามหลวงแผนกธรรมเรื่องวิธีปฏิบัติในการสอบธรรมสนามหลวง สํานักเรียน
ส่วนกลาง พ.ศ.๒๕๕๘ การสอบธรรมสนามหลวงศกน้ี นักธรรมช้ันตรี กําหนดสอบวันที่ ๒๑-๒๒-๒๓- 
๒๔ ตุลาคม๒๕๕๘ ตรงกับวันพุธ-พฤหัสบดี-ศุกร์-เสาร์ ขึ้น ๙-๑๐-๑๑-๑๒ ค่ําเดือน ๑๑ รวมสอบ ๔ 
วันๆ ละ ๑ วิชา วิชาละ ๓ ช่ัวโมงเร่ิมสอบเวลา ๑๓.๐๐ น. ทุกวันพร้อมกันท่ัวราชอาณาจักร นักธรรม
ช้ันโทและเอก กําหนดสอบวันท่ี ๒๗-๒๘-๒๙-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตรงกับวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์-
จันทร์ แรม ๒-๓-๔-๕ ค่ํา เดือน ๑๒ รวมสอบ ๔ วันๆ ละ ๑ วิชาๆ ละ ๓ ช่ัวโมง เริ่มสอบเวลา 
๑๓.๐๐ น. ทุกวัน พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร และธรรมศึกษาทุกช้ัน กําหนดสอบวันท่ี ๑ ธันวาคม 
๒๕๕๘ ตรงกับ วันอังคาร แรม ๖ ค่ํา เดือน ๑๒ รวมสอบ ๑ วัน ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ น. สอบวิชา
เรียงความแก้กระทู้ธรรมภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น. สอบวิชาธรรมะ วิชาพุทธะ และวิชาวินัย ให้เวลา
วิชาละ ๕๐ นาที พร้อมกัน ทั่วราชอาณาจักร ใช้ข้อสอบแบบปรนัยหรือแบบเลือกตอบ๒ 
  กฎระเบียบการปฏิบัติ 
  ๑. สนามสอบในส่วนกลาง มีสํานักเรียนต่างๆ รวมสอบในสนามสอบ นักธรรมช้ันตรี 
จํานวน ๔๑ สนาม นักธรรมช้ันโทและเอก จํานวน ๑๓ สนาม ธรรมศึกษาช้ันตรี โทและเอก จํานวน 
๔๕๐ สนาม 
  ๒. กระดาษใบตอบและการเขียนตอบ ใช้กระดาษตราสนามหลวงแผนกธรรมที่พิมพ์
และจําหน่ายโดยโรงพิมพ์สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือกระดาษชนิดอ่ืนท่ีประทับตรา
สนามหลวงแผนกธรรม ท่ีสนามสอบแจกให้ในเวลาสอบ เฉพาะใบตอบปรนัยสําหรับธรรมศึกษาทุกช้ัน 
สนามหลวงแผนกธรรมได้จัดพิมพ์กระดาษใบตอบที่ตรวจด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้ ห้ามใช้กระดาษ
ตอบชนิดอ่ืนหรือกระดาษท่ีนักเรียนจัดหามา นอกจากน้ัน การเขียนตอบ ต้องเขียนด้วยหมึกสีดํา สีนํ้า

                                         
  ๒สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ,  เรื่องสอบนักธรรม ,  (กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๘), หน้า ๓๓. 



