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บทคัดยอ

การวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงคคือ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปในการบริหารจัดการ
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ๒) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผล
ตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆ
ภาค ๑๕ และ๓) เพ่ือนําเสนอกระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕

การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาแบบผสานวิธี โดยใชระเบียบการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวย
การวิเคราะหเอกสาร การสัมภาษณเชิงลึกจากผูใหขอมูลสําคัญ ท่ีเปนผูบริหารโครงการพระสอน
ศีลธรรม และผูบริหารสถานศึกษาจํานวน ๑๘ รูปหรือคน และการสนทนากลุมเฉพาะกับผูเชี่ยวชาญ
จํานวน ๑๒ รูปหรือคน การวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหาพรรณนา เรียบเรียงและ
จําแนกอยางเปนระบบ และใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ดวยการแจกแบบสอบถาม กับพระสอน
ศีลธรรมในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ จํานวน ๒๕๑ รูป สถิติท่ีใชในการวิจัยคือ คาความถ่ี คารอย
ละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบวา
๑. สภาพท่ัวไปในการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครอง

คณะสงฆภาค ๑๕ พบวา(๑) ดานการบริหารงบประมาณ มีการบริหารจัดการอยางโปรงใส ตรวจสอบ
ได แตงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรมีไมเพียงพอตอการจัดทําสื่อการเรียนการสอน การจาย
คาตอบแทนใหแกพระสอนศีลธรรมไมเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน (๒) ดานการพัฒนาพระสอน
ศีลธรรม ในปจจุบันมีการฝกอบรมเปนประจําทุกปพระสอนศีลธรรมเปนแบบอยางท่ีดีใหกับนักเรียน
มีกระบวนการในถายทอดความรูการบูรณาการกับหลักพุทธธรรมไดอยางเหมาะสม แตพบปญหา
จํานวนพระสอนศีลธรรมมีไมเพียงพอทุกสถานศึกษา จํานวนชั่วโมงเรียนมีจํากัด สื่อลาสมัย ไมเปนท่ี
สนใจของนักเรียน (๓) ดานการติดตามประเมินผล มีระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผล
แตพระสอนศีลธรรมขาดการจัดทําทะเบียนผูเขารวมกิจกรรม ขาดความรูและทักษะเก่ียวกับวิธีในการ



(๓)

ประเมินผลงานจากแฟมสะสมงานของนักเรียน ขาดผูนิเทศกในการใหคําแนะนําวิธีการสอนอยาง
เหมาะสม พระสอนศีลธรรมมีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ในภาพรวมอยูในระดับมาก (X =๔.๑๐, S.D.
=๐.๔๒) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดานคือดานการติดตามประเมินผล (X
= ๔.๑๒, S.D. = ๐.๔๖) ดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรม (X = ๔.๑๑, S.D. = ๐.๔๖) ดานการ
บริหารงบประมาณ (X = ๔.๐๘, S.D. =๐.๔๖)

๒. ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ นั้น พบวา ประสิทธิภาพในมิติของคาใชจายหรือตนทุน
การผลิต (Input) ไดแก การใชทรัพยากรการบริหาร คือ คน เงิน วัสดุ เทคโนโลยีท่ีมีอยูอยางประหยัด
คุมคา และเกิดการสูญเสียตอโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนนอยท่ีสุด ประสิทธิภาพในมิติของ
กระบวนการบริหาร (Process) ไดแก ผูบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มีการทํางาน
ท่ีถูกตองไดมาตรฐาน รวดเร็ว และใชเทคโนโลยีท่ีสะดวกกวาเดิม และประสิทธิภาพในมิติของผลผลิต
(Output) ไดแก ผูบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มีการทํางานท่ีมีคุณภาพ
เกิดประโยชนตอสังคม และผลลัพธ (Outcome) ไดแก เกิดความพึงพอใจ ทันเวลา และหลักธรรม
ในทางพระพุทธศาสนาไดแกหลักสัปปุริสธรรม ๗ เปนหลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสม เพ่ือนํามาบูรณาการ
สนับสนุนใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่น สอดคลองกับวัตถุประสงค และนโยบายของโครงการ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนนั้นอยางมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน

๓. กระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ พบวามี ๔ ดาน คือ (๑) ดานการบริหารงบประมาณ
ไดแก มีงบประมาณเพียงพอ การไดรับผลตอบแทนท่ีเหมาะสม การจัดหาผาปาการกุศลสนับสนุน
มีงบประมาณโรงเรียนสนับสนุน มีการวางแผนงบประมาณท่ีดี มีการตรวจสอบจากสํานักงานตรวจ
เงินแผนดิน (๒) ดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรม ไดแก เปดศูนยใหความรูเขาถึงขอมูลขาวสาร มีการ
จัดบุคคลและสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ใหมีพระสอนศีลธรรมประจําทุกโรงเรียน มีการฝกอบรม
จัดประชุมสัมมนาใหความรูบุคลากร มีการเปดหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน
มีการเขียนแผน (๓) ดานการติดตามประเมินผล ไดแก จัดอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการวัดผล
และประเมินผล จัดทําเอกสารหรือคูมือเก่ียวกับวิธีการประเมินผล จัดใหมีการวัดและประเมินผล
สรางความตระหนักใหผูบริหารสถานศึกษาในการวัดผลและประเมินผล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในการสรางเครื่องมือวัดผลและประเมินผล (๔)ดานการพัฒนาเครือขาย ไดแกรวมกับคณะสงฆ
ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ สํานักพุทธศาสนาประจําจังหวัดทุกจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด
สถานศึกษาทุกสถานศึกษา ศึกษานิเทศกทุกศึกษานิเทศก วิทยาลัยสงฆทุกวิทยาลัยสงฆเพ่ือพัฒนา
โครงการพระสอนศีลธรรมใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
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ABSTRACT
Objectives of this research were 1. to study general management

condition of the In-School Morality Teaching Monk Project at school in the Sangha
Administrative Area 15, 2. to study factors affecting the management efficiency of
the In-School Morality Teaching Monk Project at school in the Sangha Administrative
Area 15 and 3. to propose the approach to the management efficiency of the In-
School Morality Teaching Monk Project at school in the Sangha Administrative
Area 15

Research methodology was the mixed methods. The qualitative research
collected data from document and in-depth-interviewing 18 key informants and 12
participants in focus group discussion. The quantitative research collected data with
questionnaires with 251

Findings were as follows:
1. general management condition of the In-School Morality Teaching

Monk Project at school in the Sangha Administrative Area 15 was that  (1) budget
management was clear and transparent and checkable. Only that the budget for
morality teaching monks project was not sufficient, not appropriate for the present
situation.(2) morality teaching monk development at present, there was training
every year the delivery techniques with the appropriate Buddhadhamma integration.
The problem was that morality teaching monks were limited, not enough for every
school,  teaching media were obsolete, not interesting to students,(3) evaluation
process was appropriate but the morality teaching monks did not have records of
activity participants. Morality teaching monks lacked evaluating skill from students’
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workbooks, lacking of the mentors to guide the appropriate teaching methods. The
morality teaching monks’ opinions towards the teaching efficiency of Sangha
administration Area 15 at the high level with the everage of (X=4.10, S.D. =0.42)
and each aspect was also at high level; evaluation level was at (X=4.12, SD. =0.46,
morality teaching monk development was at(X=4.11.SD. =0.46, budget management
was at (X=4.08, SD. =0.46.

2. Factors affecting the management efficiency of the In-School Morality
Teaching Monk Project at school in the Sangha Administrative Area 15 was that the
efficiency of  input, to use the managerial resources; man, money, materials and
technology economically and with less waste. The efficiency of process; the morality
teaching monks project administrators performed their tasks with one standard,
promptly and use new technology for management effectively. The efficiency of
output; the morality teaching monks project administrators performed their duties for
the benefits of the society yielding outcomes that were satisfactions, in-time and
Buddhadhamma that was Suppurisadhamma7, the appropriate Dhamma to be
integrated with the in- school morality teaching monks project for more effectively
objective attainment according to the policies of in-school morality teaching monks
project.

3. The process of the efficiency development of the in-school morality
teaching monks project management in the Sangha administrative Area 15 comprised
4 aspects; (1) budget management: budget for the project was sufficient, the result
was also appropriate. There were supportive Pahpa donation and school supportive
budget, good budgetary planning and inspection for Internal Audition, (2) Morality
teaching monks development; there should be training center for morality teaching
monks, the center for information access, staffing and appropriate personnel
placement, morality teaching monks at every school, training and seminar and
curriculum for the morality teaching monks with plans, (3) evaluation process; there
should be additional training for evaluation and measurement to create evaluation
handbooks more comprehension on evaluation for administrators to see the
importance of evaluation. Additional practical training for evaluation tools
preparation, (4) the development of the network. There was coordination to create
network among Sangha Oder in the area of responsibility, Office of the Provincial
Buddhist Affairs, provincial Cultural Offices, educational institutions, all educational
supervisors and Sangha Educational Institutes to develop the in-school morality
teaching monk project administration more effectively.
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๕.๓ ขอเสนอแนะ ๒๔๔



(๑๐)

สารบัญ (ตอ)
เร่ือง หนา
บรรณานุกรม ๒๔๖
ภาคผนวก

ภาคผนวก ก รายนามผูเชี่ยวชาญท่ีตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย ๒๕๙
ภาคผนวก ข ผลการหาความสอดคลองของแบบสอบถามหรือ IOC ๒๖๗
ภาคผนวก ค คาสัมประสิทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient) ๒๗๓
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ

หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย

๒๗๖
๒๙๗

ภาคผนวก ฉ แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัย ๓๐๕
ภาคผนวก ช ประมวลภาพสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ๓๐๙
ภาคผนวก ซ หนังสือขอความอนุเคราะหสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group

Discussion) ๓๑๙
ภาคผนวก ฌ ประมวลภาพสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) ๓๓๒
ภาคผนวก ญ ตารางแสดงกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ๓๓๔
ภาคผนวก ฎ คําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องการ

แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน ๓๓๖

ประวัติผูวิจัย ๓๔๐



(๑๑)

สารบัญตาราง
ตารางท่ี หนา
๒.๑ แสดงสาระสําคัญของความหมายของประสิทธิภาพ ๑๑
๒.๒ แสดงสาระสําคัญของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ๑๔
๒.๓ แสดงสาระสําคัญของทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิภาพ ๑๙
๒.๔ แสดงแนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ ๒๙
๒.๕ แสดงความสําคัญของหลักสัปปุริสธรรม ๗ ๓๔
๒.๖ แสดงแนวคิดเก่ียวกับการบริหารโครงการ ๕๕
๒.๗ แสดงตารางการเปรียบเทียบแสดงข้ันตอนการบริหารโครงการ ๕๖
๒.๘ แสดงสรุปแนวคิดเก่ียวกับข้ันตอนการบริหารโครงการ ๖๑
๒.๙ แสดงพ้ืนท่ีการวิจัย ๑๐๐
๒.๑๐ แสดงสรุปผลการวิจัยท่ีเก่ียวของกับประสิทธิภาพ ๑๐๙
๒.๑๑ แสดงสรุปผลการวิจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัด ๑๑๘
๒.๑๒ แสดงสรุปผลการวิจัยท่ีเก่ียวของกับโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ๑๒๗
๓.๑ แสดงประชากรและกลุมตัวอยางการวิจัย ๑๓๖
๔.๑ แสดงตัวชี้วัดประสิทธิภาพบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ๑๗๗
๔.๒ แสดงหลักพุทธธรรมท่ีนํามาบูรณาการในการโครงการพระสอนศีลธรรม

ในโรงเรียน ๑๘๔
๔.๓ แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ๒๐๐
๔.๔ ผลการวิเคราะหระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรม

ในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ โดยภาพรวมและรายดาน ๒๐๑
๔.๕ ผลการวิเคราะหระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรม

ในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ดานการบริหารงบประมาณ โดย
ภาพรวม และรายขอ ๒๐๒

๔.๖ ผลการวิเคราะหระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรม
โดยภาพรวมและรายขอ ๒๐๓

๔.๗ ผลการวิเคราะหระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ดานการติดตามประเมินผล
โดยภาพรวมและรายขอ ๒๐๕



(๑๒)

สารบัญแผนภาพ
แผนภาพที่ หนา
๒.๑ แสดงถึงความหมายของการบริหารในเชิงระบบ ๒๕
๒.๒ ความสัมพันธระหวางแตละกระบวนการของการจัดการโครงการ ๔๗
๒.๓ แสดงกระบวนการความสัมพันธเชิงเหตุผลของการจัดทําโครงการ ๕๗
๒.๔ แสดงภาพรวมของสํานักงาน สวนกลาง และของแตละศูนยอํานวยการ

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ๘๘
๒.๕ แสดงโครงสรางการบริหาร สํานักงานพระสอนศีลธรรมสํานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๘๙
๒.๖ แสดงโครงสรางการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๙๐
๒.๗ แสดงสํานักงานศูนยโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตการ

ปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ วิทยาลัยสงฆราชบุรี ๑๐๑
๒.๘ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๓๐
๓.๑ แสดงรูปแบบวิธีการวิจัย ๑๔๔
๔.๑ กระบวนการดานการบริหารงบประมาณ ๑๘๙
๔.๒ กระบวนการดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรม ๑๙๒
๔.๓ กระบวนการดานการติดตามประเมิลผล ๑๙๕
๔.๔ ยืนยันกระบวนการดานการบริหารงบประมาณ ๒๑๑
๔.๕ ยืนยันกระบวนการดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรม ๒๑๔
๔.๖ ยืนยันกระบวนการดานการติดตามประเมิลผล ๒๑๗
๔.๗ ยืนยันกระบวนการดานการพัฒนาเครือขาย ๒๑๙
๔.๘ องคความรูท่ีไดจากการวิจัย ๒๒๑



(๑๓)

คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ

๑. คํายอช่ือคัมภีรพระไตรปฎก
อักษรยอในดุษฎีนิพนธเลมนี้ ใชอางอิงจากพระไตรปฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนหลักโดยใชระบบยอคําดังตอไปนี้

พระวินัยปฎก

วิ.ม. (ไทย) = วินัยปฎก มหาวรรค (ภาษาไทย)

พระสุตตันตปฎก

ขุ.ขุ. (ไทย) = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ขุททกปา (ภาษาไทย)
ขุ.สุ. (ไทย) = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิปาต (ภาษาไทย)
ที.ปา. (ไทย) = สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย)
ม.ม. (ไทย) = สุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก (ภาษาไทย)
ม.อุ. (ไทย) = สุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก (ภาษาไทย)
อง.ฺสตฺตก. (ไทย) = สุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต (ภาษาไทย)

๒. การระบุเลขหมายพระไตรปฎก
ในงานวิจัยฉบับนี้ไดใชพระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ.๒๕๓๙ เปนหลักในการอางอิง ซึ่งพระไตรปฎกฉบับภาษาไทยจะระบุ  เลม/ขอ/หนา. เชน ขุ.ธ.
(ไทย) ๒๕/๓๐/๕๑. หมายความวาระบุถึง สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท ฉบับภาษาไทย
พระไตรปฎกเลมท่ี ๒๕ ขอท่ี ๓๐ หนาท่ี ๕๑ เปนตน

๓. คําอธิบายคํายอภาษาอังกฤษ
คํายอ คําเต็ม ความหมาย หมายเหตุ
ed. editor บรรณาธิการ, ผูจัดพิมพ พหูพจนใช eds.

edited by จัดพิมพโดย
no. (s) number (s) ฉบับท่ี
p. page หนา พหูพจนใช pp.
vol. volume เลมท่ี



บทที่ ๑
บทนํา

๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การเผยแผพระพุทธศาสนาใหเปนท่ีแพรหลายในทุกยุคทุกสมัยนั้นพระสงฆสาวกนับวาเปน

ผูมีบทบาทสําคัญเพราะพระสงฆเปนสวนหนึ่งของพระรัตนตรัย๑ และยังถือวาเปนองคประกอบหนึ่งของ
หลักการศาสนาการเผยแผพระพุทธศาสนานั้นทํากันหลายรูปแบบเชนการปฏิบัติตนท่ีนาเลื่อมใสการ
สนทนาการแนะนําการตอบปญหาขอของใจและการแสดงธรรมเปนตนและในฐานะท่ีพระสงฆเปน
ผู เผยแผพระพุทธศาสนาจึงไดกลายเปนผูนําทางจิตใจของประชาชนและจากการท่ีพระสงฆเปน
ผูประพฤติดีประพฤติชอบทําใหชาวบานเห็นวาพระสงฆเปนผูมีศีลธรรมมีความบริสุทธิ์ และเสียสละ
เพ่ือผู อ่ืนตางยอมรับนับถือ และยินดีปฏิบัติตามคําแนะนําอยางเต็มใจและระยะเวลาท่ีผานมาวัด
และสถาบันสงฆยังคงเปนศูนยรวมแหงศรัทธาพระสงฆมีบทบาทในการพัฒนาทองถ่ินและมีบทบาท
ในการชวยอบรมจิตใจของคนไทยใหสูงข้ึน

สําหรับการเผยแผพระพุทธศาสนาในโรงเรียนในอดีตการศึกษาของคนไทยนั้นปรัชญา
และรากเหงาเกิดจากวัดเพราะการศึกษาเกิดจากวัดคนสมัยกอนใหพระสอนดานศีลธรรมจรรยาและวิถี
การอยูรวมกันอยางมีความสุขนักเรียนสมัยนั้นจึงมีคุณภาพ เพราะเขาไดรับการปลูกฝงศีลธรรมทําให
ศีลธรรมจริยธรรมซึมซับเขาสูสายเลือดจึงทําใหเปนบุคคลท่ีมีจิตใจดีงามมีคุณธรรมและจริยธรรม
การศึกษาจึงสมควรหันมาเนนท่ีการพัฒนาจิตวิญญาณคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนโดยเฉพาะการ
สงเสริมการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจําวันเพ่ือใหเขาสามารถนําไปใชในการพัฒนาสังคมและพัฒนาตนเอง
และอยูในสังคมอยางมีความสุข

ในปจจุบันสังคมไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องและรวดเร็วจึงทําใหเกิดภาวะวิกฤต
และปญหามากมายเชนปญหาวิกฤตวัฒนธรรมและวิกฤติทางสังคมทําใหประชาชนไดรับผลกระทบอยาง
หลีกเลี่ยงไมไดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔๒ ระบุปญหา
สังคมทีมีความเดนชัดคือปญหาความเสื่อมถอยของเอกลักษณวัฒนธรรมคานิยมความเปนไทย
และมีแนวโนมทวีความรุนแรงมากข้ึนซึ่งกระทบตอคุณภาพชีวิตและความอยูดีมีสุขของประชาชน
เพราะหลายสิบปท่ีผานมาเราปลอยใหกระบวนการศึกษาของชาติเปนไปตามบุญตามกรรมจนสรางความ
สั่นคลอนใหกับสถาบันตาง ๆ ของชาติในทุก ๆ ดานแตถามองกันใหลึกซึ้งถึงท่ีมาแหงปญหาอันท่ีจริง
มักเกิดมาจากคนคนคือวิกฤตของสังคมจะตองเริ่มตนดวยการปฏิรูปการศึกษาดานคนเสียใหม คือให
มีคุณภาพมีภูมิปญญาและคุณธรรมอยูในตัวเอง๓ เพราะวาการศึกษาของไทยในอดีตไมไดนําเอา

๑ขุ.ขุ. (ไทย), ๒๕/๑/๑.
๒คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, สํานักงานแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ, ๒๕๔๕), หนา ๑๒๑.

๓เชาวศิลป จินดาละออง, “ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือสรางคนสรางชาติ”, วารสารวิทยาจารย, ฉบับท่ี ๗ ปท่ี ๑๐๐,
(๒๕๔๔) : ๑๖ – ๑๗.



๒

พุทธธรรมมาเปนฐานของการศึกษาแตนําระบบและองคความรูตามโลกนิยมมาเปนแกนในการ
จัดการศึกษาทําใหพุทธธรรมเองเริ่มหางเหินจากชีวิตของคนไทยยุคปจจุบันมากข้ึนและผลจากการ
จัดการศึกษาท่ีผานมาการศึกษาไทยนั้นไมวาจะประเมินโดยหนวยงานใดนอกจากจะไมเปนท่ีนาพอใจ
แลวเปนท่ียอมรับกันวาการศึกษาไทยไมไดสอนใหคนรูจักคิดวิเคราะหริเริ่มสรางสรรคและปฏิบัติจริงอีก
ท้ังหยอนยานเรื่องการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมการศึกษาไทยจึงอยูในภาวะวิกฤตทาง
คุณภาพอยางหนักถึงแมวาการเรียนการสอนในอดีตท่ีกระทรวงธรรมการไดกําหนดใหมีวิชาจรรยาเปน
ครั้งแรกในหลักสูตรทุกชั้น เม่ือ พ.ศ. ๒๔๔๕ โดยใหความสําคัญเปนอันดับแรกเพ่ือกลอมเกลานิสัย
ใจคอกุลบุตรกุลธิดาในสมัยนั้นจนถึง พ.ศ. ๒๔๗๕ ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรวิชาจรรยาก็ขยายเปนวิชา
หนาท่ีพลเมืองและศีลธรรมถึงแมในเวลาตอมาจะเพ่ิมเนื้อหาเก่ียวกับศาสนาและจริยธรรมข้ึนอีก
แตปญหาเยาวชนดานศีลธรรมก็ยังมีมากข้ึน๔

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเกิดข้ึนครั้งแรกเม่ือป พ.ศ.๒๕๔๑ โดยจํานวน
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเพียง ๑๐๐ รูป และมีการขยายจํานวนตอมาทุกปจนถึงป พ.ศ.๒๕๔๘
กรมการศาสนาไดงบประมาณอุดหนุนพระสอนศีลธรรมจํานวน ๖๐๐ รูปเทานั้น ซึ่งไมเพียงพอกับการ
แกปญหาของสังคมในปจจุบัน และไมสอดคลองกับความตองการของสังคม กลาวคือ ความตองการของ
กระทรวงศึกษาธิการ  มีความตองการพระไปสอนศีลธรรมในโรงเรียนเฉพาะในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ) ไมนอยกวา ๕๘,๐๗๓ รูป กรมการศาสนาจึงมีแนวคิดท่ีจะขยาย
พระสอนศีลธรรมใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ ๑ ตําบล ตอ ๑ รูป เปนอยางต่ํา เพ่ือใหสอดคลองหรือ
ใกลเคียงกับความตองการของกระทรวงศึกษาธิการ  ในป ๒๕๔๘ กรมการศาสนาไดจัดโครงการ
ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนข้ึนเปนพิเศษ โดยของบประมาณจากงบกลางประจําป ๒๕๔๘
โดยคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติเงินงบประมาณกลางจํานวน ๕๓,๙๖๔,๐๐๐ บาท เม่ือวันท่ี ๒๖ เมษายน
๒๕๔๘ ใหกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมนําไปขยายเพ่ิมข้ึน จากเดิมมีเพียง ๖๐๐ รูป
เปน ๔,๐๐๐ รูป โดยใหการ อุดหนุนเปนค าตอบแทนให กับพระสอนศีลธรรม ในโรงเรียน
จํานวน ๔,๐๐๐ รูป และเปนคาใชจายในการจัดทําอุปกรณสื่อการเรียนการสอนประกอบการอบรม
ถวายความรูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  และการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือศักยภาพในการทําหนาท่ี
ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนท่ัวประเทศใหมีประสิทธิภาพเปนท่ียอมรับและเชื่อถือของสถานศึกษา
นอกจากนี้รัฐบาลยังมีนโยบายท่ีจะขยายพระสอนศีลธรรมใหครบทุกตําบลท่ัวประเทศ๕

สํานักงานพระสอนศีลธรรม สํานักงานอธิการบดี จัดตั้งข้ึนตามประกาศมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การแบงสวนงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามราชกิจจานุเบกษา ลงวันท่ี ๒๕
ธันวาคม ๒๕๕๖ เพ่ือดําเนินการรับผิดชอบงาน “โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน” ตอบสนอง
ยุทธศาสตรท่ี ๓ ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะท่ี ๑๑ “การบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาแก
สังคมและชุมชน” โดยมีหนาท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับงานสรรหาพระสอนศีลธรรม สงเสริมพัฒนา

๔กระทรวงศึกษาธิการ, การจัดสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภา
ลาดพราว, ๒๕๔๖), หนา ๑๗.

๕ปรีชา  กันธิยะ, “การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีพระมีสวนรวมในการสอนศีลธรรม”,
วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๒).
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สมรรถนะของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน งานติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน งานบริหาร
งบประมาณโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย
ตลอดเวลาของการดําเนินโครงการพระสอนศีลธรรม คือ ปงบประมาณ ๒๕๔๘ – ๒๕๕๐ ไดมีการพัฒนา
โดยลําดับ อาทิ การไดรับอนุมัติงบกลางจากคณะรัฐมนตรี เพ่ืออุดหนุนโครงการพระสอนศีลธรรม จาก
ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ จํานวน ๔,๐๐๐ รูป ครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙
จํานวน ๖,๐๐๐ รูป ครั้งท่ี ๓ วันท่ี ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดรับอนุมัติเพ่ิมเปน จํานวน ๑๐,๐๐๐ รูป
อีกท้ังประมาณการในป พ.ศ. ๒๕๕๑ จะไดรับอนุมัติเ พ่ิมเปนจํานวน ๑๐,๐๐๐ รูปเชนกัน ใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๑ คณะรัฐมนตรีไดมีมติในวันท่ี ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหโอนงบประมาณ
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ไปตั้งท่ีกระทรวงศึกษาธิการ พรอมท้ังมอบหมายใหมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินโครงการดังกลาว๖ การดําเนินงาน
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มีความคาดหวังวาจะเปนโครงการ ท่ีสรางคุณประโยชนตอสังคม
โดยตองการใชโครงการนี้ใหเขาไปมีสวนผลักดันสรางความเปลี่ยนแปลง ท่ีดีใหเกิดข้ึนในสังคมไทย ดวย
การเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางบาน วัด โรงเรียน มีพระท่ีจะนําหลักธรรมคําสอนผานกระบวนการ
เรียนรูในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาท่ัวประเทศ ซึ่งประโยชนสูงสุดท่ี
จะไดรับ คือ ผูเรียนจะไดรับการปลูกฝงในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมจากพระภิกษุสงฆโดยตรง  และผลจาก
การวิจัยของคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวา เปนโครงการท่ีดี  มีผลทําใหเด็กปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเปนไปในทางท่ีดีข้ึนอยางชัดเจน เปนการลงทุนในโครงการท่ีคุมทุนมาก เพราะในภาพรวมพระ
สามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลไดดี๗

ในปจจุบันการดําเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆ
ภาค ๑๕ ซึ่งประกอบดวย ๔ จังหวัด คือ จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ดังนี ้ค ือจังหวัดราชบุรี จํานวน ๒๔๖ รูป
จังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๑๖๑ รูป จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน ๙๗ รูป จังหวัดประจวบคีรีขันธ
จํานวน ๑๗๑ รูป รวมทั้งสิ ้นจํานวน ๖๗๕ ร ูป๘ ซึ่งข้ึนตรงกับ วิทยาลัยสงฆราชบุรี มีคณะกรรมการ
ท่ีไดรับการแตงตั้ง คือผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆราชบุรี เลขานุการ และหัวหนาครูพระสอนศีลธรรม
แตละจังหวัด ดูแลบริหารจัดการโครงการพบวาประสบปญหาหลายประการ เชน พ้ืนท่ีแตละจังหวัด
อยูหางไกลกัน การประสานงานเปนไปไดยาก ขาดแคลนบุคลากรไมเพียงพอกับสถานการศึกษา
ขาดงบประมาณสนับสนุนการดําเดินงานดานกิจกรรม วัสดุอุปกรณสื่อการสอนยังไมเพียงพอ ปญหา
เก่ียวกับเวลาและสถานท่ีท่ีทําการสอน ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความประสงคท่ีตองการศึกษาวิจัยเพ่ือทราบ
ถึงการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือท่ีจะได

๖สํานักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, คูมือการดําเนินงานโครงการพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน ปงบประมาณ ๒๕๕๐, หนา ๑-๒.

๗ปรีชา  กันธิยะ, คูมือโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (การเรียนการสอน) ปงบประมาณ
๒๕๕๐, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, ๒๕๕๐), หนา คํานํา.

๘โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน, สถิติพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน, [ออนไลน],แหลงท่ีมา:
http://www.krupra.net, [๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙].
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นํามาพัฒนาและปรับปรุงโครงการใหดีข้ึน พรอมท้ังเปนแนวทางใหกับโครงการพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียนอ่ืน ๆ อีกประการหนึ่ง เพ่ือเสนอกระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนเพ่ือใหสามารถบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดและประสบผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ๙

จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ วามีการบริหารจัดการบริหารจัดการ
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเปนอยางไร ตลอดถึงเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรม ในโรงเรียนและการนําเสนอกระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เพ่ือเปนประโยชนตอการบริหารจัดการ
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ใหมีความเจริญรุงเรืองม่ันคง
สืบตอไป

๑.๒ วัตถุประสงคการวิจัย
๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปในการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕
๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอน

ศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕
๑.๒.๓ เพ่ือนําเสนอกระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอน

ศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕

๑.๓ ปญหาที่ตองการทราบ
๑.๓.๑ สภาพท่ัวไปในการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขต

ปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ เปนอยางไร
๑.๓.๒ ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรม

ในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ มีอะไรบาง
๑.๓.๓ กระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรม

ในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ควรเปนอยางไร

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรม

ในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕” ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการศึกษาไวดังนี้

๙ทิพาวดี เมฆสวรรค,การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์, กรุงเทพมหานคร : คณะปฏิรูประบบราชการ,(๒๕๓๙),
หนา ๙.
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๑.๔.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา
งานวิจัยฉบับนี้มุงศึกษาเนื้อหาเก่ียวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอน

ศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ใน ๓ ประเด็นคือ
๑. ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับสภาพท่ัวไป ของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขต

ปกครองคณะสงฆภาค ๑๕
๒. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิภาพ คือ

๑.ประสิทธิภาพในมิติของคาใชจายหรือตนทุนการผลิต
๒.ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร
๓.ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ๑๐

๓. ศึกษากระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรม ๓
ดาน ซึ่งประกอบดวย ดานการบริหารงบประมาณ ดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรม ดานการติดตาม
ประเมินผล๑๑

๑.๔.๒ ขอบเขตดานตัวแปร
งานวิจัยฉบับนี้ประกอบดวยตัวแปรท่ีศึกษา คือ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ไดแก ๑.ประสิทธิภาพในมิติของ
คาใชจายหรือตนทุนการผลิต ๒.ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร ๓.ประสิทธิภาพในมิติของ
ผลผลิตและผลลัพธ ในดานการบริหารงบประมาณ ดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรม และดานการ
ติดตามประเมินผล๑๒

๑.๔.๓ ขอบเขตดานประชากร/ผูใหขอมูลสําคัญ
๑) ประชากร
ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ดังนี ้ค ือ จ ังหวัดราชบุรี

จํานวน ๒๔๖ รูป จ ังหว ัดเพชรบุร ี จํานวน ๑๖๑ รูป จ ังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน ๙๗ รูป
และจังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน ๑๗๑ รูป รวมทั้งสิ้นจํานวน ๖๗๕ ร ูป๑๓

๒) ผูใหขอมูลสําคัญ
ในการวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดผูใหขอมูลสําคัญไว ๓ กลุม คือ
กลุมท่ี ๑ ผูบริหารโครงการ ไดแก ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆราชบุรี เลขานุการ หัวหนาครู

พระสอนศีลธรรมประจําจังหวัดจํานวน ๖ รูป/คน

๑๐อางแลว.
๑๑โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน, รายงานผลการดําเนินงาน โครงการพระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗, [ออนไลน],แหลงท่ีมา: http://www.krupra.net, [๖ พฤษภาคม
๒๕๕๙].

๑๒อางแลว.
๑๓โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน,สถิติพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน, [ออนไลน],แหลงท่ีมา:

http://www.krupra.net, [๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙].
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กลุมท่ี ๒ กลุมพระสอนศีลธรรม ไดแก พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครอง
คณะสงฆภาค ๑๕ จํานวน ๖ รูป

กลุมท่ี ๓ ผูบริหารสถานศึกษา ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆ
ภาค ๑๕ จํานวน ๖ คน รวมท้ังสิ้น ๑๘ รูป/คน

๓) ผูเช่ียวชาญในการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) จํานวน
๑๒ รูป/คนประกอบดวย

๑. พระศรีธรรมภาณี ผูอํานวยการสํานักงานโครงการพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒. พระครูสิกขกิจธํารง พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดหนองตาเนิด ตําบลปากชอง
อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

๓. พระปลัดณรงคศักดิ์ ปภากโร พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดวาปสุทธาวาส
ตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

๔. พระพิสิฐ วิสารโท พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดศิริเจริญเนินหมอ ตําบลโคกหมอ
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

๕. พระมหาสมเกียรติ ปฺญาทีโป ป.ธ.๕ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดหนองหลวง
ตําบลหวยไผ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

๖. อาจารย  พระมหาสุนันท สุนนฺโท ดร . อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๗. อาจารย พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร ดร. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๘. อาจารย ดร.บุษกร วัฒนบุตร อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๙. นางฐิติพรรณ บุญศิริ นักวิชาการศาสนาชํานาญการ สํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดราชบุรี   อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

๑๐. นางปทุมพร เมธาวิ เศษสวัสดิ์ นักวิชาการศาสนาชํ านาญการ สํ านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี   อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

๑๑. นางดวงธิดา ศศินรากุล ผูอํานวยการกลุมสงเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี   อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

๑๒. นางสาวสุพัชรธิดา ฤทธิชัย นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดราชบุรี   อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

๑.๔.๔ ขอบเขตดานพื้นท่ี
พ้ืนท่ีท่ีใชในการวิจัย ไดแก เขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ประกอบดวย จังหวัดราชบุรี

จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดประจวบคีรีขันธ
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๑.๔.๕ ขอบเขตดานระยะเวลา
ดําเนินการวิจัยตั้งแตเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงเดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๐

ระยะเวลาทําการวิจัย ๘ เดือน

๑.๕ นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕” ไดกําหนดนิยามศัพทท่ีใชเฉพาะในการวิจัย ดังนี้
ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลของการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรม ในเขตปกครอง

คณะสงฆภาค ๑๕ ไดแกประสิทธิภาพในมิติของคาใชจายหรือตนทุนการผลิต หมายถึง การใชทรัพยากร
การบริหาร คือ คน เงิน วัสดุ เทคโนโลยีท่ีมีอยูอยางประหยัด คุมคา และเกิดการสูญเสียนอยท่ีสุด
ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร หมายถึง การทํางานท่ีถูกตองไดมาตรฐาน รวดเร็ว และใช
เทคโนโลยีท่ีสะดวกกวาเดิม และประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ หมายถึง การทํางานท่ีมี
คุณภาพเกิดประโยชนตอสังคม เกิดผลกําไร ทันเวลา ใหเกิดประโยชนสูงสุด บรรลุตามวัตถุประสงคของ
โครงการท่ีตั้งไว

การบริหารจัดการ หมายถึง การดําเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของผูบริหารโครงการ
พระสอนศีลธรรม ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ในดานการบริหารงบประมาณ หมายถึง การไดมา
ของงบประมาณไดมาอยางไร จากแหลงใดบาง  จัดสรรอยางไร  รับ-จายอยางไรเพียงพอหรือไมอยางไร
ควรแกไข พัฒนาปรับปรุงอยางไร ดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรม หมายถึง มีวิธีพัฒนากันอยางไร
ไดผลอยางไร มีปญหาอุปสรรคใดในการพัฒนา ทําไดท่ัวถึงหรือไม จํานวนพอเพียงหรือไม ควรแกไข
อยางไร และดานติดตามประเมินผล หมายถึง มีวิธีการอยางไร วางแผนติดตามประเมินอยางไร มีปญหา
อุปสรรคอยางไร ควรปรับปรุงแกไข พัฒนาอยางไร โดยอาศัยผูบริหาร เจาหนาท่ีและบุคลากรท่ีเก่ียวของ
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน หมายถึง โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ วิทยาลัยสงฆราชบุรี ในสังกัด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน หมายถึง พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะ
สงฆภาค ๑๕ ท่ีสังกัด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คณะสงฆภาค ๑๕ หมายถึง คณะสงฆมหานิกายจํานวน ๔ จังหวัด คือ จังหวัดราชบุรี
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดประจวบคีรีขันธ
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๑.๖ ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
๑.๖.๑ ไดทราบถึงสภาพท่ัวไปในการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕
๑.๖.๒ ไดทราบปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรม

ในโรงเรียนในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕
๑.๖.๓ ไดกระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรม

ในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕
๑.๖.๔ ผลของการวิจัยครั้งนี้ สามารถนําไปประยุกตใชในการบริหารจัดการโครงการพระสอน

ศีลธรรมในโรงเรียน ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน



บทที่ ๒
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ

การวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕” นี้ ผูวิจัยไดทําการรวบรวม แนวคิดตางๆ รวมท้ังเอกสารงานวิจัย
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาใชในการกําหนดกรอบ และแนวคิด ทิศทางการศึกษา โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้

๒.๑ แนวคิด ทฤษฎเีก่ียวกับประสิทธิภาพ
๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการ
๒.๓ แนวคิด เก่ียวกับการบริหารโครงการ
๒.๔ แนวคิด เก่ียวกับหลักการเรียนการสอน
๒.๕ แนวคิด และประวัติความเปนมาของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
๒.๖ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ
๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย

๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
๑) ความหมายของประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพเปนความสําเร็จในการดําเนินงานใหบรรลุตามความคาดหวังขององคการ

โดยเนนการนําองคประกอบหลายๆ สวนมาประกอบกันแลวทําใหการดําเนินงานนั้นเกิดมีประสิทธิผล
มีนักวิชาการใหความหมายดังนี้

ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถท่ีทําใหเกิดผลในการปฏิบัติงาน๑ ประสิทธิภาพ
ก็เปนการดําเนินงานใหเปนไปตามท่ีคาดหมายไวหรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ การทํางานท่ีตองใหไดรับ
ประโยชนสูงสุด และการท่ีจะพิจารณาวางานใดมีประสิทธิภาพหรือไม ก็พิจารณาไดจากผลงาน๒

และเปนกิจกรรมทางดานการบริหารบุคคลท่ีไดเก่ียวของกับวิธีการ ซึ่งหนวยงานพยายามท่ีจะกําหนดให
ทราบแนชัดวาพนักงานของตนสามารถปฏิบัติงานไดมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด๓ ประสิทธิภาพอาจ
เปนความสัมพันธระหวางปจจัยการนําเขาและผลผลิต โดยเปาหมายในการพิจารณาท่ีสําคัญคือ การใช
ตนทุนท่ีต่ําท่ีสุด ซึ่งตนทุนประกอบดวยบุคลากร เงินทุน อุปกรณ เปนตน๔

ประสิทธิภาพเปนเรื่องของการใชปจจัยและกระบวนการในการดําเนินงาน โดยมีผลผลิต
ท่ีไดรับเปนตัวกํากับการแสดงประสิทธิภาพของการดําเนินงานใดๆ อาจแสดงคาของประสิทธิภาพ

๑ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : นาน
มีบุคสพับลิเคช่ันส, ๒๕๔๖), หนา ๖๖๗.

๒สมพงษ เกษมสิน, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๙), หนา ๑๒.
๓ธงชัย สันติวงษ, ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการ, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย

รามคําแหง, ๒๕๔๔), หนา ๑๙๘.
๔นภาพร ขันธนภา, การจัดองคการและการบริหารธุรกิจ,(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราม คําแหง,

๒๕๔๕), หนา ๑๐.
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ในลักษณะการเปรียบเทียบระหวางคาใชจายในการลงทุนกับผลกําไรท่ีไดรับ ซึ่งถาผลกําไรมีสูงกวา
ตนทุนเทาใดยิ่งแสดงถึงประสิทธิภาพมากข้ึน ประสิทธิภาพอาจไมแสดงประสิทธิภาพเชิงตัวเลข แต
แสดงดวยการบันทึกถึงลักษณะการใชเงิน วัสดุ คน และเวลาในการปฏิบัติงานอยางคุมคา ประหยัด ไม
มีการสูญเปลาเกินความจําเปน รวมถึงการใชกลยุทธหรือเทคนิควิธีการปฏิบัติท่ีเหมาะสมสามารถ
นําไปสูการบังเกิดไดเร็ว ตรง และมีคุณภาพ ประสิทธิภาพมี ๒ ระดับ คือ (๑) ประสิทธิภาพของบุคคล
(๒) ประสิทธิภาพขององคการ๕ อยางไรก็ตามการกระทําการใดๆ เพ่ือวัตถุประสงคใดวัตถุประสงคหนึ่ง
ภายใตจํานวนงบประมาณท่ีจํากัด กิจกรรมใด สามารถกอใหเกิดผล (Output) สูงสุด เราเรียกกิจกรรม
นั้นวาเปนกิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ๖ สําหรับเปนความสามารถท่ีทําใหเกิดความสําเร็จตามความ
ปรารถนาโดยใชเวลา และความพยายามเล็กนอย ก็สามารถใหผลงานท่ีสําเร็จลงไดอยางสมบูรณ๗

นอกจากนี้ประสิทธิภาพสูงสุดนั้นใหดูจากความ สัมพันธระหวางปจจัยนําเขา (Input) กับผลผลิต
(Output) ท่ีไดรับออกมานั้นๆ ดังนั้น ประสิทธิภาพจึงเทากับผลผลิตลบดวยปจจัยนําเขา และถาเปน
การบริหารราชการและองคการก็บวกกับความพึงพอใจของผูรับการบริการ (Satisfaction) เขาไปดวย๘

สรุปไดวา ประสิทธิภาพ เปนความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด
โดยมีความสัมพันธระหวางปจจัยนําเขากับผลผลิต และการทําใหประชาชนเกิดความพึงพอใจเพ่ือให
ไดผลการดําเนินงานท่ีไดกําหนดไว และเพ่ือผลกําไรของโครงการ ประสิทธิภาพอาจเปนความสัมพันธ
ระหวางปจจัยการนําเขาและผลผลิต โดยเปาหมายในการพิจารณาท่ีสําคัญคือ การใชตนทุนท่ีต่ําท่ีสุด
ซึ่งตนทุนประกอบดวยบุคลากร เงินทุน อุปกรณ เปนตน  เชนการเปรียบเทียบทรัพยากรท่ีใชไป (Input)
กับผลท่ีไดจากการทํางาน (Output) วาดีข้ึนอยางไร แคไหน ในขณะท่ีกําลังทํางานตามเปาหมายของ
องคการคงเดิม สวนประสิทธิภาพเปนเรื่องของการใชปจจัยและกระบวนการในการดําเนินงาน โดยมี
ผลผลิตท่ีไดรับเปนตัวกํากับการแสดงประสิทธิภาพของการดําเนินงานใดๆประสิทธิภาพเปนเรื่องของ
การใชปจจัยและกระบวนการในการดําเนินงานโดยมีผลผลิตท่ีไดรับเปนตัวกําหนดการแสดง
ประสิทธิภาพของการดําเนินงานใดๆ การบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขต
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ใหมีประสิทธิภาพอาจไมแสดงเปนคาประสิทธิภาพเชิงตัวเลข แตแสดงดวย
การบันทึกถึงลักษณะการใชเงิน วัสดุ คน และเวลา ในการปฏิบัติงานอยางคุมคา ประหยัด ไมมีการสูญ
เปลาเกินความจําเปนรวมถึงการใชกลยุทธ หรือเทคนิควิธีการปฏิบัติท่ีเหมาะสมสามารถนําไปสูการ
บังเกิดประสิทธิภาพ

๕สมใจ ลักษณะ, การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : เฟองฟา
พริ้นติ้ง, ๒๕๔๓), หนา ๗-๘.

๖วีระพล สุวรรณนันต อางใน วัชระ มานุพีรพันธ, หลักความมีประสิทธิภาพในการใหบริการ,
[ออนไลน], แหลงท่ีมา : http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php?topic=4555.0 [๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๘].

๗Cater Good, V, Dictionary of Education, (New York : McGraw-Hill Book Company,
1973), p.193.

๘H.A. Simon, Administrative behavior, (New York : McMillan, 1960), pp.180-181.
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ตารางท่ี ๒.๑ แสดงสาระสําคัญของความหมายของประสิทธิภาพ

นักวิชาการ/แหลงขอมูล แนวคิดหลัก

ธงชัย สันติวงษ,
(๒๕๔๔,หนา ๑๙๘).

๑.กิจกรรมทางดานการบริหารบุคคล
๒.วิธีการกําหนดใหทราบแนชัดวาพนักงานของตนสามารถ
ปฏิบัติงานไดมีประสิทธิภาพมาก

นภาพร ขันธนภา,
(๒๕๔๕,หนา ๑๐).

๑.ความสัมพันธระหวางปจจัยการนําเขาและผลผลิต
เปาหมายในการพิจารณา
๒.การใชตนทุนท่ีต่ําท่ีสุด

ราชบัณฑิตยสถาน,
(๒๕๔๖,หนา ๖๖๗).

ความสามารถท่ีทําใหเกิดผลในการปฏิบัติงาน

สมใจ ลักษณะ,
(๒๕๔๓,หนา ๗-๘).

๑.ประสิทธิภาพเปนเรื่องของการใชปจจัยของกระบวนการใน
การดําเนินงาน
๒.ประสิทธิภาพอาจไมแสดงประสิทธิภาพเชิงตัวเลข
๓.ประสิทธิภาพมีเทคนิควิธีการปฏิบัติท่ีเหมาะสม

สมพงษ เกษมสิน,
(๒๕๔๙,หนา ๑๒).

๑.การดําเนินงานใหเปนไปตามท่ีคาดหมายไว
๒.การทํางานท่ีตองใหไดรับประโยชนสูงสุด
๓.การท่ีจะพิจารณาวางานใดมีประสิทธิภาพก็พิจารณาได

วีระพล สุวรรณนันต,
อางใน วัชระ สิทธิโชค,
(๒๕๕๘).

๑.การกระทําการใดๆ เพ่ือวัตถุประสงคใดวัตถุประสงคหนึ่ง
ภายใตจํานวนงบประมาณท่ีจํากัด
๒.กิจกรรมใด สามารถกอใหเกิดผล (Output) สูงสุด นั้นวา
เปนกิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ

Cater Good, V,
(1973, p. 193).

๑.ความสามารถท่ีทําใหเกิดความสําเร็จตามความปรารถนา
๒.ความพยายามเล็กนอย ก็สามารถใหผลงานท่ีสําเร็จลงได
อยางสมบูรณ

H.A. Simon,
(1960, pp. 180-181).

๑.ประสิทธิภาพสูงสุดนั้นใหดูจากความสัมพันธระหวางปจจัย
นําเขา (Input) กับผลผลิต (Output) ท่ีไดรับออกมานัน้ๆ
๒.ประสิทธิภาพจึงเทากับผลผลิตลบดวยปจจัยนําเขา
๓.การบริหารราชการและองคการก็บวกกับความพึงพอใจ
ของผูรับการบริการ (Satisfaction) เขาไปดวย

๒) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานของแตละองคการนั้น ตางก็มุงหวังถึงความมีประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงาน เพราะประสิทธิภาพนั้นเปนตัวชี้วัดวาการดําเนินงานขององคการนั้นๆ มีการใชทรัพยากร
ตางๆ เหมาะสมและสมควรกันหรือไมควบคูกับการมีประสิทธิผลขององคการ มีนักวิชาการไดกลาวไว
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ดังนี้ สวนเปนการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพตามแนวคิดของ อีเมอรสัน (Emerson) ท่ีเสนอ
แนวความคิดเก่ียวกับหลักการทํางานใหมีประสิทธิภาพ ตามหลัก ๑๒ ประการ ประกอบดวย

๑) ทําความเขาใจและกําหนดแนวความคิดใหกระจาง
๒) ใชสามัญสํานึกในการพิจารณาความนาจะเปนหรือความเปนไปไดของงาน
๓) คําปรึกษาแนะนําตองสมบูรณและถูกตอง
๔) รักษาระเบียบวินัยการทํางาน
๕) ปฏิบัติงานดวยความยุติธรรม
๖) การทํางานตองเชื่อถือไดมีความฉับพลัน มีสมรรถภาพและมีการลงทะเบียนไวเปน

หลักฐาน
๗) งานควรมีลักษณะแจงใหทราบถึงการดําเนินงานอยางท่ัวถึง
๘) งานสําเร็จทันเวลา
๙) ผลงานไดมาตรฐาน
๑๐) การดําเนินงานสามารถยึดเปนมาตรฐานได
๑๑) กําหนดมาตรฐานท่ีสามารถใชเปนเครื่องมือในการฝกสอนงานได
๑๒) ใหบําเหน็จรางวัลแกงานท่ีดี๙ ในขณะเดียวกันประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จะ

ไดผลดีหรือไมดีนั้น ผูปฏิบัติจะตองไดรับการตอบสนองความตองการท้ังภายนอกและภายใน ซึ่งหาก
ไดรับการตอบสนองแลวยอมหมายถึงการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดนั้น๑๐ แบง
ได ๒ ประเภท คือ

๑) ความตองการภายนอก ไดแก
๑.๑ รายไดหรือคาตอบแทน
๑.๒ ความม่ันคงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
๑.๓ สภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีดี
๑.๔ ตําแหนง/หนาท่ี

๒) ความตองการภายใน ไดแก
๒.๑ ความตองการไดรับการยอมรับจากหมูคณะ
๒.๒ ความตองการแสดงความรูสึกเก่ียวกับการจงรักภักดี ความเปนเพ่ือน
๒.๓ ความตองการในศักดิ์ศรีของตนเองอยางไรก็ตามกรรมวิธีตางๆ ท่ีมุงจะเพ่ิมพูน

ความรู ความชํานาญ ความสามารถ ประสบการณและเปลี่ยนแปลงทัศนคติใหแกบุคลากรใหมี
ความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาท่ีของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ๑๑ ซึ่งการพัฒนาใหบุคลากรมี
ความรู ความสามารถ ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีตออาชีพนับวาเปนสิ่งท่ีสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง
โดยเฉพาะดานการศึกษาตลอดจนสภาพแวดลอมจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนผลทําใหเกิดการ

๙สมพงษ เกษมสิน, การบริหาร, หนา ๓๐.
๑๐ธงชัย สันติวงษ, ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการ, หนา ๑๙๘.
๑๑ชุมศักดิ์ ชุมนุม, ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ :

กรณีศึกษา เขตการศึกษา ๑๐, (กรุงเทพมหานคร : เฟองฟาพริ้นติ้ง, ๒๕๔๙), หนา ๖๔.



๑๓

ปรับปรุงพัฒนาใหบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ และสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมไดมาก
ข้ึนหลักใหญของการจัดการภาครัฐแนวใหม คือ การเปลี่ยนระบบราชการท่ีเนนระเบียบและข้ันตอนไปสู
การบริหารแบบใหมซึ่งเนนผลสําเร็จและความรับผิดชอบ รวมท้ังใชเทคนิคและวิธีการของเอกชนมา
ปรับปรุงการทํางาน๑๒ สําหรับการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน เชน ความรู
ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย ทัศนคติ และวิธีการทํางานอันจะนําไปสูประสิทธิภาพในการทํางาน๑๓

นอกจากนี้ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไวดังนี้ คือ
๑) การสรางบรรยากาศหรือเงื่อนไขท่ีจะใหคนในองคการมีความรูสึกอยากทํางาน ตัวการ

สําคัญท่ีจะวัดวาบรรยากาศ หรือเงื่อนไขในองคการเอ้ืออํานวยตอการทํางานมากนอยเพียงใด
๒) การใชขอมูลท่ีไดจากการสํารวจ หรือรวบรวมมาใชกําหนดกิจกรรมท่ีสําคัญของ

องคการเพ่ือกระตุนใหมีการปรับปรุงใหดีข้ึน การวัดวาควรปรับปรุงกิจกรรมอะไรนั้น โดยท่ัวไปจะตอง
เปรียบเทียบผลไดกับคาใชจายของการปรับปรุงนั้น สิ่งท่ีควรปรับปรุง คือ

๒.๑ การปรับปรุงระบบการสื่อสาร
๒.๒ การกระตุนสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมการตัดสินใจทางการบริหารบางระดับ
๒.๓ การกําหนดผลตอบแทนใหกับพนักงานทุกระดับ
๒.๔ การกําหนดโครงการ การจายคาตอบแทนท่ียืดหยุนได

๓) กําหนดระบบ การประเมิน และการใหคาตอบแทนของผูบริหารสัมพันธโดยตรงกับ
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน โดยสอดคลองกับแนวการวัดผลกําไร

๔) การกําจัดอุปสรรคใดๆ ท่ีจะไปขัดขวางการบริหารงาน การติดตอสื่อสาร ความมีสวน
รวมของคนในองคการ

๕) ฝายบริหารควรแจงใหฝายปฏิบัติทราบถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญในหลักการและ
นโยบาย

๖) การวัด หรือการประเมินใดๆ ท่ีเก่ียวกับบุคคลในองคการจะตองใชเกณฑมาตรฐาน
๗) การวัดความสัมพันธระหวางขอมูลทางดานบุคคลกับขอมูลอ่ืนขององคการท่ีเก่ียวกับ

ประสิทธิภาพขององคการ กําไร การเจริญเติบโต คาใชจาย และอ่ืนๆ ควรกระทําเพ่ือเสริมสราง
ประสิทธิภาพของพนักงาน๑๔

สรุปไดวา การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน เปนการดําเนินการ
เก่ียวกับการสงเสริมใหบุคคลมีความรู ความสามารถ มีทักษะการทํางานท่ีดีข้ึนตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีใน
การทํางานอันจะเปนผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนหรืออีกนัยหนึ่งการพัฒนาบุคลากรเปน
กระบวนการท่ีจะเสริมสรางและเปลี่ยนแปลงผูปฏิบัติงานในดานตางๆ เชน ความรู ความสามารถ

๑๒เรืองวิทย เกษสุวรรณ, ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : บพิธการ
พิมพ, ๒๕๕๓), หนา ๒๓๘-๒๓๙.

๑๓สมาน รังสิโยกฤษฎ, การจัดการภาครัฐแนวใหม, พิมพครั้งท่ี ๒, (พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพเทียน
วัฒนา, ๒๕๔๔), หนา ๘๓.

๑๔บรรยงค โตจินดา, การบริหารงานบุคคล (การจัดการทรัพยากรมนุษย), (กรุงเทพมหานคร : บริษัท
รวมสาสน (1977) จํากัด, ๒๕๔๓), หนา ๗๗.



๑๔

ทักษะ อุปนิสัย ทัศนคติ และวิธีการทํางานอันจะนําไปสูประสิทธิภาพในการทํางานพระพุทธศาสนานั้น
ไดใหความสําคัญรอบดาน มิไดมองเพียงจุดใดจุดหนึ่งท่ีตองการพัฒนาเพียงแตเห็นวา การศึกษาท่ีมุง
พัฒนาดานอาชีพหรือการประกอบอาชีพในดานตาง ๆ ในการดําเนินชีวิตนั้น ก็มีศาสตรเฉพาะทางดาน
นั้น ๆ ไดจัดการศึกษากันอยูแลว ดังนั้น เปาหมายการศึกษาในพระพุทธศาสนา จึงมิไดมุงไปสูการ
พัฒนาอาชีพในลักษณะดังกลาว หากแตมุงพัฒนาคุณธรรมเพ่ือยกระดับจิตใจหรือพัฒนาคุณธรรมในการ
ประกอบอาชีพนั้นใหเปนไปโดยความสุจริต ยุติธรรม ไมสรางความเดือดรอนใหแกตนเองและสังคมโดย
ใชวัตถุประสงคการเรียนรูกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนครพูระผูสอนสวนใหญ
ตารางท่ี ๒.๒ แสดงสาระสําคัญของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

นักวิชาการ/แหลงขอมูล แนวคิดหลัก

ชุมศักดิ์ ชุมนุม,
(๒๕๔๙,หนา ๓๐).