 ๓๓๗ 

เงิน หรือดินสอเท่าน้ัน และตอบเรียงข้อไปตามลําดับสําหรับธรรมศึกษาทุกช้ัน วิชาเรียงความแก้
กระทู้ธรรม ให้เขียนตอบเหมือนทุกปี ส่วนวิชาธรรมะ พุทธะ วินัย ใช้ฝนคําตอบลงในกระดาษใบตอบ 
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีนักเรียนบางส่วนที่ฝนผิด ให้กรรมการผู้กํากับห้องสอบ ได้ศึกษาวิธีการฝน
คําตอบให้เข้าใจ แล้วแนะนํานักเรียนผู้เข้าสอบฝนคําตอบให้ถูกต้องด้วย 
  ๓. การให้เลขประจําตัวผู้สอบ ประธานสนามสอบเป็นผู้จัดเรียบเรียงลําดับสํานักเรียน
วัด โรงเรียน ท่ีเข้าสอบในแต่ละช้ัน จากน้ันเม่ือทําการอัพโหลดข้อมูลเข้าสู่ระบบสํานักงานแม่กอง
ธรรมสนามหลวง ระบบ จะให้เลขประจําตัวผู้สอบอัตโนมัติตามลําดับท่ีจัดไว้ 
  ๔. การจัดห้องสอบ ให้ประธานสนามสอบรวบรวมข้อมูลบัญชี จัดสถานที่สอบและเลขที่
น่ังสอบ แล้วแจ้งให้นักเรียนทราบก่อนเข้าห้องสอบ 
  ๕. กรรมการกํากับห้องสอบ ให้มีกรรมการกํากับห้องสอบที่เจ้าสํานักเรียนหรือประธาน
สนามสอบแต่งต้ังอย่าง น้อยห้องละ ๒ รูป/คน สนามสอบธรรมศึกษาที่ เปิดสอบในโรงเรียน 
สถานศึกษา และสถานท่ีอ่ืนๆให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน 
  ๖. การลงหมายเหตุขาดสอบ หากมีผู้ขาดสอบด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ต้องลงหมายเหตุใน
บัญชีรับใบตอบและขีดเส้นแดงทับให้ชัดเจน เช่น อาพาธ ก็ลงหมายเหตุว่า อาพาธเป็นต้น ขาดสอบใน
วันไหนบอกให้ชัดเจน 
  ๗. การยกเลิกเลขประจําตัว กรรมการท่ีกํากับห้องสอบต้องยกเลิกเลขประจําตัว
นักเรียนท่ีขาดสอบ ห้ามมิให้นักเรียนอ่ืนมาใช้เลขประจําตัวน้ันเพ่ือสอบแทน 
  ๘. บัญชียอดจํานวนและบัญชีสํามะโนครัวผู้ขอเข้าสอบนักธรรมช้ันตรี ให้สํานักเรียน
จัดทําบัญชียอดจํานวนผู้ขอเข้าสอบนักธรรมช้ันตรี (สถ.๔) และบัญชีสํามะโนครัวผู้ขอเข้าสอบ
นักธรรมช้ันตรี (ศ.๑) พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี จํานวน ๒ ชุด ส่งท่ีสํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ๑ 
ชุด ส่งประธานสนามสอบท่ีจัดสอบ ๑ ชุด ภายในวันแรม ๑ ค่ํา เดือน ๑๐ ตรงกับวันที่ ๒๘ กันยายน 
๒๕๕๘ และให้สนามสอบรวบรวมข้อมูลบัญชีสํามะโนครัวผู้ขอเข้าสอบนักธรรมช้ันตรี (ศ.๑) ทุกสํานัก
เรียนทําการอัพโหลดเข้าสู่ระบบสํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และแก้ไขให้ถูกต้องภายในกําหนด
น้ี เม่ือพ้นกําหนดดังกล่าวแล้ว สนามหลวงแผนกธรรมห้ามมิให้มีการส่งช่ือนักเรียนขอเข้าสอบเพ่ิมเติม 
  ๙. บัญชียอดจํานวนและบัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบนักธรรมช้ันโทและเอก ให้สํานัก
เรียนจัดทําบัญชียอดจํานวนผู้ขอเข้าสอบนักธรรมช้ันโทและเอก (สถ.๔) แยกเป็นอีกบัญชีหน่ึงจาก
บัญชีนักธรรมช้ันตรี และบัญชีรายช่ือผู้ขอเข้าสอบนักธรรมช้ันโทและเอก (ศ.๒) พร้อมบันทึกลงแผ่น
ซีดี จํานวน ๒ ชุด ส่งที่สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ๑ ชุด ส่งประธานสนามสอบที่จัดสอบ ๑ 
ชุด ภายในวันขึ้น ๑๕ ค่ําเดือน ๑๑ ตรงกับวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ และให้สนามสอบรวบรวมข้อมูล
บัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบนักธรรมชั้นโทและเอก (ศ.๒) ทุกสํานักเรียนทําการอัพโหลดเข้าสู่ระบบ