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจะไดผลดีหรือไมดีนั้น ผูปฏิบัติ
จะตองไดรับการตอบสนองความตองการท้ังภายนอกและ
ภายใน

สมพงษ เกษมสิน,
(๒๕๔๙,หนา ๓๐).

๑.ทําความเขาใจและกําหนดแนวความคิดใหกระจาง
๒.คําปรึกษาแนะนําตองสมบูรณและถูกตอง
๓.งานควรมีลักษณะแจงใหทราบถึงการดําเนินงานอยางท่ัวถึง
และสําเร็จทันเวลา

สมเพียร เทียนทอง,
(๒๕๔๒,หนา ๑๑).

๑.กรรมวิธีต างๆ ท่ี มุ งจะเ พ่ิมพูนความรู  ความชํ านาญ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติใหแกบุคลากรใหมีความสามารถ
๒.ผลสําฤทธิ์ทําใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาใหบุคลากรมีความรู
สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมไดมากข้ึน

เรืองวิทย เกษสุวรรณ,
(๒๕๕๓, หนา ๒๓๘-๒๓๙).

-การเปลี่ยนระบบราชการท่ีเนนระเบียบและข้ันตอนไปสูการ
บริหารแบบใหม
-ใชเทคนิคและวิธีการของเอกชนมาปรับปรุงการทํางาน

สมาน รังสิโยกฤษฎ,
(๒๕๔๔,หนา ๘๓).

๑.การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน
๒.การดําเนินการเก่ียวกับการสงเสริมใหบุคคลมีความรู ทักษะ
การทํางานท่ีดีข้ึนตลอดจนมีทัศนคติท่ีดี มีผลใหการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
๓.การพัฒนาบุคลากรเปนกระบวนการท่ีจะเสริมสราง
เปลี่ยนแปลงผูปฏิบัติงานในดานตางๆ วิธีการทํางานอันจะ
นําไปสูประสิทธิภาพในการทํางาน



๑๕

ตารางท่ี ๒.๒ แสดงสาระสําคัญของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(ตอ)

นักวิชาการ/แหลงขอมูล แนวคิดหลัก

บรรยงค โตจินดา,
(๒๕๔๓, หนา ๗๗).

๑) การสรางบรรยากาศหรือเงื่อนไขท่ีจะใหคนในองคการมี
ความรูสึกอยากทํางาน
๒) การใชขอมูลท่ีไดจากการสํารวจ หรือรวบรวมมาใชกําหนด
กิจกรรมท่ีสําคัญขององคการ
๓) กําหนดระบบ การประเมิน และการใหคาตอบแทนของ
ผูบริหารสัมพันธโดยตรงกับประสิทธิภาพในการบริหารงาน
๔) การกําจัดอุปสรรคใดๆ ท่ีจะไปขัดขวางการบริหารงาน การ
ติดตอสื่อสาร ความมีสวนรวมของคนในองคการ
๕) ฝายบริหารควรแจงใหฝายปฏิบัติทราบถึงการเปลี่ยนแปลงท่ี
สําคัญในหลักการและ นโยบาย
๖) การวัด หรือการประเมินใดๆ ท่ีเก่ียวกับบุคคลในองคการ
จะตองใชเกณฑมาตรฐาน
๗) การวัดความสัมพันธระหวางขอมูลทางดานบุคคลกับขอมูล
อ่ืนขององคการท่ีเก่ียวกับประสิทธิภาพขององคการ

๓) ทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
จากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวของกับประสิทธิภาพ เปนการทํางานท่ีตองใหไดรับ

ประโยชนสูงสุด และการท่ีจะพิจารณาวางานใดมีประสิทธิภาพหรือไม ก็พิจารณาไดจากผลงาน๑๕ ผูวิจัย
ไดศึกษาคนหาทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิภาพ พบวา มีนักวิชาการนําเสนอไวดังนี้สวนประสิทธิภาพเปนสิ่ง
ท่ีวัดไดหลายมิติ ตามแตวัตถุประสงคท่ีตองการพิจารณา คือ ๑) ประสิทธิภาพในมิติของคาใชจายหรือ
ตนทุนการผลิต (Input) ไดแก การใชทรัพยากรการบริหาร คือ คน เงิน วัสดุ เทคโนโลยีท่ีมีอยูอยาง
ประหยัด คุมคา และเกิดการสูญเสียนอยท่ีสุด ๒) ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร
(Process) ไดแก การทํางานท่ีถูกตองไดมาตรฐาน รวดเร็ว และใชเทคโนโลยีท่ีสะดวกกวาเดิม
๓) ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ ไดแก การทํางานท่ีมีคุณภาพเกิดประโยชนตอสังคม
เกิดผลกําไร ทันเวลา๑๖

เบ็คเกอร และ นิวฮอสเซอร (Becker and Newhouser) ไดเสนอตัวแบบจําลองเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพขององคการ (Model of Organizational Efficiency) โดยกลาววาประสิทธิภาพของ
องคการนอกจากพิจารณาถึงทรัพยากร เชน คน เงิน วัสดุอุปกรณท่ีเปนปจจัยนําเขาและผลผลิตของ

๑๕สมพงษ เกษมสิน, การบริหาร, หนา ๑๒.
๑๖ทิพาวดี เมฆสวรรค,การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์,(พิมพลักษณ กรุงเทพมหานคร : คณะปฏิรูประบบ

ราชการ,๒๕๓๙),หนา ๙.



๑๖

องคการ คือ การบรรลุเปาหมายแลวองคการในฐานะท่ีเปนองคการในระบบเปด (Open System) ยังมี
ปจจัยอ่ืนประกอบอีก ดังนั้นแบบจําลองในรูปสมมติฐานสามารถสรุปไดดังนี้

๑) หากสภาพแวดลอมในการทํางานขององคการมีความสลับซับซอนต่ํา (Low task-
Environment Complexity) หรือมีความแนนอน (Certainly) การกําหนดระเบียบในการทํางานของ
องคการอยางละเอียดถ่ีถวนจะเปนท่ีแนชัดวาจะนําไปสูความมีประสิทธิภาพขององคการ แตการกําหนด
ระเบียบปฏิบัติดังกลาวจะมีผลในทางลบตอความมีประสิทธิภาพหากสภาพแวดลอมในการทํางานท่ี
ยุงยากซับซอนสูง (High Task-Environment Complexity) หรือมีความไมแนนอน (Uncertainly)

๒) การกําหนดระเบียบชัดเจนเพ่ือเพ่ิมผลการทํางานท่ีมองเห็นไดมีผลทําใหประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากข้ึนดวย

๓) ผลของการทํางานท่ีมองเห็นได สัมพันธในทางบวกกับประสิทธิภาพ
๔) หากพิจารณาควบคูกันจะปรากฏวา การกําหนดระเบียบปฏิบัติตัวแปรตางชัดเจนและ

ผลการทํางานท่ีมองเห็นจะมีความสัมพันธมากข้ึนตอประสิทธิภาพมากกวาตัวแปรแตละตัวตามลําพัง๑๗

อยางไรก็ตามการพิจารณาถึงประสิทธิภาพอาจตองพิจารณาได ๒ ทาง คือ ทางประสิทธิภาพเชิง
สมบูรณ (Absolute Efficiency) และทางประสิทธิภาพเชิงสัมพันธ (Relative Efficiency)
ประสิทธิภาพเชิงสมบูรณ หมายถึง การมองวาการปฏิบัติงานจะตองไดผลออกมาเทากับ ๑๐๐
เปอรเซ็นตเต็ม ซึ่งสถานการณเชนนั้นอาจไมเกิดข้ึนหรือเกิดข้ึนไดยากระหวางตั้งแต ๒ สิ่งข้ึนไปอาทิ
เปรียบเทียบระหวางตนทุนกับผลประโยชน

ถาผลประโยชนมากกวาตนทุน แสดงวามีประสิทธิภาพ เปนตน ถามองในแงของการ
ใหบริการสาธารณะอาจทําการเปรียบเทียบกับความพึงพอใจของผูรับบริการ ท้ังนี้ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการอาจเปนเครื่องวัดหนึ่งท่ีใชวัดประสิทธิภาพของการบริหารงานได๑๘ ทางดานการบริหารงาน
ไดกลาวถึงอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในองคการ ซึ่งมีปจจัย ๗ ประการ คือ

๑) กลยุทธ (Strategy) กลยุทธเก่ียวกับการกําหนดภารกิจ การพิจารณาจุดออน
จุดแข็งในองคกร โอกาส และอุปสรรคภายนอก

๒) โครงสราง (Structure) โครงสรางองคกรท่ีเหมาะสมจะชวยในการปฏิบัติงาน
๓) ระบบ (System) ระบบขององคกรท่ีเหมาะสมจะชวยในการปฏิบัติงาน
๔) แบบ (Styles) แบบของการบริหารของผูบริหารเพ่ือบรรลุเปาหมายขององคกร
๕) บุคลากร (Staff) ผูรวมองคกร
๖) ความสามารถ (Skill)

๑๗ภรณี  มหานนท, การประเมินประสิทธิผลขององคการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพโอเดียนสโตร,
๒๕๔๙), หนา ๑๑๓.

๑๘อมร รักษาสัตย อางใน วัชระ สิทธิโชค, หลักความมีประสิทธิภาพในการใหบริการ, [ออนไลน].
แหลงท่ีมา : http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php?topic=4555.0 [๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๘].



๑๗

๗) คานิยม (Shared Values) คานิยมรวมของคนในองคกร๑๙ ในขณะท่ี องคการ จะมี
ประสิทธิภาพเกิดข้ึนไดโดยอาศัยสมาชิกภายในองคการและการจัดวางระบบทํางาน รวมท้ังการจัด
โครงสรางการบริหาร ตลอดจนผูนําท่ีมีประสิทธิภาพ สถานการณจะเกิดข้ึนไดโดยประกอบดวย

๑) การติดตอสื่อสารท่ีดี
๒) ความคลองตัวของการทํางานในองคการ
๓) ความคิดริเริ่มสรางสรรค
๔) ความผูกพันกับองคการ๒๐ อีกอยางเปนทฤษฎีระบบ วาเปนการมององคการ เปน

ระบบตามหนาท่ีๆ สัมพันธกับสภาพแวดลอม ในทฤษฎีระบบ (System) นี้ เปนกลุมท่ีเก่ียวของกัน ซึ่ง
ตองการบรรลุจุดมุงหมายรวมกันทุกระบบขององคการประกอบดวย ๔ สวนท่ีเก่ียวของกัน คือ

๑) ปจจัยนําเขา (Input) เปนทรัพยากรขององคการหรือทรัพยากรการบริหาร
เปนทรัพยากรท่ีนําเขาสูระบบการบริหารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน ซึ่งในการ
บริหารจัดการตองตระหนักถึงสถานะและการใชทรัพยากรขององคการอยู เสมอ ปจจัยนําเขา
ประกอบดวยทรัพยากรทางกายภาพ วัตถุดิบ ทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรขอมูล
และเทคโนโลยี

๒) กระบวนการแปรสภาพในการบริหาร (Transformation Process) เปนข้ันตอน
การนําทรัพยากรขององคการท่ีเปนปจจัยนําเขา หรือปจจัยการผลิต แลวแปรสภาพออกมาเปนผลผลิต
(Output)

๓) ผลผลิต (Outputs) เปนผลของสิ่งท่ีไดจากกระบวนการแปรสภาพ ประกอบดวย
ผลิตภัณฑและบริการผลลัพธดานการเงิน (กําไรและขาดทุน) ผลลัพธการดําเนินงานของพนักงาน ความ
พึงพอใจของลูกคา เพ่ือตอบสนองความตองการของตลาด ผลผลิตเหลานี้เปนผลผลิตโดยผูบริหารในทุก
ระดับท่ีทํางานเพ่ือใหบรรลุจุดหมายขององคการ

๔) การปอนกลับ (Feedback) เปนขอมูลเก่ียวกับสภาพและผลลัพธท่ีเก่ียวของกับ
กิจกรรมขององคการ ซึ่งขอมูลเหลานี้ใชเพ่ือปรับปรุงปจจัยนําเขาและกระบวนการแปรสภาพในการ
บริหาร เพ่ือใหไดผลลัพธท่ีพึงพอใจมากข้ึน๒๑ สําหรับการวัดประสิทธิภาพจะวัดตัวบงชี้หลายตัว
ประกอบดวยกัน เชน

๑) อัตราการไดตอบแทน (Rate of Retune) ใชเงินหรือทรัพยสินท่ีเปนทุน
๒) คาใชจายตอหนวยผลผลิต (Unit Cost)
๓) อัตราการสูญเปลาสิ้นเปลือง การใชทรัพยากร

๑๙สมยศ นาวีการ, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ดอกหญา, ๒๕๔๘), หนา ๕.
๒๐ปรียาพร วงอนุตรโรชน, จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : ศูนยสื่อเสริม, ๒๕๔๔),

หนา ๙๘.
๒๑ศิริวรรณ เสรีรัตน, องคการและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, ๒๕๔๕), หนา ๔๕.



๑๘

๔) อัตราสวนของผลกําไรตอคาใชจายในการลงทุน๒๒ นอกจากนี้ ถาจะพิจารณาวา
งานใดจะมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ใหดูจากความสัมพันธระหวางปจจัยนําเขา (Input) กับผลผลิต
(Output) ท่ีไดรับ เพราะฉะนั้นตามทัศนะนี้ ประสิทธิภาพจึงเทากับผลผลิตลบดวยปจจัยนําเขา และถา
เปนการบริหารราชการและองคกรของรัฐก็บวกความพึงพอใจของผูรับบริการ (Satisfaction) เขาไป
ดวยซึ่งอาจเขียนเปนสูตรได ดังนี้

E = (O – I) + S
E = Efficiency คือ ประสิทธิภาพของงาน
O = Output คือ ผลผลิต
I = Input คือ ปจจัยนําเขา
S = Satisfaction คือ ความพึงพอใจของผูรับบริการ๒๓

สรุปไดวา ทฤษฎีเปนเรื่องของการปฏิบัติโดยตรง กลาวคือ การยอมรับหรือการไมยอมรับ
แนว ความคิดเชิงทฤษฎีใดๆยอมเกิดข้ึนจากการตรวจสอบความถูกตองกับความเปนจริงในทางปฏิบัติ
อยางมีตรรกะและชัดแจงโดยนักวิจัย จึงกลาวไดวาโดยหลักการแลว ทฤษฎีเปนพ้ืนฐานแนวความคิด
ขององคความรูท่ีเชื่อถือได ทฤษฎีจะชวยอธิบายและทํานายปรากฏการณตางๆ และนําไปสูการตัดสินใจ
อยางเฉลียวฉลาดในทางปฏิบัติ ดังนั้นในการนําทฤษฎีตางๆมาประยุกตใชจะทําใหเขาใจพฤติกรรม
องคการและสามารถนําไปใชในการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
นั้น ทําใหรูไดวาองคการไดดําเนินงานไปตามการจัดการนั้นเกิดผลสูงสุดตามท่ีคาดหวังหรือตามท่ี
ประสงคไวเปนอยางไร คุมคากับตนทุน แรงงานหรือไม นักทฤษฎีหลายทานไดคิดวิธีสําหรับทําใหการ
ดําเนินงานเกิดมีประสิทธิภาพพอสรุปเปนแนวไดวา ใหมองถึงสภาพแวดลอมการทํางานภายในองคการ
ระบบการบริหารงานท่ีชัดเจน๒๔ การหาคาใชจายหรือตนทุนการผลิต กระบวนการบริหารท่ีรวดเร็ว
ผลผลิตและผลลัพธท่ีมีคุณภาพ หรืออัตราการไดผลตอบแทน อัตราการสูญเปลาในการใชทรัพยากรและ
อัตราสวนของผลกําไรตอคาใชจายในการลงทุน

อยางไรก็ตามการพิจารณาถึงประสิทธิภาพอาจตองพิจารณาได ๒ ทาง คือ ทาง
ประสิทธิภาพเชิงสมบูรณ (Absolute Efficiency) และทางประสิทธิภาพเชิงสัมพันธ (Relative
Efficiency) ประสิทธิภาพเชิงสมบูรณ หมายถึง การมองวาการปฏิบัติงานจะตองไดผลออกมาเทากับ
๑๐๐ เปอรเซ็นตเต็ม ซึ่งสถานการณเชนนั้นอาจไมเกิดข้ึนหรือเกิดข้ึนไดยาก ระหวางตั้งแต ๒ สิ่งข้ึนไป
อาทิเปรียบเทียบระหวางตนทุนกับผลประโยชน ถาผลประโยชนมากกวาตนทุน แสดงวามีประสิทธิภาพ
เปนตน ถามองในแงของการใหบริการสาธารณะอาจทําการเปรียบเทียบกับ ความพึงพอใจของ

๒๒Gibson, James L., Ivanceyicn, John M., Donnelly, James H., Organization, 6th ed,
(Texas : Business Publications, 1988), p.37.

๒๓ไซมอน (Simon) อางใน วัชระ, แนวคิด ทฤษฎีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน, [ออนไลน],
แหลงท่ีมา : http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php?topic=3671.0 [๒๖ มี.ค. ๒๕๕๙].

๒๔อมร รักษาสัตย อางใน วัชระ สิทธิโชค, หลักความมีประสิทธิภาพในการใหบริการ, [ออนไลน],
แหลงท่ีมา : http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php?topic=4555.0 [๒๖ มี.ค. ๒๕๕๙].



๑๙

ผูรับบริการ ท้ังนี้ความพึงพอใจของผูรับบริการอาจเปนเครื่องวัดหนึ่งท่ีใชวัดประสิทธิภาพของการ
บริหารงานได
ตารางท่ี ๒.๓ แสดงสาระสําคัญของทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิภาพ

นักวิชาการ/แหลงขอมูล แนวคิดหลัก

ทิพาวดี เมฆสวรรค,
(๒๕๔๔,หนา ๒).

๑.ประสิทธิภาพมีในมิติของคาใชจายหรือตนทุนการผลิต
๒.ประสิทธิภาพมีในมิติของกระบวนการบริหาร
๓.ประสิทธิภาพมีในมิติของผลผลิตและผลลัพธ

ภรณี มหานนท,
(๒๕๔๙,หนา ๑๑๓).

๑ .การบรรลุ เป าหมายแล วองคการประสิทธิภาพหาก
สภาพแวดลอมในการทํางานท่ียุงยากการทํางานท่ีมองเห็นไดมี
ผลทําใหประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน
๒.ผลการทํางานท่ีมองเห็นจะมีความสัมพันธมากข้ึนตอ
ประสิทธิภาพ

อมร รักษาสัตย  อางใน วัชระ
สิทธิโชค,(๒๕๕๘).

ความพึงพอใจของผูรับบริการอาจเปนเครื่องวัดหนึ่งท่ีใชวัด
ประสิทธิภาพของการบริหารงานได

ไซมอน(Simon) อางใน วัชระ
สิทธิโชค, [ออนไลน],(๒๕๕๙).

๑.ประสิทธิภาพจึงเทากับผลผลิตลบดวยปจจัยนําเขา
๒.การบริหารราชการและองคกรของรัฐก็บวกความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ (Satisfaction)

ปรียาพร วงอนุตรโรชน,
(๒๕๔๔,หนา ๙๘).

๑.องคการจะมีประสิทธิภาพเกิดข้ึนไดโดยอาศัยสมาชกิ
๒.ผูนําท่ีมีประสิทธิภาพ ตองมีการจัดวางระบบทํางาน รวมท้ัง
การจัดโครงสราง

สมยศ นาวีการ,
(๒๕๔๘,หนา ๕).

๑.กลยุทธ เ ก่ียวกับการกําหนดภารกิจ โครงสรางองคกร
ท่ีเหมาะสมจะชวยในการปฏิบัติงาน
๒.ระบบขององคกรท่ีเหมาะสมจะชวยในการปฏิบัติงาน
๓.รูปแบบของการบริหารจะทําใหงานบรรลุเปาหมาย

Gibson, James L., Ivanceyicn,
John M., Donnelly, James H.,
Organization, (1988, p.37).

ระบบขององคการประกอบดวย ๔ สวนท่ีเ ก่ียวของกัน
คือปจจัยนําเขากระบวนการแปรสภาพในการบริหารผลผลิต
การปอนกลับ

๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการจัดการ
จากการประมวลแนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ จากนักวิชาการหลากหลายทาน ผูวิจัย

จึงขอนําเสนอรายละเอียดเก่ียวกับการบริหารจัดการดังตอไปนี้
๑) ความหมายของการบริหารจัดการ
การบริหาร หมายถึง การปกครอง (Government) การดูแลรักษาหมูคณะ และการ

ดําเนินงานหรือการจัดการ (Management) กิจกรรมตางๆ ของหมูคณะ หรือองคการตางๆ ไดสําเร็จ
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ลุลวงตามนโยบาย (Policy) และวัตถุประสงค (Purpose/Objective) ขององคการนั้นๆ ดวยดีมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency)๒๕

การบริหารเปนวิธีการทําใหงานสําเร็จโดยอาศัยผูอ่ืน (Getting Things Done Through
Other People) และกลาววาหนาท่ีของผูบริหารเปนกรอบในการพิจารณาของผูบริหารใหสําเร็จ มี ๕
ประการ ตามคํายอภาษาอังกฤษวา “POSDC” ดังนี้ คือ๒๖

๑. P คือ Planning หมายถึง การวางแผน เปนการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
เพ่ือความสําเร็จท่ีจะตามมาในอนาคต ผูบริหารท่ีดีตองมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลเพ่ือกําหนดทิศทางของ
องคกร

๒. O คือ Organizing หมายถึง คือ การจัดองคกร เปนการกําหนดโครงสราง
ความสัมพันธของสมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองคกร มีการแบงงานกันทําและการกระจาย
อํานาจ

๓. S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากร เปนการสรรหาบุคลากรใหมการพัฒนา
บุคลากรและการใชคนใหเหมาะสมกับงาน

๔. D คือ Directing หมายถึง การอํานวยการ เปนการสื่อสารเพ่ือใหเกิดการ
ดําเนินการตามแผน ผูบริหารตองมีมนุษยสัมพันธท่ีดีและตองมีภาวะผูนํา

๕. C คือ Controlling หมายถึง การกํากับดูแล เปนการควบคุมคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานภายในองคกร รวมท้ังกระบวนการแกปญหาภายในองคกร

การบริหารจัดการเปนกระบวนการของกิจกรรมท่ีตอเนื่องกันและประสานงานกัน ซึ่ง
ผูบริหารตองเขามาชวยเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายขององคการ๒๗ การใชศาสตรและศิลปนําเอาทรัพยากร
บริหาร (Administrative..resource) เชน คน เงิน วัสดุสิ่งของ และการจัดการมาประกอบการตาม
กระบวนการบริหาร (Process of administration) เชน POSDCoRB Model ใหบรรลุวัตถุประสงคท่ี
กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ๒๘

การบริหารนิยมใชกับการบริหารราชการ หรือการจัดการเก่ียวกับนโยบาย ซึ่งมีศัพท
บัญญัติวา รัฐประศาสนศาสตร (Public Administration) และคําวา การจัดการ (Management) นิยม
ใชกับการบริหารธุรกิจเอกชน หรือการดําเนินการตามนโยบายท่ีกําหนดไว สมพงศ เกษมสิน ยังให
ความหมายการบริหารไววา การบริหารมีลักษณะเดนเปนสากลอยูหลายประการ ดังนี้๒๙

๑) การบริหารยอมมีวัตถุประสงค
๒) การบริหารอาศัยปจจัยบุคคลเปนองคประกอบ

๒๔พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), การบริหารวัด, (นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ, ๒๕๔๘),
หนา ๒๖

๒๖พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมมฺจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร,พิมพครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนา ๓-๕.

๒๖ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, องคการและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธรรมสาร จํากัด,
๒๕๔๕), หนา ๑๒.

๒๘สมพงศ เกษมสิน, การบริหาร, หนา ๑๓-๑๔.
๒๙เรื่องเดียวกัน, หนา ๕-๖.
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๓) การบริหารตองใชทรัพยากรการบริหารเปนองคประกอบพ้ืนฐาน
๔) การบริหารมีลักษณะการดําเนินการเปนกระบวนการ
๕) การบริหารเปนการดําเนินการรวมกันของกลุมบุคคล
๖) การบริหารอาศัยความรวมมือรวมใจของบุคคล กลาวคือ ความรวมใจ (Collective

Mind) จะกอใหเกิดความรวมมือของกลุม (Group Cooperation) อันจะนําไปสูพลังของกลุม (Group
Effort) ท่ีจะทําใหบรรลุวัตถุประสงค

๗) การบริหารมีลักษณะการรวมมือกันดําเนินการอยางมีเหตุผล
๘) การบริหารมีลักษณะเปนการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค
๙) การบริหารไมมีตัวตน (Intangible) แตมีอิทธิพลตอความเปนอยูของมนุษย

การบริหารคือกระบวนการทํางานรวมกันกับบุคคลอ่ืนและใชบุคคลอ่ืนเพ่ือความสําเร็จ
ของเปาหมายขององคการ.ท้ังองคการท่ีแสวงหากําไร และไมแสวงหากําไรขนาดเล็กและขนาดใหญ
องคการทุกประเภทตองมีผูบริหารและผูบริหารทุกคนตองเก่ียวของกับกิจกรรมดังนี้การวางแผนควบคุม
การจัดองคการการจัดหาบุคคล และการฝกอบรมการเปนผูนําการจัดการความขัดแยงกิจกรรมเหลานี้
ตองอาศัยกระบวนการพ้ืนฐานสองอยางคือการตัดสินใจและการติดตอสื่อสารและความเขาใจเรื่อง
บุคคลกลุมและองคการ๓๐

การท่ีคนรวมตัวกันเพ่ือบรรลุเปาหมายรวมกันการท่ีบุคคลมารวมกันทํางานนั้นไมได
เกิดข้ึนโดยบังเอิญหรือเกิดข้ึนโดยไมไดตั้งใจ.แตการรวมตัวเปนไปอยางเปนระบบและมีการประสานงาน
กันอยางมีรูปแบบท่ีดี การทํางานรวมกันของคนจะทําใหไดผลงานมากกวาตางคนตางทํา๓๑ การรวม
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในองคการไดแกการวางแผนและการตัดสินใจการจัดองคการการสั่งการ และการควบคุมท่ี
มุงเนนในการจัดการดานทรัพยากรไดแกทรัพยากรมนุษยการเงินการปฏิบัติการขอมูลสารสนเทศเปนตนท่ี
มีการบรรลุผลถึงวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคการอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล๓๒ การ
จัดการ.(Management) หมายถึงการปฏิบัติหรือการดําเนินงานดานการสั่งการการจัดองคการและการ
พัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีและเงินทุนไปใชในระบบการดําเนินงานท่ีมีการจัดหาบริการและสินคาไปสู
ผูอ่ืน๓๓ การวางแผนการจัดโครงสรางองคการการนําและการควบคุมในดานบุคลากรและทรัพยากรอ่ืนๆ
ในการบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทรัพยากรขององคการรวมถึงสินทรัพยเชน
เครื่องจักรวัตถุดิบเงินทุนเทคโนโลยีบุคลากรเปนตน๓๔ กระบวนการสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยอาศัยทรัพยากรตางๆ ผานทางการบริหารตางๆ ไดแก การวางแผน การจัดองคการ การนําและการ

๓๐สมยศ นาวีการ, การบริหาร, พิมพครั้งท่ี ๙, (กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, ๒๕๔๕), หนา ๑๑.
๓๑เสนาะ ติเยาว, หลักการบริหาร, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,

๒๕๔๔), หนา ๔.
๓๒Griffin, Ricky W., Management, 6thed., (Boston, MA : Houghton Mifflin Company, 1999),

p. 7.
๓๓Cook, Curtis W. & Hunsaker, Philip L., Management and Organization Behavior, 3rded., (New

Jersey : McGraw-Hill, 2001), p.5.
๓๔Jones, Gareth R. & George, Jennifer M, Contemporary Management, 3rd ed., (New Jersey :

McGraw-Hill, 2003), p.5.
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ควบคุม เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ๓๕ และเปนศิลปะในการทํางานใหบรรลุเปาหมายรวมกับ
ผูอ่ืน การทํางานตางๆ ใหลุลวงไปโดยอาศัยคนอ่ืนเปนผูทําภายในสภาพองคการท่ีกลาวนั้น ทรัพยากร
ดานบุคคลจะเปนทรัพยากรหลักขององคการท่ีเขามารวมกันทํางานในองคการ ซึ่งคนเหลานี้จะเปนผูใช
ทรัพยากรดานวัตถุอ่ืน ๆ เครื่องจักร อุปกรณ วัตถุดิบ เงินทุน รวมท้ังขอมูลสนเทศตางๆ เพ่ือผลิตสินคา
หรือบริการออกจําหนายและตอบสนองความพอใจใหกับสังคม๓๖ การบริหารงานบริหารทุกอยาง
จําเปนตองกระทําโดยมีหลักเกณฑ ซึ่งกําหนดจากการวิเคราะหศึกษาโดยรอบคอบ ท้ังนี้ เพ่ือใหมีวิธีท่ีดี
ท่ีสุดในอันท่ีจะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากยิ่งข้ึนเพ่ือประโยชนสําหรับทุกฝายท่ีเก่ียวของ๓๗

กิจกรรมท่ีบุคคลตั้งแต ๒ คนข้ึนไป รวมกันดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค ใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยางรวมกัน๓๘ การดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวโดยอาศัยปจจัยท้ังหลาย ไดแก คน เงิน วัสดุ
สิ่งของ เปนอุปกรณการจัดการนั้น๓๙

การจัดการหรือการบริหารเปนปจจัยท่ีตองดําเนินงานควบคูและเก่ียวของกับองคการ
เสมอเนื่องจากองคการเปนท่ีรวมของบุคคลในการทํางานรวมกันเพ่ือการทํางานรวมกันใหบรรลุผล
ประสบผลสําเร็จนั้นจึงจําเปนตองอาศัยการจัดการท่ีดีดังนั้นการจัดการจึงเปนเครื่องมือท่ีจะทําให
องคการสามารถบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสําหรับการจัดการ
เพ่ือใหองคการสามารถดําเนินงานไดอยางราบรื่นจึงตองมีการกําหนดบทบาทหนาท่ีของผูบริหารท่ี
จะตองปฏิบัติไดแกกระบวนการของการวางแผนการจัดองคการการจัดคนเขาทํางานการสั่งการและการ
ควบคุมเพ่ือใหการดําเนินงานขององคการเกิดการประสานงานกันท้ังในดานบุคลากรและวัตถุประสงค
อยางมีประสิทธิภาพในการจัดการนั้น มีลักษณะของความเปนสากลท่ีผูบริหารตางตองรับผิดชอบโดย
การนําหลักการทางการจัดการมาประยุกตใชเพ่ือใหเกิดความสอดคลองกับสถานการณท่ีเผชิญอยู

การบริหาร บางครั้งเรียกวา การบริหารการจัดการ หมายถึง การดําเนินงาน หรือการ
ปฏิบัติงานใด ๆ ของหนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจาหนาท่ีของรัฐ (ถาเปนหนวยงานภาคเอกชน
หมายถึงของหนวยงาน และ/หรือบุคคล) ท่ีเก่ียวของกับคน สิ่งของและหนวยงาน โดยครอบคลุมเรื่อง
ตางๆ เชน (๑) การบริหารนโยบาย (Policy) (๒) การบริหารอํานาจหนาท่ี (Authority)(๓) การบริหาร
คุณธรรม (Morality) (๔) การบริหารท่ีเก่ียวของกับสังคม (Society) (๕) การวางแผน (Planning) (๖) การจัด
องคการ (Organizing) (๗) การบริหารทรัพยากรมนุษย (Staffing) (๘) การอํานวยการ (Directing)
(๙)การประสานงาน (Coordinating) (๑๐) การรายงาน (Reporting) และ(๑๑) การงบประมาณ

๓๕Dubrin J. Andrew and Duane Ireland, Management Organization, 2nd ed., (Ohio :
South-Western Publishing Co., 1993), p. 4.

๓๖Peter F. Drucker อางใน สมพงศ เกษมสิน, การบริหาร, พิมพครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร : ไทย
วัฒนาพานิช, ๒๕๔๙), หนา ๖.

๓๗Frederick W. Taylor อางใน สมพงศ เกษมสิน, การบริหาร, พิมพครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร : ไทย
วัฒนาพานิช, ๒๕๔๙), หนา ๒๗.

๓๘Herbert A. Simon, Administrative Behvior, (New York: Macmillian, 1947), p. 3.
๓๙Harold Koontz อางใน สมพงศ เกษมสิน, การบริหาร, พิมพครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร : ไทย

วัฒนาพานิช, ๒๕๔๙), หนา ๖.



๒๓

(Budgeting) เชนนี้ เปนการนํา “กระบวนการบริหาร” หรือ “ปจจัยท่ีมีสวนสําคัญตอการบริหาร” ท่ี
เรียกวา แพ็มส-โพสคอรบ (PAMS-POSDCoRB) แตละตัวมาเปนแนวทางในการใหความหมาย๔๐

พรอมกันนี้ อาจใหความหมายไดอีกวา การบริหาร หมายถึง การดําเนินงาน หรือการ
ปฏิบัติงานใด ๆ ของหนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจาหนาท่ีของรัฐ ท่ีเก่ียวของกับ คน สิ่งของ และ
หนวยงาน โดยครอบคลุมเรื่องตางๆ เชน (๑) การบริหารคน(Man) (๒) การบริหารเงิน (Money)
(๓) การบริหารวัสดุอุปกรณ(Material) (๔) การบริหารงานท่ัวไป(Management) (๕) การบริหารการ
ใหบริการประชาชน (Market).(๖) การบริหารคุณธรรม (Morality) (๗) การบริหารขอมูลขาวสาร
(Message) (๘) การบริหารเวลา (Minute) และ(๙) การบริหารการวัดผล (Measurement) เชนนี้ เปน
การนํา “ปจจัยท่ีมีสวนสําคัญตอการบริหาร” ท่ีเรียกวา 9M แตละตัวมาเปนแนวทางในการให
ความหมาย

การใหความหมายท้ัง ๒ ตัวอยางท่ีผานมานี้ เปนการนําหลักวิชาการดานการบริหาร คือ
“กระบวนการบริหาร” และ “ปจจัยท่ีมีสวนสําคัญตอการบริหาร” มาใชเปนแนวทางหรือกรอบแนวคิด
ในการใหความหมายซึ่งนาจะมีสวนทําใหการใหความหมายคําวาการบริหารเชนนี้ครอบคลุมเนื้อหา
สาระสําคัญท่ีเก่ียวกับการบริหาร ชัดเจน เขาใจไดงาย เปนวิชาการ และมีกรอบแนวคิดดวย นอกจาก ๒
ตัวอยางนี้แลว ยังอาจนําปจจัยอ่ืนมาใชเปนแนวทางในการใหความหมายไดอีก เปนตนวา 4 M ซึ่ง
ประกอบดวย การบริหารคน (Man) การบริหารเงิน (Money) ดานเครื่องมือและอุปกรณ (Material)
และการบริหารงานท่ัวไป (Management) และ ๕ ป ซึ่งประกอบดวย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ประหยัด ประสานงานและประชาสัมพันธ

คําวาการจัดการหรือการบริหารมีคําภาษาอังกฤษท่ีใชอยู ๒ คําคือ Management
และ Administration โดยปกติเราจะใชคําวา Management กับคําวาการจัดการและใชคําวา
Administration.กับคําวา .การบริหาร.เราจะพบบอยครั้ ง ท่ีมีการใช คําสองคํานี้แทนกันไดสวน
ความหมายของการจัดการหรือการบริหารนั้นมีนักวิชาการบางทานกลาววามีความหมายคลายกัน
บางทานก็กลาววามีความหมายแตกตางกันเพ่ือใหเขาใจความหมายของคําท้ังสองมากข้ึนจึงได
มีการพิจารณาความหมายไว๓แนวทางคือ

แนวทางท่ี ๑ การบริหาร (Administration) เปนกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการกําหนด
นโยบาย.(Policy).และแผน.(Plan).เปนงานศิลปะ (Art) สวนการจัดการ (Management) เปนกระบวนการ
นํานโยบายและแผนไปปฏิบัติเปนงานวิทยาศาสตร (Science)

แนวทางท่ี.๒.การจัดการเปนคําท่ีมีความหมายท่ัวไป.โดยการรวมการบริหารเขาดวยกัน
การจัดการเปนกระบวนการท่ีทําหนาท่ีรับผิดชอบตอการดําเนินการขององคการธุรกิจใหบรรลุเปาหมาย
ท่ีกําหนดไวสวนการบริหารเปนสวนหนึ่งของการจัดการท่ีเก่ียวของในการดําเนินการดวยวิธีตางๆ เพ่ือให
เปาหมายท่ีกําหนดในข้ันการจัดการบรรลุผล

แนวทางท่ี ๓ การจัดการและการบริหารมีความหมายไมแตกตางกันสามารถใชแทนกันได
โดยท่ัวไปบุคคลท่ีรับผิดชอบในดานการกําหนดนโยบายการวางแผนการจัดองคการการจัดคนเขาทํางาน

๔๐วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, หลักรัฐประศาสนศาสตร : แนวคิดและกระบวนการ, (กรุงเทพมหานคร :บริษัท
เอ็กซเปอรเน็ทจํากัด, ๒๕๔๙), หนา ๒๒-๒๓.



๒๔

การอํานวยการและการควบคุมมักจะเรียกวา“ผูจัดการ”(Manager) หรือ “การจัดการ”(Management). ในภาค
ธุรกิจและเรียกวา.“นักบริหาร”.(Administrator).หรือการบริหาร (Administration) ในภาครัฐกิจ
ดังนั้นจะเห็นวามีความแตกตางก็เปนเรื่องของการใชคําระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนเทานั้น

จากแนวความคิดขางตนแสดงใหเห็นวามีความคิดเห็นแตกตางกันข้ึนอยูกับเจตนารมณ
ของผูใชในท่ีนี้จะใชความหมายตามแนวความคิดท่ี.๓.ซึ่งการจัดการและการบริหารจะมีความหมาย
ไมแตกตางกัน.สําหรับความหมายของการจัดการหรือการบริหารนั้น.มีผูใหความหมายไวหลายลักษณะ
ดังนี้

สําหรับคําวาการจัดการ(Management) และการบริหาร(Administration) พบวาในทาง
ธุรกิจมักใชคําวาการจัดการซึ่งหมายถึงการจัดการตามวัตถุประสงคเปาหมายกลยุทธนโยบายท่ีผูบริหาร
ไดกําหนดไวสวนคําวาการบริหารมักนิยมใชในทางการบริหารราชการท่ีมุงเนนในดานของการบริหาร
หรือจัดการเก่ียวกับนโยบายท่ีถูกกําหนดจากองคการระดับสูง.อยางไรก็ดี.ในปจจุบันนี้พบวาองคการ
ท้ังราชการและธุรกิจมีการใชท้ังคําวาการจัดการกับการบริหารแทนกันได

ลักษณะของงานบริหารจัดการไว ๓ ดาน คือ๔๑

๑) ในดานท่ีเปนผูนําหรือหัวหนางาน งานบริหารจัดการ หมายถึง ภาระหนาท่ีของบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งท่ีปฏิบัติตนเปนผูนําภายในองคการ

๒) ในดานของภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทํา งานบริหารจัดการ หมายถึง การจัดระเบียบ
ทรัพยากรตางๆ ในองคการ และการประสานกิจกรรมตางๆ เขาดวยกัน

๓) ในดานของความรับผิดชอบ งานบริหารจัดการ หมายถึง การตองทําใหงานตางๆ
สําเร็จลุลวงไปดวยดีดวยการอาศัยบุคคลตางๆ เขาดวยกัน

การบริหารจัดการ (Management Administration) การบริหารการพัฒนา.
(Development.Administration).แมกระท่ังการบริหารการบริการ (Service Administration) แตละ
คํามีความหมายคลายคลึงหรือใกลเคียงกันท่ีเห็นไดอยางชัดเจนมีอยางนอย ๓ สวน คือ หนึ่ง ลวนเปน
แนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐท่ีหนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจาหนาท่ีของรัฐ นํามาใชในการ
ปฏิบัติราชการเพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการ สอง มีกระบวนการบริหารงาน
ท่ีประกอบดวย ๓ ข้ันตอน คือ การคิด (Thinking) หรือการวางแผน (Planning).การดําเนินงาน
(Acting).และการประเมินผล (Evaluating)และท้ังสามมีจุดหมายปลายทาง คือ การพัฒนาประเทศไป
ในทิศทางท่ีทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน รวมท้ังประเทศชาติมีความเจริญกาวหนาและม่ันคง
เพ่ิมข้ึน สําหรับสวนท่ีแตกตางกัน คือ แตละคํามีจุดเนนตางกัน กลาวคือ การบริหารจัดการเนนเรื่องการ
นําแนวคิดการจัดการของภาคเอกชนเขามาใชในการบริหารราชการ เชน การมุงหวังผลกําไร การ
แขงขัน ความรวดเร็ว การตลาด การประชาสัมพันธ การจูงใจดวยคาตอบแทน การลดข้ันตอน และการ
ลดพิธีการ  เปนตน ในขณะท่ีการบริหารการพัฒนาใหความสําคัญเรื่องการบริหารรวมท้ังการพัฒนา
นโยบาย แผน แผนงาน โครงการ (Policy,.Plan,.Program,.Project).หรือกิจกรรมของหนวยงานของ

๔๑ธงชัย สันติวงษ, องคการและการบริหาร, พิมพครั้งท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนา พานิช, ๒๕๔๓),
หนา ๒๑-๒๒.



๒๕

รัฐ สวนการบริหารการบริการเนนเรื่องการอํานวยความสะดวกและการใหบริการแกประชาชน๔๒ กลุม
คนกลุมหนึ่งซึ่งมารวมกันดําเนินการใดๆใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพโดย
การจัดข้ึนเปนหนวยงาน  ท่ีมีระบบมีสายการบังคับบัญชาท่ีแนนอนมีการแบงงานกันทํามีการ
ประสานงานและใหความรวมมือกันทํางานในหนวยงานนั้นเพ่ือจัดเปนองคการใหบริหารงานบรรลุ
วัตถุประสงครวมกันขององคการดังกลาว๔๓

การจัดการ คือศิลปะของผูบริหารในการจัดระบบการทํางานโดยใชคนและทรัพยากร
ตางๆใหประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคการ๔๔ เปนกระบวนการนําเอาวัสดุอุปกรณ
และมนุษยมาใชใหเกิดประโยชนและไดผลตามวัตถุประสงคซึ่งประกอบไปดวยการจัดองคการการสั่ง
การการประสานงานและการประเมินผลของความสําเร็จ๔๕ เปนเทคนิคหรือศิลปะในการท่ีจะสั่งการ
และจูงใจบุคคลในองคการทํางานตามวัตถุประสงคขององคการ๔๖ และเปนกระบวนการวางแผนการ
จัดองคการการสั่งการการควบคุมธุรกิจในดานงบประมาณวัสดุอุปกรณบุคลากรและระบบสื่อสาร
ใหสําเร็จตามวัตถุประสงค๔๗

แผนภาพท่ี ๒.๑ แสดงถึงความหมายของการบริหารในเชิงระบบ
แมวาการบริหารบุคลากรในพระพุทธศาสนาจะเริ่มตั้งแตมีผูรู ตาม หรือมีสาวกองคแรก

เกิดข้ึนในพระพุทธศาสนา โดยเกิดข้ึนในวันอาสาฬหบูชา คือเม่ือพระพุทธเจา “ทรงแสดงธรรมเทศนา
เปนครั้งแรกแกปญจวัคคียซึ่งถือวาพระรัตนตรัยเกิดข้ึนแลวในพระพุทธศาสนา ทําใหพระพุทธเจาตอง
บริหารคณะสงฆตั้งแตนั้นมา” แตกอนหนานั้นหลังจากท่ีตรัสรูใหม ๆ ทรงประทับอยูตามลาพังพระองค
เดียว “เพ่ือทําจิตใหเปนสมาธิ อยูในปาเปนเวลาถึง ๔๙ วันหรือ ๗ สัปดาห...สําหรับการท่ีจะประมวล

๔๒วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาขององคกรตารัฐธรรมนูญ และ
หนวยงานของรัฐ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม, ๒๕๔๘), หนา ๕.

๔๓ศิริพร พงศศรีโรจน, องคการและการจัดการ, พิมพครั้งท่ี ๖, (กรุงเทพมหานคร :มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย, ๒๕๔๐), หนา ๕.

๔๔Pearce, John A. and Robinson, Richard B.Jr. Management, (New York : Random House, 1989),
p. 4.

๔๕Beach, Dales, Personnel : The Management of People at Work, 4th ed., (New York :
Macmillan Publishing, 1980), p. 5.

๔๖Donnelly, James H. Jr, Gibson, James L.and  lvancevich, John M, Management, 6th

ed., (New York : Business Publications, 1987), p. 90.
๔๗Griffin, Rickey E., Business, (New Jersey : Prentice-Hall lnternational, 1989), p.103.

สิ่งนําเขา สิ่งนําออก

งาน การบริหาร ผลสําเร็จ

ทรัพยากร การจัดการ ผลผลิต

กระบวนการ



๒๖

ความรูท่ีไดตรัสรูแลว ใหเขาเปนระเบียบ”๔๘ ไดทรงทบทวนไตรตรองธรรมอันวิเศษท่ีไดคนพบ จนกระ
ท้ังตัดสินใจท่ีจะสอนเวไนยสัตวแลวและทรงวางแผนท่ีจะแสดงธรรมแกปญจวัคคีย แสดงให เห็นวาแม
จะยังไมมีคณะสงฆ ยังไมมีการบริหารบุคลากรเกิดข้ึนในพระพุทธศาสนา แตก็มีการวางแผน เกิดข้ึนแล
วในพระพุทธศาสนาเม่ือพระพุทธเจาทรงตัดสินใจท่ีจะแสดงธรรม โดยพระพุทธองคทรง วางแผนวาจะ
แสดงธรรมแกผูท่ีมีคุณสมบัติเขาเกณฑนี้คือเปนผู “รูท่ัวถึงธรรมนี้ไดฉับพลัน...เปนผูฉลาด เฉียบแหลม
มีปญญา มีธุลีในตานอย”๔๙

หลังจากนั้น พระองคเองทรงเลือกท่ีจะไปประกาศธรรมแกเจาลัทธิในแควนมคธใน
“อาทิตตปริยายสูตร”๕๐ พระพุทธเจาตรัสสอนชฎิลสามพ่ีนองและบริวารรวมเปน ๑,๐๐๐ คนวาทุก
อยาง เปนของรอน ตา ห จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็เปนของรอนดวย ผัสสะเกิดจากตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจก็
รอน เวทนาเกิดจากผัสสะทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็รอน รอนเพราะไฟราคะ โทสะ โมหะรอนดวยไฟ
คือ ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาสะ ทําใหพวกเขาหันมาบวช เปนภิกษุใน
พระพุทธศาสนา เพ่ิมบุคลากร เปนกําลังสําคัญในการเผยแผพระพุทธศาสนามากข้ึนหลังจากภิกษุชฎิล
ได บรรลุอรหัตตผลแล ว พระพุทธองค เสด็จไปยังกรุงราชคฤห  พร อมด วยพระอรหันต ชฎิล
จํานวน ๑,๐๐๐ พระเจาพิมพิสารพรอมดวยราชบริพารเขาเฝา พระพุทธเจาทรง แสดงธรรมวา
ดวยอริยสัจ ๔ ผลทําให พระราชาและขาราชบริพารสวนใหญไดบรรลุโสดาปตติผล

สิ่งเหลานี้เปนพุทธวิธีในการวางแผนอยางมีรูปแบบเปนข้ันตอน โดยเริ่มจาก
๑. สรรหาผูรูตาม
๒. ผูท่ีรูตามแตกตัวออกหาผูรูตามทวีจํานวนมากข้ึน
๓. เม่ือมีผูรู ตามมาก จึงตองหาผูอุปถัมภพระศาสนา ไดพระเจาพิมพิสาร ผูมีอํานาจ

มาก และทรัพยมากเขามาเปนผูบํารุงพระพุทธศาสนาในกิจการของฆราวาสพุทธวิธีนี้ทําใหการประกาศ
พระศาสนาของพระพุทธเจา กาวหนาไปอยางรวดเร็วใชเวลาในชวงพรรษาแรกพระพุทธศาสนา
ก็สามารถตั้งม่ันในแควนมคธไดแลว อีกท้ังพระอรหันตท่ี พระพุทธเจาสงออกไป เผยแผพระศาสนานั้น
เปนผลใหมีผูตองการท่ีจะบวชเปนภิกษุในพุทธศาสนา จํานวนมาก จนพระพุทธเจาตองทรงอนุญาต
ใหสาวกท้ัง ๖๐ รูป “สามารถท่ีจะบวชกุลบุตรได เนื่องจากพระพุทธองคทรงเห็นความไมสะดวกของ
ภิกษุและกุลบุตรผู ประสงคจะบวช ท่ีตองเดินทางมาจากท่ีตาง ๆ กัน ทุรกันดาร ดวยตั้งใจท่ีจะให 
พระพุทธองคบวช จึงทรงอนุญาตใหภิกษุบรรพชาและอุปสมบทกุลบุตร ณ ชนบทนั้นๆ โดยวิธีไตรสรณ
คมน”๕๑ เหตุการณท่ีเกิดข้ึนในพรรษาแรกท่ีเริ่มตน จากท่ีพระพุทธเจาทรงตัดสินใจท่ีจะแสดงธรรม
โปรดเวนัยสัตวจนกระท่ังพระพุทธศาสนาตั้งม่ันใน แควนมคธนั้น แสดงให  เห็นไดอยางชัดเจน
วา พระพุทธเจาทรงเปนนักบริหาร ท้ังกลวิธีการสอนใหบุคคลรูตาม มีกรรมวิธีในการสอนท่ีแตกตางกัน

๔๘จํานงค ทองประเสริฐ, แผนการกูอิสรภาพของเจาชายสิทธัตถะ, พิมพครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพดวงแกว, ๒๕๔๗), หนา ๓๓.

๔๙วิ.ม. (ไทย), ๖/๑๐/๓๙.
๕๐วิ.ม. (ไทย), ๖/๕๕๑/๑๐๕.
๕๑สุรีย และ วิเชียร มีผลกิจ, พระพุทธกิจ ๔๕ พรรษา, พิมพครั้งท่ี ๓,  (กรุงเทพมหานคร : คอม

ฟอรม, ๒๕๔๕), หนา ๖.
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ไปในแตละบุคคลแตมีวัตถุประสงคเชนเดียวกัน ทรง บริหารบุคลากรโดยการมอบหนาท่ีใหชวยกันออก
เผยแผพระพุทธศาสนา เม่ือมอบหนาท่ีแลวก็ทรง มอบอํานาจใหดวยซึ่งเปนวิธีการท่ีดีของนักบริหาร
คือพระพุทธเจาทรงมอบอํานาจใหกับพระอรหันต ท่ีทรงสงออกไปเผยแผพระพุทธศาสนาในท่ีหางไกล
ออกไป มีอํานาจคัดสรรบุคคลเขามาเปนภิกษุใน พระพุทธศาสนาเปนการกระจายอํานาจซึ่งมีผล
ใหองคกรเจริญรุดหนาอยางรวดเร็วอีกทางหนึง่

เริ่มตนจากท่ีพระพุทธเจาตรัสรูและทรงตัดสินใจท่ีจะทรงสอนธรรมนั้นแกเหลาสรรพ สัตว
มีบุคคลไมมากนักท่ีพระพุทธองคทรงรูจักในขณะนั้น ทรงเลือกปญจวัคคีย ซึ่งเปนกลุมบุคคลท่ีมี ธุลีใน
ดวงตานอยเปนบทพิสูจนวา หลักธรรมท่ีตรัสรูนี้มีผูท่ีสามารถจะรูตามไดหรือไม และเปนการ บริหาร
บุคคลากรไปดวย บริหารดวยวิธีการคัดเลือกบุคคลท่ีจะทรงสอนซึ่งมีภูมิธรรมในระดับหนึ่ง แลวจึงเกิด
หลักการบริหารเวไนยสัตวตามภูมิธรรมโดยเปรียบเทียบกับดอกบัว จะเห็นไดวาการเผยแผหลักธรรมคํา
สอนของพระพุทธองคนั้นใชวิธีการบริหารบุคลากรมาโดยตลอด แมในชวงปลายของยุคพุทธกาลก็ได
ตรัสในลักษณะของการบริหารบุคคลากรไววาไมตั้งผู ใดข้ึนมาแทนพระองคแตยกใหธรรม และวินัย
เปนศาสดาแทนดังพุทธพจนในทีฆนิกายความวา “ธรรมและวินัยอันนั้นจักเปนศาสดาแหง พวกเธอ”๕๒

ดังนั้น การบริหารจัดการในการจัดองคกรนี้ พระพุทธเจาไดทรงใชหลักการกระจายอํานาจ ดวยการมอบ
อํานาจการจัดการในเรื่องตาง ๆ ใหกับสงฆมีอํานาจในกิจการตาง ๆ ของสงฆ ท่ีเรียกวา สังฆกรรมกิจท่ี
สงฆจะพึงทํา มอบอํานาจใหสงฆมีอํานาจรับสมาชิกใหมเขาหมูสงฆดวยการบวชแบบญัตติจตุตถ กรรม
การตั้งบุคคลใหเหมาะสมกับงานหรือการตั้งเอตทัคคะ เปนการตั้งภิกษุ ผูมีความชํานาญในดาน ตาง ๆ
รับผิดชอบหนาท่ีนั้นๆ ส วนพระพุทธองค เองทรงเป นธรรมราชา คือผู บริหารสูงสุดในองคกร
พระพุทธศาสนา ดังท่ีทรงตรัสวา “เราเปนพระราชา เปนราชาโดยธรรม”๕๓ พุทธวิธีในการจัดองคกรใน
พระพุทธศาสนา จึงมีรูปแบบท่ีแนนอน ท้ังการรับสมาชิกใหม หนาท่ีและอํานาจของสมาชิก มี เปาหมา
ยอยางชัดเจนใหสมาชิกประพฤติปฏิบัติ เกิดการเก้ือกูลตอกันและกันเพ่ือบรรลุเปาหมายหรือ วัตถุ
ประสงคท่ีผูบริหารสูงสุดอันเปนธรรมราชาไดวาง ไวให

วิธีบริหารงานบุคลากรของพระพุทธเจานั้นในหลักการแลวไมตางจากวิธีการบริหารงาน
บุคคลากรท่ีมีอยูในปจจุบัน ดวยการแบงสมาชิกในองคกรออกเปนแผนก (Department) เพ่ือจะได
กําหนดหนาท่ีของบุคลากรใหชัดเจน พระพุทธองคทรงจัดบุคคลากรในพระพุทธศาสนาโดยแบงตาม
ลักษณะทางกายภาพ ซึ่งจะบงบอกถึงหนาท่ีในตัวของบุคคลนั้นเอง และบงบอกถึงหนาท่ีท่ีสัมพันธ
ตอกันจนผูกพันกันเปนองคกรพระพุทธศาสนาข้ึน เรียกวา พุทธบริษัท ๔ (ชุมนุม,ท่ีประชุม, หมูแหง
พุทธศาสนิก, ชุมชนชาวพุทธ)

๑. ภิกษุบริษัท
๒. ภิกษุณีบริษัท
๓. อุบาสกบริษัท

๕๒ม.อุ. (ไทย), ๒๒/๒๔๙/๓๓๓.
๕๓ม.ม. (ไทย), ๒๑/๖๐๙/๒๙๐.
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๔. อุบาสิกาบริษัท๕๔

ตอมาภายหลังไดทรงอนุญาตการบวชแกผูเยาวดวย เด็กท่ีอายุไมครบ ๒๐ ปบริบูรณ ชาย
เรียกวาสามเณร หญิงเรียกวาสามเณรี ในสมัยพระพุทธองคนั้น ทรงพิจารณาแตงตั้งภิกษุผูเปนเลิศตาง
ๆ โดยพิจารณาจากการ บรรลุความสําเร็จจนเปนความเชี่ยวชาญเฉพาะของบุคคลนัน้จริง ๆ ซึ่งมีถึงแปด
สิบตําแหนง คือผู  เป นเลิศทางปญญา ไดแต พระสารีบุตรมหาเถระ ผู  เป นเลิศทางฤทธิ์ ได แก
พระโมคคัลลานะมหาเถระผูเปนเลิศทางธุดงค ไดแกพระมหากัสปมหาเถระ ผูเปนเลิศทางพหูสูตร ไดแก
พระอานนทเถระผูเปนเลิศทางทิพยจักขุ ไดแก พระอนุรุทธเถระ ผู เปนเลิศทางผู มีมโนมยิทธิจิตเร็ว
ไดแก พระกุมารกัสสปเถระ ผูเปนเลิศทางรูราตรีนาน ไดแก พระอัญญาโกณทัญญะเถระ ผูเปนเลิศทาง
ปญญาภาวนาไดแก พระมหาปณถกเถระ ผู เปนเลิศทางสรุปยอธรรม ไดแกพระมหากัจจายนเถระ
ผูเปนเลิศทางยังตระกูลใหเลื่อมใส ไดแก พระกาฬุทายีเถระ ผูเปนเลิศทางการสํารวมอินทรีย ไดแก
พระนนทเถระ ผูเปนเลิศทางบันลือสีหนาท ไดแก พระปณโฑลเถระ ผูเปนเลิศทางการสอนภิกษุณี ไดแก
พระนนทเถระผู เปนเลิศทางธรรมกถึก ไดแก พระปุณณเถระ ผู เปนเลิศทางสั่งสอนภิกษุ ไดแก
พระมหากัปปนเถระผูเปนเลิศทางปฏิสัมภิทา ไดแก พระมหาโกฏฐิตคเถระผูเปนเลิศทางรัตตัญ ูรูกาล
ไดแก พระนางประชาบดีเถรี ผู เปนเลิศทางทรงจีวรเรียบงาย ไดแกพระโมฆราชเถระผู เปนเลิศ
ทางปฏิภาณ ไดแกพระราธเถระ ผูเปนเลิศทางยินดีในศีลสมาธิปญญาไดแก พระราหุลเถระ ผูเปนเลิศ
ทางบวช ดวยศรัทธา ไดแกพระรัฐปาลเถระ ผูเปนเลิศทางอยูปาไดแกพระเรวตเถระผูเปนเลิศ
ทาง ศรัทธา ไดแกพระวักลิ ผูเปนเลิศทางธรรมภาษิต ไดแก พระวังคีสเถระ ผูเปนเลิศทางเตโชกสิณ
ไดแก พระสาคตเถระผู เปนเลิศทางลาภ ไดแก พระสิวลีเถระผู เปนเลิศทาง โลกุตตรฌาน ไดแก
พระสุภูติเถระผูเปนเลิศทางระลึกชาติ ไดแก พระโสภิตเถระ พระนางพิมพาเถรี ผู เปนเลิศทางแสดง
ธรรม ไพเราะ ไดแกพระโสณโกฬิวิสเถระ ผู เปนเลิศทางทรงธรรมวินัย ไดแก พระอุบาลีเถระผูเปนเลิศ
ทางมี บริวารมากไดแก พระอุรุเวลกัสสปะเถระ ผูเปนเลิศทางยังความเลื่อมใสใหเกิด ไดแก พระอุปเสณ
เถระเปนตนผู เชี่ยวชาญเหลานี้คือ ปรมาจารยใหญประจําวิชาท่ีทานเปนเลิศและสามารถฝกสอน
กุลบุตรใหบรรลุคุณสมบัติ เช นเดียวกับทานได ในวงการวิชาการก็เปรียบไดกับปรมาจารย
ผูคนพบศาสตรแตละสาขาในองคกรก็เปรียบไดกับ ผูอํานวยการสายงานตาง ๆ ซึ่งมีหนาท่ีสอนคน
ใหทํางานได ตามมาตรฐาน และกํากับกระบวนการพัฒนาให เปนไปตามระบบคุณภาพนั่นเอง
การประกาศบุคคลผูมีความเปนเลิศ ไมมีใดเทียมนี้เปนท้ัง

๑. การใหเกียรติผูสําเร็จกิจ
๒. การสรางวัฒนธรรมองคกรโดยยกยองบุคคลผูเปนแบบอยาง
๓. การจัดระบบความรูเพ่ือการศึกษาฝกฝนของอนุชนตอไป เปนท้ังการบริหารบุคคล

โดยธรรม และการสรางวัฒนธรรมอันงามขององคกรไปในตัวจึงเปนสิ่ งท่ีพึงกระทําในทุกองคกร๕๕ การ

๕๔พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร: โรง
พ ิมพมหาจุฬาลงกรณราชว ิทยาล ัย, ๒๕๔๖), หนา ๒๑๙-๒๒๐.