 ๓๓๘ 

สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และแก้ไขให้ถูกต้องภายในกําหนดน้ี เม่ือพ้นกําหนดดังกล่าวแล้ว 
สนามหลวงแผนกธรรมห้ามมิให้มีการส่งชื่อนักเรียนขอเข้าสอบเพ่ิมเติม 
  ๑๐. บัญชียอดจํานวนและบัญชีรายช่ือผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษาทุกชั้น ให้สํานักเรียน
จัดทําบัญชียอดจํานวนผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษาทุกช้ัน (สถ.๔) และบัญชีรายช่ือผู้ขอเข้าสอบธรรม
ศึกษาช้ันตรี (ศ.๕) บัญชีรายช่ือผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษาช้ันโทและเอก (ศ.๖) พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี 
จํานวน ๒ ชุด ส่งที่สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ๑ ชุด ส่งประธานสนามสอบท่ีจัดสอบ ๑ ชุด 
ภายในวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๑ ตรงกับวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ และให้สนามสอบรวบรวมข้อมูล
บัญชีผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษาทุกช้ันทุกสํานักเรียน ทําการ อัพโหลดเข้าสู่ระบบสํานักงานแม่กองธรรม
สนามหลวง และแก้ไขให้ถูกต้องภายในกําหนดนี้ เม่ือพ้นกําหนดดังกล่าวแล้ว สนามหลวงแผนกธรรม
ห้ามมิให้มีการส่งช่ือนักเรียนขอเข้าสอบเพ่ิมเติม 
  ๑๑. บัญชีรายนามประธานสนามสอบธรรมสนามหลวง และบัญชีรายช่ือผู้รับข้อสอบ
ธรรมสนามหลวงด้วยระบบออนไลน์ สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวงกําหนดวิธีรับข้อสอบผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต เพ่ือความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับสนามสอบ สํานักงานแม่กองธรรม
สนามหลวงได้กําหนดรูปแบบบัญชีรายนามประธานสนามสอบธรรมสนามหลวง และบัญชีรายช่ือผู้รับ
ข้อสอบธรรมสนามหลวงด้วยระบบออนไลน์ ให้สํานักเรียนท่ีมีสนามสอบจัดทําบัญชีดังกล่าวท้ังสอง
บัญชี พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี ส่งสํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง พร้อมกับบัญชีรายช่ือผู้ขอเข้าสอบ
ตามเวลาท่ีกําหนดในช้ันนั้นๆ  
  ๑๒. การรับข้อสอบนักธรรมช้ันตรี การรับข้อสอบในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้กําหนดให้
รับข้อสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของสํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวงและให้สนามสอบ
เป็นผู้รับผิดชอบในการพิมพ์สําเนา หรือแสดงด้วยเครื่องโปรเจคเตอร์ โดยสํานักงานแม่กองธรรม
สนามหลวงจักให้ข้อสอบในลักษณะแฟ้มคอมพิวเตอร์ท่ีเว็บไซต์ของสํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง 
(http://www.gongtham.net) ในเวลา ๑๒.๔๐ น. ของวันสอบ ซ่ึงมีขั้นตอนในการรับ ดังน้ี 
  วันพุธท่ี ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๔๐ น. สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจะ
ทําการส่งแฟ้มข้อสอบวิชากระทู้ นักธรรมช้ันตรี เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดงในหน้าเว็บไซต์ของ
สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบใช้รหัสประจําสนามสอบเปิดแฟ้มข้อสอบ ดังน้ี 
             ๑. เปิดโปรแกรมเข้าอินเตอร์เน็ต (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome) 
  ๒. ใส่ท่ีอยู่ของเว็บไซต์สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวงคือ (www.gongtham.net) 
แล้วกด (Enter) 
  ๓. คลิกที่เข้าสู่หน้าหลัก จากนั้นรอจนกว่าจะเข้าสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ 
  ๔. คลิกที่รับข้อสอบธรรมสนามหลวง 
  ๕. คลิกที่ล็อกอินเข้าระบบเพ่ือเปิดแฟ้มข้อสอบ 