๕๕ไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ, ระบบบริหารมาตรฐานพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : Pluspress, ๒๕๕๑),
หนา ๑๐๕ - ๑๐๗.
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แตงตั้งบุคลากรในพระพุทธศาสนาในยุคพุทธกาลนั้นพระพุทธเจาทรงแตงตั้งข้ึนโดยพระองคเอง ดวย
พระญาณรูจิตใจคน

สรุปไดวา การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการทางสังคมท่ีมีบุคคลตั้งแต ๒ คนข้ึนไป
อาศัยความรวมมือรวมใจของบุคคล กลาวคือ ความรวมใจ (Collective Mind) จะกอใหเกิดความ
รวมมือของกลุม (Group Cooperation) อันจะนําไปสูพลังของกลุม (Group Effort) ท่ีจะทําใหเกิด
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕
รวมกันทํางานใหบรรลุสําเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยวิธีการท่ีเหมาะสม และ
ตองใชศาสตรและศิลปในการทํางานเพ่ือใหเกิดความรวมใจในการทํางาน ซึ่งผูบริหารตองทําหนาท่ีเปน
ผูนํา หัวหนา และผูประสานงาน แบงงานใหการทํางานนั้นไดรับผลสําเร็จตามจุดหมายท่ีวางไวการ
บริหารจัดการนั้นเก่ียวของกับการนาํหลักของพระพุทธเจานําไปประยุกต ใช ในการบริหารปกครององค
กร ประกอบดวยพุทธบูรณาการการวางแผน พุทธบูรณาการการจัดองคกร พุทธบูรณาการการ
บริหารงานบุคคล พุทธบูรณาการในการอํานวยการ พุทธบูรณาการในการกํากับดูแล ผูบริหารท่ีดีตอง
เปน ธรรมาธิปไตย เขายึดถือคติวา ถูกตองไมจําเปนตองถูกใจขาพเจาหรือตองถูกใจทุกคน เขากลา
ตัดสินใจลงมือทําในสิ่งท่ีถูกตองชอบธรรมโดยไมพยายามลอยตัวหนีปญหา เขาถือคติวา อํานาจหนาท่ี
มาพรอมกับความรับผิดชอบ เขายอมเสียสละประโยชนสุขสวนตน ประโยชนสุขท่ียิ่งใหญกวานั่นคือ
ประโยชนสุขสวนรวม

จากแนวคิดของนักวิชาการสามารถสรุปเปนตารางการบริหารจัดการ ไดดังตอไปนี้
ตารางท่ี ๒.๔ แสดงแนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ

นักวิชาการ/แหลงขอมูล แนวคิดหลัก

ไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ,
(๒๕๕๑,หนา ๑๐๕-๑๐๗).

๑.การใหเกียรติผูสําเร็จกิจ
๒.การสรางวัฒนธรรมองคกรโดยยกยองบุคคลผูเปนแบบอยาง
๓.การจัดระบบความรูเพ่ือการศึกษาฝกฝนของอนุชน ตอไป เปนท้ังการ
บริหารบุคคลโดยธรรม และการสรางวัฒนธรรมอันงามขององคกร

พระธรรมโกศาจารย
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต ),
(๒๕๕๑,หนา ๑-๒๓).

พุทธวิธีบริหารคือ วิธีการท่ีพระพุทธเจาทรงใชใน
การบริหารกิจการคณะสงฆ ไดแก
๑. พุทธวิธีในการวางแผน
๒. พุทธวิธีในการจัดองคกร
๓. พุทธวิธีในการบริหารงานบุคคล
๔. พุทธวิธีในการอํานวยการ
๕. พุทธวิธีในการกํากับดูแล
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ตารางท่ี ๒.๔ แสดงแนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ(ตอ)

นักวิชาการ/แหลงขอมูล แนวคิดหลัก

พระธรรมปฎก
(ป.อ. ปยุตโต),
(๒๕๔๘,หนา ๙๑๖).

พุทธบริษัท ๔ ไดแก ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา

พระธรรมปฎก
(ป.อ. ปยุตโต),
(๒๕๔๓,หนา ๒๑๙-๒๒๐).

ไตรสิกขาเปนการระบบการฝกอบรมจากภายนอก
เขาไปหาภายใน

พระมหาสิมรัตนสิริธมฺโม
และพระมหาเตม็ใจภูริเมธี,
(๒๕๕๑,หนา ๑๖๙).

พระพุทธเจาทรงมีพระประสงคท่ีจะใหการระงับอธิกรณทุกประเภท
ดําเนินไปอยางเปดเผยและโปรงใสตอหนาสงฆ ตอหนาพระ
ธรรมวินัยและตอหนาบุคคล

ศาสตราจารยพิเศษ
จํานงค ทองประเสริฐ,
(๒๕๔๗,หนา ๓๓).

พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมปฐมเทศนาเปนครั้งแรก
แกปญจวัคคีย

สุรีย และ วิเชียร มีผลกิจ,
(๒๕๔๓).

พระพุทธเจาทรงเปนผูอํานวยการการเผยแผธรรม โดยพระองคเอง

๒). การบริหารจัดการตามหลักสัปปุริสธรรม ๗
หลักธรรมท่ีผูวิจัยนํามาประยุกตใชกับ“ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ พระสอน

ศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕” ซึ่งผูวิจัยไดเลือกนําหลักสัปปุริสธรรม ๗ มาเปน
หลักธรรมสําหรับประยุกตใชมีรายละเอียดเก่ียวกับหลักหลักสัปปุริสธรรม ๗ ดังตอไปนี้

สาเหตุท่ีทานพระสารีบุตรแสดงพระสูตรนี้มีวา กอนหนานั้นเล็กนอย นิครนถนาฏบุตร
หรือ ศาสดามหาวีระของศาสนาเชนไดดับขันธ ณ กรุงปาวานี้ หลักจากศาสดาดับขันธ สาวกของทานก็
แตกความสามัคคีกันเปน ๒ ฝาย ทานสารีบุตรจึงยกเหตุการณ ข้ึนมาปรารภวา เปนเพราะพระศาสดา
สอนไวไมดี จึงทําใหสาวกตีกัน ตามคําสอนแตกตางกัน สวนพระธรรมวินัยของพระศาสนานี้ พระผูมี
พระภาคตรัสสอนไวดีแลวและเสนอใหเพ่ือพรหมจารีของทานรวมกันสังคายนาพระธรรมวินัยนี้ เพ่ือให
ดํารงอยูไดนาน ไมควรทะเลาะวิวาทในเรื่องพระธรรมวินัย

รูปแบบของสังคีติสูตรเปนการประมวลหมวดธรรม มีการบรรยายแบบถามเองตอบเอง
ประกอบใจความสําคัญของพระสูตร ในชวงท่ีพระผูมีพระภาคเจาเสร็จจาริกไปในแควนมัลละ พรอม
ดวยภิกษุสงฆประมาณ ๕๐๐ รูป และทรงแวะพัก ณ สวนมะมวงของนายจุนทกัมมารบุตร ทรงไดรับ
นิมนตจากพวกเจามัลละแหงกรุงปาวาใหเสด็จไปประทับ เพ่ือเปนสิริมงคล ณ ทองพระโรงอุพภตกะ ซึ่ง
พ่ึงสรางเสร็จใหมๆ ยังมิไดใชสอย ท่ีนั้น พระองคทรงแสดงธรรมแกผูมาเฝาจนคอนคืน ครั้นทรงแสดง
ธรรมจบ และทรงอนุญาต ใหพวกเจามัลละและชาวกรุงปาวากลับบานไดจากนั้นทรงมอบใหทานสารี
บุตรแสดงธรรมแกภิกษุท้ังหลายแทนพระองค แลวทรงสําเร็จสีหไสยาส ณ ท่ีประทับนั้นเอง
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ทานสารีบุตกลาววา ปรารภการแตกสามัคคีของพวกนิครนถหลังจากนิครนถนาฎบุตร
ผูเปนศาสดาดับขันธไมนาน ณ กรุงปาวานั่นเอง เปนเพราะศาสดานั้นสอนธรรมไวไมดี สวนพระธรรม
วินัยนี้ พระผูมีพระภาคเจาแสดงไวดี จึงเปนหนาท่ีของภิกษุท้ังหลายจะพรอมกันทําสังคายนาพระธรรม
วินัย เพ่ือใหดํารงม่ันคงยืนนาน เพ่ือประโยชนสุขของคนท้ังหลายสืบตอไป โดยประมวลหลักธรรม
ท้ังหลายท่ีมีจํานวนหัวขอเทากันรวมไวเปนหมวดเดียวกัน คลายวิธีของอังคุตตรนิกาย เชน ประมวล
หลักธรรมจํานวน ๑ ประการ เขาเปนหมวดหนึ่ง เรียกวา ธรรมหมวดละ ๑ ประการ ประมวลหลักธรรม
จํานวน ๒ ประการ เขาเปนหมวดหนึ่ง เรียกวา ธรรมหมวดละ ๒ ประการ โดยทํานองนี้จนถึง ธรรม
หมวดละ ๑๐ ประการ

สัปปุริสธรรม ๗ ประการ
ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้๕๖

๑. เปนธัมมัญู (ผูรูจักเหตุ)
๒. เปนอัตถัญู (ผูรูจักผล)
๓. เปนอัตตัญู (ผูรูจักตน)
๔. เปนมัตตัญู (ผูรูจักประมาณ)
๕. เปนกาลัญู (ผูรูจักกาลเวลา)
๖. เปนปริสัญู (ผูรูจักชุมชน)
๗. เปนปุคคลัญู (ผูรูจักบุคคล)
สังคีติสูตรแปลวาพระสูตรวาดวยการสังคายนาชื่อนี้ตั้งตามเนื้อหาสาระของพระสูตรทาน

พระสารีบุตรแสดงแกภิกษุจํานวน ๕๐๐ รูป ณ ทองพระโรงหลังใหมชื่อวา อุพภตกะของพวกเจามัลละ
เขตกรุงปาวาแควนมัลละโดยมีพระผูมีพระภาคประทับอยูดวย๕๗

ความหมายของสัปปุริสธรรม ๗ ประการ
ธัมมัญูสูตร วาดวยบุคคลผูรูธรรม ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุประกอบดวยธรรม ๗ ประการนี้

เปนผูควรแกของท่ีเขานํามาถวาย เปนนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกธรรม ๗ ประการ ไรบาง คือ ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ ๑. เปนธัมมัญู ๒. เปนอัตถัญู ๓. เปนอัตตัญู ๔. เปนมัตตัญู ๕. เปนกาลัญู
๖. เปนปริสัญู ๗. เปนปุคคลปโรปรัญู

ภิกษุเปนธัมมัญู อยางไร
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้รูธรรมคือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณธ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ

ชาตกะ อัพภูตธรรม เวทัลละ หากภิกษุไมรูจักธรรม คือ สุตตะ ฯลฯ เวทัลละ เราไมพึงเรียกเธอวา
เปนธัมมัญูในท่ีนี้ แตเพราะภิกษุรูธรรม คือ สุตตะ ฯลฯ เวทัลละ ฉะนั้น เราจึงเรียกเธอวาเปนธัมมัญู
ภิกษุชื่อวาเปนธัมมัญู ดวยประการฉะนี้

ภิกษุเปนอัตถัญู อยางไร
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้รูความหมายแหงภาษิตนั้นๆ แลวา เปนความหมายแหงภาษิตนี้ เปน

ความหมายแหงภาษิตนี้ หากภิกษุไมรูเนื้อความแหงภาษิตนั้นๆ เลยวานี้เปนความหมายแหงภาษิตนี้

๕๖องฺ.สตฺตก. (ไทย), ๒๓/๖๘/๑๕๓-๑๔๖.
๕๗ที. ปา. (ไทย), ๑๑ / ๑๐.๑/(๔๖).



๓๒

เปนความหมายแหงภาษิตนี้ เราไมพึงเรียกเธอวาเปนอัตถัญูในท่ีนี้ แตเพราะภิกษุรูความหมายแหง
ภาษิตนั้นๆ วา เปนความหมายแหงภาษิตนี้ เปนความหมายแหงภาษิตนี้ เราจึงเรียกเธอวา เปนอัตถัญู
ภิกษุชื่อวาเปนธัมมัญู อัตถัญู ดวยประการฉะนี้

ภิกษุเปนอัตตัญู อยางไร
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้รูจักตนวา วาโดยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา ปฏิภาณ เรามีอยู

ประมาณเทานี้ หากภิกษุไมรูจักตน วา โดยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา ปฏิภาณ เรามีอยูประมาณ
เทานี้ เราไมพึงเรียกเธอวาเปนอัตตัญูในท่ีนี้ แตเพราะภิกษุรูจักตนวา ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปญญา
ปฏิภาณ เรามีอยูประมาณเทานี้ ฉะนั้นเราจึงเรียกเธอวาเปนอัตตัญู ภิกษุชื่อวาเปนธัมมัญู อัตถัญู
อัตตัญู ดวยประการฉะนี้

ภิกษุเปนมัตตัญู อยางไร
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้รูจักประมาณในการรับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลาน ปจจัย

เภสัชชบริขาร หากภิษุไมรูจักประมาณในการรับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลาน ปจจัยเภสัชช
บริขาร รไมพึงเรียกเธอวาเปนมัตตัญูในท่ีนี้ แตเพราะภิกษุรูจักประมาณในการรับจีวร บิณฑบาต
เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชชบริขาร ฉะนั้น เราจึงเรียกเธอวาเปนมัตตัญู ภิกษุชื่อวาเปนธัมมัญู
อัตถัญู มัตตัญู ดวยประการฉะนี้

ภิกษุเปนกาลัญู อยางไร
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้รูจักกาลวา นี้เปนกาลแหงอุทเทศ นี้เปนกาลแหงปริปุจฉา นี้ เปน

กาลบําเพ็ญเพียร นี้เปนกาลหลีกเรน หากภิกษุไมรูจักกาลวา นี้เปนกาลแหงอุทเทศ นี้เปนกาลแหง
ปริปุจฉา นี้เปนกาลบําเพ็ญเพียร นี้เปนการหลีกเรน เราไมพึงเรียกเธอวา เปนกาลัญู ในท่ีนี้ เพราะ
ภิกษุรูจักกาลวา นี้เปนกาลแหงอุทเทศ นี้เปนกาลแหงปริปุจฉา นี้เปนกาลบําเพ็ญเพียร นี้เปนกาล หลีก
เรน ฉะนั้น เราจึงเรียกเธอวา เปนกาลัญู ภิกษุชื่อวาเปนธัมมัญู อัตถัญู อัตตัญู มัตตัญู กาลัญู
ดวยประการฉะนี้

ภิกษุเปนปริสัญู อยางไร
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้รูจักบริษัทวา ขัตติยบริษัท นี้พราหมณบริษัท นี้คหบดีบริษัท นี้สมณ

บริษัท ในบริษัทนั้นเราควรเขาไปหาอยางนี้ ควรยืนอยางนี้ ควรทําอยางนี้ ควรนั่งอยาง ควรกลาวอยางนี้
ควรสงบนิ่งอยางนี้ หากภิกษุไมรูจักบริษัทวา นี้ขัตติยบริษัท นี้พราหมณบริษัท นี้คหบดีบริษัท นี้สมณ
บริษัท ในบริษัทนั้นเราควรเขาไปหาอยางนี้ ควรยืนอยางนี้ ควรทําอยางนี้ ควรนั่งอยางนี้ ควรกลาวอยาง
นี้ ควรสงบนิ่งอยางนี้ เราไมพึงเรียกเธอวาเปน ปริสัญูในท่ีนี้แตเพราะภิกษุรูจักบริษัทวา นี้ขัตติยบริษัท
นี้พราหมณบริษัท นี้คหบดีบริษัท นี้สมณบริษัทในบริษัทนั้นเราควรเขาไปหาอยางนี้ ควรยืนอยางนี้ ควร
ทําอยางนี้ ควรนั่งอยางนี้ ควรกลาวอยางนี้ ควรสงบนิ่งอยางนี้ ฉะนั้น เราจึงเรียกเธอวา เปนปริสัญู
ภิกษุชื่อวา เปนธัมมัญู อัตถัญู อัตตัญู มัตตัญู กาลัญู ปริสัญูดวยประการฉะนี้

ภิกษุเปนปุคคลโรปรัญู อยางไร
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คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้รูจักบุคคล ๒ จําพวก บุคคล ๒ จําพวก คือ พวกหนึ่งตองการเห็น
พระอริยะ อีกพวกหนึ่งไมตองการเห็นพระอริยะ บุคคลพวกท่ีไมตองการเห็นพระอริยะ ก็ถูกติเตียนดวย
เหตุนั้น อยางนี้ บุคคลท่ีตองการเห็นพระอริยะก็ไดรับกาสรรเสริญดวยเหตุผลนั้น อยางนี้๕๘

สัปปุริสธรรมธรรมของสัปบุรุษหรือคนดีหรือธรรมของมนุษยผูมีความเปนมนุษยสมบูรณมี
๗ ประการศึกษาใหรูใหเขาใจแลวปฏิบัติใหไดก็จักสามารถรักษาคุณคาแหงความเปนมนุษยทุกประการ
ไดสัปปุริสธรรม ๗ ประการคือรูจักเหตุรูจักผลรูจักตนรูจักประมาณรูจักกาลรูจักประชุมชนและรูจัก
บุคคล๕๙ ธรรมท่ีทําใหเปนสัตบุรุษ คือ เปนคุณธรรมหรือคุณสมบัติของคนดีเปนเหตุใหผูปฏิบัติเปนคนดี
เปนผูควรแกการยกยองนับถือเปนคนท่ีสามารถใหการแนะนําในการดําเนินชีวิตท่ีถูกดวยตองความ
ปรารถนาดีมี ๗ ประการไดแกรูจักเหตุรูจักผลรูจักตนรูจักประมาณรูจักกาลรูจักชุมชนและรูจักบุคคล๖๐

ผูนําในความสัมพันธกับผูรวมงานท่ีไปดวยกันนั้น คือ คุณสมบัติของผูท่ีจะผูนําบุคคลทีท่ีเปนผูนําจะตอง
มีธรรมะหรือคุณสมบัติในตัวของผูนํามี ๗ ประการไดแกรูจักเหตุรูจักผลรูจักตนรูจักประมาณรูจักกาล
รูจักชุมชนและรูจักบุคคล๖๑

สัปปุริสธรรม๖๒ ธรรมของสัตบุรุษเรียกวา สัปปุริสธรรมมี ๗ ประการธรรมของคนดีของคน
มีคุณธรรมและจริยธรรมในพระพุทธศาสนายกยองผูมีสัปปุริสธรรมวาเปนธรรมของนักบริหารเพราะ
เบื้องตนนักบริหารจะตองรูจักและเขาใจเก่ียวกับกาลคนและงานอยางลึกซึ้งและละเอียดถ่ีถวนผูนั้นถึง
จะถือวาเปนผูท่ีถูกพัฒนาแลวดวยสัปปุริสธรรมลักษณะของสัตบุรุษโดยภาพรวมจะเปนบุคคลท่ีรูชัดถึง
เหตุแหงความทุกขเดือดรอนและบอเกิดแหงความผาสุกรูซึ้งถึงความเจริญสุขเปนผลของบุญและทุกข
โทษสืบมาแตบาปทุจริตสําเหนียกความรูความสามารถวางตนสมอัตภาพอยางเจียมใจรูจักใช
งบประมาณพอดีสมควรแกฐานะจัดสรรกิจการใหถูกจังหวะเขาใจปรับบุคลิกภาพของตนใหสอดคลอง
กับสมาคมทุกระดับและประการสุดทายจะตองเปนผูอานอัธยาศัยคนออกดวยจิตท่ีรูเขารูเราซึ่งถือเปน
การปรับจริตใหตรงและสามารถเขาไดกับทุกคนมีรายละเอียดดังนี้

๑)ธัมมัญุตา ความเปนผูรูจักเหตุเชนรูจักวาสิ่งนี้เปนเหตุแหงงานท่ีเปนสุขสิ่งนี้เปนเหตุแหง
งานท่ีเปนทุกข

๒)อัตถัญุตา ความเปนผูรูจักผลเชนรูจักวางานท่ีเปนสุขเปนผลแหงเหตุอันนี้งานท่ีเปนทุกข
เปนผลแหงเหตุอันนี้

๓)อัตตัญุตา ความเปนผูรูจักตนวาเราวาโดยชาติตระกูลยศศักดิ์สมบัติบริวารแลวประพฤติ
ตนใหสมควรแกท่ีเปนอยูอยางไรทํางานในลักษณะใด

๕๘อง.สตฺตก. (ไทย), ๒๓/๖๘/๑๔๓.
๕๙สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒโน), ธรรมศึกษา, [ออนไลน], แหลงขอมูล :

http:22mahamakuta.inet.co.th/study. [๒๘ มี.ค. ๒๕๕๙].
๖๐พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช), ภาษาธรรม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเลี่ยงเชียง, (๒๕๔๘),

หนา ๑๗๐.
๖๑พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโฺต), ภาวะผูนําความสําคัญตอการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ, หนา ๑๐.
๖๒อางแลว, หนา ๑๔๓-๑๔๔.
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๔)มัตตัญุตา ความเปนผูรูจักประมาณคือรูจักความพอดีเชนในการแสวงหาเครื่องยังชีพ
ก็ตองแสวงหาในทางท่ีชอบธรรมไมโลภมากเกินไปเม่ือหามาไดแลวก็ตองรูจักประมาณในการใชจายดวย
ตองไมฟุมเฟอยจนเกินไปนักและตองไมฝดเคืองจนเกินไปดวย

๕)กาลัญุตา ความเปนผูรูจักกาลเวลาอันสมควรในอันประกอบกิจนั้นๆ อยางไร
๖)ปุริสัญุตา ความเปนผูรูจักประชุมชนและกิริยาท่ีจะตองประพฤติตอประชุมชนนั้นๆวา

หมูนี้เม่ือเขาไปหาจะตองทํากิริยาอยางนี้จะตองพูดอยางนี้
๗)ปุคคลปโรปรัญุตา ความเปนผูรูจักเลือกบุคคลวาผูนี้เปนคนดีควรคบผูนี้เปนคนไมดีไม

ควรคบเปนตนการปฏิบัติตนตามหลักของสัปปุริสธรรมไดนั้น พระพุทธศาสนาถือวาเปนผูท่ีควรแกการ
กลาวยกยองและสรรเสริญวาเปนนักบริหารจัดการท่ีพัฒนาแลว สมควรแกการเอาเปนเยี่ยงอยางในการ
พัฒนาตนเองและสังคมรอบขางสืบไป

หลักบริหารเชิงพุทธศาสตร๖๓

การบริหารงานสมัยใหมจําเปนตองอาศัยวิทยาการดานการบริหารจัดการเขามาสนับสนุน
องคกร อีกท้ังหลักการบริหารท่ีนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช ก็ มีมานานแลว
ดังเชน หลักสัปปุริสธรรมท่ีพระพุทธเจาทรงสอนไว ๗ ประการ คือ

๑. ธัมมัญุตา ความเปนผูรูจักเหตุ คือ รูความจริง รูหลักการ รูกฎเกณฑ รูกฎแหงธรรม
ได รูกฎเกณฑแหงเหตุผล และรูจักหลักการท่ีจะทําใหเกิดผล รวมความวา การบริหารจัดการองคกร
ผูบริหารจําเปนตองพิจารณาขอเท็จจริงอยางถูกตอง เพ่ือบรรลุเปาหมายขององคกรใหมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล รูจักการวิเคราะหความจริงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ อันวา “สิ่งท้ังหลายเกิดข้ึน ตั้งอยูดับไป
เปนธรรมดา” โดยพิจารณาหลักการและเกณฑแหงเหตุผลมาบริหารองคกร

๒. อัตถัญุตา ความเปนผูรูจักผล หรือความมุงหมาย คือ รูความหมาย รูความมุงหมาย
รูประโยชนท่ีประสงค รูจักผลท่ีเกิดข้ึน สืบเนื่องจากการกระทําตามหลัก หมายถึง การบริหารงาน
องคกรใหบรรลุถึงวัตถุประสงค และรูถึงประโยชนขององคกรท่ีนําไปสูความม่ันคง และไมมีผลกระทบ
ใดๆ ตอองคกร ในท่ีนี้ก็หมายถึงการมีแผนงานท่ีดี การวางแผนท่ีวิเคราะหผลกระทบดานตางๆ

๓. อัตตัญุตา ความเปนผูรูจักตน คือ รูจักเราวาเรานั้น โดยฐานะภาวะเพศ ความรู
ความสามารถ และคุณธรรมเปนอยางไรและเทาใด แลวประพฤติใหเหมาะสม รูจักท่ีจะปรับปรุงตอไป
ในท่ีนี้หมายถึง รูจักองคกรท่ีเราบริหารเปนอยางดีวาจุดดอยจุดแข็งอยางไร มีขีดความสามารถอยางไร
รูจักปรับองคกรใหทันตอเหตุการณท่ีมีผลกระทบ รวมท้ังการบริหารความแตกตางท่ีจะทําใหองคกรเปน
เลิศ มีประสิทธิภาพ และม่ันคงถาวร

๔. มัตตัญุตา ความผูรูจักประมาณ คือ ความพอดีในการจายโภคทรัพย ในท่ีนี้หมายถึง
การบริหารการเงิน หรือการขยายกิจการ ตองพิจารณาใหรูจักประมาณในความเพียงพอขององคกร ขีด
ความสามารถขององคกร ขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยในองคกร รวมท้ังการแขงขันท่ีรอบคอบ
และรูจักประมาณขีดความสามารถขององคกร

๖๓ห ลั ก บ ริ ห า ร เ ชิ ง พุ ท ธ ศ า ส ต ร , [อ อ น ไ ล น ], แ ห ล ง ข อ มู ล :
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=30040, [๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๙].
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๕. กาลัญุตา ความเปนผูรูจักกาล คือ รูกาลเวลาอันเหมาะสมและระยะเวลาในการ
ประกอบกิจ ในท่ีนี้หมายถึง การบริหารจัดการ จะตองมีความเขาใจถึงระยะเวลาท่ีเหมาะสม การสราง
โอกาสขององคกรจะตองพิจารณาถึงสถานการณในเวลานั้นๆ วาควรจะดําเนินการอยางไร อะไรควรงด
อะไรควรกระทํา เวลาใดควรขยายกิจการหรือชวงเวลาใดท่ีจะบริหารองคกรใหประสบผลสําเร็จตอ
องคกรมากท่ีสุด

๖. ปริสัญุตา ความเปนผูรูจักชุมชน คือ รูกิริยาท่ีจะประพฤติตอชุมชนนั้น วาควรจะ
ดําเนินการอยางไร การบริหารจัดการ จําเปนตองปฏิสัมพันธกับองคกรตางๆ ท้ังท่ีเปนพันธมิตรและ
คูแขง การสรางสรรค หรือการประสานงานกับชุมชนหรือกลุมบุคคลท่ีมีผลตอองคกร คือ เขาถึง เขาใจ
และพัฒนา เปนการบริหารจัดการท่ีสรางความสัมพันธดวยเมตตา ความเอ้ือเฟอเผื่อแผตอชุมชนหรือ
สาธารณชน จะเปนภาพลักษณท่ีดีขององคกร

๗. ปุคคลัญุตา ความเปนผูรูจักบุคคล คือ รูจักความแตกตางของบุคคลวาโดยอัธยาศัย
ความสามารถ และคุณธรรม ตลอดถึงรูในความสามารถของบุคคล และใชมอบงานท่ีเหมาะสมให การ
บริหารจัดการในการรูบุคคลเปรียบเสมือนการพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีจะตองมีการพัฒนา
และบริหารบุคคลในองคกร ใหบุคลากรในองคกร รวมถึงการทํางานเปนหมูคณะ การติดตอสื่อสารกับ
บุคคลตางๆ ดวยความเปนมิตรไมตรี รวมท้ังมีความจริงใจตอกัน

สรุปไดวา เอกสารท่ีเก่ียวของกับหลักสัปปุริสธรรม ๗ และผลงานการศึกษาของนักวิชาการ
ตางๆ ผูวิจัยประมวลผลไดวา หลักสัปปุริสธรรม ๗ มีความสําคัญและจําเปนตอประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ท่ีผูมีสวนเก่ียวทุกฝาย
ตองเขาใจและสามารถนําไปปฏิบัติไดเปนอยางดี เพ่ือใหงานบรรลุเปาหมายท่ีประสงคตอการบริหาร
จัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เพราะสัปปุริสธรรม ๗ ประการ คือ ธรรมของสัตบุรุษใน
การบริหารงานในองคการตางๆ ถาองคการใดมีผูบริหารและบุคคลกรท่ีเปนสัตบุรุษก็ยอมจะสรางความ
เจริญความสามัคคีใหแกองคการนั้นๆ การจะทําใหมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ นั้น ก็ควรนําหลักสัปปุริสธรรม ๗ มาประยุกตใช
ตอการบริหารจัดการ เพราะผูบริหารและบุคลากรท่ีรูจักเหตุ รูจักผล รูจักตนเอง รูจักประมาณ รูจัก
เวลา รูจักชุมชนและรูบุคคล ยอมทําใหการบริหารจัดการโครงการประสบความสําเร็จตามนโยบายท่ีได
วางไว
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ตารางท่ี ๒.๕ แสดงความสําคัญของหลักสัปปุริสธรรม ๗

นักวิชาการ/แหลงขอมูล แนวคิด

สมเด็จพระสั งฆราชสกลมหา
สังฆปริณายก(เจริญสุวฑฺฒโน),
(๒๕๔๗)

ธรรมของมนุษยผูมีความเปนมนุษยสมบูรณมี๗ ประการศึกษา
ใหรูใหเขาใจแลวปฏิบัติใหไดก็จักสามารถรักษาคุณคาแหงความ
เปนมนุษยทุกประการได

พระธรรมกิตติวงศ
(ทองดีสุรเตโช),
(๒๕๔๘, หนา ๑๗๐)

เปนคุณธรรมหรือคุณสมบัติของคนดีเปนเหตุใหผูปฏิบัติเปนคน
ดีเปนผูควรแกการยกยองนับถือ

พระธรรมปฎก
(ป.อ. ปยุตฺโต),
(หนา ๑๐)

คุณสมบัติของผูท่ีจะผูนําบุคคลทีท่ีเปนผูนําจะตองมีธรรมะหรือ
คุณสมบัติในตัวของผูนํา

๒.๓ แนวคิด เกี่ยวกับการบริหารโครงการ
๑) ความหมายของโครงการ
โครงการ (Project) หมายถึง  การดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนเพียงชั่วคราว  มีเอกลักษณเฉพาะ

ของวิธีการไดมาซึ่งผลลัพธตามวัตถุประสงค  และเปาหมายท่ีกําหนดไว  ภายใต  ทรัพยากร  ตนทุน
และเวลาท่ีจํากัด

Gray and Larsonกลาววา โครงการ หมายถึงโครงการมีความซับซอนในการกําหนด
รายละเอียด โดยไมใชเปนการทํางานประจํา และเปนการพยายามดําเนินการเพียงครั้งเดียวภายใตเวลา
งบประมาณ ทรัพยากร และขอกําหนดการดําเนินการเฉพาะ๖๔

Meredith and Mantelกลาววา โครงการ หมายถึง งานท่ีมีการระบุอยางเจาะจงและ
อยางแนนอนวาจะตองทําใหสําเร็จ นับเปนหนวยเอกเทศและมีลักษณะเฉพาะบางประการ๖๕

รองศาสตราจารยชูเกียรติ  ลีสุวรรณ กลาววา โครงการ หมายถึงการเตรียมการ การเลือก
การออกแบบ การตัดสินใจในการกําหนดวัตถุประสงคและกิจกรรมท่ีสัมพันธเก่ียวเนื่องกันเพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคนั้น ๆ ในอนาคตโครงการเปนการเตรียมการ เลือก กําหนด ออกแบบและตัดสินใจ เพ่ือ
อนาคตโดยเริ่มจากการกําหนด หรือเลือก หรือตัดสินใจเก่ียวกับวัตถุประสงค คือ จุดหมายปลายทาง
ends ท่ีโครงการตองการบรรลุในอนาคตตอดวยการเตรียมการหรือเลือก หรือออกแบบกิจกรรม ซึ่งก็
คือ วิถีทาง means ท่ีจะชวยใหบรรลุวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายปลายทางท่ีกําหนดไวตอนตน

๖๔C.F. Gray/E.W. Larson, Project Management : The Managerail Process, (Singapore :
Lrwin McGraw-Hill, 2000), p.4.

๖๕JackR. Meredith and Samuel J. Mantel, Jr., Project Management : A Managerial
Approach, 4th ed., (New York : John Willey & Sons Inc., 2000), p.9.
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สวนประกอบท่ีสําคัญของโครงการ ไดแก๑) สวนท่ีเปนจุดหมายปลายทาง ends หรือวัตถุประสงคของ
โครงการและ ๒) สวนท่ีเปนวิถีทาง means หรือกิจกรรมท่ีจะชวยใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ๖๖

ผูชวยศาสตราจารย ดร. วราภรณ จิรชีพพัฒนา กลาววา โครงการ หมายถึง ความ
พยายาม (การกระทํา) ชั่วคราวท่ีใชเพ่ือสรางผลิตผล บริการหรือผลลัพธท่ีมีลักษณะพิเศษไมเหมือนใคร
โครงการมีลักษณะดังนี้๖๗

๑. มีวัตถุประสงคทุกโครงการควรมีวัตถุประสงคท่ีชัดเจน
๒. มีอัตลักษณของตนเอง
๓. มีระยะเวลา โครงการมีเวลาเริ่มตนและสิ้นสุด
๔. พัฒนาโดยวิธรการคอยๆ ทํารายละเอียดเพ่ิมข้ึน ในชวงแรกโครงการจะถูกกําหนดอยาง

กวางๆ เม่ือเวลาผานไปรายละเอียดของโครงการเริ่มชัดเจน
๕. ใชทรัพยากร ทรัพยากรประกอบดวย คน ฮารดแวร ซอฟตแวร เงิน และทรัพยสินอ่ืนๆ

หลายโครงการเปนโครงการท่ีเก่ียวของกับหลายหนวยงาน ซึ่งตองการคนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ หรือ
จากหนวยงานภายนอกองคการ

๖. มีเจาของ หรือมีผูใหการสนับสนุนโครงการท่ีมีผูเก่ียวของหลายกลุมควรมีคนท่ีรับผิดชอบ
หลัก เพ่ือกําหนดทิศทาง ขอบเขตของงาน และสนับสนุนดานการเงินกับโครงการ

๗. มีความไมแนนอน เนื่องจากแตละโครงการมีลักษณะเฉพาะไมเหมือนกัน บางครั้งจึงเปน
การยากท่ีกําหนดวัตถุประสงคของโครงการใหชัดเจน ประมาณระยะเวลาท่ีใชในการทําโครงการ การ
กําหนดคาใชจายท้ังหมด บริษัทผูขายสินคาหรือบริการเลิกกิจการ สมาชิกขอลางานโดยไมมีแผน สิ่ง
เหลานี้คือ ความไมแนนอนท่ีมีอยูในทุกโครงการ

โครงการ หมายถึง กระบวนการทํางานท่ีประกอบไปดวยกิจกรรมหลายๆกิจกรรม ซึ่งมีการ
ทําโครงการเปนไปตามลําดับ โดยการทํางานจะตองเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว เชนการผลิตสินคา
หรือ ทํางานบริการ โดยจะมีการกําหนดระยะเวลาและงบประมาณท่ีจํากัด ในการดําเนินงานโครงการ
จะตองมีผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตอโครงการ มีหนาท่ีทําการบริหารงาน กิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตาม
แผนงาน เหมาะสมกับเวลา และงบประมาณท่ีตั้งไว๖๘

โครงการ หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการใชทรัพยากรตางๆ เพ่ือนํามาลงทุนสรางผลงาน
ท่ีกอใหเกิดประโยชนตอกลุมเปาหมาย โดยกิจกรรมดังกลาวจะตองเปนหนวยอิสระท่ีสามารถทําการ
วิเคราะห วางแผน และบริหารได นอกจากนั้นจะตองมีวัตถุประสงคท่ีชัดเจน มีกําหนดเวลาเริ่มตนและ
สิ้นสุดท่ีแนชัด การดําเนินงานจะตองอยูภายใตงบประมาณท่ีไดตั้งไว และไดผลงานท่ีมีคุณภาพตาม
เกณฑ ท่ี กําหนดโครงการไมไดลงทุนเพ่ือสรางเฉพาะสิ่ ง ท่ี เปนวัตถุอาทิ โรงงาน บานจัดสรร

๖๖ชูเกียรติ  ลีสุวรรณ, รศ, การวางแผนและบริหารโครงการ, (เชียงใหม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๕),
หนา ๔.

๖๗วราภรณ จิรชีพพัฒนา, ผศ.ดร., “การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ”,รายงานการวิจัย,
(กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๕๑), หนา ๒.

๖๘วิกิพีเดีย, โครงการ, [ออนไลน], แหลงขอมูล : https://th.wikipedia.org, [๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘].
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คอนโดมิเนียม เข่ือน หรือถนน เทานั้น แตยังรวมไปถึงสิ่งท่ีไมใชวัตถุดวย เชน การฝกอบรมพนักงาน
การปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน เปนตน๖๙

เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี กลาววา โครงการหมายถึง งาน หรือสวนหนึ่งของงานท่ีตอง
กระทําใหสําเร็จตามเปาหมายภายในระยะเวลาและวงเงินงบประมาณท่ีกําหนดไวโดยใหสอดคลองกับ
ขอกําหนดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของดวย๗๐

สมคิด พรมจุย กลาววาโครงการเปนหนวยของแผนงานหรือกลุมของกิจกรรมท่ีมี
ความสัมพันธเก่ียวของกัน เพ่ือการบรรลุจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว มีลักษณะเดนชัด มีระยะเริ่มตนและ
สิ้นสุดท่ีแนนอน และมักจะเปนงานพิเศษท่ีตางไปจากงานประจําโครงการจะประกอบดวย งานและ
กิจกรรม๗๑

ประชุม รอดประเสริฐกลาววาโครงการเปนแผนงานท่ีจัดทําข้ึนอยางเปนระบบ โดย
ประกอบดวยกิจกรรมยอยหลายกิจกรรมท่ีตองใชทรัพยากรในการดําเนินงานและคาดหวังท่ีจะให
ผลตอบแทนอยางคุมคาจะตองมีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดในการดําเนินงาน มีจุดประสงคท่ีชัดเจน มีพ้ืนท่ี
ในการดําเนินงานเพ่ือใหบริการและสนองความตองการของกลุมบุคคลในพ้ืนท่ีนั้น และมีบุคคลหรือ
หนวยงานรับผิดชอบในการดําเนินงาน๗๒

ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิชิต ฤทธิ์จรูญกลาววา โครงการ คือ การกําหนดแนวทางในการ
แกปญหาหรือพัฒนางานท่ีมีวัตถุประสงคเดนชัด มีกิจกรรมท่ีทําใหบรรลุวัตถุประสงคอยางเหมาะสม มี
การจัดสรรทรัพยากรอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ มีเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของงาน โครงการ
ประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ ท่ีมีความสัมพันธกันและมีเปาหมายเดียวกัน๗๓

สรุปไดวา โครงการ หมายถึง แผนงานท่ีประกอบไปดวยวัตถุประสงค อัตลักษณ ระยะเวลา
รายละเอียด  ทรัพยากร มีเจาของ หรือมีผูใหการสนับสนุนโครงการ ขอบเขตของงาน  การเงิน และ
ความไมแนนอน การดําเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มีความคาดหวังวาจะเปน
โครงการ ท่ีสรางคุณประโยชนตอสังคม  โดยตองการใชโครงการนี้ใหเขาไปมีสวนผลักดันสรางความ
เปลี่ยนแปลง ท่ีดใีหเกิดข้ึนในสังคมไทย ดวยการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางบาน วัด โรงเรียน มีพระ
ท่ีจะนําหลักธรรมคําสอนผานกระบวนการเรียนรูในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็ก เยาวชน นักเรียน
นักศึกษาท่ัวประเทศ ซึ่งประโยชนสูงสุดท่ีจะไดรับ คือ ผูเรียนจะไดรับการปลูกฝงในเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมจากพระภิกษุสงฆโดยตรง

๖๙สุโขทัยธรรมาธิราช, ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการวิเคราะหและประเมินโครงการ, [ออนไลน], แหลงขอมูล :
http://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sec/Lom14/ 01-01-01.html, [๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘].

๗๐เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี, การประเมินโครงการ : แนวคิดและแนวปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หนา ๗๙.

๗๑สมคิด พรมจุย, เทคนิคการประเมินโครงการ, พิมพครั้งท่ี ๕, (นนทบุรี : จตุพร ดีไซน, ๒๕๕๐), หนา ๒๓.
๗๒ประชุม รอดประเสริฐ, การบริหารโครงการ, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : เนติกุลการพิมพ,

๒๕๓๕), หนา ๕.
๗๓พิ ชิ ต  ฤ ท ธ์ิ จ รู ญ , ผศ . ด ร . , ก าร วิ จั ย ก า รบ ริหา รก าร ศึ กษ า , พิ มพ ค รั้ ง ท่ี ๒ , ( นน ทบุ รี :

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๗), หนา ๕.



๓๙

๒) ความหมายของการจัดการโครงการ
วิสูตร  จิระดําเกิงกลาววา การจัดการโครงการ (Project  Management) หมายถึง  การ

จัดการ  การใชทรัพยากรตางๆ  ท่ีมีอยูอยางเหมาะสมและสมบูรณท่ีสุด  เพ่ือใหการดําเนินโครงการ
บรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  โดยทรัพยากรในท่ีนี้หมายถึง  บุคลากร  รวมถึงความเชี่ยวชาญและ
ความสามารถท่ีมีอยู  ความรวมมือของทีมงาน  เครื่องมือ  เครื่องใช  และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
ตลอดจนขอมูลระบบงาน  เทคนิค  และเวลา๗๔

การจัดการโครงการไดผานการพัฒนามาอยางตอเนื่องจนกระท่ังจัดเปนศาสตรสาขาหนึ่ง
ในชวงเริ่มตนของป  พ.ศ. ๒๕๐๓ เริ่มตนของป  พ.ศ. ๒๕๐๓ โดยองคการดานอวกาศของประเทศ
สหรัฐอเมริกาเปนผูเริ่มจัดดําเนินหลักสูตร  เพ่ือใชในการฝกอบรมและแพรขยายออกสูภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมโดยเรียกในชื่อตางๆ  กัน  เชน  การบริหารโปรแกรม (Program  management) การ
บริหารการผลิต (Production  management) การบริหารงานกอสราง (Construction
management) เปนตน  ศาสตรดานการจัดการโครงการทําใหการแกปญหาใด  ๆเปลี่ยนจากแตละ
บุคคลไปเปนแบบทีม  ท้ังนี้เนื่องจากปจจัยสนับสนุนดังนี้  คือ  การเกิดขององคความรูใหมของมนุษย
เพ่ิมแบบทวีคูณ  ความตองการสินคาอุปโภคบริโภคมากข้ึน  สินคาใหม ๆ ตองการพัฒนาใหตรงกับ
ความตองการและทันสมัยมากข้ึน  และสภาพการแขงขันทางสังคม  การคาท่ีเปดกวางและเสรีมาก
ข้ึน๗๕

ผูชวยศาสตราจารย สุภาพร พิศาลบุตร กลาววา การจัดการโครงการเปนการดําเนินเชิง
ระบบท่ีประกอบดวยระบบยอยหลายระบบ ซึ่งผูบริหารโครงการจะตองมีความสามารถในการบูรณา
การหรือผสมผสานระบบยอยตางๆ เขาดวยกัน จึงทําใหโครงการบรรลุถึงความสําเร็จอยางมี
ประสิทธิภาพเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดและภายในงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร๗๖

รองศาสตราจารย รัตนา สายคณิต กลาววา การจัดการโครงการ หมายถึง การทําหนาท่ี
ตางๆ ทางดานบริหาร ไดแก การวางแผน การจัดการองคการ การบังคับบัญชา การประสานงาน และ
การควบคุมการใชทรัพยากรของโครงการการ เพ่ือใหโครงการดําเนินไปไดและบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคตามท่ีไดระบุไว๗๗

รองศาสตราจารยสุทัศน รัตนเกื้อกังวาน กลาววา การจัดการโครงการ (Project
Management) เปนการนําเอาความรูความสามารถ  อุปกรณและเทคนิคตางๆ  มาประยุกตใชเปน

๗๔วิสูตร  จิระดําเกิง, การบริหารโครงการ, (กรุงเทพมหานคร : วรรณกวี, ๒๕๔๓), หนา ๕.
๗๕เรื่องเดียวกัน, หนา ๔-๕.
๗๖สุภาพร พิศาลบุตร, ผศ., การวางแผนและการบริหารโครงการ, พิมพครั้งท่ี ๖, (กรุงเทพมหานคร :

บริษัท วิรัตน เอ็ดคูเคช่ัน จํากัด, ๒๕๕๐), หนา ๑๑๐.
๗๗รัตนา สายคณิต, รศ., การบริหารโครงการ : แนวทางสูความสําเร็จ, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร :

โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หนา ๓๔.



๔๐

เครื่องมือในการบริหารจัดการโครงการ  ใหดําเนินไปอยางราบรื่น  และสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค
และเปาหมายของโครงการได  โดยมีกระบวนการตางๆ ดังนี้๗๘

๑) การเริ่มตนโครงการ
๒) การวางแผนโครงการ
๓) การดําเนินโครงการ
๔) การควบคุมโครงการ
๕) เสร็จสิ้นโครงการ

ในการบริหารงานขององคการทุกประเภท โครงการ (Project) จะเปนงานประเภทหนึ่ง ท่ีถูก
กําหนดข้ึน ใหสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธในการบริหารการพัฒนาตามพันธกิจท่ี
สําคัญขององคการนั้น ท้ังนี้ เพ่ือท่ีจะผลักดันใหเจตนารมณในเชิงกลยุทธ (Strategic Intent) ของ
ผูบริหารระดับสูงสามารถนําไปสูการกําหนดกลวิธีในการจัดการในระดับปฏิบัติการ (Tactical
Management) อยางไดผล ไมวากลยุทธท่ีกําหนดข้ึนนั้นจะเปนกลยุทธในลักษณะท่ีเปนการตั้งรับ
(Defensive or Reactive) เพ่ือแกปญหาและตอบสนองความตองการดานตางๆท่ีเกิดข้ึน๗๙

สรุปไดวา การจัดการโครงการ (หรืออาจใชวา การจัดการโครงการ, การบริหารจัดการ
โครงการ)(Project Management) เปนหลักการนําความรูไปใชในการวางแผน จัดระเบียบ รับประกัน
จัดการ ชี้นํา และควบคุมทรัพยากรตาง ๆ เพ่ือใหโครงการบรรลุเปาประสงคการจัดการโครงการ เปน
ศาสตรในการอํานวยการท่ีผสมผสานการใชทรัพยากรมนุษยและวัสดุเครื่องมือเครื่องใช ตลอดระยะ
โครงการโดยอาศัยหลักวิชาการเทคนิคสมัยใหม เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายท้ังดานขอบเขตของงาน ภายใต
งบคาใชจายท่ีประมาณการ ในระยะเวลาท่ีกําหนดพรอมดวยคุณภาพและทําใหผูรวมงานพึงพอใจ การ
ดําเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มีความคาดหวังวาจะเปนโครงการ ท่ีสราง
คุณประโยชนตอสังคม  โดยตองการใชโครงการนี้ใหเขาไปมีสวนผลักดันสรางความเปลี่ยนแปลง ท่ีดีให
เกิดข้ึนในสังคมไทย ดวยการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางบาน วัด โรงเรียน มีพระท่ีจะนําหลักธรรมคํา
สอนผานกระบวนการเรียนรูในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาท่ัวประเทศ
ซึ่งประโยชนสูงสุดท่ีจะไดรับ คือ ผูเรียนจะไดรับการปลูกฝงในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมจากพระภิกษุสงฆ
โดยตรง

๓) ความสําคัญของการจัดการโครงการ
ความสําเร็จหรือลมเหลวของโครงการใด ๆ ก็ตาม ข้ึนอยูกับการบริหารงาน  กลาวคือ  การ

บริหารงานท่ีดีจะชวยใหการดําเนินงานตามโครงการมีประสิทธิภาพ  สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคใน
แตละข้ันตอนของการดําเนินงาน และในทางตรงขาม แมวาโครงการนั้น ๆ จะออกแบบไวดี  มีความ
เปนไปไดทางดานเทคนิค  งบประมาณ  และเงื่อนไขอ่ืนใดในระดับสูงก็ตาม  แตถาการบริหารจัดการไม

๗๘สุทัศน รัตนเก้ือกังวาน, การบริหารโครงการ : เคร่ืองมือและเทคนิคในการบริหารโครงการ ,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หนา ๘.

๗๙ปกรณ ปรียากร,การบริหารโครงการ:แนวคิดและแนวทางในการสรางความสําเร็จ คณะรัฐประศาสน
ศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, พิมพครั้งท่ี ๑๖, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเสมาธรรม, ๒๕๕๗),
หนา๒ – ๓.