 ๓๓๙ 

  ๖. ใส่รหัสสนามสอบและรหัสผ่านประจําสนามสอบแล้วกดปุ่มเข้าสู่ระบบ 
  ๗. เม่ือเข้าสู่ระบบแล้วจะพบแฟ้มข้อสอบ ให้คลิกเปิดแฟ้มข้อสอบ 
  ๘. พิมพ์สําเนาข้อสอบ หรือนําข้อสอบฉายออกทางจอภาพโปรเจคเตอร์ แล้วแต่กรณี 
  วันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๔๐ น. สํานักงานแม่กองธรรม
สนามหลวงจะทําการส่งแฟ้มข้อสอบวิชาธรรม นักธรรมช้ันตรี เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดงในหน้า
เว็บไซต์ของสํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบใช้รหัสประจําสนามสอบเปิดแฟ้ม
ข้อสอบโดยให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับวันแรก 
  วันศุกร์ท่ี ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๔๐ น. สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
จะทําการส่งแฟ้มข้อสอบวิชาพุทธ นักธรรมช้ันตรี เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดงในหน้าเว็บไซต์ของ
สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบใช้รหัสประจําสนามสอบเปิดแฟ้มข้อสอบโดยให้
ปฏิบัติเช่นเดียวกับวันแรก 
  วันเสาร์ท่ี ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๔๐ น. สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
จะทําการส่งแฟ้มข้อสอบวิชาวินัย นักธรรมช้ันตรี เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดงในหน้าเว็บไซต์ของ
สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบใช้รหัสประจําสนามสอบเปิดแฟ้มข้อสอบโดยให้
ปฏิบัติเช่นเดียวกับวันแรก 
  ๑๓. การรับสมุดเซ็นเยี่ยมและเอกสารอ่ืนๆ ในการสอบนักธรรมชั้นตรี สํานักงานแม่
กองธรรมสนามหลวง จะจัดส่งไปยังสนามสอบนักธรรมช้ันตรีส่วนกลางทุกสนามสอบ  
  ๑๔. การรับข้อสอบนักธรรมช้ันโทและเอก การรับข้อสอบนักธรรมช้ันโทและเอกได้
กําหนดเช่นเดียวกับนักธรรมช้ันตรี ให้สนามสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการพิมพ์สําเนา หรือแสดงด้วย
เครื่องโปรเจคเตอร์แล้วแต่กรณี โดยสํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจักให้ข้อสอบในเว็บไซต์ของ
สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง (http://www.gongtham.net) ในเวลา ๑๒.๔๐ น. ของวันสอบ 
โดยมีขั้นตอนในการรับ ดังนี้ 
  วันศุกร์ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๔๐ น. สํานักงานแม่กองธรรม
สนามหลวงจะทําการส่งแฟ้มข้อสอบวิชากระทู้ นักธรรมช้ันโทและเอก เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดง
ในหน้าเว็บไซต์ของสํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบใช้รหัสประจําสนามสอบ
เปิดแฟ้มข้อสอบ ดังน้ี 
  ๑. เปิดโปรแกรมเข้าอินเตอร์เน็ต (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome) 
  ๒. ใส่ท่ีอยู่ของเว็บไซต์สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวงคือ (www.gongtham.net) 
แล้วกด (Enter) 
  ๓. คลิกที่เข้าสู่หน้าหลัก จากนั้นรอจนกว่าจะเข้าสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ 
  ๔. คลิกที่รับข้อสอบธรรมสนามหลวง 
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  ๕. คลิกที่ล็อกอินเข้าระบบเพ่ือเปิดแฟ้มข้อสอบ 
  ๖. ใส่รหัสสนามสอบและรหัสผ่านประจําสนามสอบแล้วกดปุ่มเข้าสู่ระบบ 
  ๗. เม่ือเข้าสู่ระบบแล้วจะพบแฟ้มข้อสอบ ให้คลิกเปิดแฟ้มข้อสอบ 
  ๘. พิมพ์สําเนาข้อสอบ หรือนําข้อสอบฉายออกทางจอภาพโปรเจคเตอร์ แล้วแต่กรณี 
  วันเสาร์ท่ี ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๔๐ น. สํานักงานแม่กองธรรม
สนามหลวงจะทําการส่งแฟ้มข้อสอบวิชาธรรม นักธรรมช้ันโทและเอก เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดง
ในหน้าเว็บไซต์ของสํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบใช้รหัสประจําสนามสอบ
เปิดแฟ้มข้อสอบโดยให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับวันแรก 
  วันอาทิตย์ท่ี ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๔๐ น. สํานักงานแม่กองธรรม
สนามหลวงจะทําการส่งแฟ้มข้อสอบวิชาพุทธ นักธรรมช้ันโทและเอก เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดง
ในหน้าเว็บไซต์ของสํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบใช้รหัสประจําสนามสอบ
เปิดแฟ้มข้อสอบโดยให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับวันแรก 
  วันจันทร์ท่ี ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๔๐ น. สํานักงานแม่กองธรรม
สนามหลวง จะทําการส่งแฟ้มข้อสอบวิชาวินัย นักธรรมช้ันโทและเอก เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดง
ในหน้าเว็บไซต์ของสํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบใช้รหัสประจําสนามสอบ
เปิดแฟ้มข้อสอบโดยให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับวันแรก 
  ๑๕. การรับสมุดเซ็นเยี่ยมและเอกสารอื่นๆ การสอบนักธรรมชั้นโทและเอก สํานักงาน
แม่กองธรรมสนามหลวง จะจัดสง่ไปยังสนามสอบนักธรรมช้ันโทและเอกส่วนกลาง ทุกสนามสอบ  
  ๑๖. การรับข้อสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก การรับข้อสอบธรรมศึกษาช้ันตรี โท 
และเอก ได้กําหนดเช่นเดียวกับนักธรรม ให้สนามสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการพิมพ์สําเนา หรือแสดง
ด้วยเครื่องโปรเจคเตอร์แล้วแต่กรณี โดยสํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจักให้ข้อสอบในเว็บไซต์
ของสํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง (http://www.gongtham.net) ในวันอังคารท่ี ๑ ธันวาคม 
๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ซ่ึงมีขั้นตอนในการรับ ดังน้ี 
  วันอังคารที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
จะทําการส่งแฟ้มข้อสอบวิชากระทู้ ธรรมศึกษาทุกช้ัน เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดงในหน้าเว็บไซต์
ของสํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบใช้รหัสประจําสนามสอบเปิดแฟ้มข้อสอบ  
  ๑. เปิดโปรแกรมเข้าอินเตอร์เน็ต (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome) 
  ๒. ใส่ที่อยู่ของเว็บไซต์สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวงคือ www.gongtham.net แล้ว
กด (Enter) 
  ๓. คลิกที่เข้าสู่หน้าหลัก จากนั้นรอจนกว่าจะเข้าสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ 
  ๔. คลิกที่รับข้อสอบธรรมสนามหลวง 



 ๓๔๑ 

  ๕. คลิกที่ล็อกอินเข้าระบบเพ่ือเปิดแฟ้มข้อสอบ 
  ๖. ใส่รหัสสนามสอบและรหัสผ่านประจําสนามสอบแล้วกดปุ่มเข้าสู่ระบบ 
  ๗. เม่ือเข้าสู่ระบบแล้วจะพบแฟ้มข้อสอบ ให้คลิกเปิดแฟ้มข้อสอบ 
  ๘. พิมพ์สําเนาข้อสอบ หรือนําข้อสอบฉายออกทางจอภาพโปรเจคเตอร์ แล้วแต่กรณี 
  วันอังคารที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๓๐ น. สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
จะทําการส่งแฟ้มข้อสอบวิชาธรรม ธรรมศึกษาทุกช้ัน เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดงในหน้าเว็บไซต์
ของสํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบใช้รหัสประจําสนามสอบเปิดแฟ้มข้อสอบ
โดยให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับวิชาแรก 
  วันอังคารที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๕๐ น. สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
จะทําการส่งแฟ้มข้อสอบวิชาพุทธ ธรรมศึกษาทุกช้ัน เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดงในหน้าเว็บไซต์
ของสํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบใช้รหัสประจําสนามสอบเปิดแฟ้มข้อสอบ
โดยให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับวิชาแรก 
   วันอังคารที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๑๐ น. สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
จะทําการส่งแฟ้มข้อสอบวิชาวินัย ธรรมศึกษาทุกช้ัน เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และแสดงในหน้าเว็บไซต์ของ
สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ให้แต่ละสนามสอบใช้รหัสประจําสนามสอบเปิดแฟ้มข้อสอบโดยให้
ปฏิบัติเช่นเดียวกับวิชาแรก เฉพาะธรรมศึกษาใบตอบวิชาปรนัย คือวิชาธรรม พุทธ และวินัย อยู่ในใบ
เดียวกัน และกําหนดให้สอบแบบต่อเนื่อง ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องสอบ จนกว่าจะสอบครบ
ท้ัง ๓ วิชา  
  ๑๗. การรับกระดาษใบตอบ สมุดเซ็นเยี่ยมและเอกสารอ่ืนๆ ในการสอบธรรมศึกษา
ช้ันตรี โท และเอก ให้สํานักเรียนส่วนกลางมารับต้ังแต่วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป เวลา 
๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๘.๐๐ น. ท่ีสํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง 
  ๑๘. กรณีมีการทุจริต ถ้าปรากฏว่ามีผู้ทําการทุจริตในการสอบให้ลงหมายเหตุลักษณะ
ของการทุจริต ที่หัวกระดาษใบตอบและลงช่ือกรรมการผู้กํากับห้องสอบน้ันๆ ทุกรูป และให้ผู้เป็น
ประธานสนามสอบลงช่ือรับรองด้วย 
  ๑๙. บัญชีรับใบตอบนักธรรมทุกช้ัน ใช้ใบเดียวกันท้ัง ๔ วิชา ให้สนามสอบพิมพ์บัญชี
รับใบตอบท่ีสร้างจากระบบฐานข้อมูลสํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวงเท่าน้ัน ห้ามจัดพิมพ์เองโดย
กําหนดในบัญชี สถ.๔ ว่าห้องหน่ึงๆ มีผู้เข้าสอบเท่าใดเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของสํานักงานแม่กองธรรม
สนามหลวง จากนั้นให้ดําเนินการสร้างบัญชีรับใบตอบจากเมนูการสร้างบัญชีของระบบแล้วทําการ
ดาวน์โหลดและสั่งพิมพ์ เพ่ือความถูกต้องของข้อมูล เม่ือส่งใบตอบวันแรกให้นักเรียนตรวจสอบช่ือ 
ฉายา นามสกุล ฯลฯ หากผิดให้นักเรียนเขียนแก้ไขในบัญชีรับใบตอบน้ันด้วยตนเองแล้วลงลายมือช่ือ
ด้วยตัวบรรจงในช่องประจําวิชาน้ันๆ ในแต่ละวัน (ห้ามใช้ลายเซ็น) อน่ึง สํานักงานแม่กองธรรม