๔๑

ดีโครงการนั้นก็ไมสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคได การจัดการโครงการจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง  ซึ่ง
จําแนกเปนขอ ๆ ดังนี้๘๐

๑. ทําใหทราบถึงวัตถุประสงคและหนาท่ีตางๆ  ของการปฏิบัติงาน (Objectives  and
Functions) ซึ่งทําใหเกิดความชัดเจนในการจัดลําดับงาน

๒. ทําใหเกิดการประสานงาน (Coordination) อยางตอเนื่องในแตละโครงการโดยมี
จุดประสงครวมท่ีแผนแมบทและนโยบายขององคกร

๓. ทําใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ (Efficiency  in Utilization  of
Resources) ในการจัดสรรทรัพยากรในโครงการควรคํานึงถึงความประหยัดท่ีสุดเทาท่ีจะทําได

๔. ทําใหเกิดผลลัพธหรือเกิดประสิทธิผลสูงสุด (Output and Effectiveness) ในการ
จัดการโครงการนั้น วัตถุประสงคขอหนึ่งก็คือทําใหเกิดประสิทธิผล  ซึ่งก็คือผลลัพธสูงสุดจากการทํางาน
ตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไว  ตลอดจนมีการปอนกลับ (Feedback) จากผลการทํางาน  เพ่ือแกไข
ปรับปรุงการทํางานใหดีข้ึน

การประกอบกิจการใด  ๆ ก็ตามจะบรรลุผลสําเร็จไดตามความมุงหมายท่ีไดตั้งเอาไว
องคประกอบท่ีสําคัญก็คือการเขียนโครงการ๘๑ เพราะการเขียนโครงการท่ีดียอมนําผลสําเร็จท่ีดีท้ัง
ในทางปฏิบัติงานการติดตามผลงาน การประสาน การทํางานและการประเมินผลโครงการเปนสวนหนึ่ง
ของการวางแผน หรือเปนสวนยอยของการวางแผน โครงการตาง ๆ เกิดข้ึนเนื่องจาก

๑. เกิดจากปญหาท่ีไดจากการปฏิบัติงาน
๒. ความคิดของผูบริหารระดับสูง
๓. ความคิดของผูบริหารกับผูปฏิบัติงานรวมกัน
๔. ความคิดของผูปฏิบัติงานเอง
สําหรับการจัดการโครงการนั้นจะมีความเก่ียวของกับความตองการบรรลุวัตถุประสงคของ

โครงการท้ังสิ้น สําหรับวัตถุประสงคของโครงการ ไดแก การจัดการดานขอบเขตการบริหาร หรือ
ขอบเขตการบริหารเปนการกําหนดบทบาทหนาท่ีของผูบริหารโครงการ ไดแก การกําหนดวิธีการท่ี
ตองการใหองคการบรรลุวัตถุประสงค กําหนดกุลยุทธท่ีทําใหวัตถุประสงคของโครงการบรรลุผลสําเร็จ
และการกําหนดแผนยุทธวิธีข้ึนเพ่ือทําใหแผนกุลยุทธในแตละดานประสบความสําเร็จ ซึ่งการบริหาร ใน
ขอบเขตตางๆ ขางตนจะตองมีความสัมพันธกับโครงสรางองคการท่ีมีการแบงงานกันทําอยางชัดเจน
นอกจากนี้วัตถุประสงคของโครงการยังมีผลตอการจัดการดานองคการ ซึ่งการจัดการดานองคการนี้ จะ
เปนออกแบบโครงสรางท่ีมีการกําหนดแผนภูมิความรับผิดชอบ มีการปรับปรุงรูปแบบองคการให
สอดคลองกับภารกิจของโครงการท่ีตองคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอม การแปลง
วัตถุประสงคใหเปนกุลยุทธของโครงการและนําไปสูการปฏิบัติโดยมีการจัดทําแผนยุทธวิธีตอไป ท้ังนี้
วัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวอาจเปนการกําหนดท้ังในดานท่ีมีลักษณะเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพก็ได

๘๐สุพาดา  สิริกุตตาและคณะ, การวางแผนและการบริหารโครงการ, (กรุงเทพมหานคร : ไดมอนด อิน
บิซิเนส เวิลดิ์, ๒๕๔๓), หนา ๔๑.

๘๑สําราญ มีแจง, รศ.ดร., การประเมินโครงการทางการศึกษา, (พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๔๐),
หนา ๑๒ – ๒๐.



๔๒

โดยท่ีการจัดการโครงการจะเปนกิจกรรมท่ีมีความสัมพันธกันและกันท่ีมีการใช ความพยายามของ
บุคคลากรในการดําเนินกิจกรรมท่ีมีลักษณะท่ีมีความพิเศษอยางเปนระบบเพ่ือใหสามารถใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว ซึ่งกิจกรรมดังกลาว
จะตองมีการกําหนดเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดอีกดวย๘๒

ความจําเปนในการคิดและจัดทําโครงการภาระหนาท่ีของผูรับผิดชอบในการบริหารงาน
ประจํา (Operations or Routine Management) มีความสําคัญตอการดําเนินงานขององคการอยาง
มาก แตขอจํากัดก็คือจะตองทํางานภายใตเงื่อนไขหรือสภาพแวดลอมท่ีไมเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วมาก
นัก หรือไมสลับซับซอนจนเกินไป ขณะเดียวกันผูปฏิบัติงานจะใชทักษะเกงงานดานใดดานหนึ่งเพียง
ดานเดียวในการทํางานใหสําเร็จ อยางไรก็ตามในงานทุกประเภท ผูบริหารท่ีเก่ียวของจะตองเผชิญกับ
สถานการณตางๆ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้เสมอ

๑. สถานการณดานการบริหารท่ัวไปเปนเรื่องปกติธรรมดาสําหรับการบริหารงานโดยท่ัวไป
ขององคการทุกประเภท ผูบริหารมักจะเผชิญกับสถานการณเชิงรับ ดังตัวอยางตอไปนี้

ก. ปญหาทางการบริหารท่ีเกิดข้ึนในองคการอยูเสมอ มีลักษณะหรือสภาพปญหาท่ี
สลับซับซอนมาก หรือเกิดข้ึนซ้ําแลวซ้ําอีก จนเปนผลใหท่ีหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ในการบริหารงาน
ประจําเพียงหนวยเดียวไมอาจท่ีจะดําเนินการแกปญหาเหลานั้นได

ข. มีการเปลี่ยนแปลงความตองการของลูกคา และผูรับบริการจากเดิมไปสูความ
ตองการใหม หรือความตองการท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึนจนเปนผลใหรูปแบบและวิธีการแบบเดิม ไม
อาจจะตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางแมนตรงตอไป

ค. ทรัพยากรดานตางๆ มีมูลคาสูงมากยิ่งข้ึน จนเปนผลใหเกิดขอจํากัดเก่ียวกับ
กรรมวิธีในการจัดสรร การกระจาย และหรือการจัดการทรัพยากรท่ีดีเพียงพอ ซึ่งถาไมดําเนินการแกไข
ยอมจะสงผลใหประสิทธิภาพในการจัดการลดลง

ง. การใชเทคโนโลยีกาวหนามีความจําเปน และมีความสําคัญตอการบริหารงาน
โดยท่ัวไปของกิจการมากข้ึน หากไมดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง เชน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือจัดให
มีข้ึนใหม ยอมจะเปนผลใหกิจการมีขอเสียเปรียบในเชิงเปรียบเทียบกับกิจการอ่ืน

๒.สถานการณดานการพัฒนาและการแขงขันแมวากิจการจะมีการคิดโครงการดานตางๆ
เพ่ือรองรับสถานการณท่ีกลาวแลวในหัวขอท่ีผานมา แตยังมีสถานการณอีกประเภทหนึ่งท่ีถือเปน
สถานการณเชิงรุกท่ีกิจการท้ังหลายมักจะใชความคิดสรางสรรคและการมองการณไกล เพ่ือปองกัน
ปญหา หรือสรางโอกาสในการพัฒนา ท้ังนี้ เพ่ือรักษาความไดเปรียบหรือพัฒนาองคการอยางยั่งยืน
ตอไป สถานการณทีนาสนใจประกอบดวย

ก. การเพ่ิมความรวดเร็ว ความถูกตอง และความแมนตรงในการใหบริการลูกคา ท้ังนี้
เพ่ือรักษาความไดเปรียบในการสรางความพึงพอใจอยางถาวรตอกลุมลูกคาเกา การแสวงหาหรือ
ตอบสนองความตองการของลูกคาหรือผูรับบริการรายใหม

ข. การพัฒนาคุณภาพของสินคาและบริการใหมีมาตรฐานสูงกวา หรือดีกวาเดิม

๘๒สํานักงานสหกรณจังหวัดปตตานี, เทคนิคการบริหารโครงการ, (ปตตานี : สํานักงานสหกรณจังหวัด
ปตตานี, ๒๕๕๓), หนา ๙.



๔๓

ค. การเสนอสินคาหรือบริการใหม (New Products) ท่ีเปนประโยชนตอผูรับบริการ
มากยิ่งข้ึน รวมท้ังการสรางโอกาสใหมในรูปของการเสริมสรางคุณคา (Value Creation) ในระยะยาว
ใหแกผูรับบริการ

ง. การเตรียมความพรอมในอันท่ีจะเผชิญกับภาวะวิกฤต และความเสี่ยงท้ังหลาย อัน
ถือเปนสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไดยาก ดวยการศึกษา คนควา วิจัยทดลอง หรือบุกเบิกงานดานตางๆ ท่ีเปนการ
คาดหมายลวงหนาวาจะลดทอนความสูญเสียลง ถาหากเหตุการณเหลานั้นเกิดข้ึนจริง

ในการท่ีจะเตรียมตัวรับมือกับสถานการณท้ังสองกรณีดังกลาวนั้นนักบริหารทุกคนควร
ท่ีจะเตรียม “คิดและทํางานเปนโครงการ (Projectization)” ไวลวงหนาซึ่งหมายความวา นักบริหารจะ
กําหนดและพัฒนาแนวคิดโครงการประเภทตางๆ ข้ึนเพ่ือใชเปนกลวิธีในการแกไขสถานการณท้ังหลายท่ี
ไดนําเสนอไวแลว๘๓

สรุปไดวา ความสําคัญของโครงการนั้น เพ่ือใชเปนกลไกในการแกไขปญหาและสถานการณ
เพ่ือชวยใหหนวยงานสามารถแกไขปญหาตางๆท่ีจะเกิดข้ึนกับองคการได รวมถึงการสามารถตรวจสอบ
ผลการดําเนินงานตางๆขององคกรได การดําเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มีความ
คาดหวังวาจะเปนโครงการ ท่ีสรางคุณประโยชนตอสังคม  โดยตองการใชโครงการนี้ใหเขาไปมีสวน
ผลักดันสรางความเปลี่ยนแปลง ท่ีดีใหเกิดข้ึนในสังคมไทย ดวยการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางบาน
วัด โรงเรียน มีพระท่ีจะนําหลักธรรมคําสอนผานกระบวนการเรียนรูในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็ก
เยาวชน นักเรียน นักศึกษาท่ัวประเทศ ซึ่งประโยชนสูงสุดท่ีจะไดรับ คือ ผูเรียนจะไดรับการปลูกฝงใน
เรื่องคุณธรรมจริยธรรมจากพระภิกษุสงฆโดยตรง

๔) วัตถุประสงคของการจัดการโครงการ
การจัดการโครงการมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการดําเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงคตามท่ี

กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ  โดยไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพเปนท่ีพอใจของลูกคาหรือผูใชบริการ  ซึ่งมี
การบริหารจัดการหรือการควบคุมทรัพยากรขององคการจาการใชกิจกรรมไดเวลา  ตนทุน  และการ
ทํางานซึ่งเปนเงื่อนไขของโครงการ  โดยคํานึงถึงความประหยัดท่ีสุดเทาท่ีจะทําได๘๔

๕) ประโยชนจากการจัดการโครงการ
๑. ลดความเสี่ยงจากโครงการ
๒. ชวยใหการดําเนินงานโครงการเปนไปตามแผนท่ีวางไว
๓. ทําใหเกิดความเชื่อม่ันวาทุกกิจกรรมดําเนินไปตามทิศทางท่ีกําหนดไว
๔. ทําใหเกิดระบบการประสานงานและความรวมมือ
๕. ชวยใหสามารถปรับแผนหรือแกปญหาไดทันทวงที

๘๓ปกรณ ปรียากร,การบริหารโครงการ:แนวคิดและแนวทางในการสรางความสําเร็จ คณะรัฐประศาสน
ศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, หนา๓ -๔.

๘๔ทวีป ศิริรัศมี, รศ.ดร., การวางแผนพัฒนาและประเมินโครงการ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.), ๒๕๔๔), หนา ๕๒.



๔๔

๖. ทําใหทราบผลการดําเนินงานโครงการวาประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใด๘๕

๖) ปจจัยที่สงผลตอศักยภาพของการจัดการโครงการ
ปจจัยท่ีสงผลตอศักยภาพของการจัดการโครงการ ซึ่งสามารถนํามาใชในการวิเคราะหและ

ประเมินศักยภาพของการจัดการโครงการตางๆ  ไดอยางละเอียดและครอบคลุมพอสมควร  นาจะไดแก
ปจจัยตางๆ  ดังตอไปนี้๘๖

๑. ความสามารถและความมีอํานาจของผูบริหารโครงการ
๒. ความเหมาะสมขององคการของโครงการ
๓. ความสามารถและความเหมาะสมของบุคลากรท่ีรวมโครงการทุกดานและทุกระดับ
๔. ความพอเพียงของงบประมาณ
๕. ความชัดเจนของแผนการควบคุมโครงการ
๖. ความเหมาะสมของสถานท่ีดําเนินโครงการ
๗. ความพรอมและความเหมาะสมของวัสดุอุปกรณ  เครื่องมือ  และเทคโนโลยีตางๆ
๘. ความเหมาะสมของระยะเวลาดําเนินโครงการ
๙. ความรวมมือของหนวยงานท่ีเก่ียวของ
๑๐. ความเหมาะสมของสภาพแวดลอมตอการจัดการโครงการ

๗) ทฤษฎีการจัดการโครงการ
ฮาโรลดเคิรซเนอร (Harold  Kerzne) อธิบายวา การจัดการโครงการเปนกิจกรรมท่ี

เก่ียวของกับการวางแผนโครงการ  การปฏิบัติตามโครงการ  และการติดตามโครงการ  หรือเปน
กระบวนการวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การสั่งการ (Directing) และการ
ควบคุม (Controlling) การใชทรัพยากรตางๆ  เพ่ือใหการดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค  ท้ัง
วัตถุประสงคท่ัวไปและวัตถุประสงคเฉพาะดานตามท่ีกําหนดไว๘๗

ในกระบวนการการจัดการโครงการท่ีสมบูรณหรือเต็มระบบนั้น  จะประกอบดวยข้ันตอน
ตางๆ  ท่ีตอเนื่องกันดังนี้

๑.การริเริ่มโครงการ (Project  initiation) เปนการเริ่มตนในการจัดทําโครงการตาม
กรอบนโยบายปญหา  และความตองการขององคการ  โดยจัดทําเปนรางหรือขอเสนอโครงการ
(Project  proposal) นําเสนอผูบริหารระดับสูงพิจารณา

๘๕พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร., การจัดการโครงการข้ันสูง, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙), หนา ๑๐.

๘๖อนันต  เกตุวงศ, หลักการและเทคนิคการวางแผน, พิมพครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๑), หนา ๒๔๘.

๘๗Harold  Kerzner, Project Management : A Systems Approach in Planning Scheduling
and Controlling, 6th ed., (Canada : John Wiley & Sons, Inc., 1998), pp. 2-5.อางใน ทวีป ศิริรัศมี, รศ.ดร.,
การวางแผนพัฒนาและประเมินโครงการ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), ๒๕๔๔),
หนา ๕๒.



๔๕

๒. การวางแผนโครงการ (Project  planning) เปนการกําหนดกิจกรรมยอยตางๆ  และ
เปาหมายท้ังดานปริมาณและคุณภาพของกิจกรรมยอยนั้น ๆ กําหนดคาใชจาย  ระยะเวลาดําเนินการ
และทรัพยากรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  ตลอดจนผูจัดการโครงการและทีมงานหรือผูรับผิดชอบโครงการ

๓. การวิเคราะหโครงการ (Project  analysis) และการศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการ (Project  feasibility  study) เปนการวิเคราะหเพ่ือประเมินคาความเหมาะสมและความ
เปนไปไดของโครงการในดานเทคนิคหรือวิชาการ (Technicalanalysis) ดานสังคม (Social
analysis) ดานสถาบัน (Institutional  analysis) ดานสิ่งแวดลอม (Environmental  analysis)
และดานเศรษฐกิจและการเงิน (Economic  and  financial  analysis) จากการศึกษาวิเคราะห
ดังกลาวจะชวยใหมองเห็นเปาหมายและผลท่ีคาดวาจะไดรับในแตละกิจกรรมของโครงการชัดเจนยิ่งข้ึน
และสามารถตัดสินใจเพ่ือดําเนินโครงการไดอยางม่ันใจโดยมีความเสี่ยงหรือขอผิดพลาดนอย

๔. การปฏิบัติตามโครงการ (Project  implementation) เปนการดําเนินการตามแผน
โครงการท่ีกําหนดไวหรือนําโครงการไปสูการปฏิบัติ

๕. การควบคุมโครงการ ซึ่งประกอบดวย
๕.๑ การติดตามโครงการ (Project  monitoring) เปนการตรวจสอบและติดตามผล

ของโครงการ  กิจกรรมท่ีสําคัญไดแก  การติดตามความกาวหนา  การเปรียบเทียบผลลัพธท่ีปรากฏจริง
กับผลลัพธท่ีคาดหวัง  การวิเคราะหผลกระทบ  และการปรับปรุงโครงการ

๕.๒ การประเมินโครงการ (Project Evaluation) เปนการตรวจสอบความกาวหนา
ของโครงการหรือแผนงาน ตลอดจนผลสัมฤทธิ์โดยรวมของโครงการหรือแผนงาน  เพ่ือการปรับปรุง
โครงการหรือตัดสินใจเก่ียวกับโครงการ (ยุติหรือยุบเลิกโครงการ  หรือขยายโครงการ)

๖. การยุติโครงการ (Project Termination) เปนข้ันตอนท่ีการดําเนินการของโครงการ
สิ้นสุดลงตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว  โดยผูจัดการโครงการจะตองรายงานผลการดําเนินงานโครงการตอ
ผูบริหารระดับสูงหรือผูมีอํานาจตัดสินใจ (Project Decision-Maker) เพ่ือทราบผลการปฏิบัติงาน
โครงการวา  ประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใด  ซึ่งถือวาเปนการสิ้นสุดการปฏิบัติงานสําหรับโครงการนี้

Robert D. Austin(อัสติน, โรเบิรต ดี) กลาววา โครงการนั้นมีทุกรูปแบบและทุกขนาด
ตั้งแตการกอสรางสถานีอวกาศ ไปจนถึงการติดตั้งระบบสารสนเทศใหม อยางไรก็ตาม สวนประกอบท่ี
สําคัญของการจัดการโครงการตางๆ นั้นกลับไมแตกตางกันเลย ไมวาจะเปนโครงการประเภทใด
สวนประกอบเหลานั้นลวนอยูภายในกระบวนการท่ีมี ๔ ข้ันตอน คือ๘๘

๑) การกําหนดและการจัดตั้งโครงการ
๒) การวางแผนโครงการ
๓) การบริหารการดําเนินโครงการ
๔) การปดโครงการ

๘๘Robert D. Austin, “Managing Projects Large and Small”, แปลโดย คมสัน ขจรชีพพันธุงาม, การ
บริหารโครงการ, พิมพครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร :บริษัท เอ็กซเปอรเน็ท จํากัด, ๒๕๕๓), หนา ๒๒.
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Baum (บัม) ไดอธิบายวงจรการวางแผนโครงการจากมุมมองของธนาคารโลกวาประกอบไป
ดวย ๖ ข้ันตอน ดังนี้๘๙

๑) การกําหนดโครงการ
๒) การจัดเตรียมโครงการ
๓) การประเมิน
๔) การเจรจาตอรอง
๕) การปฏิบัติตามโครงการและการนิเทศงาน
๖) การประเมินผล
Rondinelli(รอนดิเนลลี่)ไดแบงข้ันตอนของวงจรการวางแผนโครงการออกเปน ๑๒

ข้ันตอน ท้ังนี้โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเนนใหเห็นวงจรการวางแผนและบริหารโครงการ แลวเรียกลําดับ
ข้ันตอนดังกลาววา “วงจรการวางแผนและการจัดการโครงการ (Project Planning and
Management Cycle)” ซึ่งมีข้ันตอนของวงจรการวางแผนโครงการดังกลาวจะมีดังนี้๙๐

๑) การกําหนดและนิยามโครงการ (Project Identification and Definition)
๒) การรางโครงการ การตระเตรียม และการวิ เคราะหความเปนไปได (Project

Formulation, Preparation and Feasibility Analysis)
๓) การออกแบบโครงการ (Project Design)
๔) การประเมินโครงการ (Project Appraisal)
๕) การคัดเลือกโครงการ การเจรจาตอรอง และการอนุมัติโครงการ (Project Selection,

Negotiation and Approval)
๖) การจัดกิจกรรมและหนวยงานโครงการ (Project Activation and Organization)
๗) การนําโครงการไปปฏิบัติและการดําเนินงาน (Project Implementation and

Operation)
๘) การนิเทศ การติดตาม และควบคุมโครงการ (Project Supervision, Monitoring and

Control)
๙) การสิ้นสุดโครงการ (Project Completion or Termination)
๑๐) การโอนงานมาสูการบริหารตามปกติ (Output Diffusion and Transition to

Normal Administration)
๑๑) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation)
๑๒) การวิเคราะหการติดตามและการดําเนินการ (Follow – Up Analysis and Action)

๘๙Baum, Warren C., “The Project Cycle”, Finance and Development, Vol.15, No.4, 1978,
อางใน ประสิทธ์ิ ตงยิ่งศิริ, การวางแผนและการวิเคราะหโครงการ Project Planning and Analysis,
(กรุงเทพมหานคร :บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน), ๒๕๔๕), หนา ๔๑-๔๕.

๙๐Rondinelli ,Dennis A, Planning Development Projects, (Pennsylvania : Dowden,
Hetechison& Ross, 1977), อางใน ประสิทธ์ิ ตงยิ่งศิร,ิ การวางแผนและการวิเคราะหโครงการ Project Planning
and Analysis, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน), ๒๕๔๕), หนา ๔๕-๔๖.
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Goodman and Love (กูดแมน แอนด เลิฟ) กลาวถึง ภาพรวมของการวางแผนและการ
จัดการโครงการแบบบูรณาการ (Integrated Project Planning and Management Cycle หรือมีชื่อ
ยอวา IPPMC) ซึ่งแบงออกเปน ๔ ข้ันตอนหลักๆ ดังนี้๙๑

ข้ันตอนท่ี ๑ การวางแผน การประเมิน และการจัดกิจกรรมโครงการ
ข้ันตอนท่ี ๒ การคัดเลือก การอนุมัติ และการจัดกิจกรรมโครงการ
ข้ันตอนท่ี ๓ การปฏิบัติ การควบคุม และการสงมอบงาน
ข้ันตอนท่ี ๔ การประเมินผลและการปรับปรุงแกไข
ภายใตข้ันตอนท้ัง ๔ ดังกลาว ในแตละข้ันตอนยังประกอบไปดวยภารกิจหลักๆ ท่ีตองปฏิบัติ

รวมท้ังสิ้น ๑๐ ภารกิจดวยกัน ดังนั้นวงจรการวางแผนโครงการตามแนวคิดของ Goodman and
Love (กูดแมน แอนด เลิฟ)จึงประกอบไปดวย ๑๐ ข้ันตอนดังนี้

๑) การกําหนดและการรางโครงการ (Identification and Formulation)
๒) การวิเคราะหความเปนไปได และการประเมินโครงการ (Feasibility Analysisand

Appraisal)
๓) การออกแบบโครงการ (Design)
๔) การคัดเลือก และการอนุมัติโครงการ (Selection and Approval)
๕) การจัดกิจกรรมโครงการ (Activation)
๖) การนําโครงการไปปฏิบัติ (Implementation)
๗) การนิเทศ และควบคุม (Supervision and Control)
๘) การสิ้นสุดโครงการและการสงมอบงาน (Completion and Handover)
๙) การประเมินผลและการติดตาม (Evaluationand Follow – Up)
๑๐) การปรับปรุงแกไขนโยบายและการวางแผน (Refinement of Policy and Planning)
ประสิทธิ์ ตงย่ิงศิริไดแบงข้ันตอนของวงจรการจัดการโครงการออกเปน ๖ ข้ันตอน คือ๙๒

๑) การกําหนดโครงการ (Identification)
๒) การจัดเตรียมโครงการ (Preparation)
๓) การประเมินและการอนุมัติโครงการ (Appraisal and Approval)
๔) การนําโครงการไปปฏิบัติ (Implementation)
๕) การดําเนินงานโครงการ (Operation)
๖) การประเมินผลโครงการ (Evaluation)
๘) กระบวนการการจัดการโครงการ

๙๑Goodman, Louis J., and  Love, R.N., Project Planning and Management, (New York :
Pergamon Press, 1980),อางใน ประสิทธ์ิ ตงยิ่งศิริ, การวางแผนและการวิเคราะหโครงการ Project Planning
and Analysis, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน), ๒๕๔๕), หนา ๔๖-๔๗.

๙๒ประสิทธ์ิ ตงยิ่งศิริ, การวางแผนและการวิเคราะหโครงการ Project Planning and Analysis,
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน), ๒๕๔๕), หนา ๔๗.
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กระบวนการของการจัดการโครงการ (Project  Management  Processes) คือ
ข้ันตอนในการจัดการองคความรูตางๆ เชน ขอบเขต  คุณภาพ  ทรัพยากร  เวลา  และตนทุน
กระบวนการตางๆ  ของโครงการประกอบข้ึนมาเปนโครงการ  อันเปนการกระทําเพ่ือนํามาซึ่งผลลัพธ
และความสําเร็จของงานในโครงการ๙๓

กระบวนการของการจัดการโครงการประกอบดวย ๕ กระบวนการ  ประกอบดวย
๑. กระบวนการเริ่มตน (Initiating  Processes)
๒. กระบวนการวางแผน (Planning  Processes)
๓. กระบวนการดําเนินงาน (Executing  Processes)
๔. กระบวนการควบคุม (Controlling  Processes)
๕. กระบวนการปดงาน (Closing  Processes)

แผนภาพท่ี ๒.๒ ความสัมพันธระหวางแตละกระบวนการของการจัดการโครงการ
กระบวนการท้ัง ๕ ท่ีแสดงในแผนภาพท่ี ๔.๑ แตละกระบวนการในโครงการจะมีการทับ

ซอนกันในเรื่องของชวงเวลาท่ีใชดําเนินการ  เชน กระบวนการวางแผนสามารถเริ่มตนดําเนินการไป
พรอมๆ  กับกระบวนการเริ่มโครงการ  กระบวนการควบคุมจะเกิดข้ึนตลอดทุกชวงท่ีมีการดําเนินการ
ในกระบวนการตางๆ  จนกระท่ัง  เสร็จสิ้นโครงการ

๑. กระบวนการเริ่มตน (Initiating  Processes)
กระบวนการเริ่มตนโครงการ คือ กระบวนการมอบหมายการทําโครงการอยางเปนทางการ

ถาสามารถท่ีจะเริ่มตนโครงการอยางเปนทางการไดเปนท่ีเรียบรอยแลว ก็จะชวยใหโครงการเชื่อม
ประสานเขากับงานท่ีกําลังทําอยูได  ผูบริหารโครงการมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางของ
โครงการ  ความยากงายในการเริ่มตนโครงการข้ึนอยูกับขนาดและความซับซอนของโครงการนั้น  ใน
บางกรณีกระบวนการเริ่มตนอาจไมมีความจําเปนสําหรับโครงการขนาดเล็ก แตถาโครงการขนาดใหญ
ท่ีมีการดําเนินการตางๆ  มากมายกระบวนการนี้ยอมมีความสําคัญตอกิจกรรมท่ีตองทําตอไป

๙๓สุทัศน รัตนเก้ือกังวาน,การบริหารโครงการ : เคร่ืองมือและเทคนิคในการบริหารโครงการ ,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หนา ๑๗ – ๒๙.

เริ่มตน วางแผน

ควบคุม ดําเนินงาน

ปดงาน
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โครงการสวนใหญจะเริ่มจากกระบวนการเริ่มตน  แตโครงการบางประเภทไมสามารถเริ่มตน
โครงการอยางเปนทางการไดในทันทีจําเปนตองมีกิจกรรมการดําเนินงานบางประการกอนเพ่ือเตรียม
ความพรอมและคนหารายละเอียดตางๆ  ในโครงการใหไดมากท่ีสุดกอนเริ่มดําเนินโครงการ

กรณีตัวอยาง  โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน  จะตองทําการกําหนดความตองการ
วิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ  จัดทําแผนการดําเนินการเบื้องตน  ใหเสร็จสมบูรณกอนเริ่มตน
โครงการอยางเปนทางการ  โครงการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑใหม  มีการเริ่มตนโครงการอยางไมเปน
ทางการไดระยะเวลาหนึ่งจนกระท่ังผลิตภัณฑเปนท่ีรูจักแลวจึงเริ่มเปดโครงการอยางเปนทางการ
เปนตน

หลักในการเลือกโครงการ เพ่ือทําการเริ่มตนดําเนินโครงการประกอบดวย
๑) โครงการท่ีเปนจริงได (Realism) หมายถึง  การพิจารณาหลักความเปนจริงใน

ดานการผลิต  การตลาด  การเงินและความสามารถของบุคลากรท่ีจะทํางานตามโครงการนั้นได
ตลอดจนมีความสามารถในการสรางกําไรได

๒) ขีดความสามารถ (Capability) หมายถึง  การพิจารณาความสามารถของ
โครงการในดานตางๆ  เชน เงินทุน  ความสามารถของพนักงาน  ความสามารถในการบริหารเวลา
ความสามารถในการขจัดปญหาและอุปสรรคท้ังภายในและภายนอกของโครงการ  เชน  การนัดหยุด
พนักงาน  การเปลี่ยนแปลงดานอัตราดอกเบี้ย  การพิจารณาความเสี่ยง  ปญหาของโครงการ  เปนตน

๓) มีความยืดหยุน (Flexibility) หมายถึง  โครงการตองสามารถปรับเปลี่ยนสิ่งตางๆ
ไดเม่ือสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป  เชน  การเปลี่ยนแปลงดานกฎหมาย  ความกาวหนาทางดาน
เทคโนโลยี  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคขององคกร  เปนตน

๔) งายตอการใช (Ease  of  Use) หมายถึง  โครงการแตละโครงการนั้นตองงายตอ
การใช  กลาวคือ  ใชเวลาไมยาวนานเกินไป  งายตอความเขาใจ  งายตอการปฏิบัติและงายตอการ
ตีความ

๕) ตนทุน (Cost) หมายถึง  แตละโครงการนั้นจะตองสามารถรวบรวมขอมูลท่ี
เก่ียวของกับตนทุนท้ังหมดและผลประโยชนท่ีเกิดจากตนทุน  ท้ังนี้ตองใชเกณฑการวิเคราะหทาง
การเงิน  โดยศึกษาถึง  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน  ระยะเวลาคืนทุนและการวิเคราะห
ผลประโยชนตนทุน

๑) สามารถทําใหบรรลุวัตถุประสงคได (Objective  Accomplishment) หมายถึง
โครงการท่ีเลือกนั้นตองสามารถบรรลุวัตถุประสงคท้ังในดานเชิงปริมาณ (Quantitative) และคุณภาพ
(Qualitative)

๒) การตัดสินใจของผูเชี่ยวชาญ (Expert  Judgment) หมายถึง  การใชความรู
ความชํานาญของผูเชี่ยวชาญในการตัดสินหรือประเมินสิ่งท่ีไดรับเขามาในกระบวนการ  โดยผูเชี่ยวชาญ
ดังกลาวจะสามารถหาไดจากหลายๆ แหลง  คือ จากหนวยงานอ่ืน ๆ ในองคกร  ท่ีปรึกษา  ผูมีสวนได
เสียกับโครงการรวมไปถึงลูกคา  กลุมผูเชี่ยวชาญและชางเทคนิค  กลุมอุตสาหกรรม

เหตุปจจัยท่ีทําใหเกิดโครงการ มีดังตอไปนี้
๑) ความตองการของตลาด (Market  Demand) ควรทําการศึกษาความตองการ

ของตลาดเพ่ือประโยชนในการคัดเลือก  และการริเริ่มโครงการ  ขอมูลอุปสงคของผูบริโภคท้ังหมด



๕๐

ขอมูลความตองการของผูบริโภค  ขอมูลราคาการเสนอขาย  และราคาการดําเนินการ  เปนขอมูล
การตลาดท่ีจําเปนสําหรับผูบริหารโครงการ  ในกรณีความตองการของตลาดอยูในระดับสูงมากจนเกิด
ความขาดแคลนข้ึน  ปญหาเหลานี้จะกลายเปนโอกาสสําคัญในการริเริ่มจัดตั้งโครงการเพ่ือตอบสนอง
ความตองการของตลาดดังกลาว

๒) ความตองการทางธุรกิจ (Business  Demand) ทําใหเกิดโครงการตางๆ  ข้ึนมา
เพ่ือพัฒนาศักยภาพการแขงขัน  และเพ่ิมผลกําไร  แมวาจะตองแบกรับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนใน
โครงการ  เชน  การไมไดผลกําไรตามท่ีตองการ  การทําโครงการท่ีเกิดจากความตองการ  การทํา
โครงการท่ีเกิดจากความตองการทางธุรกิจควรตองคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม  และมีจริยธรรม
ทางธุรกิจ  ผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดการโครงการจึงตองทุมเทเวลา  ความพยายามเพ่ือให
โครงการประสบผลสําเร็จ  ท้ังดานประสิทธิผล (Effectiveness) และประสิทธิภาพ (Efficiency)

๓) ขอเรียกรองของลูกคา (Customer  Request) ขอมูลท่ีแสดงขอเรียกรองของ
ลูกคาท่ีสวนใหญจะเกิดข้ึนในสินคาและบริการเฉพาะเจาะจงในแตละกลุมลูกคาแตกตางกันไป  การ
ตอบสนองตอขอเรียกรองของลูกคาเปนสวนหนึ่งของการบริหารความสัมพันธระหวางผูประกอบการกับ
ลูกคาใหเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด  จากเหตุผลดังกลาวนําไปสูการจัดตั้งโครงการโดยมุงเนนใหเกิดการ
พัฒนาหรือการคิดคนสิ่งใหม ๆทดแทนชดเชยขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน

๔) ความกาวหนาทางเทคโนโลยี (Technology  Development) เปนโอกาสสําคัญ
อยางยิ่งในการริเริ่มโครงการใหมๆ  ท่ีเต็มไปดวยนวัตกรรมนําสมัย  และเปนการพัฒนาโครงการท่ีกําลัง
ดําเนินอยูใหมีประสิทธิภาพในการดําเนินการมากข้ึน  โดยการประยุกตเอาเทคโนโลยีใหมๆ  มาใชเปน
เครื่องมือในการจัดการโครงการโดยเฉพาะโครงการท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยี

๕) ความตองการทางกฎหมาย (Law  Demand) นับเปนขอจํากัดท่ีสําคัญประการ
หนึ่งโดยเฉพาะอยางยิ่งในโครงการท่ีมีความเก่ียวของกับสังคมและสิ่งแวดลอม  การทํางานแบบ
โครงการจึงเหมาะสมในการท่ีจะสรางผลลัพธใหสอดคลองกับกฎหมาย เพ่ือสนับสนุนสงเสริมใหการ
ดําเนินการท่ีมีอยูกอนแลวใหสามารถดําเนินตอไปไดอยางตอเนื่อง  จึงเปนจุดริเริ่มใหเกิดโครงการตางๆ
ข้ึนมาดวยเชนกัน

๖) ความตองการทางสังคม (Social  Demand) เปนความตองการของมนุษยในการ
ท่ีจะติดตอกับบุคคลอ่ืน  เปนความสัมพันธระหวางบุคคล  ชวยทําใหมนุษยอยูในสังคมอยางมี
ความหมาย เชน  การมีเพ่ือน  การเปนผูรับบริการ  การเปนผูใหบริการ  การเปนผูนํา  การเปนผูตาม
อันเปนทักษะของสมาชิกสังคมท่ีตองเรียนรู  ซึ่งจะเกิดข้ึนในมนุษยทุกคนไมประการใดก็ประการหนึ่ง
เพ่ือตอบสนองความตองการดังกลาวท้ังทางตรงและทางออม  จึงเปนท่ีมาของโครงการตางๆ มากมาย

๒. กระบวนการวางแผน (Planning  Process)
การวางแผนโครงการ  คือ  การกําหนดแผนงานการดําเนินงานท้ังหมดของโครงการเพ่ือให

บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการโดยมีการใชทรัพยากรในโครงการอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุดแผนของโครงการ (Project  Plan) จัดเปนเอกสารทางการท่ีใชในการจัดการ
โครงการ  ดังนั้นแผนของโครงการควรจะมีการเตรียมพรอมท่ีจะเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาเพ่ือการ



๕๑

ปรับปรุงแกไขและเพ่ือการวางแผนการดําเนินงานอ่ืน ๆ ตอไป  แผนโครงการท่ีดีนํามาซึ่งผลการ
ดําเนินงานท่ีดีตามไปดวย๙๔

ข้ันตอนการวางแผนโครงการ มีดังนี้
๑) การกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค เปนหนึ่งในปจจัยท่ีจะสงผลใหเกิดความสําเร็จ

ไมวาในการดําเนินโครงการประเภทใด  การกําหนดเปาหมายทําใหมีทิศทางในการทํางาน  เพ่ือให
สําเร็จและไดในสิ่งท่ีตองการ  ดังนั้นการกําหนดเปาหมายจึงมีความสําคัญตอการจัดการโครงการ

๒) การรวบรวมขอมูล เปนสิ่งท่ีจําเปนสําหรับโครงการ  เพราะการรูรายละเอียดเก่ียวกับ
โครงการเปนอยางดีจะชวยใหการวางแผนโครงการเปนไปไดดวยดี  ขอมูลท่ีเก่ียวกับโครงการ  ไดแก
ปจจัยหรือองคประกอบสําคัญ  ท่ีจะทําใหโครงการบรรลุวัตถุประสงค  หนวยงานหรือบุคคลท่ีเก่ียวของ
สัมพันธกับโครงการ  คาใชจายในโครงการตามแตละกิจกรรมการดําเนินงาน  เปนตน

๓) การจัดทําโครงสรางการจําแนกงาน เปนการนําเอางานท่ีมีอยูในกิจกรรมมาแยกแยะเปน
หมวดหมูเพ่ือสะดวกในการบริหารจัดการ  และการติดตามประเมินผล  โครงสรางการจําแนกงานจะ
ชวยใหสามารถวางแผนการใชทรัพยากรและคาใชจายในโครงการไดเปนอยางดี

๔) การระบุหนาท่ีความรับผิดชอบ คือ  วิธีการท่ีผูบริหารกําหนดอํานาจหนาท่ี  และความ
รับผิดชอบใหแกผูใตบังคับบัญชาถัดไป  ตามความเหมาะสมของแตละงานในแตละบุคคล  เปนไปตาม
หลักการมอบหมายงานดังตอไปนี้

 สรางพันธะสัญญาหรือภาวะผูกพันระหวางผูบังคับบัญชากับผู ใตบังคับบัญชา
กลาวคือผูบังคับบัญชาควรมีภาระผูกพันกับงานท่ีมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา  สวนผูใตบังคับบัญชา
ก็ควรท่ีจะตองมีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย

 มอบหมายงานควรกําหนดวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับอยางชัดเจน
 กําหนดหนาท่ีในแตละงานอยางชัดเจน  ไมควรมอบหมายงานใหผูใตบังคับบัญชา

ครั้งละมากๆ
๑) การจัดทําตารางเวลาการดําเนินงาน เปนการรวบรวมเอาแผนการเริ่มโครงการและวันท่ี

คาดวาจะเสร็จในแตละกิจกรรม  โดยท่ัวไปนิยมใชการวิเคราะหโครงขายท่ีเรียกวา PERT/CPM ท่ีมี
การเพ่ิมวันท่ีดําเนินการลงไปดวย  หรือใชแผนภูมิแทงท่ีเรียกอีกอยางวา  แผนภูมิแกนท (Gantt
Chart) โดยมีแสดงอยูในรูปแบบตารางเวลาหลัก  ไมมีรายละเอียดการดําเนินงาน  หรือแสดง
ตารางเวลาหลักพรอมท้ังรายละเอียดของการดําเนินกิจกรรมตางๆ  ณ  เวลานั้นไดอีกดวย

๒) การจัดสรรบุคลากรและทรัพยากรของโครงการ เบื้องตนคือการจัดทําโครงสรางองคกร
เพ่ือแสดงใหเห็นถึงระดับการบังคับบัญชาในแตละกลุมงานและงายตอการสื่อสารภายในโครงการทําให
เกิดการจัดตั้งทีมงานตอไป  โดยจะตองระบุถึงบุคคลท่ีตองการในโครงการ  ทักษะเฉพาะของบุคลากร
การฝกอบรม  การสรรหา  ขอจํากัดดานกฎหมาย  หรือนโยบายและความตองการอ่ืน ๆ ดวย  ในสวน
ของทรัพยากรท่ีใชในการจัดการโครงการข้ันพ้ืนฐานมี ๒ ประการ  คือ  งบประมาณ  และเงินทุน
หมุนเวียนซึ่งจะตองออกแบบใหครอบคลุมความตองการทรัพยากรเฉพาะท่ีตองการ  เชน  เครื่องจักร

๙๔พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร., การจัดการโครงการขั้นสูง, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙), หนา ๖๕.



๕๒

อุปกรณ  การทดสอบ  การใชหองทดลอง  หรือการกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวก  และวัสดุพิเศษ
อ่ืน ๆ

๓) การกําหนดแนวทางการประสานงาน โดยการจัดทําแผนการติดตอสื่อสารในโครงการโดย
เริ่มตนท่ีการวิเคราะหผูมีสวนไดเสีย  และขอมูลท่ีจําเปนของผูมีสวนไดสวนเสีย  โดยตองถูกวิเคราะห
อยางละเอียด  เพ่ือหลีกเลี่ยงความสิ้นเปลืองอันเนื่องมาจากความไมมีสาระของขอมูล  แผนการบริหาร
การสื่อสาร คือ  เอกสารตางๆ  ท่ีไดจากการรวบรวมขอมูลท่ีทันสถานการณและสามารถแกปญหาตางๆ
กอนหนานี้ได  โดยมีโครงสรางการจัดสงขอมูล  ประกอบดวย  รายงานสถานะ  ขอมูล  ตารางเวลา
เอกสารทางเทคนิค  เปนตน  ใหกับผูมีสวนไดสวนเสียและสอดคลองกับโครงสรางขององคกร  ซึ่ง
เอกสารตางๆ  เหลานี้จะตองเต็มไปดวยรายละเอียด  รูปแบบ  และสาระท่ีมีประโยชนตอโครงการ

๔) การวางแผนควบคุมและติดตาม เปนภารกิจท่ีตองเกิดข้ึนกับทุกกิจกรรมในโครงการซึ่ง
แบงได ๒ ลักษณะคือ  การติดตามงาน  และการแกไขปรับปรุงงาน  วาการใชทรัพยากรเปนไปตาม
แผนหรือไมการดําเนินงานเปนไปตามกระบวนท่ีกําหนดไวหรือไม  ผลงานเปนไปตามเปาหมายหรือไม
ผลลัพธท่ีไดสําเร็จเสร็จสมบูรณหรือไม  เปนตน

การวางแผนควบคุมภายใน  มีขอพิจารณา  ดังตอไปนี้
 การควบคุมปจจัยการทํางาน
 การควบคุมกระบวนการ
 การควบคุมผลงาน
การวางแผนควบคุมภายนอก  มีขอพิจารณา  ดังตอไปนี้
 การควบคุมผลลัพธ
 การควบคุมผลกระทบ
 การควบคุมสภาพแวดลอม

๕) การกําหนดแผนหรือวิธีประเมินโครงการ เปนกระบวนการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
อยางเปนระบบเพ่ือสรุปผลวาโครงการนั้น ๆ  ไดบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมาย  และมีประสิทธิภาพ
เพียงใดแผนการประเมินโครงการจะระบุวิธีการประเมินโครงการท่ีใช ซึ่งจะแบงออกเปน ๔ รูปแบบ
ไดแก  การประเมินโครงการกอนดําเนินการ  การประเมินโครงการระหวางการดําเนินการ  การ
ประเมินโครงการเม่ือสิ้นสุดโครงการ  และการประเมินประสิทธิภาพการประเมินโครงการอยางมีระบบ
โดยการประเมินโครงการดังกลาวยอมจะมีสวนชวยใหผูบริหารโครงการไดตระหนักถึงคุณภาพของ
โครงการท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือท่ีจะสามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงโครงการใหมีความถูกตองเหมาะสม
และสงผลใหโครงการนั้นดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ  บรรลุถึงเปาประสงคท่ีกําหนดไวทุกประการ

๓. กระบวนการดําเนินงาน (Executing  Processes)
การดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนโครงการท่ีกําหนดไวเปนเรื่องยากเพราะการทํางาน

ลักษณะโครงการเต็มไปดวยการเปลี่ยนแปลงและไดรับอิทธิพลจากปจจัยหลายประการในระหวางการ
ดําเนินงานดังนั้นผูบริหารโครงการจึงควรมีทักษะในการบริหารข้ันพ้ืนฐาน  เชน ความเปนผูนํา  การ
ติดตอสื่อสาร  การเจรจา  เปนตน  และทีมงานในโครงการตองมีความรูและทักษะเก่ียวกับผลท่ีไดจาก
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การทําโครงการเพ่ือท่ีจะสามารถแกไขปรับปรุงการทํางานไดทันทวงทีในกรณีท่ีผลลัพธท่ีไดไมเปนไป
ตามแผนโครงการ

ลักษณะการดําเนินโครงการท่ีดี เปนดังนี้
๑) เปนไปตามแผนของโครงการ  คือ  ดําเนินการภายใตเวลา  ตนทุน  ทรัพยากร  ขอบเขต

และคุณภาพตามแผนท่ีกําหนดไว
๒) มีความชัดเจน  คือ  สามารถติดตามตรวจสอบความคืบหนา  หรือความสําเร็จเสร็จสิ้นในแต

ละกิจกรรมไดตลอดเวลา
๓) ผูปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  คือ  ดําเนินงานภายใตปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนโดย

สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดเปนอยางดี  สามารถดําเนินโครงการไดสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค
และเปาหมาย

๔) มีการบริหารจัดการท่ีดี  คือ  ผูบริหารโครงการมีความรูความสามารถและทักษะในการ
บริหารงานโครงการประกอบกับสมาชิกในโครงการมีทักษะในการดําเนินงานในสวนท่ีไดรับมอบหมาย
ไดเปนอยางดี  ทําใหทุกอยางทํางานอยางเปนระบบตลอดวงจรชีวิตของโครงการจนกระท่ังเสร็จสิ้น
โครงการ

๕) มีความพรอมของปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน  คือ ความลงตัวของการพยายามทําทุก
อยางใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว  โดยเฉพาะในสวนงานจัดซื้อจัดหาท่ีจะเปนผูรับผิดชอบโดยตรงใน
การจัดเตรียมทรัพยากร  ตลอดจนสิ่งตางๆ  ท่ีจําเปนตองใชในโครงการ

๔. กระบวนการควบคุม (Controlling  Process)
กระบวนการควบคุมโครงการ  หมายถึง การติดตามการทํางานในทุกการดําเนินงานโครงการ

ตั้งแตโครงการเริ่มตนจนกระท่ังสิ้นสุดโครงการ  ทําใหทราบวาการทํางานเปนไปตามแผนของโครงการ
หรือไมการควบคุมโครงการจะตองสอดคลองกับการดําเนินงานแตละชนิดเพราะการควบคุมท่ีมาก
เกินไปอาจทําใหเปนอุปสรรคในการดําเนินงานบางอยางและอาจสงผลกระทบตองบประมาณในการ
ดําเนินงานนั้นดวยอันเนื่องมาจากโครงการเสร็จลาชากวากําหนดนั่นเอง  เพราะไดใชเวลาไปกับการ
ควบคุมตรวจสอบท่ีมากเกินไป

การควบคุมการดําเนินงานในการจัดการโครงการ  ประกอบดวย
๑) การควบคุมการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงของโครงการ  เก่ียวเนื่องกับการพิจารณาถึงการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนนั้นใหกลับสูสภาวะปกติเพ่ือดําเนิน
โครงการตอไปหรือสรางแนวทางของโครงการข้ึนใหม  โดยยึดหลักการของการวัดคุณภาพ

๒) การควบคุมการเปลี่ยนแปลงขอบเขต  จะพิจารณาถึงอิทธิพลของปจจัยท่ีทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือใหแนใจวาการเปลี่ยนแปลงนั้นเปนท่ีตกลงกันไวแลว  และพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
ขอบเขตท่ีเกิดข้ึนแลวเทานั้น  จากนั้นก็จะดําเนินการจัดการการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนถามันเกิดข้ึนจริง
การควบคุมการเปลี่ยนแปลงขอบเขตตองดําเนินการรวมกันกับกระบวนการอ่ืน ๆ เชน  การควบคุม
ตารางเวลา  การควบคุมตนทุน  การควบคุมคุณภาพ

๓) การควบคุมตารางเวลา  ตองมีระบบงานเอกสาร  ระบบติดตามและระดับการ
เปลี่ยนแปลง  ท่ีสําคัญนอกจากนี้การควบคุมตารางจะเก่ียวของกับปจจัยท่ีมีผลเก่ียวของในการ
เปลี่ยนแปลงตารางเพ่ือใหแนใจวาการเปลี่ยนแปลงเปนท่ียอมรับเพ่ือการดําเนินการจัดการตอไป  สิ่งท่ี
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ขาดเสียมิได  คือ การวัดสมรรถนะ  ซึ่งเปนเทคนิคท่ีชวยในการประเมินความผันแปรท่ีเกิดข้ึน  สวน
สําคัญของการควบคุมตาราง  คือ  การตัดสินใจถาความผันแปรของตารางตองการการแกไข

๔) การควบคุมตนทุน  เปนการควบคุมการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับงบประมาณของโครงการ
เก่ียวของกับอิทธิพลของปจจัยท่ีจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากคาปกติ (Baseline) ของตนทุน
เพ่ือใหเกิดความเชื่อม่ันวาการเปลี่ยนแปลงเปนท่ียอมรับ  การติดตาสมรรถนะของตนทุน  เพ่ือใหเกิด
ความแนใจ  ปองกันความผิดพลาดแลวแจงใหผูมีสวนไดสวนเสียทราบเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง

๕) การควบคุมคุณภาพ  คือ  กิจกรรมและเทคนิคในระดับปฏิบัติการ  ซึ่งนํามาใชเพ่ือใหเกิด
ความสอดคลองกับขอกําหนดดานคุณภาพสามารถท่ีจะสรุปเปนข้ันตอนของกระบวนการควบคุม
คุณภาพไดดังนี้

 กําหนดมาตรฐาน  ลักษณะเฉพาะทางคุณภาพ
 การตรวจสอบ  และ/หรือ  การทดสอบผลการผลิต/การปฏิบัติงาน
 การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติกับขอกําหนดทางคุณภาพเพ่ือคนหาสิ่งท่ีไมเปนไปตาม

ขอกําหนด
 การปฏิบัติการแกไขท่ีสาเหตุของปญหา
๖) การควบคุมความเสี่ยง  โดยใชแผนการบริหารความเสี่ยง  คนหาวิธีการปองกันความเสี่ยง

เปรียบเทียบความแปรปรวนและคนหาสาเหตุท่ีมาของความแปรปรวน  การประเมินผลท่ีเกิดข้ึนของ
ความเสี่ยงการระบุและจัดทําเอกสารรายงานความเสี่ยง  รวมท้ังใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงตอไป

๕. กระบวนการปดงาน (Closing  Processes)
การเสร็จสิ้นโครงการ  คือ  การยุติ  ยกเลิก  สิ้นสุด  การดําเนินโครงการโดยมีข้ันตอนการปด

โครงการเปนไปตามลําดับ  ดังนี้  คือเริ่มจากการตรวจเช็คผลการดําเนินงานตามขอกําหนดงานแลว
เสร็จประชุมเพ่ือสรุปและปดกิจกรรมการดําเนินงาน  ยอมรับการสงมอบงาน  จัดทํารายงานปด
โครงการ  ประเมินผลโครงการ  โครงการเสร็จสมบูรณและสุดทายคือสงมอบโครงการ  ข้ันตอนการสง
มอบโครงการมักพบโครงการกอสราง

การเสร็จสิ้นโครงการเปนไปตามหลักเกณฑตอไปนี้  ไมกรณีใดก็กรณีหนึ่ง
๑) การเสร็จสิ้นโครงการตามปกติตามแผนโครงการ  ผลลัพธท่ีไดจากการดําเนินโครงการ

เสร็จสมบูรณเปนไปตามแผนโครงการวางไว
๒) การเสร็จสิ้นโครงการเม่ือโครงการลาชากวากําหนด  กรณีท่ีผูบริหารโครงการยอมรับการ

วาโครงการนั้น ๆ ไมสามารถจะเสร็จสิ้นไดแมวาจะยืดเวลาออกไปสักเพียงใดก็ตามจําเปนตองยุติ
โครงการไวแตเพียงเทานี้  เปนอันลมเลกิโครงการ

๓) การเสร็จสิ้นโครงการเม่ือผิดสัญญา  กลาวคือ  ดําเนินการไมตรงตามสัญญาท่ีกําหนดไวท้ัง
ในแงของงบประมาณ  ระยะเวลา  คุณภาพของผลการดําเนินงาน

๔) การสิ้นสุดโครงการเดิมเพ่ือปดโครงการใหม  มักเกิดกับโครงการท่ีเนนความพึงพอใจของ
ลูกคา  เพราะจะตองมีการริเริ่มโครงการใหม ๆ  ข้ึนมาอยางตอเนื่อง  ตอบสนองความพึงพอใจดังกลาว

การบริหารโครงการ เปนนวัตกรรมทางการบริหารท่ีมีการพัฒนาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
เปนเครื่องมือของการบริหารท่ีชวยทําใหองคการในทุกระดับ ทุกสาขา ท้ังในภาครัฐและเอกชนมีความ
เจริญกาวหนา มีลักษณะเปนกระบวนการ (Process) หรือวงจร (Cycle) ชวยทําใหภารกิจขององคการ
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บรรลุเปาหมาย (Goals) โดยใชทรัพยากรอยางคุมคา (Cost) ภายใตเวลาท่ีกําหนด (Time) ปจจุบันเปน
งานท่ีทาทาย มีการพัฒนาจัดทําเปนโปรแกรมสําเร็จ (Software)มาใชพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
โครงการและพัฒนาเปนสถาบัน (Project Management Institution) เพ่ือพัฒนาวิชาชีพการบริหาร
โครงการ๙๕ หนวยศึกษานิเทศกกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ระบุไววา การบริหารโครงการ
หมายถึง กระบวนการดําเนินงานโครงการใหบรรลุวัตถุประสงค ท่ีกําหนดไว ซึ่งประกอบดวย
องคประกอบท่ีสัมพันธตอเนื่องกัน ๓ ประการ คือ การวางแผน  การปฏิบัติตามแผนและการ
ประเมินผลจากกระบวนการบริหารโครงการนี้ชี้ใหเห็นวา  การบริหารโครงการจะเริ่มตนดวย การ
วางแผนโครงการ  แลวนําโครงการไปปฏิบัติหรือดําเนินงาน แลวจบลงดวยการประเมินโครงการถาผล
การประเมินชี้บงวา  การดําเนินงาน แลวจบลงดวยการประเมินโครงการ ถาผลการประเมินชี้บงวา การ
ดําเนินงานไดรับความสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการก็ถือวาวงจรการบริหาร โครงการก็จบเพียง
เทานี้แตถาผลการประเมินแสดงวาผลไมบรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงคก็ตองมีการปรับปรุงแผน
(Re-Planning)แลวดําเนินการตอไปตามแนววงจรเดิมจนกวาจะบรรลุถึงความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ี
กําหนดไว๙๖ สวน Somchai Khumpool ใหความหมายไววา การบริหารโครงการ คือ การบริหาร
จัดการ การใชทรัพยากรตางๆ  ท่ีมีอยูอยางเหมาะสมและสมบูรณท่ีสุดเพ่ือให การดําเนินโครงการบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีตั้งไวหรือเราอาจกลาวไดวา  การบริหารโครงการเปนการดําเนินการ เพ่ือใหโครงการท่ี
เราไดสรางข้ึนมาดําเนิน ไปดวยความเรียบรอยตามแผนงานท่ีวางไว๙๗ สวนวันชัย ปานจันทรกลาววา
การบริหารโครงการ (Project Management) เปนศิลปะของการจัดการอยางหนึ่งท่ีมีความจําเปน
อยางยิ่งในการจัดการโครงการท้ังนี้เนื่องจากงานโครงการเปนงานท่ีตองมีการ“จัดการ”ทรัพยากรท่ีมีอยู
อยางจํากัดไดแกทรัพยากรบุคคล ตนทุนหรือคาใชจายและเวลา มาดําเนินการเพ่ือท่ีจะทําใหโครงการ
สามารถดําเนินการไดตามวัตถุประสงคของโครงการตลอดจนผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย๙๘

สรุปไดวา การบริหารโครงการมีหัวใจสําคัญคือการบริหารความสัมพันธระหวาง เวลา ราคา
และคุณภาพ ในทรัพยากรท่ีกําหนดเพ่ือใหไดเปาหมายตามตองการขององคกรนั้นๆ นอกจากองคประกอบ
ความสัมพันธจะตองเก่ียวเนื่องเนื่องดวยการบริหารโครงการอยางนอย ๓ ประการ ไดแก การวางแผน
โครงการ  การดําเนินงาน และการประเมินโครงการ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ในการปฏิบัติหนาท่ีในการใชทรัพยากร
อยางคุมคาท่ีสุดและเปนประโยชนตอนักเรียนนักศึษามากท่ีสุด การดําเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน มีความคาดหวังวาจะเปนโครงการ ท่ีสรางคุณประโยชนตอสังคม  โดยตองการใชโครงการนี้
ใหเขาไปมีสวนผลักดันสรางความเปลี่ยนแปลง ท่ีดีให เกิดข้ึนในสังคมไทย ดวยการเชื่อมโยง

๙๕ยาเบ็น เรืองจรูญศรี, แนวคิดหลักการของการบริหารโครงการ, [ออนไลน], แหลงขอมูล :
http://www.kroobannok.com/blog/21394, [๒๖ มี.ค.๒๕๕๙].

๙๖หนวยศึกษานิเทศกกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, แนวคิดเกี่ยวกับโครงการ, [ออนไลน],
แหลงขอมูล : http://www.phiriya.com/words/admin/admin005.pdf [๒๖ มี.ค.๒๕๕๙].

๙๗Somchai Khumpool, การบริหารโครงการ, [ออนไลน], แหลงขอมูล : HTTP://WWW.
NORTHBKK.ac.th/ps/knowledge/3.pdf, [๒๖ มี.ค.๒๕๕๙].

๙๘วันชัย ปานจันทร, “การบริหารโครงการ : แนวทางสําหรับการปฏิบัติงานโครงการ”, วารสารการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย, ปท่ี ๒, ฉบับท่ี ๒, (๒๕๔๙) : ๑๙๘.



๕๖

ความสัมพันธระหวางบาน วัด โรงเรียน มีพระท่ีจะนําหลักธรรมคําสอนผานกระบวนการเรียนรูในการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาท่ัวประเทศ ซึ่งประโยชนสูงสุดท่ีจะไดรับ คือ
ผูเรียนจะไดรับการปลูกฝงในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมจากพระภิกษุสงฆโดยตรง
ตารางท่ี ๒.๖ แสดงสรุปแนวคิดเก่ียวกับการบริหารโครงการ

นักวิชาการ/แหลงขอมูล แนวคิดหลัก

ชูเกียรติ  ลีสุวรรณ, รศ,
(๒๕๔๕, หนา ๔).

การเตรียมการ การเลือก การออกแบบ การตัดสินใจในการ
กําหนดวัตถุประสงคและกิจกรรมท่ีสัมพันธเก่ียวเนื่องกันเพ่ือให
บรรลุวัตถุประสงคนั้น ๆ ในอนาคตโครงการเปนการเตรียมการ
เลือก กําหนด ออกแบบและตัดสินใจ เพ่ืออนาคตโดยเริ่มจาก
การกําหนด หรือเลือก หรือตัดสินใจเก่ียวกับวัตถุประสงค

วราภรณ จิรชีพพัฒนา, ผศ.ดร.
(๒๕๕๑, หนา ๒).

สวนประกอบท่ีสําคัญของโครงการ ไดแก๑) สวนท่ีเปน
จุดหมายปลายทาง ends หรือวัตถุประสงคของโครงการและ
๒) สวนท่ีเปนวิถีทาง means หรือกิจกรรมท่ีจะชวยใหบรรลุ
วัตถุประสงคของโครงการ

เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี,
(๒๕๔๒, หนา ๗๙).

งาน หรือสวนหนึ่งของงานท่ีตองกระทําใหสําเร็จตามเปาหมาย
ภายในระยะเวลาและวงเงินงบประมาณท่ีกําหนดไวโดยให
สอดคลองกับขอกําหนดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของดวย

สมคิด พรมจุย,
(๒๕๕๐, หนา ๒๓).

โครงการเปนหนวยของแผนงานหรือกลุมของกิจกรรมท่ีมี
ความสัมพันธเก่ียวของกัน เพ่ือการบรรลุจุดมุงหมายท่ีกําหนด
ไว มีลักษณะเดนชัด มีระยะเริ่มตนและสิ้นสุดท่ีแนนอน และ
มักจะเปนงานพิเศษท่ีตางไปจากงานประจํา โครงการจะ
ประกอบดวย งานและกิจกรรม

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร.,
(๒๕๕๙, หนา ๑๐).

๑. ลดความเสี่ยงจากโครงการ
๒. ชวยใหการดําเนินงานโครงการเปนไปตามแผนท่ีวางไว
๓. ทําใหเกิดความเชื่อม่ันวาทุกกิจกรรมดําเนินไปตามทิศทางท่ี
กําหนดไว
๔. ทําใหเกิดระบบการประสานงานและความรวมมือ
๕. ชวยใหสามารถปรับแผนหรือแกปญหาไดทันทวงที
๖. ทําใหทราบผลการดําเนินงานโครงการวาประสบผลสําเร็จ
มากนอยเพียงใด

วันชัย ปานจันทร,
(๒๕๔๙,หนา ๑๙๘).

ศิลปะของการจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํา กัดไดแก
ทรัพยากรบุคคล ตนทุนหรือคาใชจายและเวลา

หนวยศึกษานิ เทศกกรมสามัญ
ศึกษา  กระทรวง ศึกษาธิ ก าร ,
(ออนไลน),[๒๖ มี.ค.๒๕๕๙].

องคประกอบท่ีสัมพันธตอเนื่องกัน ๓ ประการ คือ การ
วางแผน  การปฏิบัติตามแผนและการประเ มินผลจาก
กระบวนการบริหารโครงการ



๕๗

ข้ันตอนการบริหารโครงการ
การบริหารโครงการ เปนสหวิทยาการท่ีตองอาศัยองคความรูเก่ียวกับการวางแผน การจัด

โครงสรางองคการ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย การควบคุม และการประเมินผล เพ่ือกําหนด
กิจกรรมตางๆ ของโครงการใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว โดยใชทรัพยากรท่ีมีอยูจํากัด ท้ัง
ทรัพยากรบุคคลและอุปกรณ เครื่องมือ รวมท้ังสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ใหเหมาะสม โดยมี
จุดประสงคสําคัญ คือ การดําเนินงานใหเสร็จสมบูรณตามท่ีกําหนดไว โดยผูจัดทําโครงการจะตองมี
ความรูความเขาใจ เก่ียวกับวัตถุประสงคของโครงการ วงจรชีวิตของโครงการ ความเปนเอกภาพของ
โครงการ การพ่ึงพากันระหวางโครงการและหนวยงานในโครงการ ซึ่งอาจเกิดข้ึนไดตลอดเวลา การ
บริหารโครงการเปนลักษณะเฉพาะกิจ ท่ีมีระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุด

สวนข้ันตอนของการบริหารโครงการบางทานก็กลาวไว ๓, ๕ และ ๘ ข้ันตอน๙๙

ซึ่งไดเปรียบเทียบตารางไวดังนี้

ตารางท่ี ๒.๗ แสดงตารางการเปรียบเทียบแสดงข้ันตอนการบริหารโครงการ

๓ ข้ันตอน ๕ ข้ันตอน ๘ ข้ันตอน

๑) ข้ันการวางแผนโครงการ

๒) ข้ันการดําเนินงานตาม
โครงการ
๓ ) ข้ั น ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลโครงการ

๑) ข้ันการศึกษาและกําหนด
โครงการ
๒) ข้ันการจัดเตรียมโครงการ
๓) ข้ันการประเมินและอนุมัติ
โครงการ
๔) ข้ันการดําเนินงานและ
ติดตาม โครงการ
๕ ) ข้ั น ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลการประเมินผล
โครงการ

๑) ข้ันกําหนดหลักการ
๒) ข้ันกําหนดโครงการ
๓) ข้ันการวิเคราะหและประเมิน
โครงการ
๔) ข้ันอนุมัติโครงการ
๕) ข้ันการปฏิบัติงาน
๖) ข้ันติดตามและรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน
๗ ) ข้ั น เปลี่ ยน เป น ง านบริ หา ร
ตามปกติ
๘) ข้ันการประเมินผลโครงการ

๙๙อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ, “การจัดทําและการดําเนินโครงการท่ีดี”,อางใน, วันชัย ปานจันทร, การ
บริหารโครงการ : แนวทางสําหรับการปฏิบัติงานโครงการ, หนา ๒๐๘.



๕๘

อยางไรก็ตามในข้ันตอนท่ีกลาวมายอมมีกลไกการกําหนดกระบวนเดียวกันซึ่งไดเสนอ
กระบวนการความสัมพันธเชิงเหตุผล๑๐๐ ดังภาพตอไปนี้

แผนภาพท่ี ๒.๓ : แสดงกระบวนการความสัมพันธเชิงเหตุผลของการจัดทําโครงการ
จากตารางและกระบวนการเชิงความสัมพันธท่ีแสดงไวนั้น จะประกอบดวย ๓

ข้ันตอน ๕ ข้ันตอน และ ๘ ข้ันตอน ซึ่งผูวิจัยจะศึกษาไวเฉพาะเพียง ๕ ข้ันตอนเทานั้นเพราะเห็นวามี
ความชัดเจนและนักวิชาการสวนใหจะกลาวไวเพียง ๕ ข้ันตอนเปนสวนใหญ ไดแก

๑) การกําหนดโครงการ
การกําหนดโครงการเปนข้ันตอนท่ีผูบริหารโครงการจะตองประเมินขนาดขอบเขต

วัตถุประสงคของโครงการอยางชัดเจนเพ่ือจัดคนท่ีเหมาะสมและทรัพยากรท่ีจําเปนใหสามารถ
ตอบสนองตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวและสรางระเบียบปฏิบัติในการดําเนินกิจกรรมซึ่งประกอบไปดวย

๑.๑ การสรางทีมงานในการเริ่มตนโครงการ เปนการกําหนดสมาชิกสําหรับ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ และกําหนดหนาท่ีตําแหนงของสมาชิกหรือทีมงาน

๑.๒ การสรางแผนเริ่มตนโครงการ เปนการกําหนดขอบเขตข้ันตอน เวลา
และเปาหมายของโครงการ โดยการวิเคราะหขอมูลท่ีมีอยูเพ่ือกําหนดงานท่ีจะตองทํารวมถึงระยะเวลาท่ี
ใชในแตละงานใหเหมาะสมสําหรับสมาชิกในทีมงาน

๑.๓ การสรางกระบวนการบริหาร โดยการกําหนดกฎระเบียบท่ีเปน
มาตรฐานสําหรับสมาชิกในทีมงาน

๑.๔ การจัดทําสมุดทําการโครงการ เปนการหาเครื่องมือท่ีจะมาใชในการ
บริหารโครงการนํามาจัดทําเปนเอกสารหรือจัดเก็บในแฟม โดยสมาชิกในทีมงานสามารถใชขอมูลใน
สมุดโครงการนี้รวมกันไดขอมูลในสมุดโครงการประกอบดวย ขอมูลท่ัวไปของโครงการ แผนเริ่มตน
โครงการ ขอบเขตและความเสี่ยงของโครงการ ตลอดจนระเบียบการบริหาร๑๐๑

๑๐๐พีรพร พรอมเทพ, “การวางแผนและบริหารโครงการ”[ออนไลน], แหลงขอมูล : HTTP://WWW.
PLAN.DOAE.GO.TH/WEBPLANNINGGP/RW222-24-0254.PDF, [๒๖ มี.ค.๒๕๕๙].

๑๐๑นนิดา  สรอยดอกสน, การบริหารโครงการสําหรับผูประกอบการ (Project Management for
Entrepreneurs), Executive Journal, (มมป : ๒๕๕๓), หนา ๑๐๑.
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ผูบริหารสวนใหญจะใหความสําคัญกับโครงการเพียง “เปนโครงการทํากับอะไรเพ่ืออะไร
งบประมาณเทาไหร สนองแผนการพัฒนายุทธศาสตรหรือนโยบายขอใด” แตไมสนใจจะวิเคราะหและ
ประเมินขอมูลท่ีจะนํามาสูการตัดสินใจวาควรดําเนินการโครงการนั้นหรือไมอยางไร เชน วิเคราะหความ
ตองการจําเปนของโครงการ ความสําคัญและความคุมคาในการท่ีจะจัดทําโครงการ หากเปนโครงการ
ตอเนื่องผูบริหารสวนใหญจะไมสนใจนําผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคและความตองการในการ
ดําเนินการโครงการของรอบปท่ีผานมาใชประกอบการติดสินใจหรือกลาวไดวาขาดการประเมินความ
ตองการจําเปน ความเหมาะสม และความเปนไปไดของแผนงานโครงการ รวมท้ังการไมประสานแผน
กับแผนงานโครงการอันอ่ืนจึงเกิดความซ้ําซอน๑๐๒

๒) การวางแผนโครงการ
การวางแผนโครงการ (อังกฤษ: Project planning) คือ ความพยายามท่ีจะคาดคะเน

เวลาและคาใชจาย ท่ีจะใชในการดําเนินงานโครงการใดโครงการหนึ่ง รวมท้ังผลประโยชนท่ีจะไดรับจาก
โครงการ จะรวมถึงข้ันตอนการทํางาน กิจกรรมท่ีจะตองทํา เวลาท่ีใชในแตละกิจกรรม รวมท้ัง
บุคคลากรท่ีเหมาะสมในแตละกิจกรรมดวย แตละโครงการควรจะวางแผนในรายละเอียดใหมาก กอนท่ี
จะเริ่มทํางานจริง และเม่ือดําเนินงานจริงๆแลว ควรจะติดตามและควบคุม ใหเปนไปตามแผนท่ีวางไว
ดวย แผนงานของโครงการวิเคราะหและออกแบบ จะประกอบแผนงานตอไปนี้คือ การวิเคราะห การ
ออกแบบการพัฒนาโปรแกรม เตรียมเอกสาร ฝกอบรม และการนําระบบมาใชงานจริงแตละกิจกรรมก็
จะประกอบดวย งานยอยแยกไปอีก ในหัวขอนี้ไดแก การคาดคะเนเวลา และการเตรียมตารางการ
ทํางาน คาดคะเนคาใชจาย ผลประโยชนท่ีจะไดรับ๑๐๓ นอกจากนี้ประเภทของแผน จะมองในแงของ
ระยะเวลาอาจจะแบงแผนออกเปน ๔ ประเภทใหญๆ ดังนี้

๑. แผนพัฒนาระยะยาว (๑๐ – ๒๐ ป) กําหนดเคาโครงกวางๆ วาประเทศชาติ ของ
เราจะมีทิศทางพัฒนาไปอยางไร ถาจะดึงเอารัฐธรรมนูญ และ/หรือแผนการศึกษาแหงชาติมาเปนแผน
ประเภทนี้ก็พอถูไถไปไดแตความจริงแผนพัฒนาระยะยาวของเราไมมี

๒. แผนพัฒนาระยะกลาง (๔ – ๖ ป) แบงชวงของการพัฒนาออกเปน ๔ ป
หรือ ๕ ป หรือ ๖ ป โดยคาดคะเนวาในชวง ๔–๖ ป นี้ จะทําอะไรกันบาง จะมีโครงการพัฒนาอะไร จะ
งบประมาณใชทรัพยากรมากนอยเพียงไร แผนดังกลาวไดแกแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
นั่นเองในสวนของการศึกษาก็มีแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ (ไมใชแผนการศึกษาแหงชาติ) ในเรื่อง
ของการเกษตรก็มีแผนพัฒนาเกษตร เปนตน

๓. แผนพัฒนาประจําป (๑ ป) ความจริงในการจัดทําแผนพัฒนาระยะกลาง เชน
แผนพัฒนาการศึกษาไดมีการกําหนดรายละเอียดไวเปนรายปอยูแลว แตเนื่องจากการจัดทําแผนพัฒนา
ระยะกลางไดจัดทําไวลวงหนา ขอมูลหรือความตองการท่ีเขียนไวอาจไมสอดคลองกับสภาพท่ีแทจริงใน
ปจจุบัน จึงตองจัดทําแผนพัฒนาประจําปข้ึน นอกจากนั้น วิธีการงบประมาณของเราไมใชแผนพัฒนา

๑๐๒สํานักงานสหกรณ จังหวัดปตตานี, เทคนิคการบริหารโครงการ. งบประมาณประจําป
พ.ศ. ๒๕๕๓, หนา ๑๒,

๑๐๓สารานุกรมเสรี, การวางแผนโครงการ, [ออนไลน], แหลงขอมูล : HTTP://TH.WIKIPEDIA. ORG/WIKI/การ
วางแผนโครงการ, [๒๖ มี.ค.๒๕๕๙].
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ระยะกลางขอตั้งงบประมาณประจําป เพราะมีรายละเอียดนอยไป แตจะตองใชแผนพัฒนาประจําป
เปนแผนขอเงิน

๔. แผนปฏิบัติการประจําป (๑ ป) ในการขอตั้งงบประมาณตามแผนพัฒนาประจําป
ในขอ ๓ ปกติมักไมไดตามท่ีกระทรวง ทบวง กรมตางๆขอไป สํานักงบประมาณหรือคณะกรรมาธิการ
ของรัฐสภามักจะตัดยอดเงินงบประมาณท่ีสวนราชการตางๆขอไปตามความเหมาะสมและจําเปนและ
สภาวการณการเงินงบประมาณของประเทศท่ีจะพึงมีภายหลังทีสวนราชการตางๆ ไดรับงบประมาณ
จริงๆแลว จําเปนท่ีจะตองปรับแผนพัฒนาประจําปท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือขอเงินใหสอดคลองกับเงินท่ีไดรับ
อนุมัติ ซึ่งเรียกวาแผนปฏิบัติการประจําปข้ึน๑๐๔

จะเห็นไดวา การวางแผน คือ การมองอนาคต การเล็งเห็นจุดหมายท่ีตองการ การ
คาดการณปญหาเหลานั้นไวลวงหนาไวอยางถูกตอง ตลอดจนการหาทางแกไขปญหาตางๆ เหลานั้น ซึ่ง
เปนการใชความคิดมองจินตนาการตระเตรียมวิธีการตางๆ เพ่ือคัดเลือกทางท่ีดีท่ีสุดทางหนึ่ง กําหนด
เปาหมายและวางหมายกําหนดการกระทํานั้น เพ่ือใหสําเร็จลุลวงไปตามจุดประสงคท่ีตั้งไว ถาจะ
เปรียบเทียบระบบการศึกษากับคน การวางแผนก็เปรียบเสมือนสมองของคน ซึ่งถามองในลักษณะนี้
แลว การวางแผนก็มีความสําคัญไมนอยทีเดียว เพราะถาสมองไมทํางานสวนอ่ืนๆของรางกาย เชน แขน
ขา ก็จะทําอะไรไมได หรือถาคนทํางานไมใชสมอง คือ ทํางานแบบไมมีหัวคิดก็ลองนึกภาพดูก็แลวกันวา
จะเปนอยางไร คนทุกคนตองใชสมองจึงจะทํางานได ระบบการศึกษาหรือการจัดการศึกษา
ก็เชนเดียวกัน ตองมีการวางแผน คือ อยางนอยตองมีความคิด การเตรียมการวาจะจัดการศึกษา
เพ่ืออะไร เพ่ือใคร อยางไร

๓) การอนุมัติโครงการ
การอนุมัติโครงการเปนการตัดสินใจของฝายบริหารหรือการของบประมาณจาก

หนวยงานใดหนวยงานหนึ่งเพ่ือท่ีจะตองพิจารณารายละเอียดเก่ียวกับโครงการนั้นๆ วาสมควรจะให
ดําเนินการตอหรือไมอยางไร จะตองปรุง แกไขเพ่ิมเติมหรือไมอนุมัติโครงการนั้นหากไมมีความชัดเจน
ตามข้ันตอนของการปฏิบัติตางๆ ฉะนั้น ผูเขียนโครงการหรือผูขออนุมัติโครงการจะตองมีความเขาใจ
และเขียนโครงการใหมีความนาเชื่อถือมากท่ีสุด ซึ่งจะตองครอบคลุมประเด็นตางๆอยางครบถวนใหมาก
ท่ีสุดโดยเฉพาะลักษณะการเขียนโครงการท่ีดีจะตองประกอบดวยลักษณะดังตอไปนี้ ๑.สามารถแกไข
ปญหาของหนวยงานหรือองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ ๒. มีวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีชัดเจน
สามารถดําเนินงานและปฏิบัติได ๓. รายละเอียดของโครงการตองสอดคลองและสัมพันธกันกลาวคือ
วัตถุประสงคของโครงการตองสอดคลองกับหลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับ
วัตถุประสงค ๔. รายละเอียดของโครงการสามารถเขาใจไดงายสะดวกตอการดาเนินงานตามโครงการ
๕. เปนโครงการท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดสอดคลองกับแผนงานหลักขององคกรและสามารถติดตาม
ประเมินผลได ๖. รายละเอียดของโครงการตองเขาใจงายมีการใชภาษาท่ีเขาใจกันท่ัวไป ๗. โครงการ

๑๐๔เอกพงศ ลิ่มศิลา, ขั้นตอนในการวางแผนและเขียนโครงการ, [ออนไลน], แหลงขอมูล :
HTTPS://SITES.GOOGLE.COM/SITE/PRACHIDTINNABUTR/AKEGAPONG49-1, [๒๖ มี.ค.๒๕๕๙].
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ตองไดรับการสนับสนุนในดานทรัพยากรและงบประมาณ ๘. โครงการตองมีระยะเวลาในการดําเนินงาน
คือตองระบุวันเวลาท่ีเริม่ตน และสิ้นสุดโครงการ ๙. มีวิธีการประเมินผลท่ีชัดเจน๑๐๕

๔) การนําโครงการไปปฏิบัติ
การปฏิบัติงานตามท่ีไดกําหนดไวในแผนงานหรือโครงการเพ่ือใหงานท่ีกําหนดไวใน

แผนบรรลุเปาหมายผูบริหารควรมีกลวิธีในข้ันการนําแผนไปปฏิบัติ การดําเนินการในดานการเตรียม
บุคคล งบประมาณ วิธีการ วัสดุอุปกรณ กอนดําเนินการมีการชี้แจงใหผูรับผิดชอบและผูปฏิบัติงาน
ดําเนินการมีการใหคําแนะนําปรึกษาหารือ มีการควบคุมการปฏิบัติงานและการรายงานตลอดจนการ
ปรับปรุงแกไขทุกระยะของการปฏิบัติงานมีความสําคัญยิ่ง๑๐๖ Nicholas กลาววา การนําโครงการไป
ปฏิบัติเปนชวงปฏิบัติการโครงการ (execution phase) ในข้ันนี้งานตาง ๆท่ีระบุไวในแผนโครงการได
ถูกนํามาปฏิบัติเปนชวงท่ีระดมทรัพยากรมาใหโครงการและมีการใชทรัพยากรนั้นในการดําเนินโครงการ
ผูบริหารโครงการจะตองกระตุนใหผูรวมโครงการหรือทีมงานทํางานอยางเต็มท่ีควบคุมการใชทรัพยากร
มีการรายงานความกาวหนาของโครงการใหผูบริหารระดับสูงเปนระยะ ๆ เพ่ือการประเมินผลความ
กาวหนาของโครงการในบางกรณีจําเปนตองรายงานความกาวหนาของโครงการให  ผูใชหรือเปนลูกคา
โครงการไดรับทราบ๑๐๗ จะเห็นไดวา การปฏิบัติตามโครงการจะมีลักษณะก็คือการนําแผนงานท่ีวาง
เอาไวในโครงการมาสูภาคปฏิบัติไดอยางถูกตอง ชัดเจนและการใชทรัพยากรท่ีคุมคามากท่ีสุด และเกิด
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตางๆซึ่งจะตองอาศัยการประเมินผลเปนระยะอยางตอเนื่องเพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนทิศทางไดอยางทันถวงที

๕) การประเมินโครงการ
การประเมินโครงการกอนดําเนินการ เปนการศึกษา วิเคราะห และประเมินความ

เปนไปได กอนท่ีจะเริ่มโครงการใดโครงการหนึ่ง ซึ่งจะมีประโยชนในแงการตัดสินวา จะดําเนินโครงการ
ตอไปหรือไม อยางไร โดยทําการศึกษาถึงสภาพแวดลอมเชิงปฏิบัติการของโครงการ ความพรอมและ
ความเหมาะสมของปจจัยนําเขา อันไดแก ขีดความสามารถ ประสิทธิภาพ และความพรอมของบุคลากร
เครื่องมือ งบประมาณและกระบวนการงบประมาณ รวมไปถึงสมรรถนะในการบริหารจัดการ ท้ังยังตอง
พิจารณาถึงความเหมาะสมของกระบวนการท่ีจะนํามาใชในการบริหารจัดการโครงการ ตลอดจนปญหา
อุปสรรค และความเสี่ยงของการดําเนินโครงการ รวมไปถึงประสิทธิผลท่ีคาดวาจะไดรับ แตใน
ขณะเดียวกันยังมีความจําเปนท่ีจะตองศึกษาผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากโครงการ ในดานตาง
ๆ อาทิ การประเมินผลกระทบดานสังคม การประเมินผลกระทบดานนิเวศ การประเมินผลกระทบดาน
การเมืองการประเมินผลกระทบดานเทคโนโลยีการประเมินผลกระทบดานประชากร การประเมินผล
กระทบดานนโยบายการประเมินผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ เปนตน

๑๐๕คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, แนวทางการเขียนโครงการ, [ออนไลน], แหลงขอมูล :
HTTP://WWW.EDU.CMU.AC.TH/WP/DATA/DOCS/2013-03-05-230950-1.PDF, [๒๖ มี.ค.๒๕๕๙].

๑๐๖ยุทธนา   พรหมณี , การนําแผนสู การปฏิบั ติ , [ออนไลน ], แหล งข อมู ล :
WWW.PNCC.AC.TH/PNCC/WROD/PLAN.DOC, [๒๖ มี.ค.๒๕๕๙].

๑๐๗Nicholas, อางใน วันชัย ปานจันทร, “การบริหารโครงการ : แนวทางสําหรับการปฏิบัติงาน
โครงการ”, วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย, (๒๕๔๙) : ๒๐๖.
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สรุปไดวา การบริหารโครงการซึ่งเปนตัวขับเคลื่อนท้ังนโยบาย และแผนยุทธศาสตร
จะตองมีความสอดคลองซึ่งกันและกันหรืออยางนอยท่ีสุดก็อธิบายไดวาเปนกิจกรรมการพัฒนาในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งเปนการเฉพาะจงเจาะเพ่ือใหสามารถกําหนดเปาหมายไดอยางชัดเจนยิ่งข้ึน ตามแนวคิด
ทฤษฎีการบริหารการพัฒนาจะมีลักษณะท่ีเปนศาสตรและกิจกรรมท่ีสามารถนํามาใชในการพัฒนาองค
ความรูในการจัดการทํานโยบาย การจัดทําแผนงานและการกําหนดโครงการตาง ๆ จะถูกตองและ
สอดคลองกับสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนเพราะหากไมมีการศึกษาถึงสภาพความเปนจริง ก็จะทําใหการ
กําหนดนโยบาย การกําหนดแผนและการกําหนดโครงการไมสามารถเชื่อมโยงไปสูการแกปญหาไดอยาง
ครบวงจร แตหากมีการศึกษารายละเอียดเก่ียวกับการบริหารการพัฒนาจะทราบวาผูบริหารจะกําหนด
นโยบาย แผนงานและโครงการไดอยางชัดเจนและตรงกับเปาประสงคอยางแทจริง จนเกิดแนวคิดหลักท่ี
จะพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะ
สงฆภาค ๑๕ ซึ่งจะเปนสิ่งท่ีชวยสงเสริมใหการพัฒนาตนเองและโครงการแตละองคกรใหประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมาย
ตารางท่ี ๒.๘ แสดงสรุปแนวคิดเก่ียวกับข้ันตอนการบริหารโครงการ

นักวิชาการ/แหลงขอมูล แนวคิดหลัก

Nicholas,
อางใน, วันชัย ปานจันทร,
(๒๕๔๙,หนา ๒๐๖).

๑.การนําโครงการไปปฏิบัติเปนชวงปฏิบัติการโครงการ ในข้ัน
นี้งานตาง ๆท่ีระบุไวในแผนโครงการไดถูกนํามาปฏิบัติเปนชวง
ท่ีระดมทรัพยากรมาใหโครงการ
๒.การดําเนินโครงการผูบริหารโครงการจะตองกระตุนใหผูร
วมโครงการหรือทีมงานทํางานอยางเต็มท่ี

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม,
(ออนไลน), (๒๕๕๙).

ผูเขียนโครงการหรือผูขออนุมัติโครงการจะตองมีความเขาใจ
และเขียนโครงการใหมีความนาเชื่อถือมากท่ีสุด ซึ่งจะตอง
ครอบคลุมประเด็นตางๆอยางครบถวนใหมากท่ีสุดโดยเฉพาะ
ลักษณะการเขียนโครงการท่ีดี

นนิดา  สรอยดอกสน,
(๒๕๕๓,หนา ๑๐๑).

๑) การสรางทีมงานในการเริ่มตนโครงการ
๒) การสรางแผนเริ่มตนโครงการ
๓) การสรางกระบวนการบริหาร
๔) การจัดทําสมุดทําการโครงการ

มานพ คณะโต,
(ออนไลน), (๒๕๕๙).

๑.สหวิทยาการท่ีตองอาศัยองคความรูเก่ียวกับการวางแผน
การจัดโครงสรางองคการ
๒.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย การควบคุม และ
การประเมินผล เพ่ือกําหนดกิจกรรมตางๆ

ยุทธนา  พรหมณี,
(ออนไลน), (๒๕๕๙).

กลวิธีในข้ันการนําแผนไปปฏิบัติ การดําเนินการในดานการ
เตรียมบุคคล งบประมาณ วิธีการ และวัสดุอุปกรณ
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ตารางท่ี ๒.๘ แสดงสรุปแนวคิดเก่ียวกับข้ันตอนการบริหารโครงการ (ตอ)
เอกพงศ ลิ่มศิลา,
(ออนไลน), (๒๕๕๙).

๑. แผนพัฒนาระยะยาว (๑๐ – ๒๐ ป)
๒. แผนพัฒนาระยะกลาง (๔ – ๖ ป)
๓. แผนพัฒนาประจําป (๑ ป)
๔. แผนปฏิบัติการประจําป (๑ ป)

๒.๔ แนวคิด เกี่ยวกับหลักการเรียนการสอน
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนไดจัดทําหลักสูตรใหกับพระสอนศีลธรรมไดนําไป

สอนในสถานศึกษาโดยกําหนดเนื้อหาวิชา ถือวาเนื้อหาวิชาเปนสารท่ีจะทําใหการเรียนการสอนบรรลุ
จุดมุงหมายท่ีตั้งเอาไวไดอยางมีประสิทธิภาพ

๑) เนื้อหาการสอน
การกําหนดเนื้อหาวิชา  ถือวาเนื้อหาเปนสารท่ีจะทําใหการเรียนการสอนบรรลุจุดมุงหมาย

ท่ีตั้งเอาไวไดฉะนั้นครูจะตองเลือกใชเนื้อหาท่ีจะทําใหบรรลุจุดมุงหมายไดดีท่ีสุด นั่นคือ กอใหเกิดการ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุดเนื้อหาวิชาท่ีมีความสัมพันธสอดคลองและตรง
กับจุดมุงหมายยอมจะสงผลตอการเรียนรูไดดี  ดังนั้น ในการกําหนดเนื้อหาจึงควรพิจารณาเลือกเอา
เนื้อหาท่ีมีใจความโดยรวมตรงกับจุดมุงหมาย ในสวนท่ีเปนความรูขางเคียงหรือเปนผลพลอยได ถาไมใช
ความรูพ้ืนฐานท่ีจะถายโยงไปสูความรูใหมในลําดับตอไปก็ควรตัดออก ความยาวหรือความละเอียดของ
เนื้อหาท่ีมีมากเกินจําเปน อาจทําใหการผลิตบทเรียนสิ้นเปลืองเวลาและแรงงานได  หรือในระหวางการ
เรียนก็อาจจะทําใหผูเรียนเสียเวลาไปกับสาระท่ีไมสําคัญเหลานั้นไดอีกดวย แตถาเนื้อหาท่ีจําเปนจะตอง
เสนอมีความยาวมากก็ควรพิจารณาแบงออกเปนสวนยอย ๆ เพ่ือเสนอเปนตอน ๆ ไปตามลําดับ

การเลือกและจัดการเนื้อหาวา หลังจากการวิเคราะหความตองการและกําหนดจุดประสงค
ของหลักสูตรชั่วคราวแลวจะถึงข้ันการเลือกและจัดเนื้อหาในหลักสูตร  การวินิจฉัยความตองการและ
จุดประสงคของหลักสูตรจะเปนแนวการเลือกเนื้อหาวาตองการเนนอะไรบาง  โดยท่ัวไปแลวการพัฒนา
หนวยการเรียนการสอนตองอยูในกรอบของโรงเรียนท่ีกําหนดวาในเนื้อหาใดควรสอนในระดับชั้นอะไร
การเปลี่ยนแปลงโยกยายเนื้อหาเปนเรื่องคอนขางจะกระทําไดยาก

๑. การเลือกเรื่อง การเลือกเรื่องเปนการพัฒนาหนวยการสอนอันดับแรกท่ีครูหรือผูสอน
และนักวางแผนหลักสูตรตองตัดสินใจอยางมีเหตุผล  และควรคํานึงถึงธรรมชาติของเรื่องในหนวยการ
สอน  เพ่ือทําใหมีความสัมพันธกับวิชาและขอบเขตของการศึกษา  ไมวาเรื่องท่ีเลือกจะมาเปนตัวแทนท่ี
ดีของเนื้อหาวิชาท่ีตองการใหผูเรียนศึกษาหรือไมก็ตาม  การเรียนการสอนก็คอนขางจะมีขีดจํากัด  และ
เรื่องท่ีเลือกมาโดยมากจะเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมท่ีบังเกิดกับผูเรียนมากท่ีสุด  หนวยการสอนจะ
หมดความสําคัญ  ถาเรื่องท่ีเลือกมานั้นไมมีสวนพัฒนาตัวผูเรียนในหลาย ๆ ดาน  เชน  การพัฒนากาย
อารมณ  และสังคม  เปนตน

เนื้อหาวิชาจะเปนตัวกําหนดมิติของการเรียนการสอน  ท้ังนี้เพราะความรูในแตละระดับชั้น
จะเปนพ้ืนฐานการศึกษาตอในชั้นสูงข้ึน  พ้ืนฐานความรูท้ังหลายจึงตองเนนทัศนคติ  ความสนใจ  และ
ความซาบซึ้งเปนสําคัญ
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๒. การเลือกแนวคิดพ้ืนฐาน แนวคิดพ้ืนฐานของแตละวิชาจะเปนตัวแทนของวิชานั้น ๆ การ
เลือกแนวคิดพ้ืนฐานมีความสําคัญเชนเดียวกับการเลือกเรื่องบรรจุลงในหลักสูตร  แนวคิดพ้ืนฐานในแต
ละหนวยของทุกเนื้อหาจะกําหนดแนวคิดพ้ืนฐานอยางสมเหตุสมผล  หลักในการเลือกคือ  จะตองเปน
แนวทางในการเลือกขอเท็จจริงท่ัวไป และขอเท็จจริงเฉพาะ ดังนั้นสิ่งท่ีกําหนดไวในแนวคิดพ้ืนฐาน  คือ
เรื่องท่ีมาบรรจุลงในหลักสูตรจะตองมีประโยชนตอผูเรียนโดยการเลือกแนวคิดนี้จะตองผานการทดสอบ
และเปนท่ียอมรับของครูและนักวางแผนหลักสูตร  เชน  เปนเรื่องท่ีสมเหตุสมผล  มีความสําคัญ  และ
อยูในระดับความสามารถของผูเรียนและ๑๐๘

แนวคิดในการเลือกเรื่องและเนื้อหาเพ่ือบรรจุลงในหลักสูตรของวิชาตาง ๆ ไวดังนี้
๑.มนุษยมีความตองการพ้ืนฐาน เชน ความตองการทางรางกาย ความตองการทางสังคม
๒.กลุมบุคคลท่ีมีวัฒนธรรมเกาจะชอบอยูกับสิ่งแวดลอมและทักษะเกาตามท่ีบุคคลนั้นมีอยู

แบบเดิมสวนบุคคลท่ีมีวัฒนธรรมใหมจะนิยมใชทักษะใหม และยึดถืออยูกับสภาพแวดลอมเดิมนอย
๓.การดําเนินชีวิตของกลุมบุคคลจะไดรับอิทธิพลจากบุคคลรุนเกาสืบตอกันมา
๔.สถาบันครอบครัวเปนสวนสําคัญท่ีสุดในทุกวัฒนธรรม  แตโครงรางของครอบครัวอาจ

แตกตางกันไปบาง  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับบทบาทของสมาชิกในครอบครัว
๕.สถาบันครอบครัว  จะมีวิธีสอนบุตรหลานของตนเองในสิ่งท่ีใหความสําคัญแกการเรียนรู

และแตละครอบครัวจะมีวิธีสอนสมาชิกในครอบครัวแตกตางกัน
๖.ในสังคมแบบเกาจะไดรับการสืบทอดกิจกรรมตาง ๆ จากครอบครัวหรือกลุมชน

แตสังคมรุนใหมจะไดรับการสืบทอด  โดยผานทางสถาบันและองคกรตาง ๆ
๗.การเปลี่ยนแปลงจะเกิดข้ึนไดเม่ือกระทําการเปลี่ยนแปลงท่ีกลุมสังคมรุนเกา
๘.การดําเนินชีวิตของสังคมรุนใหมข้ึนอยูกับบุคคลหลายฝาย  การคาขายและธุรกิจมีสวน

ชวยใหบุคคลในสังคมไดสิ่งตางๆตามความตองการพ้ืนฐาน
๙. สถาบันตาง ๆ จะไดรับการพัฒนา  เพ่ือเปนแนวทางการดํารงชีวิต
๑๐.กลุมในสังคมรุนใหมบางกลุมปรารถนาจะดําเนินชีวิตในแบบวัฒนธรรมเกา๑๐๙

แนวคิดท่ีกลาวมานี้จะชวยใหครูหรือผูสอนและนักการวางแผนหลักสูตรเขาใจธรรมชาติของ
มนุษย  และมีหลักในการเรื่องเรื่อง  และเนื้อหาท่ีจะบรรจุลงในหลักสูตร

การเลือกเนื้อหาเฉพาะ คือ จะเห็นวาแนวคิดพ้ืนฐานท่ีไดกลาวมานั้นสามารถนํามาเปนหลัก
กําหนดแนวทางในการเลือกเนื้อหาเฉพาะเพ่ือพัฒนาผูเรียนในหลักสูตรท่ีกําหนดข้ึน  เนื้อหาเฉพาะท่ี
เลือกมาจะตองสอดคลองกับแนวคิดท่ัวไป ไมคลุมเครือ และสมเหตุสมผล เนื้อหาท่ีเลือกมาไม
จําเปนตองครอบคลุมทุกเรื่อง แตแนวคิดในการเลือกแตละเรื่องจะตองไมขัดแยงกัน

การเลือกเนื้อหาเฉพาะในเรื่องหนึ่ง ครูหรือผูสอนและนักวางแผนหลักสูตร จะตองคํานึงถึง
ความสมเหตุสมผลและระดับความเหมาะสมของเนื้อหาท้ังหมด นอกจากนี้ครู  และนกัวางแผนหลักสูตร
จะตองคํานึงวา เนื้อหาเฉพาะเปนสวนท่ีรวมจุดประสงคท่ีกําหนดไวหลายขอ เปนสวนท่ีเปนความ

๑๐๘ปรัชญา  ใจสะอาด, บทเรียนสําเร็จรูปและเคร่ืองชวยสอน, (๒๕๒๒), หนา ๑๕๑-๑๕๒.
๑๐๙Taba,H., Curriculum Development : Theory and Practice, (New York, NY: Harcourt,

Brace & World, 1962), pp. 38 - 40.
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ตองการของกลุมคนในชุมชน เปนสวนท่ีอยูในความสนใจของผูเรียน เปนสวนท่ีเพ่ิมความเขาใจจาก
ความรูเพ่ิมเติมท่ีผูเรียนเคยศึกษามาแลว และเปนสวนท่ีมีความหมายตอชีวิตของผูเรียน

ถึงแมวาครูและนักวางแผนหลักสูตรจะไดแนวคิดในเลือกเนื้อหาเฉพาะท่ีจะบรรจุลงใน
หลักสูตรแลวก็ตาม ขอเท็จจรองของสิ่งท่ีควรคํานึงถึงคือ การเลือกเนื้อหาท่ีไมดี และไมเหมาะสมมา
สอนนักเรียน  จะไมเปนการพัฒนาความรูความสามารถใด ๆ และยังเปนการบั่นทอนกําลังใจ และความ
สนใจในตัวผูเรียน ดังนั้น การตัดสินใจเลือกเนื้อหาเฉพาะลงในเรื่องท่ีจะสอนควรเปนสวนพัฒนา
ความสามารถทางสติปญญาในตัวผูเรียน หลักในการเลือกจึงตองคํานึงถึงเรื่องแนวคิดพ้ืนฐาน และ
ระดับชั้นท่ีจะสอนดวย๑๑๐

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ในหมวด ๔ วาดวยแนวการจัดการศึกษาท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ มุงพัฒนาศักยภาพของผูเรียนในทุก ๆ ดาน มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูใฝรู
สามารถสรางองคความรูดวยตนเอง คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน รวมท้ังมุงเนนพัฒนาทักษะ
กระบวนการทํางานอยางเปนระบบและการสรางสัมพันธกับผูอ่ืน

ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัย อาทิการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน (Project Based Learning) การเรียนการสอนแบบการสืบสอบดวยการคนพบ
(Investigation Based Learning) การเรียนการสินโดยผูเรียนใชการวิจัย (Research Based
Learning) ฯลฯ จะเปนรูปแบบการเรียนการสอนท่ีผูเรียนไดเรียนรูโดยการปฏิบัติจริงเผชิญเหตุการณ
จริง สรางสรรคผลงานจากกระบวนการคิด การทํางานท่ีเปนระบบ สรางองคความรูดวยตนเอง ใช
กระบวนการวิจัยในแกปญหาคนหาคําตอบจากการสืบคนและวิเคราะหขอมูลดวยตนเอง ซึ่งจะชวยให
ผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพในทุก ๆ ดาน ดังเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ๑๑๑

วิธีจัดโครงสราง และลําดับของเนื้อหาวิชา ในลักษณะผลการเรียนรู สรุปได ๓ กลุม คือ
๑. ความรูดานขอเท็จจริง (Verbal Information) เนนเรื่องความจํา การระลึกได หรือ

ความสามารถในการบอกขอเท็จจริง และเหตุการณตางๆ เชน บอกชื่อ สัญลักษณ สถานท่ี วัน เดือน ป
การใหนิยาม อธิบายสิ่งของ ตลอดจนเหตุการณอ่ืนๆ

๒. ทักษะดานสติปญญา (Intellectual Skills) มี ๒ ระดับ คือ
๑) มโนทัศน หรือแนวคิด (Concepts) เปนการรวบรวมเอาความคิด เหตุการณ หรือ

สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกัน หรือเก่ียวของกันมาจัดใหอยูในกลุมเดียวกัน ทําใหเกิดมโนทัศน มโนทัศนมี
ท้ังมโนทัศนท่ีเปนรูปธรรมและมโนทัศนท่ีเปนนามธรรม

๒) หลักการ หรือกฎ (Principles or Rules) หมายถึง ขอความท่ีประกอบดวย
ความสัมพันธระหวางมโนทัศนตั้งแต ๒ มโนทัศนข้ึนไป

๓. ยุทธศาสตรการคิด (Cognitive Strategy) เปนความมุงหมายสูงสุดในการเรียนการสอน
เพราะผูสอนตางมุงหวังใหผูเรียนสามารถประยุกตความรูท่ีไดจากขอเท็จจริงตางๆ รวมท้ังขอสรุป

๑๑๐บรรพต สุวรรณประเสริฐ, “การพัฒนาหลักสูตรโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ”, (เชียงใหม : The
Knowledge Center, ๒๕๔๔), หนา ๓๘ - ๔๐.

๑๑๑การจัดการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ, “พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ”, พ.ศ. ๒๕๔๒,
หนา ๗.
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ท้ังหลายไปใชแกปญหาได ดังนั้น การแกปญหา (Problem Solving) จึงเปนการบงชี้รูปแบบของ
กิจกรรมการเรียนระดับสูงสุดของกิจกรรมทางสติปญญา

จากลักษณะผลการเรียนรูขางตน จะเห็นไดวา การเรียนรูระดับต่ําสุด คือ ขอเท็จจริง เชน
การชี้บอกชื่อ การอธิบายเก่ียวกับวัตถุ หรือเหตุการณอยางงายๆ หลังจากท่ีผูเรียนสามารถชี้บอก
ขอเท็จจริงไดวามีคุณสมบัติรวมกัน แสดงวาผูเรียนเกิดมโนทัศนหรือแนวคิด เชน การดูแผนท่ี ผูเรียน
สามารถชี้บอกลักษณะของพ้ืนดินท่ีเรียกวา “คาบสมุทร” ไดถูกตอง ดังนั้น มโนทัศนหรือแนวคิด ก็คือ
ผลจากการจัดระบบสารสนเทศใหเปนโครงสรางท่ีมีความหมายนั่นเอง และความสัมพันธระหวาง
แนวคิดตั้งแตสองแนวคิดข้ึนไป ก็ไดกลายเปนบทสรุปท่ัวไป หรือ หลักการ

สําหรับหลักเกณฑในการกําหนดเนื้อหาสาระวาผูเรียนจะตองเรียนอะไรบางในหัวเรื่องท่ีจัด
ดําเนินการเรียนการสอนนั้น ผูสอนมีเกณฑการพิจารณารายละเอียดของเนื้อหาจากหัวเรื่องท่ีกําหนดใน
การเรียน การสอน ดังนี้

๑. เนื้อหาสอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรูท่ีกําหนดไว
๒. เนื้อหาเหมาะสมกับผูเรียนในแงระดับความลึกซึ้งของเนื้อหา โดยมองในแงความสามารถใน

การรับรู และประสบการณเดิมของผูเรียนท่ีจะสามารถตอยอดความรูเดิมเขากับความรูใหมได
๓. เนื้อหาท่ีเปนสาระสําคัญ หรือแกนสารของศาสตรนั้นๆ
๔. เนื้อหาท่ีมีประโยชนเปนปจจุบันทันตอเทคโนโลยีและสามารถนําไปใชไดจริง๑๑๒

สรุปไดวาการกําหนดเนื้อหาวิชานั้น เปนแนวทางออกของการเรียนการสอน ในการกําหนด
เนื้อหาวิชาจะนําไปสูมุมมองของการออกแบบสื่อการสอน การวิเคราะหเนื้อหาวิชา ซึ่งเปนแนวทาง
สําคัญท่ีจะชวยระบุ และชี้เฉพาะลักษณะของเนื้อหาวิชา มีสวนชวยระบุวัตถุประสงคสุดทาย ซึ่งจะทําให
การเรียงลําดับข้ันตอนของเนื้อหาสาระเปนไปอยางเหมาะสมกับพัฒนาการดานความคิด สติปญญา
และความเขาใจของผูเรียน และชวยสงเสริมใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เปรียบเสมือนการเตรียม
รายละเอียด เพ่ือเตรียมสคริปท (Script) ถายทํารายการ ดังนั้นจึงเปนข้ันตอนสําคัญซึ่งนักออกแบบสื่อ
การสอนจําเปนตองดําเนินการในกระบวนการผลิตสื่อการสอนไมวาจะเปนสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส
หรือสื่อการสอนประเภทอ่ืนๆก็ตาม โดยผูวิจัยไดทําการกําหนดเนื้อหาโดยจัดลําดับเนื้อหาเพ่ือ
ทําการศึกษาตามลําดับตอไปนี้

๑. เรียงตามลําดับเวลาของเหตุการณตาง ๆ ไดเกิดข้ึน เชน เนื้อหาท่ีเปนเรื่องราวหรือ
เหตุการณในประวัติศาสตร

๒. เรียงตามลําดับข้ันตอน เชน เนื้อหาท่ีแสดงกระบวนการทํางานตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุด
ภารกิจนั้นๆ

๓. เรียงตามหัวขอเรื่อง เชน ความหมายของวัสดุกราฟค ประเภทของวัสดุกราฟค
ประโยชนของวัสดุกราฟคและวิธีการผลิตวัสดุกราฟค เปนตน

๑๑๒Gagne, R. M., The Conditions of Learning and Theory of Instruction, 4th ed.,
(New York : Educational Technology Publication,1985), p.56.
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๔. เรียงจากงายไปหายาก เชน การสอนคําศัพทในภาษาอังกฤษโดยเริ่มจากคําพยางคเดียว
สองพยางค สามและสี่พยางคตามลําดับ๑๑๓

ผูวิจัยไดแยกวิเคราะหจากผลสรุป ในการกําหนดเนื้อหานั้นถือวาเนื้อหาเปนสาระสําคัญ
อยางยิ่งท่ีจะชวยใหประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขต
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ บรรลุจุดมุงหมายท่ีตั้งเอาไว  ดังนั้นครูพระสอนศีลธรรมจะตองเลือกใช
เนื้อหาท่ีจะทําใหบรรลุจุดมุงหมายไดดีท่ีสุด

๒) ดานวิธีการสอน
ดานวิธีการสอน คือ ข้ันตอนท่ีผูสอนดําเนินการใหผู เรียนเกิดการเรียนรูตาม

วัตถุประสงคดวยวิธีการตางๆ ท่ีแตกตางกันไปตามองคประกอบและข้ันตอนสําคัญอันเปนลักษณะเดน
หรือลักษณะเฉพาะท่ีขาดไมไดของวิธีนั้นๆ เชน วิธีสอนโดยใชการบรรยาย องคประกอบสําคัญของการ
บรรยาย คือ เนื้อหาสาระท่ีจะบรรยาย และการบรรยาย และข้ันตอนสําคัญคือ การเตรียมเนื้อหาสาระ
การบรรยาย (พูด บอก เลา อธิบาย) และการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนท่ีเกิดจากการบรรยาย
ดังนั้นวิธีสอนโดยใชการบรรยาย ก็คือกระบวนการหรือข้ันตอนท่ีผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด โดยการเตรียมเนื้อหาสาระท่ีจะบรรยาย แลวบรรยาย คือ พูด บอก
เลา อธิบาย เนื้อหาสาระหรือสิ่งท่ีตองการสอนแกผูเรียนและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีใด
วิธีหนึ่งตอความหมายการสอน

ก. รูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรูแบบรวมมือ (Instructional Models of
Cooperative Learning)

ทฤษฎ/ีหลักการ/แนวคิดของรูปแบบ  รูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรูแบบรวมมือ
พัฒนาข้ึนโดยอาศัยหลักการเรียนรูปแบบรวมมือของจอหนสัน และจอหนสัน ซึ่งไดชี้ใหเห็นวาผูเรียน
ควรรวมมือกันในการเรียนรูมากกวาการแขงขันกันเพราะการแขงขันกอใหเกิดสภาพการณของ การแพ-
ชนะ ตางจากการรวมมือกัน ซึ่งกอใหเกิดสภาพการณของการชนะ-ชนะ อันเปนสภาพการณท่ีดีกวาท้ัง
ทางดานจิตใจและสติปญญาหลักการเรียนรูแบบรวมมือ ๕ ประการ ประกอบดวย

๑. การเรียนรูตองอาศัยหลักการพ่ึงพากัน (Positive Interdependence) โดยถือวาทุก
คนมีความสําคัญเทาเทียมกันและจะตองพ่ึงพากันเพ่ือความสําเร็จรวมกัน

๒. การเรียนรูท่ีดีตองอาศัยการหันหนาเขาหากัน มีปฏิสัมพันธกัน (face to face
Interaction) เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอมูล และการเรียนรูตาง ๆ

๓. การเรียนรูรวมกันตองอาศัยทักษะทางสังคม(Social Skills)โดยเฉพาะทักษะในการ
ทํางานรวมกัน

๔. การเรียนรูรวมกันควรมีการวิเคราะหกระบวนการกลุม(Group Processing)ท่ีใชในการ
ทํางาน

๕. การเรียนรูรวมกันจะตองมีผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ท้ังรายบุคคลและรายกลุมท่ีสามารถ
ตรวจสอบและวัดประเมินได (Individual Accountability)หากผูเรียนมีโอกาสไดเรียนรูแบบรวมมือกัน

๑๑๓ปรัชญา  ใจสะอาด, บทเรียนสําเร็จรูปและเคร่ืองชวยสอน, หนา ๑๕๑-๑๕๒.
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นอกจากจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูทางดานเนื้อหาสาระตาง ๆ ไดกวางข้ึนและลึกซึ้งข้ึนแลว ยัง
สามารถชวยพัฒนาผูเรียนทางดานสังคมและอารมณมากข้ึนดวย รวมท้ังมีโอกาสไดฝกฝนพัฒนาทักษะ
กระบวนการตาง ๆ ท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตอีกมาก

ข. วัตถุประสงคของรูปแบบ รูปแบบนี้มุงชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหาสาระตาง ๆ ดวย
ตนเองและดวยความรวมมือและความชวยเหลือจากเพ่ือนๆรวมท้ังไดพัฒนาทักษะทางสังคมตาง ๆ เชน
ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน ทักษะการสรางความสัมพันธ รวมท้ังทักษะการแสวงหา
ความรู ทักษะการคิด การแกปญหาและอ่ืน ๆ

ค. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ รูปแบบการเรียนการสอนท่ีสงเสริมการเรียนรู
แบบรวมมือมีหลายรูปแบบ ซึ่งแตละรูปแบบจะมีวิธีการดําเนินการหลัก ๆ ซึ่งไดแก การจัดกลุม
การศึกษาเนื้อหาสาระ การทดสอบ การคิดคะแนน และระบบการใหรางวัล แตกตางกันออกไปเพ่ือ
สนองวัตถุประสงคเฉพาะแตไมวาจะเปนรูปแบบใด ตางก็ใชหลักการเดียวกันคือหลักการเรียนรูแบบ
รวมมือ ๕ ประการ และมีวัตถุประสงคมุงตรงไป ในทิศทางเดียวกันคือเพ่ือชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ในเรื่องท่ีศึกษาอยางมากท่ีสุดโดยอาศัย การรวมมือกัน ชวยเหลือกันและแลกเปลี่ยนความรูกันระหวาง
กลุมผูเรียนดวยกัน ความแตกตางของรูปแบบแตละรูป จะอยูท่ีเทคนิคในการศึกษาเนื้อหาสาระและ
วิธีการเสริมแรงและการใหรางวัล เปนประการสําคัญ๑๑๔

๒. รูปแบบการเรียนการสอนของวิลเลี่ยมสยุทธวิธีการสอนเม่ือใชคิดและรูสึก (Frank E.
Williams : Teaching Strategies for Thinking Thining and Feeling) วิลเลี่ยมส มีหลักการเก่ียวกับ
ลักษณะของการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ ดังตอไปนี้

๑) การเรียนรูจะเกิดไดดีเด็กซึ่งเปนผูเรียนเปนผูมีสวนรวมผลิตหรือกระทําดวย และการ
เรียนนั้นมีพ้ืนฐานจากความสามารถและสไตลในการเรียนท่ีแตกตางกันของผูเรียน

๒) การคิดและการรูสึกเกิดข้ึนดวยกันมิไดแยกจากกัน ทุกครั้งท่ีบุคคลคิดเรื่องใดโดย
กําหนดยุทธวิธีการสอน ดังตอไปนี้

๓) ยุทธวิธีในการสอนของวิลเลี่ยมส
๑. การใชสิ่งท่ีตรงขาม (Paradox) ยุทธวิธีนี้ตองการใหผูเรียนมีความไวตอการสังเกตความ

แตกตางระหวางความเปนจริงความเชื่อท่ัวๆ ไป เพราะการศึกษาสิ่งตรงกันขาม หรือ (Paradox) นี้เปน
สถานการณจริงท่ีดูเหมือนไมจริง เชนในวิชาสังคมศึกษา การเดินเรือไปทางทวีปตะวันตก แตเดินทางไป
ทางตะวันออก

๒. การใชการเปรียบเทียบ (Analogies) การเปรียบเทียบแบบนี้จะเปรียบเทียบสวนท่ี
เหมือนสวนท่ีมีความแตกตางกัน เชนในวิชาสังคมศึกษาใหนักเรียนเปรียบเทียบแฟชั่นและความนิยมใน
สมัยวัยรุนของพอแมกับแฟชั่นและความนิยมของวัยรุนในปจจุบัน โดยศึกษามีสวนใดท่ีเหมือนและ
เหตุผล

๑๑๔Johnson, David W., and Roger T., Johnson, “Instruction Goal Structure : Cooperation
Competitive or Individualistic”,  Review of Education Research 44 (1974),  pp.213 – 240.
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๓.ใหตัวอยางของการเปลี่ยนแปลง (Change) ใหเด็กเห็นถึงลักษณะของการเปลี่ยนแปลง
ของโลก เชน การอภิปรายกับนักเรียนถึงวิธีการรักษาสภาพของสิ่งของสัตวเชนการแชปลาในตูเย็น การ
ถนอมอาหาร ใหนักเรียนชวยกันคิดวาทําไมจึงตองการรักษาถนอม

๔. ใชตัวอยางของนิสัยความเคยชิน (Habit) ยุทธวิธีนี้ตองการชวยใหเด็กหลีกเหลี่ยงจาก
การคิดท่ีเปนไปตามความเคยชิน เชนอภิปรายกับเด็กถึงความเคยชินกับจํานวนเลขหลักสิบใหลองคิดใน
หลักอ่ืน หรือการคิดสิ่งปฏิบัติท่ีเคยชินและจะมีวิธีการเปลี่ยนนิสัยหรือการปฏิบัติท่ีเคยชินอยางไร

๕. สอนมิใชเพ่ือปรับตัว (Adjust) สอนเพ่ือใหพัฒนา เชน สอนใหในแงบวกถึงความผิดความ
ลมเลว การเรียนรูจากความผิด และการท่ีจะปรับปรุงสถานการณแทนท่ีจะปรับตนใหเขากับสถานการณ
เชน หลังจากการศึกษาเรื่องระบบการปกครองทองถ่ิน ครูพานักเรียนไปสํานักงานเทศบาลในเมือง
สังเกตการณทํางานและสัมภาษณจากเจาหนาท่ีหลังจากนั้นครูใหนักเรียนคิดโครงสรางระบบการ
ปกครองทองถ่ินในอุดมคติและคุณสมบัติคุณลักษณะตางๆ และใหนักเรียนชวยกันคิดวาจะทําใหเกิด
ลักษณะและคุณสมบัติเหลานั้นไดอยางไร หรือหลังจากการศึกษาปญหาการขาดแคลนกระดาษ ให
นักเรียนคิดหาวิธีการท่ีจะหาสิ่งอ่ืนมาใชแทนกระดาษ

๖. พัฒนาทักษะในการฟงอยางสรางสรรค (Creative Reading) ยุทธวิธีนี้ฝกใหเด็ก
สรางสรรคความคิดอาน “มิใชอานเพ่ือทราบวาจะพูดวาอะไรแตเพ่ือใหทราบวามันพาเราไปท่ีไหน”เชน
ครูใหนักเรียนอานแลวเก็บคํานวณตางๆ ท่ีนักเรียนไวทํารายการไวหรือรายการโทรทัศนอานหนังสือ
และทํารายการสํานวนตางๆ๑๑๕

สรุป จากการท่ีผูวิจัยไดศึกษายุทธวิธีของการสอนของวิลเลี่ยมสนั้น พอจะวิเคราะหไดวา ใน
การสอนนั้นจะตองมีการเปรียบเทียบเพ่ือใหเด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานนิสัย การรูจักการพัฒนา
ปญญาเพ่ือนําไปสูการแกปญหาดานมุมมอง แนวคิด ดานทักษะ ซึ่งเปนวิธีท่ีดีท่ีจะสงผลใหเด็กเกิดการ
พัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ

ฆ. วิธีการสอนแนวพุทธวิธี
ในทางพระพุทธศาสนา ชีวิตของมนุษยเราตองเผชิญการกับความทุกขคือปญหาตางๆและ

แนวทางแกปญหา คือ การรูจักการพัฒนาปญญาเพ่ือนําไปสูการแกปญหานั้นไดดังนั้นในการศึกษาจึง
ตองมีการฝกอบรมใหมีปญญา เม่ือปญญารูตามเปนจริงแลว ก็จะสามารถแกไขปญหาไดซึ่ง พระเทพเวที
ไดสรุปเทคนิคการสอนของพระพุทธเจาเก่ียวกับการสอนไปสูวิธีการแกปญหาไวดังนี้

๑. ปญญา เปนสิ่งท่ีสรางสรรคข้ึนภายในตัวของผูเรียน
๒. ผูสอนทําหนาท่ีเปนกัลยาณมิตร ชวยชี้นําทางการเรียน
๓. วิธีการสอนอุบายและวิธีตางๆ เปนสื่อหรือเปนเครื่องผอนแรงการเรียนการสอน
๔. อิสรภาพในทางความคิด เปนอุปกรณท่ีสําคัญในการสรางปญญา๑๑๖

๑๑๕ กระทรวงศึกษาธิการ, การจัดสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, ๒๕๕๑, หนา ๑๙๒.