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สนามหลวงจะรับพิจารณาเฉพาะรายช่ือผู้ขอเข้าสอบท่ีเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของสํานักงานฯ แล้วพิมพ์
เป็นบัญชีรับใบตอบเท่าน้ัน หากมีรายช่ือเพ่ิมเติมภายหลังจะไม่รับพิจารณา  
  ๒๐. บัญชีรับใบตอบธรรมศึกษาทุกช้ัน ให้ใช้ใบเดียวกันทั้ง ๔ วิชา ให้สํานักเรียนท่ีมี
สนามสอบ พิมพ์บัญชีรับใบตอบจากฐานข้อมูลของสํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวงเท่าน้ัน  
ห้ามจัดพิมพ์เอง โดยกําหนดในบัญชี สถ.๔ ว่าห้องหนึ่งๆ มีผู้เข้าสอบเท่าใดเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของ
สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จากน้ันให้ดําเนินการสร้างบัญชีรับใบตอบจากเมนูการสร้างบัญชี
ของระบบแล้วทํา การดาวน์โหลดและสั่งพิมพ์ เพ่ือความถูกต้องของข้อมูล เม่ือส่งใบตอบวิชาแรกให้
นักเรียนตรวจสอบช่ือ นามสกุล ฯลฯ หากผิดให้นักเรียนเขียนแก้ไขในบัญชีรับใบตอบน้ันด้วยตนเอง
แล้วลงลายมือช่ือด้วยตัวบรรจงในช่องประจําวิชานั้นๆ (ห้ามใช้ลายเซ็น) อนึ่ง สํานักงานแม่กองธรรม
สนามหลวงจะรับพิจารณาเฉพาะรายชื่อผู้ขอเข้าสอบท่ีเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของสํานักงานฯ  
แล้วพิมพ์เป็นบัญชีรับใบตอบเท่าน้ัน หากมีรายช่ือเพ่ิมเติมภายหลังจะไม่รับพิจารณา 
  ๒๑. การเรียงใบตอบของนักเรียน ให้เรียงใบตอบของนักเรียนตามเลขประจําตัว
ตามลําดับจากจํานวนน้อยไปหาจํานวนมากและไม่ต้องเย็บปึก 
  ๒๒. การบรรจุใบตอบนักธรรมชั้นตรีเข้าห่อ ให้กระทําต่อหน้าคณะกรรมการ เม่ือสอบ
วิชาใดแล้วเสร็จ ให้ห่อวิชาน้ันเป็นวันๆ ไปทุกวัน แล้วเขียนบอกไว้นอกห่อให้ชัดเจนว่า วิชาอะไร สอบ
สนามไหน ฯลฯ ให้คณะกรรมการลงช่ือรับรอง พร้อมกับบอกเวลาวัน เดือน ปี ท่ีปิดซองด้วย เม่ือครบ 
๔ วิชาแล้ว ให้รวบรวมส่งท่ีสํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ภายในวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
  ๒๓. บัญชีรับใบตอบ บัญชียอดจํานวนผู้เข้าสอบ บัญชีแก้ไขข้อมูลผู้สอบนักธรรมช้ันตรี 
ให้ประธานสนามสอบรวบรวมบัญชีรับใบตอบบัญชียอดจํานวนนักเรียนท่ีส่งสอบ ขาดสอบ คงสอบ 
และบัญชีแก้ไขข้อมูลผู้สอบตามรูปแบบของสนามหลวงแผนกธรรม พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี ส่งที่
สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ภายในวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
  ๒๔. การตรวจใบตอบนักธรรมชั้นตรี กําหนดตรวจวันท่ี ๑๒-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ตรงกับ วันพฤหัสบดี-ศุกร์ ขึ้น ๒-๓ ค่ํา เดือน ๑๒ เริ่มตรวจเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ 
วัดยาง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
  ๒๕. การประกาศผลสอบนักธรรมช้ันตรี กําหนดประกาศวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ตรงกับ วันจันทร์ แรม ๕ คํ่า เดือน ๑๒ ณ สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง  
  ๒๖. การบรรจุใบตอบนักธรรมช้ันโทและเอก ให้กระทําต่อหน้าคณะกรรมการ เม่ือสอบ
วิชาใดแล้วเสร็จ ให้ห่อวิชานั้นเป็นวันๆ และเป็นช้ันๆ ไปทุกวัน แล้วเขียนบอกไว้นอกห่อให้ชัดเจนว่า 
วิชาอะไร ซองท่ีเท่าไร สอบสนามไหน เป็นต้น ให้คณะกรรมการลงช่ือรับรอง พร้อมกับบอกเวลา วัน 
เดือน ปี ท่ีปิดซองด้วย เม่ือครบ ๔ วิชาแล้ว ให้ห่อรวมเฉพาะช้ัน เป็นนักธรรมช้ันโท ๑ ห่อนักธรรมช้ัน
เอก ๑ ห่อ ถ้ามีช้ันละหลายห่อ ให้บอกจํานวนด้วยว่ามีกี่ห่อ เช่น ห่อที่ ๑-๒ ฯลฯ เม่ือประธานสนาม



 ๓๔๓ 

สอบปิดซองใบตอบข้อสอบแล้ว ห้ามมิให้เปิดซอง ใบตอบอีกเป็นอันขาด แล้วส่งท่ีสํานักงานแม่กอง
ธรรมสนามหลวง ภายในวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
  ๒๗. การบรรจุใบตอบธรรมศึกษาทุกช้ันเข้าห่อ ให้กระทําต่อหน้าคณะกรรมการ 
เม่ือสอบวิชาใดแล้วเสร็จ ให้ห่อวิชานั้นเป็นช้ันๆ แล้วเขียนบอกไว้นอกห่อให้ชัดเจนว่า วิชาอะไร ซองท่ี
เท่าไร สอบสนามไหนเป็นต้น ให้คณะกรรมการลงช่ือรับรอง พร้อมกับบอกเวลา วัน เดือน ปี ท่ีปิด
ซองด้วย เม่ือครบ ๔ วิชาแล้ว ให้ห่อรวมเฉพาะช้ัน เป็นธรรมศึกษาช้ันตรี ๑ ห่อ ธรรมศึกษาช้ันโท ๑ 
ห่อ และธรรมศึกษาช้ันเอก ๑ ห่อ ถ้ามีช้ันละหลายห่อให้บอกจํานวนด้วยว่ามีกี่ห่อ เช่น ห่อท่ี ๑-๒ 
ฯลฯ เม่ือประธานสนามสอบปิดซองใบตอบข้อสอบแล้ว ห้ามมิให้เปิดซองใบตอบอีกเป็นอันขาด 
แล้วส่งท่ีสํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ภายในวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
  ๒๘. บัญชีรับใบตอบบัญชียอดจํานวนผู้เข้าสอบ บัญชีแก้ไขข้อมูลผู้สอบ ให้ประธาน
สนามสอบรวบรวมบัญชีรับใบตอบบัญชียอดจํานวนนักเรียนท่ีส่งสอบ ขาดสอบ คงสอบ และบัญชี
แก้ไขข้อมูลผู้สอบ ตามรูปแบบของสนามหลวงแผนกธรรม พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี ส่งท่ีสํานักงานแม่
กองธรรมสนามหลวงพร้อมกระดาษใบตอบ 
  ๓๐. การตรวจใบตอบนักธรรมช้ันโท และกระทู้ธรรมศึกษาช้ันตรี-โท กําหนดตรวจ
วันที่ ๑๙-๒๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์-จันทร์ ขึ้น ๙-๑๐-๑๑ ค่ํา เดือน ๑  
เริ่มตรวจเวลา ๑๓.๐๐ น .ถึงเวลา ๑๖.๐๐น. ใบตอบนักธรรมช้ันโทและใบตอบธรรมศึกษา  
วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมช้ันตรี-โท ของสํานักเรียนส่วนกลาง จะดําเนินการตรวจที่วัดตรีทศเทพ 
เขตพระนคร และสํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
  ๓๑. การตรวจใบตอบนักธรรมชั้นเอก และธรรมศึกษาชั้นเอก กําหนดตรวจวันท่ี ๒๖-
๒๗-๒๘-๒๙-๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์-จันทร์-อังคาร-พุธ แรม ๑-๒-๓-๔-๕ 
คํ่า เดือน ๑ เริ่มตรวจเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ใบตอบนักธรรมช้ันเอกและใบตอบธรรม
ศึกษาช้ันเอก จะดําเนินการตรวจที่วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
  ๓๒. สํานักเรียนท่ีแยกสอบโดยเฉพาะ ให้เจ้าสํานักเรียนพิจารณาแต่งต้ังพระภิกษุผู้มี
ความสามารถไปเป็นกรรมการควบ คุมดูแลการสอบอย่างน้อยแห่งละ ๓ รูป และให้เจ้าสํานักเรียนนั้น
ทําหนังสือแจ้งเหตุท่ีต้องแยกสอบโดยเฉพาะนั้น ส่งสํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวงตามกําหนดการ
ส่งใบตอบของชั้นน้ันๆ 
  ๓๓. สํานักเรียนคณะเขต ให้เจ้าคณะเขตน้ันๆ ต้ังคณะกรรมการอํานวยการสอบประจํา
สนามสอบน้ันๆ อย่างน้อยแห่งละ ๓ รูป 
  ๓๔. รายงานการสอบธรรม ให้ผู้เป็นประธานสนามสอบแต่ละแห่ง ทํารายงานโดยตรง
ไปท่ีสํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง 