๑๑๖พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), “พุทธวิธีสอนของพระพุทธเจา”, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
ธรรมสภา, ๒๕๔๖), หนา ๓๗.
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ง. แนวการสอนพุทธวิธี
๑.วิธีสอนแบบอุปมา อุปไมย วิธีการสอนแบบอุปมา อุปไมย หมายถึง วิธีสอนโดยการ

บรรยายเนื้อหาเปรียบเทียบกับคน สัตวหรือสิ่งของเพ่ือใหนักเรียนเขาใจและมองเห็นภาพ เกิดมโนทัศน
งาย ชัดเจนมากข้ึนวิธีการบรรยายอธิบายเนื้อหาม่ีเปนนามธรรมหรือเรื่องท่ีเขาใจยาก เปรียบเทียบกับ
สิ่งท่ีนักเรียนจะเขาใจและมองเห็นเปนรูปธรรมไดในการเปรียบเทียบอุปมา อุปไมย จะตองเลือกตัวอยาง
สิ่งของท่ีนํามาเปรียบเทียบอุปมา อุปไมย ท่ีชัดเจนและตรงกับเนื้อหา ตรงกับจุดมุงหมายของการสอบ
เรื่องนั้นๆมากท่ีสุด๑๑๗

ผูวิจัยสรุปวา โครงการพระสอนศีลธรรมจัดทําหลักสูตรใหพระสอนศีลธรรมใชวิธีการสอน
แบบอุปมาอุปมัยเปนการสอนท่ีมีขอคิดท่ีหลากหลายเกิดมโนทัศนงาย ชัดเจนมากข้ึน เพ่ือนําไปใชกับ
ประโยชนกับตนเอง กระตุนเราหรือสงเสริมใหนักเรียนรูจักการวิเคราะหในการเปรียบเทียบหาสิ่งตางท่ี
อยูใกลตัวเราเพ่ือเปนการหาคําตอบท่ีถูกตอง

๒. วิธีสอนแบบปุจฉาวิสัชนา  วิธีการสอนแบบปุจฉาวิสัชนา หมายถึง วิธีสอนท่ีใชการถาม-
ตอบ ระหวางผูสอนกับนักเรียน โดยผูสอนเปนผูถาม นักเรียนเปนผูตอบ หรือนักเรียนเปนผูถาม
นักเรียนเปนผูตอบเพราะในการถาม-ตอบนี้ผูสอนจะไมตอบคําถามเอง แตจะกระตุนเราหรือสงเสริมให
นักเรียนชวยกันตอบเปนวิธีทําใหนักเรียนเกิดปญญาข้ึนในตนเอง คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน๑๑๘

๓. วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา  วิธีการสอนแบบธรรมสากัจฉา ในมงคลสูตร มงคลขอท่ี ๓๐
มีกลาววา “กาเลน ธมฺมสากจฺฉา”๑๑๙ แปลวา การสนทนาธรรมตามกาลอันควรเปนมงคลอยางยิ่ง คํา
วา ธรรมสากัจฉา หมายถึง การสนทนาธรรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การอภิปรายปญหา การแสวงหา
เหตุผล คิดคน คัดคาน หรือคลอยตามการปุจฉาวิสัชนา การโตวาทีวิชาการ การชักถามและการ
แกปญหา จึงไดอธิบายดังตอไปนี้

ผูวิจัยสรุปวา โครงการพระสอนศีลธรรมจัดทําหลักสูตรใหพระสอนศีลธรรมใชวิธีการสอน
แบบธรรมสากัจฉา เปนการสอนใหรูจักการสนทนาในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ให
นักเรียนสนทนากันจนไดขอสรุปความรูทางธรรมโดยมีลักษณะการสนทนา ของการอภิปรายตามหัวขอ
ธรรมในหมูนักเรียน จนนักเรียนสรุปหลักธรรมไดและเปนการแสวงหาคําตอบท่ีเปนปญหาหรือเปน
แนวคิดจากนั้นเปนการสรุปแลกเปลี่ยนคําถามคําตอบและจึงทําใหเกิดความรูใหม

๔. วิธีสอนแบบอริยสัจ ๔ วิธีการสอนแบบอริยสัจ ๔ หมายถึง มีข้ันตอนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ๔ ข้ันตอน ดังนี้

๑) ข้ันกําหนดปญหา หรือข้ันทุกขครูชวยนักเรียนใหพิจารณาดูปญหาท่ีเกิดข้ึนดวย
ตัวเอง ความรอบคอบ พยายามกําหนดขอบเขตของปญหา และนักเรียนจะตองคิดแกไขใหได

๑๑๗สุคนธ สินธพานนท, สุดยอดวิธีการสอน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นําไปสูบทการจัดการ
เรียนรูของครูยุคใหม, ๒๕๕๐, หนา ๑๙๒.

๑๑๘พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), “พุทธวิธีสอนของพระพุทธเจา”, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
ธรรมสภา, ๒๕๔๖), หนา ๓๕.

๑๑๙ขุ.สุ., (ไทย), ๒๕/๓๑๗/๓๗๖.



๗๑

๒) ข้ันตั้งสมมุติฐาน หรือข้ันสมุทัยครูชวยนักเรียนใหไดพิจารณาตัวเองวาสาเหตุการ
ปญหาท่ียกข้ึนมากลาวในข้ันท่ี ๑ นั้นมีอะไรบาง ครูชวยนักเรียนใหเกิดความเขาใจวา ในการแกปญหา
ใดๆ นั้นจะตองกําจัดหรือดับท่ีตนตอ หรือแกปญหาเหลานั้น และครูชวยนักเรียนใหคิดวาในการแกท่ี
สาเหตุนั้น อาจจะกระทําอะไรไดบาง คือใหกําหนดสิ่งท่ีกระทําเปนขอ ๆ ไป

๓) ข้ันการทดลองและเก็บขอมูล หรือข้ันนิโรธข้ันทําใหแจง ครูตองสอนใหนักเรียนได
กระทําหรือทําการทดลองดวยตนเองตามหัวขอตาง ๆ ท่ีไดกําหนดไวในข้ันท่ี ๒ ขอ ค. และเม่ือทดลอง
ไดผลประการใด ตองบันทึกผลการทดลองแตละอยาง หรือท่ีเรียกวาขอมูลไวเพ่ือพิจารณาในข้ันตอไป

๔) ข้ันวิเคราะหขอมูล และสรุปผล หรือข้ันมรรค
(๑) จากการทดลองกระทําดวยตนเองหลายๆ อยางนั้น ยอมจะไดผลออกมาให

เห็นชัด ผลบางประการชี้ใหเห็นวา แกปญหาไดบาง แตไมคอยชัดเจนนัก ผลท่ีถูกตองชี้ใหเห็นวา
แกปญหาไดแนนอนแลว และไดบรรลุจุดหมายแลว ไดแนวทางหรือขอปฏิบัติท่ีเราตองการแลวเหลานี้
หมายความวา จะตองวิเคราะหและเปรียบเทียบขอมูลท่ีไดบันทึกไวในข้ันท่ี ๓ ขอ ข. นั้นจนแจมแจงวา
ทําอยางไรจึงจะแกปญหาท่ีกําหนดในข้ันท่ี ๑ ไดสําเร็จ

(๒) จากการวิเคราะหดังกลาวนั้น จะทําใหเห็นวาสิ่งใดแกปญหาไดจริง ตอไปก็
สรุปการกระทําท่ีไดผลนั้นไวเปนขอ ๆ หรือเปนระบบ หรือเปนแนวทางปฏิบัติและใหลงมือกระทําหรือ
ปฏิบัติอยางเต็มท่ีตามแนวทางนั้นโดยท่ัวกัน๑๒๐

ผูวิจัยสรุปวา โครงการพระสอนศีลธรรมจัดทําหลักสูตรใหพระสอนศีลธรรมใชวิธีสอนแบบ
อริยสัจ จะตองวิเคราะหและเปรียบเทียบขอมูล มีเหตุมีผลคลายคลึงกับวิธีสอนแบบวิทยาศาสตรอยาง
ท่ีสุด ข้ันตางๆ คือ ๑. ทุกข(ข้ันปญหา) การพิจารณาเพ่ือกําหนดปญหาไดถูกตอง ๒. สมุทัย คือการรูท่ี
ของปญหา และหาวิธีแกไขปญหา ๓. นิโรธ การดับทุกขคือการทดลองและการบันทึกผล หรือการเก็บ
ขอมูล ๔. มรรค คือการหาเหตุผลและการแกปญหา

๕) วิธีสอนแบบไตรสิกขา๑๒๑ วิธีสอนแบบไตรสิกขา ความหมาย การสอนแบบ
ไตรสิกขา เปนวิธีสอนท่ีผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนไดปฏิบัติสิ่งท่ีเรียนจริงๆ แลวพิจารณาผลการปฏิบัติ
นั้นใหเห็นประโยชนคุณโทษตามความเปนจริงดวยตนเอง แลวนําความรูนั้นมาเปนหลักในการปฏิบัติ
อยางจริงจัง วิธีการสอนแบบไตรสิกขา คือ วิธีการสอนประกอบดวย ข้ันตอนการศึกษา ๓ ข้ัน ดังนี้

(๑) ข้ันศีล (ศีลสิกขา) คือ การควบคุมใหนักเรียนอยูในระเบียบวินัย ท้ังทางกาย
และวาจาใหอยูในสภาพเรียบรอยเปนปกติพรอมท่ีจะเรียน

(๒) ข้ันสมาธ(ิจิตตสิกขา) คือ การฝกสมาธิข้ันตนในการควบคุมสติใหนักเรียนรวม
จิตใจความคิดแนวแนเปนจุดเดียว นักเรียนตัดสิ่งรบกวนอ่ืนๆ ออกจากความคิดและจิตใจ

(๓) ข้ันปญญา (ปญญาสิกขา) คือ ข้ันนักเรียนใชสมาธิความมีจิตใจแนวแนทํา
ความเขาใจในปญหา การหาเหตุของปญหาเพ่ือการแกไข พิจารณาผลท่ีเกิดข้ันจนเกิดความรูแจงเขาใจ

๑๒๐ที.ปา., (ไทย) ๑๑/๓๕๔/๒๗๘.
๑๒๑ที.ปา., (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๗๒.
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และแกปญหาไดเกิดการเรียนรูเกิดปญญาญาณข้ึนในตนเอง มีมโนทัศนในเรื่องนั้นไดถูกตองตามความ
เปนจริง๑๒๒

ผูวิจัยสรุปวา โครงการพระสอนศีลธรรมจัดทําหลักสูตรใหพระสอนศีลธรรมใชการสอนแบบ
ไตรสิกขา พระสอนศีลธรรมพึงใหหลักการพิจารณาและใหกําลังใจเนนใหผูเรียนตองปฏิบัติโดยสํารวม
กาย,วาจาและการฝกจิตใหตั้งม่ันจนมีระเบียบทางความคิดความสามรถ คิดมีเหตุมีผล เปนวิธีสอนท่ี
ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนไดปฏิบัติสิ่งท่ีเรียนจริงๆแลวพิจารณาผลการปฏิบัตินั้นใหเห็นประโยชนคุณ
โทษตามความเปนจริงดวยตนเองแลวนําความรูนั้นมาเปนหลักในการปฏิบัติอยางจริงจัง และกระตุนให
นักเรียนคนพบความรูจากการปฏิบัติตามหลักธรรมดวยตนเองครูคอยชี้จุดสําคัญท่ีผูเรียน เปนตน

๖) วิธีสอนแบบเบญจขันธ วิธีสอนแบบเบญจขันธหมายถึง ใชหลักการยึดม่ัน ถือม่ันใน
ขันธ๕ อันไดแกรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ซึ่งมี๕ ข้ันตอนคือ

(๑) ข้ันกําหนดและเสนอสิ่งเรา (ข้ันรูป) โดยครูกําหนดสิ่งเราเปนสิ่งท่ีสัมผัสรับรู
แลวเกิดอารมณความรูสึก เปนสถานการณหลาย ๆ สถานการณ

(๒) ข้ันรับรู(ข้ันเวทนา) ครูควบคุมการสัมผัสใหนักเรียนไดสัมผัสโดยอายตนะท้ัง
๖ ใหถูกชองทางการับรูอยางแทจริง และใชคําถามการเรียนการสอนทางรับรู

(๓) ข้ันวิเคราะหเหตุผลและสังเคราะหความรูสึก (ข้ันสัญญา) ครูตั้งคําถามเพ่ือให
นักเรียนคิดแยกแยะ วามีอะไรเกิดข้ึน ใครทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไร ผลเปนอยางไร ใชคําถามเพ่ือให
นักเรียนสรุปความรูสึกข้ันตนท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจ

(๔) ข้ันตัดสินความดีงาม (ข้ันสังขาร) เปนข้ันท่ีนักเรียนวิจารณความผิด ความถูก
ความดีงาม ความชั่วราย ความเหมาะสม ควรประพฤติและไมควรประพฤติ

(๕) ข้ันกอเกิดอุปนิสัยหรือคุณธรรมฝงใจ (ข้ันวิญญาณ) เปนข้ันใชคําถามเพ่ือโนม
นําความดีหรือความรูสึกอันชอบธรรมเขามาไวในใจของตน เปนคําถามใหนักเรียนตอบโดยคํานึงถึงตา
เองเปนท่ีตั้ง๑๒๓

๗) วิธีสอนแบบแกปญหา วิธีสอนแบบแกปญหาเปนวิธีสอนท่ีใหผูเรียนคิดแกปญหาโดย
ใชวิธีการทางวิทยาศาสตร (Scientific Method) ซึ่งเปนวิธีการแกปญหาท่ีมีข้ันตอน มีเหตุผล มีการ
รวบรวมขอมูล มีการทดลองวิเคราะหขอมูล และสรุปผล ดังนั้น จึงอาจเรียกวิธีสอนแบบนี้วา วิธีสอน
แบบวิทยาศาสตร ความมุงหมาย การฝกทักษะการสังเกต การเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล ตีความสรุป
ความชื่อม่ันในตัวเอง การคิดวิเคราะหพิจารณาหาเหตุผล ฝกทักษะการคิดแกปญหา และความคิดริเริ่ม
สรางสรรคมีความคิดอิสระ และการทํางานรวมกลุมกับเพ่ือน๑๒๔

๑๒๒แสง จันทรงาม, “วิธีสอนของพระพุทธเจา”, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย,
๒๕๔๐), หนา ๕๖.

๑๒๓เนาวนิตย ใจมั่น, พระพุทธศาสนา เพ่ือพัฒนาผูเรียน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หนา ๓๕.

๑๒๔สุคนธ สินธพานนท, สุดยอดวิธีการสอน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นําไปสูบทการจัดการ
เรียนรูของครูยุคใหม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอักษรเจริญทัศน, ๒๕๕๒), หนา ๒๒๐.



๗๓

สรุปวา โครงการพระสอนศีลธรรมจัดทําหลักสูตรใหพระสอนศีลธรรมนําหลักพุทธศาสนา
มาประยุกตใชกับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งกระบวนการหรือวิธีการสอนแบบอริยสัจ แกปญหาตาม
หลักอริยสัจ ๔ การสอนแบบอุปมาอุปมัย วิธีการสอนแบบธรรมสากัจฉาเปนการสนทนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู การสอนแบบไตรสิกขาเปนรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีประยุกตหลักธรรมอริยสัจ ๔
ประการ คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ และมรรค โดยใชควบคูกับแนวทางปฏิบัติเพ่ือเปนประโยชนแกผูเรียน
และหาทางแกปญหาทางดับทุกขเปนตน

จากท่ีผูวิจัยไดศึกษาเรื่องวิธีการสอนท่ีแสดงไวแลวนั้น ซึ่งถือวาเปนวธิีการท่ีมีความสําคัญตอ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕
การเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียนมีขอคิดท่ีหลากหลายรูจักเปรียบเทียบรูจักแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและ
กันรูวิเคราะหหาเหตุและผล เพ่ือท่ีจะหาแนวทางแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนและปองกันปญหาท่ีกําลังจะ
เกิดข้ึน  ในวิธีการสอนท่ีกลาวมานี้ถือวามีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการเรียนการสอนซึ่งจะเปนตัว
นําไปสูการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุเปาหมายตอไป

๓) ดานการใชสื่อการสอน
สื่อการเรียนการสอนท่ีเปนตัวกลางซึ่งมีความสําคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนการ

สอน เชน อุปกรณการสอน โสตทัศนูปกรณ เทคโนโลยีการศึกษา สื่อการเรียนการสอนสื่อการศึกษาใน
ระบบสื่อการศึกษา นับตั้งแตมนุษยไดรูจักนําเอาสื่อ (Media) มาใชในการสื่อความหมายก็ไดมีการ
พัฒนาเรื่อยมา จากสื่อท่ีใชสัญลักษณ รูป มาจนถึงสื่อในรูปแบบตาง ๆ ท่ีใชอยูในปจจุบันนี้ โดย
ธรรมชาติแลวสื่อแตละประเภทจะมีคุณคาอยูในตัวของมันเอง เพียงแตวาผูผลิตและผูใชจะสามารถดึง
เอาคุณคานั้นมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพเพียงใด สื่อใดก็ตามถาไดมีการวางแผนดําเนินการผลิตการใช
อยางมีระบบ ยอมเกิดประโยชนทางการศึกษา ตามจุดมุงหมายท่ีวางไว วิธีการระบบสามารถนํามาใชกับ
กระบวนการสื่อไดทุกกระบวนการเชน การเลือก การผลิต การใชเปนตน

สื่อการเรียนการสอนไววา  สื่อการเรียนการสอนท่ีดีจะตองมีคุณสมบัติของความนาสนใจ
ความประหยัดและการชวยใหเกิดการเรียนรูไดเร็ว ดังนี้

๑. ความนาสนใจ หมายถึง สื่อนั้นชวยใหนาติดตาม ไมนาเบื่อ ชวยใหเกิดการเรียนรูไดเร็ว
หมายถึง สื่อนั้นจะตองใชไดผลในการทําใหผูเรียนรูไดจริง และตรงกับเนื้อหาท่ีใชเรียน

๒. ความประหยัด หมายถึง สื่อท่ีใชนั้นราคาแพงอยูในระดับสถานศึกษารับผิดชอบได
การออกแบบสื่อการเรียนรู ( Material Design ) สิ่งท่ีนํามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจ

จัดหา จัดเตรียม และเลือกใชประกอบ การเรียนการสอน ตองคํานึงถึงหลักการ ดังนี้
๑. วัตถุประสงคการเรียนรู
๒. ลักษณะผูเรียน ความเหมาะสมกับวัย ความสนใจ ระดับชั้น ความรู ทักษะ พ้ืนฐาน และ

ประสบการณของผูเรียน
๓. รูปแบบการเรียนการสอน และการเรียนรู
๔. ธรรมชาติเนื้อหาสาระการเรียนรู และวิธีการนําเสนอท่ีเหมาะสม
๕. สภาพการเรียน
๖. ทรัพยากรตาง ๆ เชน วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ งบประมาณ
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๗. ราคาท่ีเหมาะสม
ในการพิจารณาออกแบบสื่อการเรียนรู เพ่ือประกอบการเรียนรูของผูเรียนใหสอดคลองกับ

รูปแบบการเรียนการสอนท่ีกําหนดไว บุคลากรท่ีรับผิดชอบในการจัดหาสื่อเพ่ือประกอบการเรียนรู คือ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา ครูผูสอน หรือผูรับผิดชอบสาระการเรียนรู ซึ่งตอง
มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับ

(๑) การออกแบบการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู และจัดประสบการณใหผูเรียน
(๒) ลักษณะเฉพาะของสื่อตาง ๆ การนําไปใช และการออกแบบ สามารถเราความสนใจ ให

ความหมาย และมีผลตอประสบการณการเรียนรูแกผูเรียนไดอยางไรบาง
(๓) การจัดหาสื่อการเรียนรู จากแหลงการเรียนรู ท้ังภายในและภายนอกสถาน ศึกษา

ความคุมคาในการผลิตเอง การหายืม การปรับปรุงดัดแปลง หรือเลือกจัดซื้อ
(๔) การประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู
นอกจากออกแบบสื่อแลว ยังตองประกอบดวยการออกแบบการเรียนรู และพัฒนาระบบ

การเรียนการสอน และยังไดใหความหมายวา รูปแบบของสื่อตองมีลักษณะ ๓ ประการ คือ ตองมีการ
วิเคราะหงาน หรือกิจกรรมการเรียนการสอน ตองมีการประเมินทุกข้ันตอน และตองมีการระบุกล
ยุทธการเรียน ระบุสื่อท่ีใช สรางสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอผูเรียนใหเกิดกระบวนการเรียนรูข้ึน
องคประกอบใชในการออกแบบการเรียนรูจากทฤษฎีการเรียนรู เชน แรงจูงใจ ความแตกตางระหวาง
บุคคล จุดมุงหมายการเรียนรู การจัดลําดับเนื้อหาความรู การเตรียมลวงหนา ผูเรียน ขอมูลยอนกลับ
การเสริมแรง การฝกปฏิบัติ การนําไปใช๑๒๕ ฯลฯ

รายงานการสังเคราะหเอกสาร เรื่อง วิธีการสอนและรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนศูนยกลางวา  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละวิธีแลว ไมมีขอจํากัดวา วิธีการเรียนการ
สอนใดจะเหมาะสมกับเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่ง แตละวิธีเนนบทบาทผูเรียน และผูสอนแตกตางกันไป

การจัดกิจกรรมการเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอน โดยมุงไปท่ีผลการเรียนรูของผูเรียน
จะสอดคลองกับการเลือกสื่อการเรียนรู เชน

๑. ผลการเรียนรูดานทักษะปญญาตองการใหมีขอมูลยอนกลับ (Feed back ) ตอผูเรียน
ท้ังพฤติกรรมท่ีถูกตอง และไมถูกตองสื่อท่ีใชควรมีลักษณะแบบปฏิสัมพันธเชนจากผูสอจาก VDO, CAI

๒. ผลการเรียนรูดานมโนทัศน หรือกฎเกณฑตองการจัดกลุมดานระยะ (Spatial) ดานเวลา
ใชตัวอยางตาง ๆ และสิ่งท่ีไมตองใชตัวอยางท่ีหลากหลาย สื่อท่ีใชเปนภาพ โดยเฉพาะภาพท่ีเหมือนจริง
จะใหผลสัมฤทธิ์ไดดีกวาสื่อท่ีเปนเสียง

๓. ผลการเรียนรูดานการเปลี่ยนแปลงทัศนคติสิ่งท่ีนําเสนอ นาเชื่อถือ ลําดับขอมูลตาม
ลักษณะผูฟง สื่อท่ีดีในการนํามาใช เชน บุคคลท่ีเปนตนแบบ๑๒๖

๑๒๕Kearsley, G., Training and Technology :A Handbook for Handbook for HRD
Professional, (Ontario : Addeson-Wesley Publishing Company, 1984), p.45.

๑๒๖สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา, “๒๑ วิธีการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด”,
หนา ๑๐๘-๑๑๖.
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การเรียนการสอนจะตองใหผูเรียนไดเริ่มจากประสบการณตรงไปสูประสบการณผานภาพ
(Iconic)ซึ่งเปนตัวแทนของประสบการณจริง เชน รูปภาพ ภาพยนตร โทรทัศน และเชื่อมไปสู
ลักษณะท่ีเปนสัญลักษณ (Symbol ) เชน คํา ภาษา ผลงานวิจัยของ Fleming และ Levie ไดทําการ
วิจัยพบวา ประสบการณรูปธรรมจะทําใหการเรียนงายข้ึน และทําใหเกิดการรับรู เกิดการคงอยูของการ
เรียน และสามารถใชสัญลักษณท่ีเปนนามธรรมไดดวย

ปจจุบันประสบการณในชีวิตประจําวัน เยาวชนไดมีการเรียนรูผานสื่อมวลชนตาง ๆ
มากมาย ประสบการณจริงเหลานี้ชวยใหสามารถจําแนกแยกแยะสิ่งตาง ๆ นําไปสูการสรางความคิด
รวบยอดไดมาก ซึ่งความถูกตองแมนยํา ข้ึนอยูกับครูและผูปกครองท่ีจะชวยสราง แนะนําใหเยาวชน
สามารถบูรณาการประสบการณเหลานี้ ใหมีความหมาย และสัมฤทธิ์ผลไดอยางดี ความเหมาะสม ดุลย
ภาพระหวางการเรียนจากรูปธรรม และนามธรรมเปนเหตุผล สิ่งสําคัญในการจัดหาใชสื่อการเรียนรู สื่อ
การเรียนรูมิใชเพียงแตใหประสบการณรูปธรรมท่ีจําเปน ยังสามารถบูรณาการประสบการณเดิมเขา
ดวยกันได ทําใหความเปนนามธรรมมีความหมายข้ึน อยางไรก็ตาม การใหประสบการณนามธรรมแก
ผูเรียน จะใชเวลานอยกวา การใหประสบการณรูปธรรม ดังตัวอยางจากกรวยประสบการณของ เดล (
Edgar Dale ) เชน การจัดใหไปทัศนศึกษายอมใชเวลามากกวาการใชวีดิทัศน ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูควรคํานึงถึงความคุมคาของเวลาท่ีใช ประสบการณบางอยางท่ีใชเวลานอยอาจใหความคุมคาตอ
การเรียนรูมากกวาประสบการณท่ีใชเวลามากก็ได แตการใหความรูจํานวนมากโดยใชเวลานอยผานสื่อ
สิ่งพิมพ หนังสือ เอกสารการเรียน คําบรรยาย โดยผูเรียนไมมีพ้ืนฐานมากอน อาจเกิดการสูญเสียและไม
เกิดการเรียนรูได ผูสอนซึ่งเปนผูจัดกิจกรรมการเรียนรู จึงตองคนหาสิ่งท่ีถูกตอง คอยชี้แนะ นําเสนอ
และอํานวยความสะดวกตอผูเรียน โดยยึดหลักการสอนท่ีเรียกวา การเรียนรู หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
การตอบสนอง การแสดงออกของผูเรียน เปนหลักสําคัญในการเลือกเสนอประสบการณท่ีถูกตองให
ผูเรียน ซึ่งนําไปสูการเลือกหาประสบการณและสื่อการเรียนรูท่ีถูกตองแกผูเรียน เพ่ือนํามาใช
ประกอบการเรียนรูไดอยางเหมาะสม ๑๒๗

ประสบการณการเรียนรูกับการจําแนกสื่อการเรียนรู วา ข้ันตอนของการจัดประสบการณ
การเรียนรู และการใชสื่อแตละประเภทในกระบวนการ เรียนรู โดยใชกรวยประสบการณ (Cone of
Experiences) ของ Edgar Dale ซึ่งแสดงข้ันตอนของประสบการณการเรียนรูและการใชสื่อแตละ
ประเภทในกระบวนการเรียนรู จะเปนแนวทางในการจัดแบงสื่อการเรียนรูและอธิบายถึงความสัมพันธ
ระหวางสื่อประเภทตาง ๆ โดยเปรียบเทียบกับโครงสรางลักษณะสําคัญการเรียนรู ซึ่งไมเหมือน
การศึกษาแบบดังเดิมในการศึกษาแบบดั้งเดิมสื่อการเรียนรูเปนสื่อกลางท่ีถายทอดใหผูเรียนเขาใจและ
บรรลุ การเรียนรู ไดตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ผูสอนจะเปนแหลงขอมูลและเพ่ือหาความรูท้ังหลาย
และเปนผูถายทอดความรูในการเรียนรู ปจจุบันเทคโนโลยีแหลงขอมูลกาวหนามากข้ึน การเก็บขอมูล มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถถายทอดความรูโดยตรงใหแกผูเรียนได ผูสอนจะไมใชเปนแหลง ขอมูล
และแหลงถายทอดขอมูลเพียงผูเดียวอีกตอไป ผูสอนจึงตองเปลี่ยนบทบาทใหม เชน

๑. ชี้แนวทางการเรียน วิธีการคนควาหาความรู

๑๒๗วารินทร รัศมีพรหม, การออกแบบและพัฒนาระบบการสอน, ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๒), หนา ๙๒.
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๒. ชี้แนะแหลงขอมูลใหผูเรียน ถายทอดใหผูเรียนบางสวน ตามลักษณะเฉพาะของสาระ
การเรียนรู

๓. ผูสอนมีบทบาทในการวางแผน จัดทําหลักสูตร คนควาขอมูล หาวิธีการใหผูเรียนแลแนะ
แนวผูเรียน ประเมินผลผูเรียน โดยลดบทบาทการเปนผูเสนอเนื้อหา

๔. ชวยผูเรียนกระทําขอมูลเปนลําดับข้ันตอน หรือใหงาย และเขาใจแจมแจงข้ึน๑๒๘

สรุปไดวา สื่อการสอนท่ีนักวิชาการท้ังหลายไดแสดงแลวก็ยกมาเปนแนวทางในการศึกษา
ตอการทําวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขต
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ นั้น ซึ่งถือวาแนวความคิด ทฤษฎีตางๆท่ีเก่ียวกับสื่อการเรียนการสอนนั้น
นับวาเปนแนวความคิดท่ีสําคัญตอการจัดทําหรือจัดหาสื่อการเรียนการสอนเปนอยางยิ่ง ดานความ
เหมาะสมของผูเรียน ดานรูปแบบของสื่อ ดานความตองการของผูเรียน และดานประสบการณของผูใช
สื่อ ไมวาจะเปนดานการเรียนรูเก่ียวกับวัตถุประสงค ซึ่งถือวามีความสําคัญอันจะเปนตัวนําสูการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายตอไป

แนวคิดและความหมายของสื่อการเรียนรูดังนี้
๑. สื่อการเรียนรู (Educational Material) เปนตัวกลาง ท่ีชวยใหการสื่อสารระหวางผูสอน

และผูเรียนดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เขาใจเนื้อหาความรูไดตาม
วัตถุประสงคท่ีตองการ

๒. สื่อการเรียนรู หมายถึง วิธกีาร หรือกระบวนการ วัสดุ ของจริง เครื่องมือท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือ
ใชในการเรียนการสอน ซึ่งมีสาระท่ีเปนประโยชนตอประสบการณการเรียนรู สําหรับนําไปใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนใหเปนไปตามหลักสูตรท่ีกําหนดไว

สื่อกลางท่ีถายทอดความรู และการเรียนรูใหผูเรียน ไมใชเปนวัตถุอุปกรณเพียงอยางเดียว
ยังรวมถึงกระบวนการ วิธีการใหม ๆ และบุคลากรดวย สื่อการเรียนรู เพ่ือพัฒนาการเรียนรู ตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงนาจะหมายรวมถึงเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และนวัตกรรมการศึกษา
ดวย๑๒๙

ออกแบบสื่อการเรียนรูท่ีตองการใหสอดคลองกับวิธีการเรียนรู การจัดหาสื่อใหตรงกับความ
ตองการ มีวิธีไดมา คือ

๑. สราง / ผลิตข้ึนเอง
ในการผลิตและจัดทําสื่อการเรียนรูข้ึนใหมท้ังหมด ผูจัดทําตองสามารถวิเคราะห ความ

ตองการ ความพรอมทางดานบุคลากร ผูเชี่ยวชาญ ทรัพยากรท่ีสามารถผลิต และจัดทําไดอยางมี
คุณภาพ และตองคํานึงถึงความคุมคาในการจัดทําและผลิตข้ึนใหมท้ังหมด กระบวนการผลิตและการ
สรางสื่อการเรียนรู สามารถพิจารณาตามข้ันตอนได ดังนี้

๑๒๘Dale, Edgar, Audio – Visual Materials of Instruction, (Chicago : University of  Chicago Press,
1969), p. 107.

๑๒๙กิดานันท มลิทอง, เทคโนโลยีทางการศึกษาและนวัตกรรม, พิมพครั้งท่ี ๒ ฉบับปรับปรุงเพ่ิมเติม,
(กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด อรุณการพิมพ, ๒๕๔๒), หนา ๙๒.
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๑) กําหนดวัตถุประสงคท่ัวไป
๒) วิเคราะห กําหนดคุณสมบัติ ลักษณะผูเรียน
๓) วิเคราะห กําหนดเนื้อหาสาระ วิธีการเรียนรู
๔) วิเคราะห กําหนดจุดมุงหมายเฉพาะ
๕) กําหนดวิธีการ และแนวทางการเสนอเนื้อหาสาระ วิธีการ
๖) กําหนดรูปแบบ และวิธีประเมินผล เพ่ือพัฒนาผูเรียนและพัฒนาคุณภาพสื่อ
๗) กําหนดแหลงขอมูลในการจัดทําสื่อ
๘) ยกราง / จัดทํา
๙) ทดสอบ / ประเมินคุณภาพ
๑๐) ปรับปรุง
๑๑) นําไปใช

๒. จัดทําเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงบางสวน ในกรณีท่ีสามารถจัดหาสื่อการเรียนรูจากแหลง
การเรียนรูในสถานศึกษา ในทองถ่ิน หรือจัดซื้อหามา แตยังไมเหมาะสมกับวัตถุประสงค ความตองการ
และการนําไปใชในการเรียนรู ครูผูสอนหรือผูรับผิดชอบ สามารถพัฒนาสื่อท่ีมีอยูแลวใหสอดคลองกับ
ความตองการตามการออกแบบการเรียนรูท่ีกําหนดไวไดโดย

๑) จัดทําเพ่ิมเติมสาระการเรียนรูจากสื่อท่ีมีอยู
๒) ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงบางสวน ในการดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสื่อท่ีมีอยู

แลว มีความคุมคา และประหยัดคาใชจายกวาการผลิตข้ึนใหมมาก อีกท้ังยังเปนความทาทาย
ความสามารถ และความคิดสรางสรรคดวย เชน

(๑) จัดทําคูมือ เอกสาร หนังสือ ใหอานงายข้ึน
(๒) ตัดตอน ภาพยนตร โทรทัศน สื่อคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต แหลงการเรียนรู มาให

ผูเรียน เฉพาะสวนท่ีตองการ หรือบรรยายดวยตนเองแทนเสียงบรรยายเดิม ท่ียากเกินไป
(๓) การดัดแปลง เกม สถานการณจําลอง การสาธิต ใหสอดคลองกับวิธีการเรียนรู

และสาระการเรียนรู
(๔)ทําเอกสารความรูเพ่ิมเติม ในการดัดแปลง ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงสื่อท่ีมีอยู

แลว ตองคํานึงถึงคุณภาพ ซึ่งควรใชหลักการประเมินคุณภาพหรือรวมพิจารณาดวยการเลือกจัดหาสื่อ
เพ่ือใชในการเรียนการสอน วิธีการท่ีปฏิบัติและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนโดยท่ัวไป
คณะกรรมการสถานศึกษา และครูผูสอน ควรใหความสําคัญ สามารถวิเคราะห และพิจารณาคุณภาพ
ของสื่อท่ีเลือก วาสอดคลองกับความตองการและการออกแบบการเรียนรู สาระความรูท่ีกําหนดไว และ
ความเหมาะสมการเรียนการสอน อยางละเอียดถ่ีถวน๑๓๐

สรุปไดวา เรื่องสื่อการสอนท่ีนักวิชาการท้ังหลายไดแสดงแลวก็ยกมาเปนแนวทางใน
การศึกษาตอการทําวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ใน
เขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ นั้น ควรใชหลักการประเมินคุณภาพหรือรวมพิจารณาดวยการเลือก

๑๓๐กรมวิชาการ, ศูนยพัฒนาหลักสูตร, “ คูมือการพัฒนาสื่อการเรียนรู”, (ราง), (กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๔), บทคัดยอ.
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จัดหาสื่อ เพ่ือใชในการเรียนการสอน ซึ่งถือวาแนวความคิด ทฤษฎีตางๆท่ีเก่ียวกับสื่อการเรียนการสอน
นั้นนับวาเปนแนวความคิดท่ีสําคัญตอการจัดทําหรือจัดหาสื่อการเรียนการสอนเปนอยางยิ่งอันจะเปนตัว
นําสูการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายตอไป

๔) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ความหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง การจัดกิจกรรมโดยวิธีตางๆอยางหลากหลายท่ี

มุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริงเกิดการพัฒนาตนและสั่งสมคุณลักษณะท่ีจําเปนสําหรับการเปน
สมาชิกท่ีดีของสังคมของประเทศชาติตอไป การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุงพัฒนาผูเรียนจึงตอง
ใชเทคนิควิธีการเรียนรูรูปแบบการสอนหรือกระบวนการเรียนการสอนในหลากหลายวิธี ซึ่งจะรูกันดีวา
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งหมายถึง รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ เทคนิค และสื่อ และแหลงการ
เรียนรู ท่ีไดมีการศึกษาและพัฒนาข้ึนใหม เพ่ือนํามาใชในการจัดการเรียนรูเพ่ือ พัฒนาการคิดของครู
โดยเปนสิ่งใหมท่ีไดรับการยอมรับและนําไปใชบางแลวแตยังไมแพรหลาย หรือยังไมไดใชอยางเปนปกติ
นวัตกรรมทางการศึกษานั้นอาจเปนสิ่งใหมท้ังหมดหรือใหมเพียง บางสวนหรือเปนสวนหนึ่งของ
ระบบงาน

๑. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู หรือ รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง แบบ
แผนการดําเนินการจัดการเรียนรูท่ีไดรับการจัดเปนระบบอยางสัมพันธและ สอดคลองกับทฤษฎี/
หลักการการเรียนรูหรือการสอนท่ีรูปแบบนั้นยึดถือ โดยผานกระบวนการวิจัย และไดรับการพิสูจนและ
ทดสอบวามีประสิทธิภาพ ซึ่งรูปแบบการสอนจะแสดงข้ันตอนท่ีผูเรียนจะ ไดเรียนรูและผูสอนตอง
ดําเนินการตามข้ันตอนในรูปแบบดังกลาวเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตาม จุดมุงหมายของรูปแบบนั้นๆ

๒. วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู หมายถึง แนวปฏิบัติท่ีผูสอนดําเนินการให ผูเรียนเกิดการ
เรียนรูตามวัตถุประสงคดวยวิธีการตางๆ ท่ีแตกตางกันไปตามองคประกอบและ ข้ันตอนสําคัญอันเปน
ลักษณะเฉพาะหรือลักษณะเดนท่ีขาดไมไดของวิธีนั้นๆ วิธีการสอนเปนสิ่งท่ี มีเอกลักษณเฉพาะวิธี ซึ่ง
สามารถนําไปใชเปนสวนหนึ่งของรูปแบบการเรียนการสอนได หรือจะ นําไปใชโดยไมไดรวมเขาเปนสวน
หนึ่งของรูปแบบการเรียนการสอนก็ยอมทําไดเชนกัน

๓. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู หมายถึง ข้ันตอนท่ีผูสอนจัดตาม แนวคิดเก่ียวกับ
การเรียนการสอนอยางเปนระบบและนําเสนออยางมีข้ันตอนเพ่ือใหการเรียนการ สอนนั้นเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และตรงตามจุดมุงหมายเฉพาะของกระบวนการสอนนั้นๆ เชน กระบวนการกลุม
กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ กระบวนการสอนสวนใหญมักแบง ออกเปน ๓ สวน คือ ข้ันเตรียม
ข้ันสอน และข้ันสรุป

๔. เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู หมายถึง กลวิธีตางๆ ท่ีใชเสริมวิธีการ และ
กระบวนการสอน เพ่ือชวยใหวิธีการและกระบวนการสอนนั้นๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ตัวอยางเชน
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เทคนิคการนําเขาสูบทเรียน เทคนิคการจัดกลุม เทคนิคการใชคําถาม เทคนิคการสรุป บทเรียน เปน
ตน๑๓๑

การจัดกิจกรรมการเรียนนั้นจําเปนอยางยิ่งท่ีจะเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งเปนกิจกรรมท่ี
ผูเรียนไดรับประโยชนสูงสุดจากการเรียน ไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ไดประยุกตความรูไปใชประโยชน
ในชีวิต ไดมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู ตลอดจนมีคุณลักษณะนิสัยดีงามท่ีสังคมพึงปรารถนา
ดังนี้คือ

๑. เปนผูชวยเหลือและแหลงวิทยาการ (Helper and Resource) คอยใหคําตอบเม่ือ
นักเรียน ตองการความชวยเหลือทางวิชาการ ตัวอยาง เชน คําศัพทหรือไวยากรณการใหขอมูลหรือ
ความรู ในขณะท่ีนักเรียนตองการ ซึ่งจะชวยทําใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

๒. เปนผูสนับสนุนและเสริมแรง (Supporter and Encourager) ชวยสนับสนุนดานสื่อ
อุปกรณ

๓. Active Learning เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนเปนผูกระทํา หรือปฏิบัติดวยตนเอง ดวยความ
กระตือรือรน เชน ไดคิด คนควา ทดลองรายงาน ทําโครงการ สัมภาษณ แกปญหา ฯลฯ ไดใช ประสาท
สัมผัสตาง ๆ ทําใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองอยางแทจริง ผูสอนทําหนาท่ี เตรียมการจัด บรรยากาศการ
เรียนรู จัดสื่อสิ่งเราเสริมแรงใหคําปรึกษาและสรุปสาระการเรียนรูรวมกัน

๔. Construct เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนไดคนพบสาระสําคัญหรือองคการความรูใหมดวย
ตนเองอันเกิด จากการไดศึกษาคนควาทดลอง แลกเปลี่ยนเรียนรูและลงมือปฏิบัติจริง ทําให ผูเรียนรัก
การอาน รักการศึกษาคนควาเกิดทักษะในการแสวงหาความรู เห็นความสําคัญของการเรียนรู ซึ่งนําไปสู
การเปนบุคคลแหงการเรียนรู (Learning Man) ท่ีพึงประสงค

๕. Resource เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ท่ีหลากหลายท้ังบุคคล
และ เครื่องมือท้ังในหองเรียน และนอกหองเรียน ผูเรียนไดสัมผัสและสัมพันธ กับสิ่งแวดลอมท้ังท่ี เปน
มนุษย (เชน ชุมชน ครอบครัว องคกรตาง ๆ) ธรรมชาติและเทคโนโลยี ตามหลักการท่ีวา “การเรียนรู
เกิดข้ึนไดทุกท่ีทุกเวลาและทุกสถานการณ)”

๖. Thinking เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมกระบวนการคิด ผูเรียนไดฝกวิธีคิดในหลายลักษณะ
เชน คิดคลอง คิดหลากหลาย คิดละเอียด คิดชัดเจน คิดถูก ทางคิดกวาง คิดลึกซึ้ง คิดไกล คิดอยางมี
เหตุผล เปนตน การฝกใหผูเรียนไดคิดอยูเสมอในลักษณะ ตาง ๆ จะทําใหผูเรียนเปนคนคิดเปน
แกปญหาเปน คิดอยางรอบคอบมีเหตุผล มีวิจารณญาณ ในการคิด มีความคิดสรางสรรค มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะหท่ีจะเลือกรับและปฏิเสธขอมูล ขาวสารตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
ตลอดจนสามารถแสดงความคิด เห็นออกไดอยางชัดเจนและมี เหตุผลอันเปนประโยชนตอการดํารง
ชีวิตประจําวัน

๗. Happiness เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนไดเรียนอยางมีความสุข เปนความสุขท่ีเกิดจาก
ประการท่ีหนึ่ง ผูเรียนไดเรียนในสิ่งท่ีตนสนใจสาระการเรียนรู ชวนใหสนใจใฝคนควาศึกษาทาทาย ให
แสดง ความสามารถและใหใชศักยภาพของตนอยางเต็มท่ี ประการท่ีสองปฏิสัมพันธ (Interaction)

๑๓๑คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู, (ราง), “การปฏิรูปการเรียนรู ผูเรียนสําคัญท่ีสุด”, (เอกสารอัด
สําเนา, ๒๕๔๓), หนา ๓๖ - ๓๗.
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ระหวางผูเรียนกับผูสอนและระหวางผูเรียนกับผูเรียน มีลักษณะเปนกัลยาณมิตร มีการชวยเหลือ
เก้ือกูลซึ่งกันและกัน มีกิจกรรมรวมดวยชวยกัน ทําใหผูเรียนรูสึกมีความสุขและสนุกกับการเรียน

๘. Participation เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนมีสวนรวมในการวางแผนกําหนดงาน วางเปาหมาย
รวมกัน และมีโอกาสเลือกทํางานหรือศึกษาคนควาในเรื่องท่ีตรงกับความถนัดความสามารถ ความสนใจ
ของตนเอง ทําใหผูเรียนเรียนดวยความกระตือรือรน มองเห็นคุณคาของสิ่งท่ีเรียนและสามารถ ประยุกต
ความรูนําไปใชประโยชนในชีวิตจริง

๙. Individualization เปนกิจกรรมท่ีผูสอนใหความสําคัญแกผูเรียนในวามเปนเอกบุคคล
ผูสอนยอมรับในความสามารถ ความคิดเห็น ความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน มุงใหผูเรียนได

พัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพมากกวาเปรียบเทียบแขงขันระหวางกันโดยมีความเชื่อม่ันผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถในการเรียนรูได และมีวิธีการเรียนรูท่ีแตกตางกัน

๑๐. Good Habit เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนไดพัฒนาคุณลักษณะนิสัยท่ีดีงาม เชน ความ
รับผิดชอบ ความเมตตา กรุณา ความมีน้ําใจ ความขยัน ความมีระเบียบวินัย ความเสียสละ ฯลฯ และ
ลักษณะนิสัยในการทํางานอยางเปนกระบวนการการทํางานรวมกับผูอ่ืน การยอมรับผูอ่ืน และ การเห็น
คุณคาของงาน เปนตน๑๓๒

กลาวโดยสรุป การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท้ัง ๑๐ รูปแบบมีประโยชนตอ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕
โดยมีวิธีตางๆอยางหลากหลายเพ่ือมุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริงเกิดการพัฒนาตนและสั่งสม
คุณลักษณะท่ีจําเปนสําหรับการเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมของประเทศชาติตอไป

ลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญไดดังนี้
๑. Active Learning เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนเปนผูกระทํา หรือปฏิบัติดวยตนเอง ดวยความ

กระตือรือรน เชน ไดคิด คนควา ทดลองรายงาน ทําโครงการ สัมภาษณ แกปญหา ฯลฯ ไดใช ประสาท
สัมผัสตาง ๆ ทําใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองอยางแทจริง ผูสอนทําหนาท่ี เตรียมการจัด บรรยากาศการ
เรียนรู จัดสื่อสิ่งเราเสริมแรงใหคําปรึกษาและสรุปสาระการเรียนรูรวมกัน

๒. Construct เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนไดคนพบสาระสําคัญหรือองคการความรูใหมดวย
ตนเอง อันเกิด จากการไดศึกษาคนควาทดลอง แลกเปลี่ยนเรียนรูและลงมือปฏิบัติจริง ทําให ผูเรียนรัก
การอาน รักการศึกษาคนควาเกิดทักษะในการแสวงหาความรู เห็นความสําคัญของการเรียนรู
ซึ่งนําไปสู การเปนบุคคลแหงการเรยีนรู (Learning Man) ท่ีพึงประสงค

๓. Resource เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ท่ีหลากหลายท้ังบุคคล
และ เครื่องมือท้ังในหองเรียน และนอกหองเรียน ผูเรียนไดสัมผัสและสัมพันธ กับสิ่งแวดลอมท้ังท่ี เปน
มนุษย (เชน ชุมชน ครอบครัว องคกรตาง ๆ) ธรรมชาติและเทคโนโลยี ตามหลักการท่ีวา "การเรียนรู
เกิดข้ึนไดทุกท่ีทุกเวลาและทุกสถานการณ)"

๑๓๒ทิศนา แขมมณี และคณะ, “การพัฒนากระบวนการคิด.เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เร่ืองการพัฒนารูปแบบ การสอนท่ีเนนกระบวนการคิดตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรู”, นครปฐม : ศูนยศึกษา
พัฒนาครู คณะครุศาสตร, (สถาบันราชภัฏนครปฐม, ๒๕๔๓), หนา ๕๕-๕๙
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๔. Thinking เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมกระบวนการคิด ผูเรียนไดฝกวิธีคิดในหลายลักษณะ
เชน คิดคลอง คิดหลากหลาย คิดละเอียด คิดชัดเจน คิดถูก ทางคิดกวาง คิดลึกซึ้ง คิดไกล คิดอยางมี
เหตุผล เปนตน  การฝกใหผูเรียนไดคิดอยูเสมอในลักษณะ ตาง ๆ จะทําใหผูเรียนเปนคนคิดเปน
แกปญหาเปน คิดอยางรอบคอบมีเหตุผล มีวิจารณญาณในการคิด มีความคิดสรางสรรคมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหท่ีจะเลือกรับและปฏิเสธขอมูล ขาวสารตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ตลอดจนสามารถ
แสดงความคิด เห็นออกไดอยางชัดเจนและมี เหตุผลอันเปนประโยชนตอการดํารงชีวิตประจําวัน๑๓๓

กิจกรรมการเรียนการสอน (เนนผูเรียน) วา  กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีดีจะตองมี
คุณสมบัตินาสนใจความเหมาะสมและความริเริ่ม ดังนี้๑๓๔

๑. ความนาสนใจ หมายถึง กิจกรรมท่ีนํามาใชชวนใหนาติดตามไมเบื่อหนาย
๒. ความเหมาะสม หมายถึง กิจกรรมท่ีนํามาใชจะตองทําใหเกิดการเรียนรูตามจุดประสงค

ไดจริง
๓. ความคิดริเริ่ม หมายถึง การท่ีนําเอากิจกรรมใหมๆท่ีทาทายมาสอดแทรกชวยใหเกิดการ

เรียนรู
การจัดกิจกรรมท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนไดรับประโยชนสูงสุดจากการ

เรียน ไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ไดประยุกตความรูไปใชประโยชนในชีวิต ไดมีความสุขและสนุกกับการ
เรียนรู ตลอดจนมีคุณลักษณะนิสัยดีงามท่ีสังคมพึงปรารถนา

สรุป จากผูวิจัยไดศึกษาวิเคราะหเรื่องกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีนักวิชาการท้ังหลายได
แสดงแลวก็ไดยกมาเปนแนวทางในการศึกษาตอการทําวิจัย เปนการสรางกิจกรรมท่ีสรางสรรทําให
ผูเรียนไดรับประโยชนสูงสุดจากการเรียน ไดพัฒนาศักยภาพเต็มท่ี ซึ่งถือวาแนวความคิด ทฤษฎีตางๆ
ท่ีเก่ียวกับกิจกรรมการเรียนการเรียนการสอนนั้นนับวาเปนแนวความคิดท่ีสําคัญตอกระบวนการเรียน
การสอนเปนอยางยิ่งอันจะเปนตัวนําการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายตอไป

๕) ดานการวัดผลและประเมินผล
ความหมายและแนวคิดในการวัดผลและประเมินผล
๑. การประเมินผลการสอน

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา ๕๒ ไดกําหนดให
กระทรวงศึกษาธิการสงเสริมใหมีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครูคณาจารยและบุคคลทางการ
ศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพครูชั้นสูง ดังนั้นการประเมินการสอน
ของคณาจารยท่ีเชื่อถือไดอันเปนการตรวจสอบคุณภาพงานของคณาจารยทําทราบขอมูลปอนกลับ
Feedack data สําหรับการพิจารณาตัดสินคุณคาหรือหาทางเลือกรวมท้ังปรับปรุงและการพัฒนา
คุณภาพการสอนใหมีประสิทธิภาพข้ึน

๑๓๓ชาติ แจมนุช และคณะ, “นักเรียนเปนศูนยกลางคืออยางไร”, เอกสารอัดสําเนา, มปป., (การปฏิรูป
การเรียนรู ผูเรียนสําคัญท่ีสุด, (ราง), ๒๕๔๓), หนา ๑-๑๗.

๑๓๔สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา, “๒๑ วิธีการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด”, พิมพครั้งท่ี
๒, (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด ภาพพิมพ, ๒๕๔๕), หนา ๑๐๘-๑๑๖.
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๒. ความหมายการประเมิน
พจนานุกรม ฉบับราชบัญญัติสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดใหความหมายไววาการประเมิน

Evaluation หมายถึง การพิจารณาและวัดคุณคาของกิจกรรมใดๆ ตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวเชน การ
ประเมินการสัมมนา ประเมินผลการปฏิบัติในรอบปของบริษัท สวนดาน การศึกษา หมายถึง การวัด
คุณคา หรือการวัดผลความกาวหนาทางการศึกษา เชนการสอบไลเปนวิธีการประเมินผลการศึกษาวิธี
หนึ่ง๑๓๕

การประเมิน หมายถึงการตัดสินคุณคาของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเปนกระบวนการท่ีใหไดมาซึ่ง
สารสนเทศ สําหรับตัดสินคุณโปรแกรมการศึกษา ผลิตผล กระบวนการ จุดมุงหมายของโครงการหรือ
โปรแกรมหรือการเลือกตางๆท่ี ออกแบบเพ่ือนําไปปฏิบัติใหบรรลุจุดมุงหมาย๑๓๖

สรุป แนวความคิดในการควบคุมและประเมินผลแผนกลยุทธ เปนตัวชี้วัดผลสําเร็จของการ
ดําเนินงานในแตละชวงเวลาแลว และเปนหนาท่ีของผูมีหนาท่ีในการกํากับติดตามผล เปนการ
เตรียมการไวลวงหนาเม่ือถึงเวลาเม่ือโอกาสมาถึงก็จะสามารถนํามาเชื่อมโยงปรับเปลี่ยนเพ่ือนําไปใชใน
ปจจุบันไดตอไปไมตองเสียเวลาท่ีจะไปคิดทําใหมท่ีจะตองใชเวลามาก เพราะฉะนั้นการควบคุมและ
ประเมินผลแผนกลยุทธจึงมีความสําคัญในการวางแผนงานตางๆเปนอยางดี

แนวคิดและหลักการในดานการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานไดแก
๑. กระบวนการในการควบคุมและติดตามผล แยกเปน ๔ ข้ันตอน คือ

๑)การกําหนดมาตรฐานท่ีใชวัด(Establishing Standard) ทุกองคกรจะมีวัตถุประสงค
ขององคกร ดังนั้นมาตรฐานท่ีกําหนดนโยบายจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคนั้น มาตรฐานโดยท่ัวไป
แยกเปน ๒ ประเภท ไดแก

(๑) มาตรฐานผลผลิต (Output Standard) ซึ่งวัดดวยปริมาณ คุณภาพ ตนทุน
และเวลาท่ีใช จํานวนเงินท่ีใชเปรียบเทียบกับงบประมาณ จํานวนหนวยผลิตและขนาดของบริการท่ีใช
ในระยะเวลาท่ีกําหนด

(๒) มาตรฐานปจจัยท่ีใชในการผลิต (Input Standard)จะวัดดวยความพยายามท่ี
ใหกับงาน (Work Effort)เชน การวัดประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรเปนตน

๒)การวัดผลงานท่ีทําไดจริง(Measuring Actual Performance)ไดแกการวัดผลงานท่ี
เกิดข้ึนจริงเปนหนวยการผลิตท่ีจริง หรือความพยายามท่ีใหกับงานจริง หนวยวัดท่ีใชจะตองเปนอยาง
เดียวกันกับมาตรฐานท่ีกําหนดข้ึนมา เชน จํานวนท่ีผลิต จํานวนวันท่ีขาดงาน จํานวนแฟม จํานวน
รายไดท่ีเกิดข้ึน ซึ่งผลงานเหลานี้ไดมาจากการรายงาน การสังเกต และสถิติตัวเลขตางๆ

๓)การเปรียบเทียบผลงานท่ีทําไดจริงกับมาตรฐาน (Comparing Actual
Performance with Standard) เปนการเปรียบเทียบเนื้อหาความแตกตางท่ีเกิดข้ึน ระหวางหนวยงาน
ท่ีทําใหจริงกับมาตรฐาน

๑๓๕ราชบัณฑิตยสถาน, “พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒”, (กรุงเทพมหานคร: นาน
มีบุคพับลิชเคช่ันส, ๒๕๔๖), หนา ๖๖๔.

๑๓๖สมหวัง พิริยนุวัฒน, “วิทยาการสอน”, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
๒๕๔๐), หนา, ๑๔๕.
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๔)การแกไขใหถูกตอง (Taking Corrective Action) ไดแกการดําเนินการทางดาน
การบริหาร เม่ือพบความแตกตางระหวางผลงานท่ีเกิดข้ึนจริง กับมาตรฐานเพ่ือปรับการดําเนินงานให
เปนไปตามแผนท่ีตองการ๑๓๗

สรุปวา จากกระบวนการในการควบคุมและติดตามผลใน ๔ ข้ันตอนท่ีกลาวมาแลวนั้นเปน
กระบวนการท่ีสามารถทําใหเกิดประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคไดจริง เพราะเอาผลท่ีวัดมาเปรียบเทียบ
เพ่ือนําไปแกไขในขอท่ีบกพรองตอไป มีการกําหนดเปาหมายไวอยางชัดเจน มีการวัดอยางจริงจัง
เพราะฉะนั้นแนวคิดเชนถือวามีความสําคัญ จากเทคนิคในการควบคุมติดตามผล เปนการควบคุมท่ีมี
การใชตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในทางปริมาณ มีสําคัญอยางยิ่ง ท่ีควรจะมีไวในการวัดผลติดตาม
ผลและก็ควรมีไวหลายๆแบบ เพ่ือเปนตัวเลือกในการนําไปใชใหเหมาะสมกับชิ้นงานซึ่งจะทําใหการ
ทํางานนั้นเร็วข้ึน

การควบคุมและติดตามผลท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย
๑.ความถูกตอง(Accuracy)ระบบการควบคุมและติดตามผลท่ีถูกตองจะทําใหเกิด

ความนาเชื่อถือ และนําไปใชไดผลตามท่ีตองการ หากการควบคุมเกิดจากขอมูลท่ีไมถูกตอง จะทําให
ฝายบริหารแกไขไมตรงจุด โดยไมอาจทราบไดวาควรแกไขอยางไร หรือควรดําเนินการตอไปอยางไร

๒.ความทันเวลา(Timeliness)ระบบการควบคุมและติดตามผลท่ีดีจะตองสามารถ
กระตุนใหผูบริหารสนใจและเอาใจใสไดทันเวลา เพ่ือการแกไขหรือปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน
โดยขอมูลจากการควบคุมและติดตามผลอาจไมมีความหมายเลยหากไดรับมาลาชากวาเวลาอันควร
ดังนั้นระบบการควบคุมและติดตามผลท่ีดีจะตองสามารถนํามาใชแกปญหาไดอยางทันเวลา

๓.ความประหยัด (Economy)ระบบการควบคุมและติดตามผลจะตองสามารถทําให
เกิดประโยชนท่ีคุมคาเม่ือเปรียบเทียบกับคาใชจายท่ีเกิดข้ึนโดยจะตองใชระดับของการควบคุมใหนอย
ท่ีสุด ประหยัดท่ีสุด แตเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

๔.ความยืดหยุน (Flexibility) ระบบการควบคุมและติดตามผลท่ีดีจะตองมีความ
ยืดหยุน สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและการเกิดข้ึนใหมของสถานการณตางๆ ซึ่งระบบการควบคุม
ควรปรับตัวตามเวลาและสภาพแวดลอม

๕.การสามารถเขาใจได(Understandability)ระบบการควบคุมและติดตามผลควรมี
ความซับซอนนอยท่ีสุด เพ่ือความสะดวกในการใช และคนท่ีเก่ียวของกับระบบการควบคุมสามารถ
เขาใจไดงาย

๖.การมีมาตรฐานท่ีสมเหตุสมผล (Reasonable Criteria)การกําหนดมาตรฐานของ
การควบคุมและติดตามผลจะตองสมเหตุสมผล และสามารถทําไดจริงจึงจะสามารถจูงใจใหผูปฏิบัติงาน
ปฏิบัติตามได

๗.การจัดระบบอยางมีกลยุทธ (Strategic Placement)ผูบริหารจะตองจัดวางระบบ
การควบคุมและติดตามผลอยางมีกลยุทธ อันจะทําใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคในการควบคุมได ซึง

๑๓๗เสนาะ ติเยาว, “หลักการบริหาร”, (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๓),
หนา ๒๙๓-๓๑๕.
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ระบบการควบคุมและติดตามผลควรจะครอบคลุมกิจกรรม เหตุการณ และการดําเนินงานทุกอยาง
ภายในองคกร ซึ่งถาหากองคกรนําระบบการควบคุมและติดตามผลมาใชโดยขาดกลยุทธท่ีเหมาะสม ก็
จะไมสามารถบรรลุผลตามตองการได

๘.การเนนกฎแหงขอยกเวน (Emphasis on The Exception) ท้ังนี้เนื่องจากผูบริหาร
ไมสามารถจะควบคุมและติดตามผลทุกอยางได จึงตองเนนเฉพาะเรื่องท่ีสําคัญ หรือควบคุมติดตาม
เฉพาะในหลักใหญท่ีเปนสาระสําคัญจริงๆ ไมใชลงไปดูในรายละเอียดทุกเรื่อง การเขาไปตรวจสอบ
ควบคุมในทุกรายการจะสงผลตอการใชอํานาจในการบริหารจัดการ อีกท้ังสงผลใหไมสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางคลองตัว

๙.การใชมาตรการหลายๆอยาง (Multiple Criteria)การควบคุมและติดตามท่ีเนนจุด
ใดจุดหนึ่ง หรือมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง จะทําใหมองปญหาไมครอบคลุม เพราะงานแตละงานยอมมี
มาตรฐานท่ีแตกตางกัน ดังนั้นมาตรฐานในการควบคุมและติดตามผลจึงควรกําหนดใหเหมาะสมสําหรับ
กิจกรรมแตละประเภท

๑๐.การแกไขใหถูกตอง(Corrective Active)การควบคุมและติดตามผลท่ีมี
ประสิทธิภาพ ไมเพียงแตเปนการแจงใหรูวามีขอบกพรองผิดพลาดอะไรเกิดข้ึนเทานั้น แตจะตอง
เสนอแนะดวยวา ควรจะดําเนินการแกไขอยางไรเพ่ือใหเกิดความถูกตอง และสามารถดําเนินการตอไป
ไดอยางราบรื่นและประสบผลสําเร็จ๑๓๘

สรุปวา ใน ๑๐ ข้ันตอนของการควบคุมและติดตามผล ผูวิจัยสรุปวาเปนกระบวนการท่ี
สมบูรณอยางยิ่ง ถาหากวาผูใชมีการตั้งมาตรฐานในการควบคุมและติดตามผลอยางละเอียด ยึด
ความถูกตอง สามามารถนําไปใชใหเกิดประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ครบท้ังหมดก็จะเปนผลดีในการดําเนินงานทําใหงานสําเร็จ
ไดเร็วพลันทันตอเวลาท่ีวางไว

คุณลักษณะของการควบคุมและติดตามผลท่ีดี ไดแก
๑.ตองประหยัด ระบบการควบคุมและติดตามผลท่ีดีนอกจากจะตองชวยใหเกิดความ

ม่ันใจวาองคกรจะสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งเอาไวแลว ในเวลาเดียวกันการควบคุมและ
ติดตามผลจะตองคุมคากับตนทุนในการดําเนินการดวย ระบบการควบคุมและติดตามผลท่ีมากเกินความ
จําเปน มีวิธีการหรือเทคนิคท่ียุงยาก และเสียคาใชจายสูงนั้น ยอมทําใหเกิดผลเสียมากกวาผลดี
ผูบริหารจึงควรคํานึงถึงตนทุนท้ังในแงของระยะเวลาและคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในการควบคุมและติดตาม
ผลดวย

๒.รายงานผลตองรวดเร็ว การควบคุมและติดตามผลจะตองสามารถรายงานผลความ
แตกตางระหวางเปาหมายท่ีพึงไดรับกับผลงานท่ีเกิดข้ึนจริงไดอยางรวดเร็ว เพ่ือใหผูบริหารสามารถ
ดําเนินการแกไข และปรับปรุงขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนไดอยางทันทวงที

๓.เนนสวนสําคัญของผลงาน การควบคุมและติดตามผลจะตองเนนถึงสวนสําคัญของ
ผลงานอันจะสงผลตอความสําเร็จตามวัตถุประสงค การวัดในรายละเอียดปลีกยอยท่ีไมใชสวนสําคัญ

๑๓๘เสนาะ ติเยาว, “หลักการบริหาร”, หนา ๒๙๘ – ๒๙๙.
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ของความสําเร็จของงานตามวัตถุประสงคยอมไมเกิดประโยชน เพราะจะไมชวยชี้ใหเห็นถึงความเปนไป
ท่ีแทจริงซึ่งจะมีผลตอความสําเร็จขององคกร

๔.สามารถเขาใจไดงาย การควบคุมและติดตามผลจะตองเขาใจงาย ไมยุงยากซับซอน
เพราะหากกระบวนการมีความยุงยากซับซอน หรือเลื่อนลอยจนยากท่ีจะเขาใจ ก็ยอมไมเกิดแรงจูงใจใน
การปฏิบัติตาม และไมอาจกอใหเกิดประโยชนในทางปฏิบัติได

๕.เปนท่ียอมรับ การควบคุมและติดตามผลควรมีการชี้แจงใหผูปฏิบัติเล็งเห็นถึง
ประโยชนและเหตุผลประกอบ เพ่ือใหผูปฏิบัติเกิดความยอมรับ และทุมเทในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือให
บรรลุเปาหมาย๑๓๙

ดังนั้นผูวิจัยไดสรุป การวัดผลประเมินผล ท่ีไดจากการศึกษาจากนักวิชาการท่ีนํามาเปน
แนวทางตอการศึกษาท้ัง ๑๐ ประการ สามารถนํามาปรับปรุงแกไขและพัฒนาใหบรรลุตามวัตถุประสงค
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติท่ีวางเอาไว ซึ่งผูวิจัยคิดวามีความ
จําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาการเรียนการสอนของผูเรียนและผูสอนแตละระดับ เพ่ือสงเสริมพัฒนา
สมรรถนะของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและเปนเกณฑการรายงานผลการเรียนการสอนซึ่งผลท่ีได
จากการวัดผลการศึกษาจะมีความเชื่อถือได ถูกตองและบรรลุจุดมุงหมายตามตองการอยางแทจริงวาอยู
ในระดับไหนตอไป

๒.๕ แนวคิด และประวัติความเปนมาของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
๑) ประวัติความเปนมาของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
สํานักงานพระสอนศีลธรรม สํานักงานอธิการบดี จัดตั้งข้ึนตามประกาศมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การแบงสวนงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามราชกิจจานุเบกษา ลงวันท่ี ๒๕
ธันวาคม ๒๕๕๖ เพ่ือดําเนินการรับผิดชอบงาน “โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน” ตอบสนอง
ยุทธศาสตรท่ี ๓ ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะท่ี ๑๑ “การบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาแก
สังคมและชุมชน” โดยมีหนาท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับงานสรรหาพระสอนศีลธรรม สงเสริม
พัฒนาสมรรถนะของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน งานติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน งาน
บริหารงบประมาณโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับ
มอบหมาย และมีกลุมงานภายในสังกัด ๓ กลุมงาน คือ

๑. กลุมงานบริหาร
๒. กลุมงานแผนงานและประเมินผล
๓. กลุมงานพัฒนาพระสอนศีลธรรม
กลุมงานบริหาร ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณ การติดตามการใชจาย

งบประมาณ และเบิกจายคาตอบแทน งานบัญชี งานธุรการ งานประชุมคณะกรรมการ งานสารบรรณ
งานพัสดุ งานประสานงาน งานประชาสัมพันธ รวมท้ังจัดทําระบบสารสนเทศ ดูแลเว็บไซตโครงการ
จัดทําสถิติฐานขอมูลพระสอนศีลธรรม และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย

๑๓๙ธงชัย สันติวงศ, “หลักการจัดการ”, หนา ๑๕๓ – ๑๕๔.



๘๖

กลุมงานแผนงานและประเมินผล ปฏิบัติงานจัดทําแผนงานโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน และติดตาม ประเมินผล ใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย งานประกันคุณภาพ
การศึกษา งานวิเคราะหแผนงานและโครงการ งานประสานงานกับศูนยอํานวยการสวนภูมิภาคทุก
หนวย งานจัดทําระบบสารสนเทศดานการประเมินผลติดตาม และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ
มอบหมาย

กลุมงานพัฒนาพระสอนศีลธรรม ปฏิบัติงานจัดทําแผนพัฒนาพระสอนศีลธรรมใหเปนไป
ตามเปาหมาย รวมท้ังติดตามประเมินผล ศึกษาวิเคราะหวิจัยเพ่ือพัฒนาพระสอนศีลธรรม งานพัฒนา
หลักสูตรอบรมพระสอนศีลธรรม งานจัดอบรมพระสอนศีลธรรม งานนิเทศติดตามประเมินผลการสอน
ของพระสอนศีลธรรม ติดตอประสานงานกับศูนยอํานวยการสวนภูมิภาคทุกหนวย งานดานการพัฒนา
พระสอนศีลธรรม งานกิจกรรมพิเศษ และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย

เพ่ือใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค ตรงตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการดําเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จึงไดมีมติใหกระจาย
ภาระงานพรอมท้ังงบประมาณดําเนินการโครงการฯ ใหกับหนวยจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ใน
วิทยาเขต วิทยาลัย หองเรียน และหนวยวิทยบริการ ชวยรับผิดชอบดําเนินการโครงการฯ ในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของตน ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานพระสอนศีลธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ นี้ จํานวนท้ังสิ้น ๑๘ ศูนยอํานวยการ โดยแบงเปน วิทยาเขต ๙ แหง วิทยาลัยสงฆ ๖ แหง
หองเรียน ๒ แหง และหนวยวิทยบริการ ๑ แหง ดังนี้
๙ วิทยาเขต

๑. วิทยาเขตหนองคาย
๒. วิทยาเขตเชียงใหม
๓. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
๔. วิทยาเขตขอนแกน
๕. วิทยาเขตนครราชสีมา
๖. วิทยาเขตแพร
๗. วิทยาเขตสุรินทร
๘. วิทยาเขตอุบลราชธานี
๙. วิทยาเขตพะเยา

๖ วิทยาลัย
๑. วิทยาลัยสงฆเลย
๒. วิทยาลัยสงฆนครพนม
๓. วิทยาลัยสงฆลําพูน
๔. วิทยาลัยสงฆนครสวรรค
๕. วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช
๖. วิทยาลัยสงฆปตตานี

๒ หองเรียน
๑. หองเรียนสุราษฎรธานี



๘๗

๒. หองเรียนสงขลา
๑ หนวยวิทยบริการ

๑. หนวยวิทยบริการวัดหลวงพอสดธรรมกายาราม
สํานักงานพระสอนศีลธรรม สํานักงานอธิการบดี ไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ภายใตพันธกิจ “การสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแกสังคม
และชุมชน” ตอบสนองยุทธศาสตรในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ขอท่ี ๓ “การบริการวิชาการดาน
พระพุทธศาสนาแกสังคมและชุมชนในระดบัชาติและนานาชาติ” โดยรับผิดชอบดูแล “โครงการพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน” มีพ้ืนท่ีควบคุมดูแล ๑๘ ภาคคณะสงฆ ๗๗ จังหวัด ท่ัวประเทศ

ในการดําเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ ไดมีมติใหกระจายภาระงานพรอมงบประมาณการบริหารงานใหกับ
หนวยจัดการศึกษาในสังกัดของมหาวิทยาลัย ในวิทยาเขต วิทยาลัย หองเรียน และหนวยวิทยบริการ
ท่ัวประเทศ ตามเขตปกครองภาคคณะสงฆ ท้ังสิ้น ๑๘ ศูนยอํานวยการ รับผิดชอบดําเนินการโครงการฯ
ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของตน ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานพระสอนศีลธรรม สวนกลาง โดย
ไดรับอนุมัติงบประมาณดําเนินการท้ังสิ้น ๔๒๖,๑๖๕,๐๐๐ บาท

เม่ือสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ศูนยอํานวยการทุกศูนย ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ผานกระบวนการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ มายัง
สํานักงํานพระสอนศีลธรรม และสํานักงานพระสอนศีลธรรม ไดนําขอมูลการรายงานจากทุกศูนย
อํานวยการมาทําการประมวลผลแลววิเคราะห และสังเคราะหเปนรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สรุปในภาพรวม ๓ ดาน

ดานท่ี ๑ การบริหารงบประมาณ
การจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โครงการพระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดรับอนุมัติงบประมาณสําหรับดําเนินการ จํานวน
๔๒๖,๑๖๕,๐๐๐ บาท โดยจัดสรรใหสํานักงํานพระสอนศีลธรรม สวนกลาง ซึ่งดูแลรับผิดชอบ
โครงการฯ ในเขตพ้ืนท่ี ๒๔ จังหวัด ๖ ภาคคณะสงฆ ๒๗ ศูนยประสานงานพระสอนศีลธรรม จํานวน
๑๓๒,๒๔๔,๖๐๐ บาท และจัดสรรใหศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สวนภูมิภาค
๑๘ ศูนย ๕๓ จังหวัด ท่ัวประเทศ จํานวน ๒๙๓,๙๒๐,๔๐๐ บาท เพ่ือเปนคาตอบแทนพระสอน
ศีลธรรม คาตอบแทนเจาหนาท่ีประจําศูนย และคาใชสอยอ่ืนๆ โดยมีรายงานการใชจายงบประมาณดัง
ตารางตอไปนี้

ดานท่ี ๒ ดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรม
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สํานักงานพระสอนศีลธรรม รวมกับศูนยอํานวยการโครงการพระ

สอนศีลธรรมในโรงเรียน สวนภูมิภาค ไดดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาเพ่ิมขีด
ความสามารถพระสอนศีลธรรม และเพ่ือเปนการประชําสัมพันธโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ใหเปนท่ีรูจัก และเปนท่ียอมรับจากสังคม จํานวน ๘ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

๑. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
๒. โครงการสํารวจความตองการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน



๘๘

๓. การสรรหาและคัดเลือกพระสอนศีลธรรมเพ่ือบรรจุใหม
๔. โครงการฝกอบรมพระสอนศีลธรรมประจําป
๕. จัดทําบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกับคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๖. โครงการผลิตสื่อโทรทัศน "รายการอาสาตามหาคนดี"
๗. โครงการประเมินเสนอแนะและสัมมนาผูบริหารโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา รุนท่ี ๕
๘. โครงการเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ดานท่ี ๓ ดานการติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

(๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗) สํานักงานพระสอนศีลธรรม สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดดําเนินการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงาน “โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน” ท้ังในสวนกลาง และสวนภูมิภาค ตามกระบวนการ
ระบบ กลไก ในการติดตามประเมินผล เพ่ือตรวจสอบการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักงาน
สวนกลาง และของแตละศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สวนภูมิภาค ท้ังสิ้น ๑๘
ศูนย ฯ ซึ่งไดทําการติดตามการใชจายงบประมาณ การดําเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การ และการติดตามการจัดการเรียนการสอน๑๔๐

๑๔๐โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน, รายงานผลการดําเนินงาน โครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗, [ออนไลน],แหลงท่ีมา: http://www.krupra.net, [๖ พฤษภาคม
๒๕๕๙].



๘๙

แผนภาพท่ี ๒.๔: แสดงภาพรวมของสํานักงาน สวนกลาง และของแตละศูนยอํานวยการ
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน



๙๐

โครงสรางการบริหาร
โครงสรางการบริหาร สํานักงานพระสอนศีลธรรม สํานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย

สํานักงานอธิการบดี

สํานักงานพระสอนศีลธรรม

แผนภาพท่ี ๒.๕ : แสดงโครงสรางการบริหาร สํานักงานพระสอนศีลธรรมสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กลุมงานแผนงานและประเมินผล กลุมงานพัฒนาพระสอนศีลธรรมกลุมงานบริหาร

ศูนยอํานวยการ
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ในสวนภูมิภาค ๑๘ ศูนย



๙๑

โครงสรางการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผูอํานวยการ ศูนยอํานวยการ
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ในสวนภูมิภาค ๑๘ ศูนย

แผนภาพท่ี ๒.๖ : แสดงโครงสรางการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คณะกรรมการอํานวยการ
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

อธิการบดี เปนประธาน

คณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
รองอธิการบดีฝายบริหาร เปนประธาน

ผูอํานวยการสํานักงานพระสอนศีลธรรม

บุคลากร
กลุมงานบริหาร

บุคลากร
กลุมงานแผนงานและประเมินผล

บุคลากร
กลุมงานพัฒนาพระสอนศีลธรรม



๙๒

จากสภาพวิถีชีวิตของชาวไทยในปจจุบันท่ีตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ภายใตกระแส
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม ทําใหเกิดภาวะสับสนในวิถีชีวิต คานิยม และภูมิคุมกันทาง
สังคมลดนอยลงจนกอใหเกิดการเบี่ยงเบนพฤติกรรม คือ ละเลยในคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ซึ่ง
ปญหาเหลานี้ไดสงผลคุกคามเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ใหหลงผิดและมีพฤติกรรมท่ีเบี่ยงเบนไม
พึงประสงค เชน ขาดระเบียบวินัย เก่ียวของกับยาเสพติด ทะเลาะวิวาท มีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร
และขาดวินัยในการดําเนินชีวิต ดังนั้น จึงจําเปนอยางเรงดวนในการปลูกฝงกลอมเกลาดวยหลักธรรม
ทางศาสนา เพ่ือสรางภูมิคุมกันชีวิต ใหมีสํานึกผิดชอบชั่วดี มีสติพิจารณายั้งคิด มีจิตใจใฝดี และมีพลังใจ
ท่ีเข็มแข็ง๑๔๑

โดยนัยนี้ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จึงถือกําเนิดข้ึน และเริ่มดําเนินการมา
ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๔๖ โดยขอตกลงความรวมมือ (MOU) ระหวางกระทรวงวัฒนธรรมกับ
กระทรวงศึกษาธิการ ในการสนับสนุนใหพระภิกษุเขาไปสอนในโรงเรียน ท้ังระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ซึ่งในระยะแรกรัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณใหกรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม จํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ืออุดหนุนเปนคาใชจายถวายพระท่ีเขาไปสอนในสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค จํานวน
๘๐๐ รูป โดยมีวัตถุประสงคแรกเริ่มคือ

๑. เพ่ือจัดพระสงฆท่ีมีความรูความสามารถ ท้ังในดานปริยัติและปฏิบัติ เขาไปมีสวนรวมใน
การจัดการเรียนรูใหนักเรียนในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา

๒. เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา มีความรูความเขาใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
๓. เพ่ือปลูกฝงใหนักเรียน นักศึกษา มีความรูคูคุณธรรม สามารถนําความรูและคุณธรรม

ไปบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางเหมาะสมและมีความสุข๑๔๒

อยางไรก็ตาม จากการดําเนินงานพบวา สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความ
ตองการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดยเฉพาะการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวา ๕๘,๐๗๑ รูป จากการ
สํารวจพบวา โรงเรียนวิถีพุทธ จํานวน ๑๐,๐๐๐ กวาโรงเรียน มีความตองการพระสงฆไปใหความรูแก
นักเรียนอยางสมํ่าเสมอ ดังนั้นในปงบประมาณ ๒๕๔๘ จึงไดเพ่ิมจํานวนพระสอนศีลธรรมใหครอบคลุม
สถานศึกษาท่ัวประเทศ ในอัตราสวนพระ ๑ รูปตอ ๑ ตําบล โดยจะขยายเพ่ิมอีก ๔,๐๐๐ รูป เปนการ
นํารอง และไดเสนอของบประมาณงบกลางจากรัฐบาลเพ่ืออุดหนุน เพ่ือเปนคาใชจายของพระรูปละ
๒,๐๐๐ บาทตอเดือน รวมเปนเงิน ๙๖,๐๐๐,๐๐๐ บาทตอป และงบประมาณอีกจํานวนหนึ่งเพ่ือการ
จัดทําหนังสือ อุปกรณการเรียนการสอน การพัฒนาศักยภาพของการสอน การติดตามประเมินผล

ตลอดเวลาของการดําเนินโครงการพระสอนศีลธรรม คือ ปงบประมาณ ๒๕๔๘ – ๒๕๕๐
ไดมีการพัฒนาโดยลําดับ อาทิ การไดรับอนุมัติงบกลางจากคณะรัฐมนตรี เพ่ืออุดหนุนโครงการพระสอน
ศีลธรรม จากครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ จํานวน ๔,๐๐๐ รูป ครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๑

๑๔๑พรชุลี อาชวอํารุง และคณะ, การศึกษาทบทวนโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ,
(กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, ๒๕๔๙), หนา ๓.

๑๔๒สํานักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒, หนา ๕-๙.



๙๓

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ จํานวน ๖,๐๐๐ รูป ครั้งท่ี ๓ วันท่ี ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดรับอนุมัติ
เพ่ิมเปน จํานวน ๑๐,๐๐๐ รูป อีกท้ังประมาณการในป พ.ศ. ๒๕๕๑ จะไดรับอนุมัติเพ่ิมเปนจํานวน
๑๐,๐๐๐ รูปเชนกัน ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ คณะรัฐมนตรีไดมีมติในวันท่ี ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ให
โอนงบประมาณโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ไปตั้งท่ีกระทรวงศึกษาธิการ พรอมท้ังมอบหมาย
ใหมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินโครงการดังกลาว๑๔๓

๒) แนวคิดการเกิดข้ึนของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
เ ม่ือมหาเถรสมาคมไดมีมติ เ ม่ือวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มอบหมายให

พระธรรมวรเมธี เลขานุการแมกองธรรมสนามหลวง และพระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
(สมณศักดิ์ในขณะนั้น) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนผูแทนพิจารณาสาระ
การเรียนรูพระพุทธศาสนาในหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔๑๔๔

พระเทพโสภณ ในฐานะประธานกรรมการจัดทํารายละเ อียดสาระการเรียนรู
พระพุทธศาสนา ไดเสนอตอ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ในคราวประชุมเรื่อง
หลักสูตรใหมเด็กไทยพัฒนา : หัวใจปฏิรูปการศึกษาในเวทีแหงนั้น ศ.ดร.ชัยอนันต  สมุทรวณิช
ผูบังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ไดเสนอวา “การสอนวิชาพระพุทธศาสนาใหไดผลตองนําไปบูรณาการเขา
กับชีวิตจริง เพ่ืออบรมคุณธรรมจริยธรรมใหกับเด็ก ๆ  ไมมุงสอนเฉพาะเรื่องวิชาการ แตควรสอนเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา โดยนิมนตพระสงฆมาสอนในโรงเรียน เพ่ือใหเปน
แบบอยางทางศีลธรรมใหแกเด็กเยาวชน ดวยการสอนใหรู ทําใหดู อยูใหเห็น ปรากฏวา นายกรัฐมนตรี
เห็นดวยกับขอเสนอดังกลาว และเห็นชอบใหสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนามี ๑ หนวยกิต (เรียน ๒
ชั่วโมงตอสัปดาห) ในระดับมัธยมศึกษา พรอมใหมีโรงเรียนนํารองแบบวิถีพุทธจังหวัดละ ๒ แหง ในป
การศึกษา ๒๕๔๖๑๔๕

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม เสนอขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือดําเนินการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ภายใตโครงการ
เสริมสรางคุณธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชาติ เพ่ือยกระดับคุณธรรมจริยธรรมคนในชาติตาม
รอยพระยุคลบาท เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาท่ัวประเทศ โดยให
กระทรวงวัฒนธรรมรวมกับกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงบประมาณ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
และหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการ เปาหมาย คือใหมีพระ ๑ รูป ตอสถานศึกษา ๑ แหงในตําบล
ครอบคุลมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ

๑๔๓สํานักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, คูมือการดําเนินงานโครงการ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปงบประมาณ ๒๕๕๐, หนา ๑-๒.

๑๔๔วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช, คูมือปฏิบัติงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพมหาจุฬาฯ, ๒๕๔๙), หนา ๒๐.

๑๔๕บุญหนา จิมานัง และคณะ, การประเมินประสิทธิภาพการสอนของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา
เขตปกครองคณะสงฆภาค ๙, (กรุงเทพมหานคร : หจก.สามลดา, ๒๕๕๑), หนา ๑๖ – ๑๗.



๙๔

จากแนวคิดของมติมหาเถรสมาคม และขอเสนอแนะของ ศ.ดร.ชัยอนันต  สมุทวณิช
ผูบังคับการวชิราวุธวิทยาลัยขณะนั้น จึงเปนเหตุกําเนิดพัฒนาจนกลายเปนโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนจนถึงปจจุบัน

๓) บทบาทหนาท่ีของผูสนับสนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
เพ่ือใหการดําเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนบรรลุผลตามวัตถุประสงค

จึงกําหนดบทบาทผูสนับสนุนพระสอนศีลธรรม ดังนี้
๑. เจาคณะจังหวัด

(๑) เปนท่ีปรึกษาคณะกรรมการอํานวยการสงเสริมการปฏิบัติงานพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนประจําจังหวัดฝายสงฆ

(๒) เปนท่ีปรึกษาสงเสริมสนับสนุนพระศีลธรรมใหสามารถจัดการเรียนการสอนได
อยางมีประสิทธิภาพ

(๓) เปนประธานกรรมการในการรับสมัคร และคัดเลือกพระสอนศีลธรรม
(๔) ประกาศผลการคัดเลือกพระสอนศีลธรรม
(๕) แตงตั้งพระปฏิบัติหนาท่ีสอนในโรงเรียน
(๖) ติดตามการปฏิบัติหนาท่ีการสอนของพระสอนศีลธรรม เม่ือพระสอนศีลธรรมไม

สามารถปฏิบัติหนาท่ีการสอนได ใหพิจารณารับสมัคร และคัดเลือกพระปฏิบัติหนาท่ีการสอนแทน ให
เปนไปตามจํานวนท่ีกําหนด

(๗) รับรายงานผลการดําเนินงาน การประเมินโครงการ และรวมแกไขปญหาของพระ
สอนศีลธรรมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ

๒. ผูวาราชการจังหวัด
(๑) เปนท่ีปรึกษาคณะกรรมการอํานวยการสงเสริมการปฏิบัติงาน ของพระสอน

ศีลธรรมในโรงเรียนประจําจังหวัดฝายฆราวาส
(๒) เปนท่ีปรึกษา สงเสริมสนับสนุนใหโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนดําเนินไป

อยางมีประสิทธิภาพ
(๓) รับรายงานผลการดําเนินงาน การประเมินโครงการ และใหความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะ การดําเนินงานตามโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ใหพระปฏิบัติหนาท่ีใหมี
ประสิทธิภาพ

๓. คณะกรรมการศูนยประสานงานประจําจังหวัด
(๑) ทําหนาท่ีประสานงานในดานตาง ๆ ในระดับจังหวัด
(๒) ใหคําปรึกษา และการบริหารจัดการโครงการฯ แกพระสอนศีลธรรม
(๓) รับรายงานผลการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรม และดําเนินการขออนุมัติ

คาตอบแทนเสนอศูนยอํานวยการพระสอนศีลธรรมฯ
(๔) รวมมือกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในการติดตามประเมินผลการทํางานของพระสอน

ศีลธรรม
(๕) อ่ืน ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย



๙๕

๔. สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด / วัฒนธรรมจังหวัด
(๑) เปนท่ีปรึกษาแกพระสอนศีลธรรมฯ ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และการนํา

หลักธรรม สาระการเรียนรู สูการปฏิบัติจริงในวิถีชีวิตของนักเรียน
(๒) สงเสริมสนับสนุน อํานวยความสะดวกแกพระสอนศีลธรรมในการปฏิบัติหนาท่ีการ

สอนในโรงเรียนตามความเหมาะสม
๕. ผูอํานวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา

(๑) อํานวยความสะดวกโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนใหดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ

(๒) แจงสถานศึกษาใหเตรียมความพรอม และสนับสนุนในการรับพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน ท้ังดานครูพ่ีเลี้ยงและอ่ืน ๆ ตามเห็นสมควร

(๓) มอบหมายภารกิจใหศึกษานิเทศกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รวมกับผูรับผิดชอบในสังกัด
สํานักงานพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ นิเทศการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรม และ
รวมแกไขปญหาตลอดจนพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม

๖. ศึกษานิเทศกเขตพื้นท่ีการศึกษา
(๑) รวมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สํานักงานพระพุทธศาสนา

จั ง ห วั ด  วั ฒนธ ร รมจั ง หวั ด  แล ะคณะส งฆ  ว า ง แผนกา รนิ เ ทศกา ร เ รี ย นกา รสอนของ
พระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา

(๒) นิเทศการเรียนการสอนพระสอนศีลธรรม ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
(๓) รวมประชุมพระสอนศีลธรรมเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนของ

พระสอนศีลธรรม ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
(๔) รวมรายงานผลการนิเทศใหคณะกรรมการอํานวยการสงเสริมโครงการพระสอน

ศีลธรรมในโรงเรียน  และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
(๕) รวมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสํานักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัด / วัฒนธรรมจังหวัด ในการจัดประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพแกพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน

(๖) จัดทํารายงานผลการนิทศเสนอตอผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คณะกรรมการ
อํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดสมุทรปราการ และคณะสงฆเม่ือสิ้นภาคเรียน

(๗) รวมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัด / วัฒนธรรมจังหวัด ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรม และเสนอแนะ
การดําเนินการตามโครงการ

สรุปแนวคิดดังกลาว ชี้ใหเห็นวาการสงเสริมใหพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนนั้น เปนเรื่องท่ี
ดีเพราะจะไดชวยขัดเกลาจิตใจใหเด็กนักเรียน นักศึกษา ไดรับขาดการขัดเกลาทางจิตใจท่ีเพียงพอ ไม
ถูกละเลยในการปลูกฝงเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม ใหเปนคนดี เกง และเปนการพัฒนา
ประเทศท่ีม่ันคง มีความเจริญยิ่งข้ึนไป
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๔) โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
จากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวของกับโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ผูวิจัย

นําเสนอตามลําดับ ดังนี้
๑. ความเปนมาของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมไดดําเนินการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

มาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๐ โดยแรกเริ่มรัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณใหจํานวน
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ืออุดหนุนเปนคาใชจายถวายพระสอนธรรมในโรงเรียนท่ีเขาไปสอนใน
สถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวะศึกษาท้ังสวนกลางและสวน
ภูมิภาค ประมาณ ๖๐๐ รูป ภายหลังตอมาจากการท่ีกระทรวงวัฒนธรรมไดทําขอตกลงความรวมมือกับ
กระทรวงศึกษาธิการ และมีการประชุมรวมกัน พบวากระทรวงศึกษาธิการมีความตองการ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ไปสอนในโรงเรียนเฉพาะท่ีสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (สพฐ.)ไมนอยกวา ๕๘,๐๗๓ รูป โดยเฉพาะโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งมีอยูจํานวนมากกวา ๑๐,๐๐๐
แหง๑๔๖

ดังนั้น กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จึงไดวิเคราะหเหตุผลความจําเปนและบริบท
ท่ีเก่ียวของทุกดาน แลวจึงไดมีแนวคิดวาจะขยายพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ใหเขาไปสอนโรงเรียน
เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของกระทรวงศึกษาธิการ ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ คือ ๑ ตําบล
ตอ ๑ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดยจะขยายเพ่ิมข้ึนอีก ๔,๐๐๐ รูปเปนการนํารอง จากนั้นไดเสนอ
ของบประมาณกลางจากรัฐบาลเพ่ืออุดหนุนเปนคาใชจายของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจํานวน
๔,๐๐๐ รูป รูปละ ๒,๐๐๐ บาทตอเดือน และเปนคาดําเนินการจัดทําหนังสือ อุปกรณเก่ียวกับการเรียน
การสอน การติดตามประเมินผลโครงการเพ่ือใหสาธารณชนท่ัวประเทศเห็นความสําคัญของพระสงฆ
โดยมุงเนนประโยชนท่ีจะไดรับ คือ ผูเรียนไดแก เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และมีเปาหมายเพ่ิม
จํานวนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ใหมากข้ึนเปน ๒๐,๐๐๐ รูป เพ่ือใหครอบคลุมพ้ืนท่ีตาม
เปาหมาย๑๔๗

ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ กรมการศาสนาไดเปลี่ยนบทบาทการบริหารโครงการพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียนท่ีดําเนินการมาแตเดิมไปสนับสนุนกิจกรรมคุณธรรมอ่ืนๆ โดยไดโอนภาระงาน
พรอมงบประมาณใหกระทรวงศึกษาธิการรับดําเนินการ และไดมอบใหมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยรับโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มาดําเนินการจัดเขาในพันธกิจประเภทงาน
ใหบริการวิชาการแกชุมชน โดยไดประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ๕ หนวยงาน ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มีพระสงฆท่ีมีความพรอมและมีพระท่ีสอนอยูในสถานศึกษาตางๆ อยูแลว

๒. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีศึกษานิเทศกและ
สถานศึกษา / โรงเรียนท่ีมีความตองการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

๑๔๖กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, การจัดการเรียนรูพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
ธรรมสภา, ๒๕๔๔), หนา ๘.

๑๔๗เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๓.
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๓. กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มีวัฒนธรรมจังหวัดซึ่งเปนผูดูแลโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน มาแตเริ่มแรก

๔. สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ มีผูอํานวยการพระพุทธศาสนาจังหวัดเปนผูสงเสริมพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน ท่ีเขาไปทําการสอนในโรงเรียน

๕. ภาคคณะสงฆท้ัง ๑๘ ภาค มีเจาคณะภาค เจาคณะจังหวัดซึ่งปกครองดูแลพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียนท่ัวประเทศ

๒. กระบวนการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เม่ือไดรับมอบโครงการพระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียนพรอมท้ังงบประมาณมาแลว เ พ่ือใหการดําเนินงานโครงการครูพระสอนศีลธรรม
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนอันพึงประสงคคือนักเรียนไดรับการปลูกฝงในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
จากพระสอนฯ โดยตรง และคุมคากับงบประมาณท่ีไดรับ จึงไดเตรียมแผนปฏิบัติการรองรับการ
ดําเนินการโครงการฯ อยางเปนระบบ และไดดําเนินการประสานงานกับคณะสงฆ สถานศึกษา และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยไดมีการประชาสัมพันธโครงการฯ และจัดอบรมถวายความรูเพ่ิมประสิทธิภาพ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนท่ัวประเทศ เพ่ือสรางศักยภาพในการทํางานใหเปนท่ียอมรับของ
สถานศึกษา และเพ่ือปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมใหกับนักเรียนไดมีความรูความเขาใจในหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาอยางถูกตองพรอมกับมีความประพฤติท่ีดีงาม โดยไดจัดแผนการดําเนินการ
โครงการซึ่งมีกระบวนการบริหารโครงการดังนี้

๑. จัดประชุมคณะกรรมการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
๒. จัดตั้งศูนยปฏิบัติการ / อํานวยการโครงกาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ท่ัวประเทศ
๓. การปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนท่ัวประเทศ
๔. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเขมขนวิทยากรแกนนําโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
๕. การอบรมพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
๖. การจัดทําคูมือ หนังสือการจัดสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนา พ.ศ.๒๕๔๔ และพัฒนา

เว็บไซตโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
๗. การวิจัย
๘. การนิเทศ การติดตามประเมินผล
๙. การจัดถวายคาตอบแทน
๑๐. การรับสมัคร / การคัดเลือกพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนท่ัวประเทศ
สืบเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดรับโครงการพระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียนมาบริหารตอจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จึงไดมีประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เรื่อง แตงตั้ งคณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ประกอบดวย (๑) คณะกรรมการท่ีปรึกษา (๒) คณะกรรมการอํานวยการ (๓) คณะกรรมการดําเนินงาน
เพ่ือกําหนดนโยบายและวางแผนงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เพ่ือใหการดําเนินงาน
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเปนไปตามนโยบายและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยและ
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งในรอบ ๑ ป คณะกรรมการโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนไดมีการประชุมกันอยางตอเนื่อง



๙๘

พรอมกันนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรี ยน ท่ัวประเทศ ๒๔ ชุด โดยสัม พันธ กับภาคสงฆประกอบด วย
ภาคกลาง ๒๓ จังหวัด ๖ ภาค มีคณะกรรมการอํานวยการดูแลชุดละ ๑ ภาค ในสวนของวิทยาเขต
วิทยาลัยสงฆ หองเรียน และหนวยวิทยบริการรวม ๑๘ แหงมีคณะกรรมการอํานวยการดูแลในแตละ
พ้ืนท่ี ลงนามอนุมัติโดยอธิการบดีเม่ือวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการแตละชุดจะมี
หนาทีรับนโยบายแผนการดําเนินการจากคณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ของสวนกลางมาปฏิบัติพรอมท้ังอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในพ้ืนท่ีไดรับผิดชอบ
ประจําหนวยงานของตนเองเพ่ือควบคุมดูแล สงเสริม ภารกิจของโครงการครูพระสอนศีลธรรมใหมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งคณะกรรมการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในแตละพ้ืนท่ีไดจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการพรอมท้ังไดประสานงานกับภาคสงฆและภาครัฐพรอมท้ังหนวยงานท่ีเก่ียวของ

๒.๖ ขอมูลพื้นท่ีการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕” ในปจจุบันการดําเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ซึ่ งประกอบดวย ๔ จ ังหว ัด  ค ือจ ังหว ัดราชบ ุรี
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ดังนี้๑๔๘

จังหวัดราชบุรี มีจํานวน ๒๔๖ รูป แบงเปน ๑๐ อําเภอ ดังนี้
๑.อําเภอเมืองราชบุรี มีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จํานวน ๖๐ รูป

มีโรงเรียนเขาโครงการ ๕๐ โรงเรียน
๒.อําเภอจอมบึง มีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จํานวน ๑๘ รูป

มีโรงเรียนเขาโครงการ ๑๗ โรงเรียน
๓.อําเภอดําเนินสะดวก มีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จํานวน ๔๕ รูป

มีโรงเรียนเขาโครงการ ๓๑ โรงเรียน
๔.อําเภอบางแพ มีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จํานวน ๑๘ รูป

มีโรงเรียนเขาโครงการ ๑๔ โรงเรียน
๕.อําเภอบานคา มีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จํานวน ๑๐ รูป

มีโรงเรียนเขาโครงการ ๑๐ โรงเรียน
๖.อําเภอบานโปง มีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จํานวน ๒๙ รูป

มีโรงเรียนเขาโครงการ ๒๗ โรงเรียน
๗.อําเภอปากทอ มีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จํานวน ๒๖ รูป

มีโรงเรียนเขาโครงการ ๒๕ โรงเรียน
๘.อําเภอโพธาราม มีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จํานวน ๓๑ รูป

มีโรงเรียนเขาโครงการ ๒๙ โรงเรียน

๑๔๘โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน, สถิติพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน, [ออนไลน],แหลงท่ีมา:
http://www.krupra.net, [๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙].



๙๙

๙.อําเภอวัดเพลง มีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จํานวน ๒ รูป
มีโรงเรียนเขาโครงการ ๒ โรงเรียน

๑๐.อําเภอสวนผึ้ง มีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จํานวน ๗ รูป
มีโรงเรียนเขาโครงการ ๗ โรงเรียน

จังหวัดเพชรบุรี มีจํานวน ๑๖๑ รูปแบงเปน ๘ อําเภอ ดังนี้
๑.อําเภอเมืองเพชรบุรี มีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จํานวน ๔๓ รูป

มีโรงเรียนเขาโครงการ ๓๗ โรงเรียน
๒.อําเภอเขาออย มีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จํานวน ๘ รูป

มีโรงเรียนเขาโครงการ ๘ โรงเรียน
๓.อําเภอหนองหญาปลอง มีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จํานวน ๑๑ รูป

มีโรงเรียนเขาโครงการ ๑๐ โรงเรียน
๔.อําเภอบานแหลม มีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จํานวน ๒๓ รูป

มีโรงเรียนเขาโครงการ ๒๑ โรงเรียน
๕.อําเภอบานลาด มีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จํานวน ๒๓ รูป

มีโรงเรียนเขาโครงการ ๒๓ โรงเรียน
๖.อําเภอทายาง มีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จํานวน ๓๐ รูป

มีโรงเรียนเขาโครงการ ๒๗ โรงเรียน
๗.อําเภอแกงกระจาน มีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จํานวน ๑๐ รูป

มีโรงเรียนเขาโครงการ ๑๐ โรงเรียน
๘.อําเภอชะอํา มีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จํานวน ๑๓ รูป

มีโรงเรียนเขาโครงการ ๑๓ โรงเรียน

จังหวัดสมุทรสงคราม มีจํานวน ๙๗ รูป ใน ๘๐ โรงเรียน แบงเปน ๓ อําเภอ ดังนี้
๑.อําเภอเมืองสมุทรสงคราม มีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จํานวน ๔๔ รูป

มีโรงเรียนเขาโครงการ ๓๗ โรงเรียน
๒.อําเภอบางคนที มีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จํานวน ๑๘ รูป

มีโรงเรียนเขาโครงการ ๑๕ โรงเรียน
๓.อําเภออัมพวา มีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จํานวน ๓๕ รูป

มีโรงเรียนเขาโครงการ ๒๘ โรงเรียน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีจํานวน ๑๗๑ รูป แบงเปน ๘ อําเภอ ดังนี้
๑.อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ มีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จํานวน ๓๕ รูป

มีโรงเรียนเขาโครงการ ๓๐ โรงเรียน
๒.อําเภอหัวหิน มีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จํานวน ๒๙ รูป

มีโรงเรียนเขาโครงการ ๒๗ โรงเรียน



๑๐๐

๓.อําเภอปราณบุรี มีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จํานวน ๘ รูป
มีโรงเรียนเขาโครงการ ๗ โรงเรียน

๔.อําเภอสามรอยยอด มีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จํานวน ๑๔ รูป
มีโรงเรียนเขาโครงการ ๑๒ โรงเรียน

๕.อําเภอกุยบุรี มีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จํานวน ๑๗ รูป
มีโรงเรียนเขาโครงการ ๑๕ โรงเรียน

๖.อําเภอทับสะแก มีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จํานวน ๒๗ รูป
มีโรงเรียนเขาโครงการ ๒๐ โรงเรียน

๗.อําเภอบางสะพาน มีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จํานวน ๒๔ รูป
มีโรงเรียนเขาโครงการ ๑๙ โรงเรียน

๘.อําเภอบางสะพานนอย มีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จํานวน ๑๗ รูป
มีโรงเรียนเขาโครงการ ๑๖ โรงเรียน

รวมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ทั้งสิ ้นจํานวน ๖๗๕ ร ูป โรงเรียนท้ังหมด ๕๘๗
โรงเรียน ซึ่งโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ มีศูนยอํานวยการ
ตั้งอยูท่ีวิทยาลัยสงฆจังหวัดราชบุรี ตําบลแพงพวย อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี มีคณะกรรมการ
ท่ีไดรับการแตงตั้งบริหารจัดการศูนยอํานวยการโครงการ๑๔๙ คือพระพรหมเวที(สุเทพ ผุสฺสธมฺโม ป.ธ.๙)
เจาคณะภาค ๑๕ เปนประธานกรรมการ พระปฎกโกศล (ปราโมทย ปโมทิโต ป.ธ.๙) รองเจาคณะ
จังหวัดราชบุรี เปนกรรมการและเลขานุการ และหัวหนาครูพระสอนศีลธรรมจังหวัดละ ๑ รูปดูแล
บริหารจัดการ ผูวิจัยไดทําการจําแนกเปนตารางดังนี้
ตารางท่ี ๒.๙ แสดงพ้ืนท่ีการวิจัย
แหงท่ี พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕
จํานวนพระ/รูป จํานวนโรงเรียน/โรงเรียน

๑ จังหวัดราชบุรี มี ๑๐ อําเภอ ๒๔๖ ๒๑๒
๒ จังหวัดเพชรบุรี มี ๘ อําภอ ๑๖๑ ๑๔๙
๓ จังหวัดสมุทรสงคราม มี ๓ อําเภอ ๙๗ ๘๐
๔ จังหวัดประจวบคีรีขันธ มี ๘ อําเภอ ๑๗๑ ๑๔๖

รวมท้ังหมด ๖๗๕ ๕๘๗

๑๔๙ภาคผนวก ฎ “คําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการโครงการ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนสวนหนวยวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, จังหวัดราชบุรี.



๑๐๑

โครงสรางการบริหารจัดการสํานักงานศูนยโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตการ
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ วิทยาลัยสงฆราชบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สํานักงานศูนยโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕
วิทยาลัยสงฆราชบุรี

แผนภาพท่ี ๒.๗ : แสดงสํานักงานศูนยโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตการ
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ วิทยาลัยสงฆราชบุรี

ท่ีมา : จากการสังเคราะหของผูวิจัย
จากแผนภาพ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีดังนี้๑๕๐

๑.รับนโยบายแผนดําเนินการจากคณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ของสวนกลาง

๒.อํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในพ้ืนท่ีไดรับผิดชอบประจําหนวยงานของ
ตนเองเพ่ือควบคุมดูแล สงเสริม ภารกิจโครงการฯใหมีประสิทธิภาพ

๑๕๐เร่ืองเดียวกัน.