 ๓๔๔ 

  ๓๕. การประกาศอนุโมทนา ถ้ามีบัญชีผู้บริจาคทรัพย์อุปถัมภ์ในการสอบธรรม
สนามหลวงสมควรประกาศอนุโมทนา ให้ผู้เป็นประธานสนามสอบน้ันๆ ดําเนินการประกาศอนุโมทนา
โดยตรง 
  ๓๖. ระเบียบอ่ืนๆ นอกจากน้ี ให้ปฏิบัติตามระเบียบของสนามหลวงแผนกธรรมทุก
ประการ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ 
 

............................. 
(สมเด็จพระวันรัต) 

แม่กองธรรมสนามหลวง 
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ประวัติผู้วิจัย 
        
   
ช่ือ : พระครูวิโชติสิกขกิจ (ณรงค ์กิตฺติธโร : เด่นประเสริฐ)   
รหัสนักศึกษา : ๕๔๐๑๕๐๔๕๘๔ 
   
เกิด : วันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๑๐   
สถานที่เกิด : จ.พิจิตร  
การศึกษา : พ.ศ.๒๕๓๘ นักธรรมช้ันเอก      
 : พ.ศ.๒๕๓๒ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะการ

จัดการสํานักงานสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
 : พ.ศ.๒๕๔๕ ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

(พธ.บ.) คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 : พ.ศ.๒๕๕๐ ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา (พธ.ม.)  

บัณฑิตมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   
   
อุปสมบท : วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๕   
 : วัดพฤกษะวันโชติการาม ต.งิว้ราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 
สังกัด : วัดพฤกษะวันโชติการาม ต.งิว้ราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 
ตําแหน่งหน้าท่ี : รองเจ้าอาวาสวัดพฤกษะวันโชติการาม 
 : รักษาการผู้อํานวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดพฤกษะวันโชติการาม จังหวัดพิจิตร 
   
   
ท่ีอยู่ปัจจบุัน : วัดพฤกษะวันโชติการาม ต.งิว้ราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ๖๖๑๑๐ 
 : โทรศัพท์ ๐๕๖-๖๒๓-๐๒๒ 
 : มือถือ ๐๘๑-๖๐๕-๙๒๙๖ 
 : อีเมล์ mcu.phichit@hotmail.com 

 

 