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หัวหนาพระสอนศีลธรรม
จังหวัดราชบุรี

หัวหนาพระสอนศีลธรรม
จังหวัดเพชรบุรี

หัวหนาพระสอนศีลธรรม
จังหวัดสมุทรสงคราม

หัวหนาพระสอนศีลธรรม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ประธานกรรมการ
พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม ป.ธ.๙)

เจาคณะภาค ๑๕

รองประธานกรรมการ

เลขานุการกรรมการ
พระปฎกโกศล (ปราโมทย ปโมทิโต ป.ธ.๙)

รองเจาคณะจังหวัดราชบุรี

พระสอนศลีธรรม
จังหวัดราชบุรี

พระสอนศลีธรรม
จังหวัดเพชรบุรี

พระสอนศลีธรรม
จังหวัดสมุทรสงคราม

พระสอนศลีธรรม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ



๑๐๒

๓.อุปถัมภ สรรหา แตงตั้งพระสอนศีลธรรมและรวมประเมินคุณภาพพระสอนศีลธรรมในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ

๔.ศึกษาความพึงพอใจของชุมชนอันเนื่องมาจากโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
๕.แตงตั้งคณะทํางานอ่ืนๆ ไดตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ

๒.๗ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕” ผูวิจัยไดทําการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวของ จากงานวิจัย
และวิทยานิพนธซึ่งไดมีผูศึกษาไวมากมาย ดังนี้

๑) งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับประสิทธิภาพ
พระครูพิศิษฏโชติธรรม ไดทําการวิจัยเรื่อง“ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนธรรม

ศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”๑๕๑ มีวัตถุประสงคหลัก ๓ ประการคือ ๑)
เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีทําใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒) เพ่ือศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนธรรม
ศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓)เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผลการวิจัยพบวา ๑)
ปจจัยท่ีทําใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบวา ๑) ดานหลักสูตร ๒) ดานการเรียนการสอน ๓) ดานสื่อและวัสดุอุปกรณ ๔)
ดานการวัดผลและการประเมินผลเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนของพระสอนธรรม
ศึกษาในโรงเรียนเปนลําดับตน ๆ ในการพัฒนาตอไป ๒.สภาพปญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียน
การสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา ๑.สภาพปญหาและ
อุปสรรคเชิงดานการจัดการเรียนการสอน ๒.สภาพปญหาและอุปสรรคเชิงดานสื่อการเรียนรู ๓.สภาพ
ปญหาและอุปสรรคเชิงดานการจัดกิจกรรม ๔.สภาพปญหาและอุปสรรคเชิงดานการพัฒนาคนจากกลุม
ตัวอยางของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนครู จํานวน ๑๘๖ คน คิดเปนรอยละ ๖๐.๗๘ มีเพศชาย
จํานวน ๑๕๙ รูป/คน คิดเปนรอยละ ๕๑.๙๖ มีอายุ ๔๑ - ๕๐ ป จํานวน ๙๘ รูป/คน  คิดเปนรอยละ
๓๒.๐๔ มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน ๑๙๘ รูป/คน คิดเปนรอยละ ๖๔.๗๐ความคิดเห็นของ
พระสังฆาธิการและครูท่ีมีตอประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก
( =๓.๕๙) นอกจากนี้ ผลการวิจัยพบวา พระสังฆาธิการและครูพระสังฆาธิการ มีความคิดเห็นตอสภาพ
ปญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๓. แนวทางท่ีใชพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาพบวาการพัฒนาแบบ 4M คือ

๑๕๑พระครูพิศิษฏโชติธรรม, “ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ), (บัณฑิตวิทยาลัย:
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘).



๑๐๓

๑. การบริหารบุคคลคือรูปแบบและวิธีการบริหารและจัดการเรื่องของเวลาในการเรียน
การสอนใหเกิดความเหมาะสม และสําเร็จตรงตามเวลาท่ีกําหนด จึงจะถือวามีคุณภาพใชได และการ
พัฒนาบุคลากรเปนหัวใจสําคัญ ท่ีจะตองเนนวาใหครูพระสอนศีลธรรมไดรับการพัฒนา เพ่ือท่ีจะทําให
ระบบงานของตนเองมีความกาวหนา มีความรวดเร็วโดยตลอด ถือเปนนวัตกรรมใหมขององคกรคือ ทุก
คนจะตองขวนขวายหาความรู และในขณะเดียวกันการอบรม การสัมมนาของหนวยงานท่ีเก่ียวของตาง
ๆ ไมควรเพิกเฉยหรือละเลยในเรื่องของการสรางองคการแหงการเรียนรู ใหพระสอนศีลธรรม

๒. การบริหารการเงินคือรูปแบบและวิธีการจัดการบริหารการเงินของครูพระสอน
ศีลธรรมและหนวยงานตางๆท้ังภายนอกและภายในโรงเรียน ในเรื่องการเบิกจายเงิน การบัญชีและ
ระบบการจัดซื้ออุปกรณท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนไดอยางถูกตอง เปนไปตามกฎ ระเบียบ
ขอบังคับ

๓. การบริหารวัสดุอุปกรณคือรูปแบบวิธีการบริหารในเรื่องวัสดุหรืออุปการณทาง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ ตองไดรับงบประมาณสนับสนุนดําเนินงานมากพอ  ตองมี
วัสดุสิ่งของตามความตองการของโครงการและแผนงานและจะตองมีระบบบริหารท่ีดีและมี
ประสิทธิภาพเพ่ือใชวัสดุอุปกรณท่ีมีอยูจํากัดหรือหามาเพ่ิมเติมใหเกิดประโยชนสูงสุด

๔. การจัดการคือรูปแบบวิธีการจําแนกกระบวนการบริหารจัดการโดยแบงเปน ๗หนาท่ี
ประกอบดวยข้ันตอนท่ีเรียกกันยอ ๆ วา POSDCoRBคือ การวางแผน (Planning) การจัดองคการ
(Organizing) การจัดบุคลากร (Staffing) การสั่งการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating)
การรายงาน (Reporting) การงบประมาณ (Budgeting) เปนแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพ การ
จัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดท่ี
จะจะนําไปใชในการพัฒนาตอไป

พระมหาธฤติ  วิโรจโน (รุงชัยวิทูร)ไดทําการวิจัยเรื่อง“รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิ
การเพ่ือประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ”๑๕๒การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค (๑) เพ่ือศึกษาการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวท่ัวไปและตามแนวพระพุทธศาสนา (๒) เพ่ือศึกษาสภาพการพัฒนาพระ
สังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆไทยในปจจุบัน และ (๓) เพ่ือกําหนดรูปแบบการพัฒนาพระ
สังฆาธิการเพ่ือประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ ระเบียบวิธีวิจัย เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกแบบมีโครงสราง(Structured In-Depth-
Interview) ผูใหขอมูลหลัก(Key Informants) จากกรรมการมหาเถรสมาคม ๕ รูป จากพระสังฆาธิการ
ท่ีมีการพัฒนาในกิจการคณะสงฆท้ัง ๖ ดานๆ ละ ๒ รูป จํานวนท้ังสิ้น ๑๒ รูป รวมสัมภาษณเชิงลึกผูให
ขอมูลหลัก ๑๗ รูปและจากการสนทนากลุมเฉพาะอีก ๒ กลุมๆละ ๕ รูป/คน ประกอบดวยพระภิกษุ
และนักวิชาการท่ีมีความรูความสามารถดานการบริหารกิจการคณะสงฆ ๖ รูป/คน และ พระสังฆาธิการ
ในระดับเจาคณะตาง ๆ ๔ รูป รวมผูรวมสนทนากลุมเฉพาะจํานวน ๑๐ รูป/คน ท้ังสองวิธีวิเคราะห

๑๕๒พระมหาธฤติ  วิโรจโน (รุงชัยวิทูร), “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพ่ือประสิทธิภาพการบริหาร
กิจการคณะสงฆ”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร), (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖).



๑๐๔

ขอมูลดวยการวิเคราะหอุปนัยและการพรรณนาความ (Inductive Analysis and Descriptive
Interpretation)

ผลการวิจัยมีดังนี้การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวท่ัวไป ผูวิจัยไดสรุปเปนองคประกอบ
ของการพัฒนาท่ีสําคัญออกเปน ๔ ดานใชอักษรยอภาษาอังกฤษวา VETS ไดแก ๑) V; Visionการสราง
วิสัยทัศน๒) E; Education การใหการศึกษา ๓) T; Training การฝกอบรม และ๔) S; Study tour การ
ไปดูงาน สวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวพระพุทธศาสนา ไดแกการพัฒนาตามหลักสิกขา ๓
พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ ภาวนา ๔ อิทธิบาท ๔ และสัปปุริสธรรม ๗

การพัฒนาพระสังฆาธกิารในการบริหารกิจการคณะสงฆไทยในปจจุบันท้ัง ๖ ดานไดแก
(๑) ดานการปกครองมีการประชุมเพ่ืออบรมพระสังฆาธิการตามมติมหาเถรสมาคม หรือ

การจัดหลักสูตรในระยะสั้นๆ เทานั้น แตยังไมไดมีองคกรรับผิดชอบโดยตรง
(๒) ดานการศาสนศึกษายังคงมีการบริหารจัดการทางดานการศึกษาท่ียังคงไวซึ่งพระธรรม

วินัย มีการศึกษาพระปริยัติธรรมสายสามัญ หรือการศึกษาในมหาวิทยาลัยมากข้ึน
(๓) ดานการศึกษาสงเคราะหมีการบริหารจัดการทางดานการศึกษาโดยมุงเนนการ

สงเคราะหประชาชนในดานการศึกษา ซึ่งยังคงใหประชาชนไดรับการศึกษาทางพระธรรมวินัย ควบคูไป
กับการปฏิบัติ

(๔) ดานการเผยแผพระพุทธศาสนา เปนการพัฒนาใหพระสังฆาธิการมีความกาวหนาในการ
เผยแผ และทักษะการใชภาษาของสมัยปจจุบัน มุงเนนใหประชาชนปฏิบัติธรรมตามกําลังศรัทธา ถือวา
เปนการสั่งสอบในภาคทฤษฎี และปฏิบัติท่ีควบคูกันไป

(๕) ดานสาธารณูปการ การพัฒนาตามกําลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชน โดยไมไดมีการ
วางแผนเอาไวลวงหนา ซึ่งในปจจุบันมีอยูมาก และ มีการพัฒนาโดยการศึกษาและวางแผนการกอสราง
สิ่งตางๆ ภายในวัด เพ่ือใหเหมาะสมกับสถานท่ี

(๖) ดานสาธารณสงเคราะหมีการชวยเหลือประชาชนโดยอยูบนพ้ืนฐานของจิตเมตตา แตยัง
ไมไดชวยเหลือเปนระบบ ตองมีการวางแผน ความตองการของประชาชน หรือศึกษาปญหาหรือความ
เดือดรอนของประชาชนวามีสิ่งใดท่ีขาดแคลน

รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการตามแนวท่ัวไปและตามแนวพระพุทธศาสนาท่ีจะใหมี
ประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆท้ัง ๖ ดาน ควรมีการบูรณาการการพัฒนาพระสังฆาธิการ
ตามแนวสากลและพระพุทธศาสนาเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆมากยิ่งข้ึน
ไดแก ๑) ดานการปกครอง ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวท่ัวไปตามองคประกอบ
ของVETS รวมกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ พรหมวิหาร ๔ ท่ีถือวาเปนหลักธรรมท่ีเหมาะสม
กับผูปกครองมากท่ีสุด ๒) ดานการศาสนศึกษา ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนว
ท่ัวไป (VETS) รวมกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ สิกขา ๓ หรือไตรสิกขา ท่ีถือวาเปนหลักธรรม
ในการพัฒนามนุษยใหเปนผูอยูอยางประเสริฐ ๓) ดานการศึกษาสงเคราะห ควรบูรณาการการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยตามแนวท่ัวไป (VETS) รวมกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ สังคหวัตถุ ๔ ท่ีถือวา
เปนหลักธรรมท่ีเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจบุคคล และประสานหมูชนไวใหสามัคคี เปนหลักการ
สงเคราะหซึ่งกันและกัน ๔) ดานการเผยแผ ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวท่ัวไป
(VETS) รวมกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ ภาวนา ๔ ท่ีถือวาเปนหลักธรรมสําหรับพัฒนา ฝกฝน



๑๐๕

อบรมมนุษยใหมีความสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข ๕) ดานการสาธารณูปการ ควร
บูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวท่ัวไป (VETS) รวมกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ
อิทธิบาท ๔ ท่ีถือวาเปนหลักธรรมท่ีทําใหประสบความสําเร็จเปนบันไดแหงความสุขและความสําเร็จ
๖) ดานสาธารณสงเคราะห ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวท่ัวไป (VETS) รวมกับ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ สัปปุรสิธรรม ๗ ท่ีถือวาเปนหลักธรรมท่ีสามารถพัฒนามนุษยไดเปน
อยางดี ดวยการประยุกตหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามองคประกอบ VETS เขากับหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา แตละหัวขอสามารถยังการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการใหดําเนินไปได
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

องสรภาณอนัมพจน (พิสิษฐ เถี่ยนบาว/ศรีวิชา) การศึกษาเรื่อง “การพัฒนารูปแบบ
การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพของคณะสงฆอนัมนิกายในประเทศไทย” ๑๕๓ มีวัตถุประสงค ๓ ขอ คือ
๑) เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาของพระสงฆอนัมนิกายในประเทศไทย ๒) เพ่ือศึกษาปญหาและ
อุปสรรคท่ีมีตอกระบวนการบริหารกิจการของคณะสงฆอนัมนิกายในประเทศไทย ๓) เพ่ือเสนอรูปแบบ
การบริหารคณะสงฆอนัมนิกายในประเทศไทยท่ีมีประสิทธิภาพ โดยศึกษา ภารงานของคณะสงฆ
๖ ดาน ประกอบดวย ๑) งานดานการปกครอง๒) งานดานศาสนศึกษา ๓) งานดานการเผยแผ ๔) งาน
ดานศึกษาสงเคราะห ๕) งานดานการสาธารณูปการ ๖)การบริหารงานดานสาธารณสงเคราะห เปนการ
วิจัยแบบผสมผสาน ใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพเริ่มจากการวิจัยเอกสารตอดวยการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยใชวิธีการลงภาคสนามเพ่ือเก็บขอมูลมาวิเคราะหสังเคราะห ดวยวิธีการสังเกต สัมภาษณ สนทนา
กลุม และประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือหาคําตอบท่ีตองการ ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว เพ่ือสราง
รูปแบบการบริหารและพัฒนาองคกรคณะสงฆอนัมนิกายแหงประเทศไทย อยางมีประสิทธิภาพ

ผลการวิจัยพบวาพระพุทธศาสนามหายานเรียกวา “อาจริยวาท” ในยุคตนๆ นับถือกันอยู
ในประเทศแถบตอนเหนือของอินเดีย เนปาล จีน ญี่ปุน เกาหลี เวียดนาม มองโกเลีย ไปจนถึงบางสวน
ของรัสเซีย จุดเดนของนิกาย อยูท่ีแนวคิดเรื่องการบําเพ็ญตนเปนพระโพธิสัตวและการสรางบารมีเพ่ือ
ชวยเหลือสรรพชีวิตในโลกใหเขาสูพระนิพพาน และแตกนิกายออกไปถึง ๔ นิกาย ไดแก ๑) นิกายศูนย
วาทหรือ มาธยมิก ๒) นิกายวิชญานวาทหรือโยคาจาร ๓) นิกายจิตอมตวาท ๔) นิกายพุทธตันตระหรือ
มนตรยานซึ่งตอมาไดพัฒนาเปนวัชรยาน และพุทธศาสนานิกายมหายานท่ีเขามาเผยแพรในประเทศ
ไทยนั้น ครั้งท่ี ๑ ประมาณ พุทธศักราช ๖๒๐ ครั้งท่ี ๒ พุทธศักราช ๑๓๐๐ ครั้งท่ี ๓ ประมาณ
พุทธศักราช๑๖๐๐ ครั้งท่ี ๔ พุทธศักราช ๑๘๐๐ ครั้งท่ี ๕ สมัยกรุงศรีอยุธยา จากชาวจีนท่ีไดอพยพเขา
มาในประเทศไทย ครั้งท่ี ๖ สมัยกรุงธนบุรีเปนราชธานีและตอมาถึงรัตนโกสินทร ในสมัยรัชกาลท่ี ๔
และไดรับการอุปถัมภจากทางราชการ พุทธศาสนานิกายมหายานไดเสื่อมไปจากประเทศไทยเม่ือพุทธ
ศตวรรษท่ี ๑๙ แตความเชื่อถือบางอยางอันเนื่องดวยคติมหายานมิไดศูนยไป ยังมีพิธีกรรมทางศาสนา
คลายๆ จีน สืบเนื่องมาจากคณะสงฆญวนหรืออนัมนิกายในประเทศไทยไมสามารถติดตอกับคณะสงฆ

๑๕๓องสรภาณอนัมพจน (พิสิษฐ เถ่ียนบาว/ศรีวิชา), “การพัฒนารูปแบบการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพของ
คณะสงฆอนัมนิกายในประเทศไทย”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา), (บันฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖).



๑๐๖

ญวนในประเทศเวียดนามไดสะดวกนักเพราะมีอุปสรรคดานการเมือง สงผลใหแบบแผนการปฏิบัติ
เก่ียวกับวัตรปฏิบัติ คลายความเครงครัดลงบางในบางอยาง ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีตางๆ ท่ี
คณะสงฆอนัมนิกายในประเทศไทยประพฤติปฏิบัติลวนเปนพิธีท่ีสืบเนื่องมาจากศาสนาฝายมหายานท่ีมี
อิทธิพลเหนือสยามประเทศมากอน กอนท่ีประเทศไทยจะรับเอาพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทเขามา
ปจจุบันพิธีกรรมตางๆ เหลานี้เชนพิธีกงเตกซึ่งนับเปนพิธีท่ีมีความสําคัญและนิยมปฏิบัติกันมาตั้งแตอดีต
โดยไดรับการยกยองใหเปนงานพิธีหลวงครั้งแรก ในงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเทพศิริน
ทราบรมราชินี ซึ่งเปนพระราชชนนีในรัชกาลท่ี ๕ และไดสืบตอเปนประเพณีปฏิบัติมาจนถึงปจจุบัน
ปญหาและอุปสรรคท่ีมีตอกระบวนการบริหารกิจการของคณะสงฆอนัมนิกายในประเทศไทยพบวา การ
ปกครองคณะสงฆอนัมนิกายหรือ พระญวนมีสถานะเปนองคกรทางศาสนาเทียบเทากับมหาเถรสมาคม
ภายใตการบังคับบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช โดยแบงการบริหารจัดการเปน ๖ ดานปญหาและ
อุปสรรคของคณะสงฆอนัมนิกาย ไดแก ปญหาการขาดแคลนบุคคลากรและศาสนทายาทในการเผยแผ
การอนุรักษประเพณีวัฒนธรรม การบริหารกิจการดานการปกครอง เปนปญหาสําคัญในการพัฒนา
องคกรของคณะสงฆอนัมนิกายในภาพรวม คือ การขาดศาสนทายาทเพราะการลดลงของศาสนทายาท
ไมมีมาตรการแผนการ และยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีรัดกุมและสอดคลองกับสภาพสังคมในระยะ
ยาว รูปแบบการบริหารคณะสงฆอนัมนิกายในประเทศไทยท่ีมีประสิทธิภาพในภาพรวม พบวาตองมี
รูปแบบท่ีชัดเจนและเปนสากล ประกอบดวย ๑) ตองมีการคิดคนและกําหนดวิธีท่ีดีท่ีสุด (OneBest
Way) สําหรับงานแตละอยาง ๒) ตองมีการคัดเลือกและพัฒนาคนอยางเปนระบบ ๓) ตองมีวิธีการ
พิจารณาอยางรอบคอบเก่ียวกับวิธีการทํางาน ๔) การประสานรวมมือกันอยางใกลชิดระหวางผูบริหาร
และผูใตบังคับบัญชาทุกๆ ภาระงาน

บัญชายุทธ  นาคมุจลินท  ได ทําการวิจัยเรื่อง “การบริหารองคกรในการเผยแผ 
พระพุทธศาสนาของศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดอุทัยธานี”๑๕๔ พบวา การบริหารงาน
ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดนั้นตองมีความรู  ความเขาใจในเรื่องของทฤษฎีและหลักการ
บริหารท่ัว ไป เพ่ือจะไดนําความรูไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับการทํางาน สถานการณและสิ่งแวดลอม
พระพุทธเจาทรงใชท้ังศาสตรและศิลปในการบริหารองคกรการเผยแผพระพุทธศาสนา พระองคอาศัย
กระบวนการและทรัพยากรทางการบริหารตางๆ เปนปจจัยในการบริหาร ปจจุบันมี ทฤษฎีการบริหาร
องคกรสมัยใหมเกิดข้ึนมากมาย สามารถนํามาใชบริหารองคกรแลวประสบผลสําเร็จเชน ทฤษฎีองคกร
ทฤษฎีการบริหาร ทฤษฎีภาวะผูนํา ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ เปนตน

อภินันท จันตะนี และ ปรีชา วรารัตนไชย ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาเอกในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน” ผลการวิจัยพบวา
ความคิดเห็นของนักศึกษาตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญา เอกใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในดานการเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก เฉลี่ยอยูระดับมาก

๑๕๔บัญชายุทธ นาคมุจลินท, “วิเคราะหการบริหารองคกรในการเผยแผพระพุทธศาสนาของศูนยการ
เผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดอุทัยธานี”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา),
(บัณฑิต วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕).



๑๐๗

ถึงมากท่ีสุด ดานอาคารสถานท่ี/อุปกรณเครื่องมือ/สื่อการสอน เฉลี่ยอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด ดาน
รูปแบบการเรียนการสอนระดับดุษฎีบัณฑิตฯ เฉลี่ยอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด ดานการวัดและประเมิน
การเรียนนักศึกษาดุษฎีบัณฑิตเฉลี่ยอยูในระดับมากถึง มากท่ีสุด ดานการเขารวมกิจกรรมในหองเรียน/
หองปฏิบัติการฯเฉลี่ยอยูในระดับมากถึง มากท่ีสุด ดานการศึกษาคนควาวิจัยเพ่ือใชในการทําดุษฎี
นิพนธฯเฉลี่ยอยูในระดับมาก ถึงมากท่ีสุด ดานการบริหารจัดการเพ่ือใชจายในการเรียนการสอนเฉลี่ย
อยูในระดับมาก โดยรวมท้ัง ๗ ดาน เฉลี่ยแตละดานอยูในระดับมาก และเฉลี่ยท้ังหมดอยูในระดับมาก
สวนความคิดเห็นของผูบริหารหลักสูตรตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการหลักสูตร ระดับปริญญาเอก
อยูในระดับปานกลางถึงระดับมาก๑๕๕

เสท้ือน เทพรงทอง ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การประเมินประสิทธิภาพของการเรียนรูท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐” ผลการวิจัยพบวา

๑. ประสิทธิภาพของการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญของคณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี ในภาพรวมพบวา จากประเด็นการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ จํานวน ๗
ประเด็นท่ี สมศ. กําหนด คณาจารยสวนใหญ (รอยละ ๗๕ ข้ันไป) ดําเนินการไดตามเกณฑ จํานวน ๖
ประเด็น ไดแก

(๑) มีความรูความเขาใจเปาหมายของการจัดการศึกษาและหลักสูตรอุดมศึกษา (รอย
ละ ๘๘.๖๕)

(๒) มีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล (รอยละ
๙๓.๘๗)

(๓) มีความสามารถในการจัดประสบการณท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (รอยละ ๙๙.๐๘)
(๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน

(รอยละ ๙๔.๙๗)
(๕) มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดใหผู เรียน

และอิงพัฒนาการของผูเรียน (รอยละ ๙๔.๘๕) และ
(๖) มีการนําผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเต็มตาม

ศักยภาพ (รอยละ ๘๘.๓๔) สวนท่ีเหลืออีก ๑ ประเด็น ไดแก การทําวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อและการเรียนรู
ของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผู เรียนมีคณาจารยเพียงรอยละ ๕๖.๑๓ ไดดําเนินการ จึงไมผาน
เกณฑประเมิน

๒. คณาจารยสวนใหญ (รอยละ ๗๕ ข้ึนไป) ของคณะเกษตรศาสตร ดําเนินการจัดการ
เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญตามเกณฑท่ี สมศ. กําหนด ไดครบท้ัง ๗ ประเด็น ๓. คณาจารยสวนใหญ
(รอยละ ๗๕ ข้ึนไป) ของคณะครุศาสตร ดําเนินการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญตามเกณฑท่ี สม
ศ. กําหนด ไดครบท้ัง ๗ ประเด็น ๔. คณาจารยสวนใหญ (รอยละ ๗๕ ข้ึนไป) ของคณะมนุษยศาสตร

๑๕๕ อภินันท จันตะนี และ ปรีชา วรารัตนไชย, “การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการหลักสูตร
ระดับปริญญาเอกในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน”, รายงานการวิจัย, (คณะวิทยาการจัดการ : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๕๑).



๑๐๘

และสังคมศาสตร ดําเนินการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญตามเกณฑท่ี สมศ. กําหนด ได ๕
ประเด็น

สวนประเด็นท่ีมีอาจารยไมถึงรอยละ ๗๕ ท่ีสามารถผานเกณฑ คือ (๑) การมีความรูความ
เขาใจเปาหมายของการจัดการศึกษาและหลักสูตรอุดมศึกษา และ(๒) การทําวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อและการ
เรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผู เรียน ๕. คณาจารยสวนใหญ (รอยละ ๗๕ ข้ึนไป) ของคณะ
บริหารธุรกิจและการจัดการ คณะวิทยาสาสตร และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดําเนินการจัดการ
เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญตามเกณฑท่ี สมศ. กําหนด ได ๖ ประเด็น สวนประเด็นท่ีมีอาจารยไมถึง
รอยละ ๗๕ ของแตละคณะสามารถผานเกณฑ คือ การทําวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียน
และนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน๑๕๖

อนันต เตียวตอย ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” ผลการวิจัยพบวา ๑.องคประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มี ๗ องคประกอบ คือ ๑) การใหความสําคัญกับผูรับบริการ ผูมี
สวนไดสวนเสียและพนักงาน ๒) ผูบริหารมีภาวะผูนําในองคกร ๓) เทคนิคและเครื่องมือการบริหาร
คุณภาพ ๔) ธรรมาภิบาลของผูบริหาร ๕) การใชองคกรเปนคูเทียบเคียง ๖) การสรางคุณภาพชีวิต
คุณภาพบุคลากร และ๗) การบริหารงานตอเนื่อง ๒.รูปแบบการบริการคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ไดแก องคประกอบและกระบวนการประกอบดวย ๗ องคประกอบ
คือ ๑) การใหความสําคัญกับผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียและพนักงาน ๒) ผูบริหารมีภาวะผูนําใน
องคกร ๓) เทคนิคและเครื่องมือการบริการคุณภาพ ๔) ธรรมาภิบาลของผูบริการ ๕) การใชองคกรเปน
คูเทียบเคียง ๖) การสรางคุณภาพชีวิตบุคลากร และ๗) การบริหารงานอยางตอเนื่อง และมี ๘
กระบวนการ คือ ๑) การริเริ่มจากผูบริหารระดับสูง ๒) การจัดโครงสรางองคกรและทีมงาน ๓) การ
จัดระบบเครื่องมือคุณภาพ ๔) การประกาศใชและใหความรูแกบุคลากร ๕) การกํากับติดตามและ
ประเมินผล ๖) การทบทวนการดําเนินงาน ๗) การใหรางวัลกับผูประสบผลสําเร็จในการบริหารคุณภาพ
และ ๘) การเทียบเคียงกับหนวยงานท่ีประสบผลสําเร็จ ซึ่งรูปแบบดังกลาว ไดรับการยืนยันจาก
ผูเชี่ยวชาญใหสามารถนําไปใช๑๕๗

สรุปจากงานวิจัย ท่ีเก่ียวของกับประสิทธิภาพและผลการศึกษาของนักวิจัยและนักวิชาการ
ตางๆ ผูวิจัยประมวลไดวา บุคคลท่ีจะพัฒนาตนเองได หรือจะการพัฒนาองคกรใดก็ตามจําเปนจะตอง
เปนผูมุงม่ันท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงตัวเอง ใหมีภาวะผูนําคือ แสดงพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรม มีบุคลิกภาพและความรูความสามารถทางดานวิชาการ ภาวะความเปนผูนําการท่ีจะสามาร
พัฒนาตนเองได เปนผลจากการฝกฝนการเรียนรู เชนเดียวกับจริยธรรม คนจะสูงข้ึนหลังจากไดรับการ

๑๕๖ เสท้ือน เทพรงทอง, “การประเมินประสิทธิภาพของการเรียนรู ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐”, รายงานการวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี, ๒๕๕๐).

๑๕๗ อนันต เตียวตอย, “รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล”, ปรัชญาดุษฎีนิพนธ, (สาขาการบริหารการศึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๑).



๑๐๙

ฝกฝนอบรมท่ีเหมาะสมเกิดแนวคิดหลักท่ีจะพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ซึ่งจะเปนสิ่งท่ีชวยสงเสริมใหการพัฒนาตนเอง
และโครงการแตละองคกรใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย โดยมีประเภทแนวคิดหลักท่ีเก่ียวของ
สามารถสรุปไดดังตารางดังนี้

ตารางท่ี ๒.๑๐ แสดงสรุปผลการวิจัยท่ีเก่ียวของกับประสิทธิภาพ

นักวิชาการ/นักวิจัย ผลการวิจัย

พระครูพิศิษฏโชติธรรม,
(๒๕๕๘).

ปจจัยท่ีทําใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนธรรม
ศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พบวา๑) ดานหลักสูตร ๒) ดานการเรียนการสอน ๓) ดานสื่อและ
วัสดุอุปกรณ ๔) ดานการวัดผลและการประเมินผลเปนปจจัยสําคัญ
ในการพัฒนาการเรียนการสอนของพระสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน
เปนลําดับตน ๆ ในการพัฒนา ตอไป

พระมหาธฤติ   วิ โ ร จ โ น
(รุงชัยวิทูร),
(๒๕๕๘).

รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการตามแนวท่ัวไปและตามแนว
พระพุทธศาสนาท่ีจะใหมีประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆ
ท้ัง ๖ ดาน ควรมีการบูรณาการการพัฒนาพระสังฆาธิการตามแนว
สากลและพระพุทธศาสนาเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
กิจการคณะสงฆมากยิ่งข้ึน ไดแก ๑) ดานการปกครอง ควรบูรณา
การการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวท่ัวไปตามองคประกอบของ
VETS รวมกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ พรหมวิหาร ๔ ท่ี
ถือวาเปนหลักธรรมท่ีเหมาะสมกับผูปกครองมากท่ีสุด ๒) ดาน
การศาสนศึกษา ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนว
ท่ัวไป (VETS) รวมกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ สิกขา ๓
หรือไตรสิกขา ท่ีถือวาเปนหลักธรรมในการพัฒนามนุษยใหเปนผูอยู
อยางประเสริฐ ๓) ดานการศึกษาสงเคราะห ควรบูรณาการการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวท่ัวไป (VETS) รวมกับหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา คือ สังคหวัตถุ ๔ ท่ีถือวาเปนหลักธรรมท่ีเปนเครื่อง
ยึดเหนี่ยวจิตใจบุคคล และประสานหมูชนไวใหสามัคคี เปนหลักการ
สงเคราะหซึ่งกันและกัน ๔) ดานการเผยแผ ควรบูรณาการการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวท่ัวไป (VETS) รวมกับหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา คือ ภาวนา ๔ ท่ีถือวาเปนหลักธรรมสําหรับพัฒนา
ฝกฝน อบรมมนุษยใหมีความสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง
ปกติสุข ๕) ดานการสาธารณูปการ ควรบูรณาการการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยตามแนวท่ัวไป (VETS) รวมกับหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา คือ อิทธิบาท ๔ ท่ีถือวาเปนหลักธรรมท่ีทําให
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ประสบความสําเร็จเปนบันไดแหงความสุขและความสําเร็จ ๖) ดาน
สาธารณสงเคราะห ควรบูรณาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตาม
แนวท่ัวไป (VETS) รวมกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ สัปปุ
ริสธรรม ๗ ท่ีถือวาเปนหลักธรรมท่ีสามารถพัฒนามนุษยไดเปนอยาง
ดี  ด ว ยการประยุ กตหลั กการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย ต าม
องคประกอบ VETS เขากับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา แตละ
หัวขอสามารถยังการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการให
ดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

องสรภาณอนัมพจน
(พิสิษฐ เถ่ียนบาว/
ศรีวิชา),
(๒๕๕๖).

รูปแบบการบริหารคณะสงฆอนัมนิกายในประเทศไทยท่ี มี
ประสิทธิภาพในภาพรวม พบวาตองมีรูปแบบท่ีชัดเจนและเปนสากล
ประกอบดวย ๑) ตองมีการคิดคนและกําหนดวิธีท่ีดีท่ีสุด (OneBest
Way) สําหรับงานแตละอยาง ๒) ตองมีการคัดเลือกและพัฒนาคน
อยางเปนระบบ ๓) ตองมีวิธีการพิจารณาอยางรอบคอบเก่ียวกับ
วิธีการทํางาน ๔) การประสานรวมมือกันอยางใกลชิดระหวาง
ผูบริหารและผูใตบังคับบัญชาทุกๆ ภาระงาน

บัญชายุทธ นาคมุจลินท,
(๒๕๕๑).

การบริหารงานให  เ กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได นั้ น
ตองมีความรู ความเขาใจในเรื่องของทฤษฎีและหลักการบริหาร
ท่ัวไป เพ่ือจะไดนําความรูไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับการทํางาน
สถานการณและสิ่งแวดลอม ทฤษฎีการบริหารองคกรสมัยใหม
เกิดข้ึนมากมาย สามารถนํามาใชบริหารองคกรแลวประสบผลสําเร็จ
เชน ทฤษฎีองคกร ทฤษฎีการบริหาร ทฤษฎีภาวะผู นํา ทฤษฎี
มนุษยสัมพันธเปนตน

อภินันท จันตะนี และ ปรีชา
วรารัตนไชย,
(๒๕๕๑).

การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาเอก
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ผลการวิจัยพบวา ความ
คิดเห็นของนักศึกษาตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการหลักสูตร
ระดับปริญญา เอกในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในดานการ
เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก เฉลี่ยอยูระดับมากถึงมากท่ีสุด

เสท้ือน เทพรงทอง,
(๒๕๕๐).

การประเมินประสิทธิภาพของการเรียนรู ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ปงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๐
ผลการวิจัยพบวา ๑.ประสิทธิภาพของการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญของคณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในภาพรวม
พบวา จากประเด็นการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ จํานวน
๗ ประเด็นท่ี สมศ. กําหนด คณาจารยสวนใหญ ดําเนินการไดตาม
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เกณฑจํานวน ๖ ประเด็น สวนท่ีเหลืออีก๑ประเด็นไดแกการทําวิจัย
เพ่ือพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผู เรียน
มีคณาจารยไดดําเนินการไมถึงหลักเกณฑจึงไมผานเกณฑประเมิน

อนันต เตียวตอย,
(๒๕๕๑).

รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ผลการวิจัยพบวา ๑.องคประกอบการบริหารคุณภาพ
แบบเบ็ ด เสร็ จ ในมหาวิทยาลั ย เทคโน โลยี ร าชมงคล  มี ๗
องคประกอบ คือ ๑) การใหความสําคัญกับผูรับบริการ ผูมีสวนได
สวนเสียและพนักงาน ๒) ผูบริหารมีภาวะผูนําในองคกร ๓) เทคนิค
และเครื่องมือการบริหารคุณภาพ ๔) ธรรมาภิบาลของผูบริหาร ๕)
การใชองคกรเปนคูเทียบเคียง ๖) การสรางคุณภาพชีวิตคุณภาพ
บุคลากร และ๗) การบริหารงาน ซึ่งรูปแบบดังกลาว ไดรับการยืนยัน
จากผูเชี่ยวชาญใหสามารถนําไปใช

๒) งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
ถวิล คําโสภา และ พระมหาสันติ ธีรภทฺโท ไดทําการวิจัยเรื่อง “สภาพปญหาการ

บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”๑๕๘ ผลการวิจัย พบวา
๑. ดานการคัดเลือกและการสรรหา พบวา มจร มีคณะกรรมการพิจารณาจากใบสมัคร

วุฒิการศึกษา ประสบการณ ความรูความสามารถ การแสดงออก และกําหนดอัตราสวนสายวิชาการ
พระภิกษุ ๖๐% ฆราวาส ๔๐% สายปฏิบัติการวิชาชีพฯ พระภิกษุ ๕๐% ฆราวาส ๕๐% โดยยึด
หลักการเขายาก ออกงาย และยึดระบบคุณธรรมเปนหลักในการบริหารงานบุคคล

๒. ดานการสงเสริมพัฒนาบุคลากร พบวา มจร พัฒนาบุคลากรในลักษณะสงเสริมใหลา
ศึกษาตอและใหทุนการศึกษาตอในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ โดยเนนสาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยขาดแคลน มีการจัดสรรทุนเปนลักษณะท่ียืดหยุนตาม
ความเหมาะสมและความจําเปนในแตละภูมิประเทศ มุงใหนําความรูมาประยุกตใชในการทํางาน

๓. ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร พบวา มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรปละ ๒ ครั้ง มีหลักเกณฑและระบบประเมินท่ีไดมาตรฐาน เปนธรรมและโปรงใส
ตรวจสอบได มีองคคณะบุคคลกลั่นกรองผลการประเมิน และยึดผลสําเร็จของงาน ปริมาณงาน
พฤติกรรมในการทํางาน และคุณลักษณะสวนบุคคลเปนปจจัยหลัก

๔. ดานการจัดสวัสดิการใหบุคลากร พบวา มจร มีสวัสดิการคารักษาพยาบาล การบริการ
ยานพาหนะ อาหารกลางวัน และไดเขารวมโครงการสวัสดิการเงินกูเพ่ือท่ีอยูอาศัยโดยธนาคาร

๑๕๘ถวิล คําโสภา และ พระมหาสันติ ธีรภทฺโท, “สภาพปญหาการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หนา ๕.



๑๑๒

เคหะสงเคราะห ใหสิทธิพิเศษในวงเงินกู และเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และจัดใหมีการเลนกีฬา
ประเภทตางๆ

๕. จากการสํารวจระดับสภาพปญหาการบริหารงานบุคคลใน มจร พบวา โดยภาพรวม
ทุกดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง และระดับความตองการแกไขปญหาโดยภาพรวมทุกดานมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก

๖. จากการสัมภาษณเพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารงานบุคคลใน มจร พบวา มจร สมควร
พัฒนาแผนกําลังคน การนําคนเขาสูตําแหนงงาน ควรเปนวิธีการสอบคัดเลือกท้ังหมด ควรมีหลักสูตร
ฝกอบรมพัฒนาบุคลากรใหครบวงจร หลักสูตรฝกอบรมพัฒนาผูบริหารทุกระดับ ควรมีการติดตามผล
การลาศึกษาตอของบุคลากร ควรพัฒนาหลักเกณฑและระบบการประเมินผลการทํางานใหสอดรับกับ
ความเปนจริง ควรปรับโครงสรางตําแหนง ประเภทตําแหนงบุคลากรใหสอดรับกับภาระงาน  ควร
ปรับปรุงระเบียบ ประกาศเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะสวัสดิการเ ก่ียวกับการ
รักษาพยาบาล คาตอบแทนผูเกษียณอายุการทํางาน คาฌาปนกิจศพ และคาทํางานลวงเวลาให
เหมาะสม การตรวจสุขภาพประจําป การบริการยานพาหนะ สวัสดิการรานอาหารและท่ีพักอาศัย การ
ใหความดีความชอบ การใหรางวัลประจําป และการนันทนาการ มหาวิทยาลัยควรมีสวัสดิการท่ีสมดุล
กับบุคลากรและสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ

พระปลัดประดิสิษฐ ตาโภ (ประคองสาย) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการ
บริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”๑๕๙ มีวัตถุประสงคเพ่ือ(๑) ศึกษาแนวคิด
และทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ (๒) ศึกษาสภาพท่ัวไปของการบริหารจัดการ
โรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ (๓) นําเสนอแนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบวา ๑) โรงเรียนวิถีพุทธ เปนโรงเรียน
ท่ีนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชหรือประยุกตใชในการบริหารและการพัฒนาผูเรียน เนนกรอบ
การพัฒนาตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปญญา อยางบูรณาการ ผูเรียนไดพัฒนาการกิน อยู ดู
ฟง ใหเปนและนําเอาหลักธรรมทางพุทธศาสนามาประยุกตใชในการบริหารและการจัดการเรียนการ
สอน โดยยึดหลักไตรสิกขามาบูรณาการเขากับบริบทของโรงเรียนและชุมชน รวมกันพัฒนาทักษะชีวิต
การกิน อยู ดู ฟง เปนตนโดยมีแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ๕ ดาน ประกอบดวย
๑) ดานการบริหารจัดการ ๒) ดานกายภาพ ๓) ดานกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต ๔) ดานการเรียนการสอน
และ ๕) ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ ๒) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุต่ํากวา ๒๐
ป เปนนักเรียน มีการศึกษาในระดับต่ํากวาปริญญาตรี และอยูในโรงเรียนขนาดใหญ ในภาพรวม พบวา
การบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานการบริหารจัดการคือสิ่งท่ีผูตอบ
แบบสอบถามเห็นวามีการปฏิบัติอยูในระดับท่ีสูงมาก รองลงมาคือดานกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต ดาน
กายภาพ และดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ สวนท่ีมีระดับการปฏิบัตินอยท่ีสุด คือดานการเรียนการ

๑๕๙พระปลัดประดิสิษฐ ตาโภ (ประคองสาย), “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธใน
จังหวัดพระนครศรอยุธยา”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ), (บัณฑิตวิทยาลัย:
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘).



๑๑๓

สอน ๓) แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น
จากการวิเคราะหและสังเคราะหของผูวิจัย ประกอบดวย ๖ ดาน คือ ๓.๑) ดานการบริหารจัดการ
ควรสรางความเขาใจในกระบวนการบริหารจัดการรวมกันของทุกๆ ฝาย โดยมอบหมายหนาท่ีและความ
รับผิดชอบอยางชัดเจนและกําหนดใหบุคลากรทุกคนไดมีสวนรวมพรอมท้ังนําหลักอิทธิบาทธรรม ๔
มาบูรณาการ ๓.๒) ดานกายภาพบาน วัด โรงเรียน ควรประสานงานกัน โดยใหทุกฝายมีความตระหนัก
ถึงความสําคัญของการดําเนินชีวิตตามแนววิถีพุทธ และสรางความเขาใจในการวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
แบบวิถีพุทธ พรอมท้ังสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามหลักสัปปายะ ๗ ๓.๓) ดานกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต
ควรกําหนดแผนและนโยบายรวมกัน ประสานงานแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน โดยมุงการตระหนัก
ถึงความสําคัญของกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิตพรอมท้ังบูรณาการตามหลักอริยสัจ ๔ ในการดําเนินชีวิต
๓.๔) ดานการเรียนการสอน ผูบริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียน ควรเปนตนแบบในการเรียนรูท่ีดี
เนนการปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดการนําไปใชจริงในชีวิตประจําวันและจัดการเรียนการสอนตามหลักไตรสิกขา
พรอมกับการบูรณาการหลักพุทธธรรมอ่ืนๆ ๓.๕) ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ ผูบริหาร ครู บุคลากร
ของโรงเรียน และนักเรียน ควรสรางความเปนกัลยาณมิตรดวยการยิ้มแยมแจมใสทักทายกันเพ่ือสงเสริม
การมีปฏิสัมพันธท่ีดี และบูรณาการหลักพรหมวิหารธรรม ๓.๖) ดานการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนควร
กําหนดแผนการพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจนโดยการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร สัมมนาแลกเปลี่ยน
ประสบการณและการเรียนรู รวมถึงการสนทนาหรือสอบถามผูรูหรือผูเชี่ยวชาญ โดยนําหลักภาวนา ๔
เปนแนวทางในการพัฒนาอยางยั่งยืน

พระครูปลัดไพฑูรย เมธิโก (มหาบุญ)ไดทําการวิจัยเรื่อง“การพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการพรปริยัติธรรมแผนกบาลีของวัดในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๔”๑๖๐ การวิจัยครั้งนี้
มีวัตถุประสงค ๓ ประการคือ (๑) เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปของการบริหารจัดการพระปริยัติธรรมแผนก
บาลีของวัดในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๔(๒) เพ่ือการบูรณาการหลักพุทธธรรมสําหรับการ
บริหารจัดการพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของวัดในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ และ (๓)
เพ่ือนําเสนอรูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของวัดในเขต
การปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ งานวิจัยนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธีประกอบดวยการวิจัยเชิง
คุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ ในการวิจัยเชิงคุณภาพไดเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลหลัก ๒๐ คนเลือก
แบบเจาะจงจากผูทรงคุณวุฒิเก็บขอมูลดวยแบบสัมภาษณเชิงลึกท่ีมีโครงสราง แบบตัวตอตัว วิเคราะห
ขอมูลดวยการพรรณนาความ สวนในการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง
๒๖๕ รูปท่ีเปนพระสงฆและสามเณร ท่ีสังกัดเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ โดยแบบสอบถามท่ีมีท้ัง
ปลายปดและปลายเปด วิเคราะหขอมูลท่ีได โดยหาคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage)
คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการวิจัยพบวา

๑๖๐พระครูปลัดไพฑูรย เมธิโก (มหาบุญ), “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการพรปริยัติธรรม
แผนกบาลีของวัดในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๔”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ),
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘).



๑๑๔

๑. สภาพท่ัวไปของการบริหารจัดการพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของวัดในเขตการปกครอง
คณะสงฆภาค ๑๔โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( =๓.๔๓) และเปนความคิดเห็นท่ีสอดคลองกัน
มาก (S.D.=๑.๓๑) เม่ือพิจารณาแตละดานพบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลางใน
ดานหลักสูตร ดานผูสอน และดานกิจกรรมการเรียนการสอน สําหรับดานปจจัยท่ีสนับสนุนตอการเรียน
การสอนและดานการประเมินผลมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก

๒. การบูรณาการหลักพุทธธรรมสําหรับการบริหารจัดการพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของวัด
ในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ ตามหลักการจัดการ POLE ประกอบดวย การวางแผน การจัด
องคการ การเปนผูนํา และการประเมินผลประยุกตกับหลักพรหมวิหารธรรม ประกอบดวย เมตตา
กรุณา มุทิตา และอุเบกขา เปนตน

๓. นําเสนอรูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ของวัดในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ การนําปจจัยนําเขาตามหลักการบริหารจัดการ “POLE”
ท่ีประกอบดวย การวางแผน การจัดการองคการ การเปนผูนํา และการประเมินผล มารวบรวม
สังเคราะหขอมูลโดยการประมวลผล คือ การนําหลักการบริหารจัดการ POLE มากําหนดในดานตางๆ
ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของวัดในเขตการ
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ ซึ่งสอดคลองกับการกําหนดนโยบายใน ๕ ดาน ประกอบดวย ดานหลักสูตร
ดานผูสอน ดานกิจกรรมการเรียนการสอบ ดานปจจัยท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน และดานการ
ประเมินผล ซึ่งทําใหไดผลลัพธทางการวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

พระมหากังวาล ธีรธมฺโม (ศรชัย) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด”๑๖๑ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค(๑) เพ่ือศึกษาวิเคราะห
สภาพแวดลอมท่ัวไป ของการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด (๒) เพ่ือศึกษาการบูรณา
การแนวคิด ทฤษฎี และหลักธรรมสําหรับการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด (๓) เพ่ือ
นําเสนอรูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด โดยเนน
องคประกอบ ๓ ดาน คือ ดานสถานท่ี ดานบุคลากร และดานการบริหารจัดการ ระเบียบวิธีวิจัยเปนการ
วิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) เริ่มจากการศึกษาสภาพการบริหารจัดการสํานัก
ปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด ในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ท่ีเปนอยูในปจจุบัน โดยการสัมภาษณ
เชิงลึกผูมีสวนเก่ียวของ เพ่ือใหทราบถึงสภาพแวดลอมท่ัวไป จุดแข็ง จุดออน ปญหาอุปสรรค และ
โอกาส พรอมท้ังรับฟงขอเสนอแนะในดานตาง ๆ จากนั้นไดศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัย ท่ีเก่ียวของกับ
การบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมท่ีดี แลวทําการยกรางรูปแบบการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมท่ี
ดี โดยทําการประชุมกลุมเฉพาะ เพ่ือระดมความคิดเห็น และศึกษาหลักธรรมท่ีนํามาสนับสนุนการ
บริหารจัดการ ตอจากนั้นนํารางรูปแบบการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมดังกลาว ไปทําการประเมิน
ความเหมาะสมของรางรูปแบบ เพ่ือปรับปรุงนําเสนอตอไป

๑๖๑พระมหากังวาล ธีรธมฺโม (ศรชัย), “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม
ประจําจังหวัด”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ), (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘).



๑๑๕

ผลการวิจัยพบวา
๑. สภาพแวดลอมท่ัวไปของการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด ในเขตการ

ปกครองคณะสงฆ ภาค ๑๕ ในปจจุบัน มีจุดแข็ง คือ มีการสงเสริมใหมีการศึกษา ปริยัติธรรมและอบรม
ภาคปฏิบัติภาวนาธรรมแกพระภิกษุสามเณรภายในสํานัก เจาสํานักปฏิบัติธรรมมีความเอาใจใสในการ
เผยแผพระธรรม คณะสงฆสนับสนุนการอบรมหลักสูตรพระวิปสสนาจารยสวนจุดออน คือบางสํานักมี
อาคารไมสามารถรองรับผูมาปฏิบัติธรรมจํานวนมากได อาคารท่ีพักมีสภาพเกาทรุดโทรม เครื่องอํานวย
ความสะดวกมีไมเพียงพอ เจาสํานักบางแหงขาดวิสัยทัศน ในการปรับปรุงสถานท่ี ขาดยุทธศาสตรใน
การบริหารจัดการ พระวิทยากรขาดประสบการณ ในการปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ขาดการประสานความ
รวมมือเรื่องวิทยากรกับสํานักปฏิบัติธรรมอ่ืน  ดานปญหาอุปสรรค คือมีสัตวรบกวนมาก เชน นกพิราบ
สุนัข แมว ไก เปนตน การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของกระแสโลกาภิวัตน และเทคโนโลยีไดดึงดูด
ความสนใจพระภิกษุสามเณรออกไปจากการศึกษาสัมมาปฏิบัติ ขาดการสงเสริมพัฒนาพระภิกษุ
สามเณรในการศึกษาหลักไตรสิกขา ท้ังภาคปริยัติและปฏิบัติใหถึงปฏิเวธอยางแทจริงดานโอกาส คือ
พระพุทธศาสนาไดรับการยอมรับจากองคกรระหวางประเทศดานการสงเสริมสันติภาพ มีการสงเสริม
สนับสนุนการบริหารจัดการกิจการ  ทางพระพุทธศาสนา พระสงฆมีความขวนขวายหาความรูใหม ๆ
โดยเขาศึกษาหลักการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยของสงฆมากข้ึน

๒.ปจจัยหลักสําคัญท่ีทําใหการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม ในเขตการปกครองคณะ
สงฆ ภาค ๑๕ เกิดประสิทธิภาพนั้น คือการคํานึงถึงสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก โดยตองมี
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการ มีปจจัยสนับสนุน คือการวางแผนโครงการเพ่ือเปน
แนวทางของการทํางาน การจัดองคการ การบังคับบัญชาสั่งการ การอํานวยการการควบคุมกํากับ
กิจกรรมตาง ๆ ใหดําเนินตามแผนท่ีวางไว การรายงานผลการปฏิบัติของหนวยงาน การจัดทํา
งบประมาณบัญชีการใชจายเงินและตรวจสอบ สวนการบูรณาการหลักพุทธธรรมสําหรับการบริหาร
จัดการสํานักปฏิบัติธรรมนั้นเนนหลักอิทธิบาท๔ประกอบดวยฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสา เพ่ือใหการ
บริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยมีการจัดใหมีกิจกรรมท่ีสําคัญท้ังภายในและ
ภายนอกสํานัก

๓. รูปแบบการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด ในเขตการปกครองคณะ
สงฆ ภาค ๑๕ ท่ีเปนมาตรฐาน คือ ๑) เจาสํานักมีวิสัยทัศน มีการขวนขวายศึกษาดูงานของสํานักท่ีมี
มาตรฐานนํามาปรับปรุงสํานักตนเอง เจาสํานักรูจักกําหนดวัตถุประสงค รูจักริเริ่มโครงงานท่ีเปนแกน
สารประโยชน รูจักวางแผนโครงการเพ่ือปฏิบัติงาน จัดท่ีพัก อาคารปฏิบัติธรรม ใหมีความสะอาดพรอม
ใชงานได ๒) ดานบุคลากร รูจักแบงงานและการมอบหมายอํานาจหนาท่ีการงาน รูจักประสานความ
สามัคคีและประสานประโยชนรวมกัน รูจักปกครองบังคับบัญชา รูจักติดตามและประเมินผลงาน พัฒนา
บุคลิกภาพของตนเองและบุคลากรใหมีภาวะความเปนผูนํา จัดการศึกษาท้ังดานปริยัติควบคูกับการ
ปฏิบัติ หม่ันประชุมกันเนื่องนิตย ๓) ดานการบริหารจัดการภายในสํานัก จัดทําบัญชีรายรับ - จายให
เปนระบบ โปรงใส ชัดเจน ตรวจสอบได บัญชีการเงินของสํานักปฏิบัติธรรมควรแยกจากบัญชีวัด จัดทํา
สถิติผูเขารับการปฏิบัติธรรม มีการตั้งทุนเพ่ือการเผยแผของสํานักปฏิบัติธรรม ประชาสัมพันธกิจกรรม
ผานทางสื่อ เชน แผนปาย แผนพับ วิทยุชุมชน ทางอินเทอรเน็ต เชน Line และ Facebook เปนตน
จัดทําสื่อการปฏิบัติธรรม เชน แผนซีดี ดีวีดี หนังสือสวดมนต และหนังสือคูมือการปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน



๑๑๖

องปลัดสิทธิศักดิ์ เถี่ยนยา (แซโคว) ไดทําการวิจัยเรื่อง“การบริหารจัดการประสิทธิภาพ
การสาธารณสงเคราะหของคณะสงฆ อนัมนิกายในประเทศไทย”๑๖๒ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑)
เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของการบริหารจัดการประสิทธิภาพการสาธารณสงเคราะหของคณะสงฆ
อนัมนิกายในประเทศไทย ๒) เพ่ือศึกษาหลักการบริหารจัดการสาธารณสงเคราะหท่ีดี ๓) เพ่ือเสนอการ
บริหารจัดการประสิทธิภาพการสาธารณสงเคราะหของคณะสงฆอนัมนิกายในประเทศไทยระเบียบวิธี
วิจัยเปนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี ใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยในการวิจัยเชิงปริมาณ ได
ใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลซึ่งเปนพระสงฆอนัมนิกาย จํานวน ๒๐๐ รูป นํามาวิเคราะห
ขอมูลดวยสถิติพรรณนาและสถิติอนุมาน สวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสารท่ี
เก่ียวของ จากการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลหลักท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๒๖ รูป/คน และจาก
ผูเชี่ยวชาญจํานวน ๙ รูป/คน ในการทําสนทนากลุมเฉพาะ ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบงานเก่ียวกับการบริหาร
จัดการประสิทธิภาพการสาธารณสงเคราะหของคณะสงฆอนัมนิกายในประเทศไทย นํามาวิเคราะห
ขอมูลโดยการใชสถิติพรรณนา

ผลการวิจัยพบวา
๑. แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาการการบริหารจัดการสาธารณสงเคราะหของ

คณะสงฆอนัมนิกาย ไดแก กระบวนการกําหนดทิศทางและวัตถุประสงคขององคกร กําหนดการพัฒนา
ท้ังในระยะสั้น กลาง และยาว แลวแตความเหมาะสมของแตละงาน การนําการพัฒนาไปปฏิบัติให
เกิดผลโดยจัดทําเปนเอกสารท่ีระบุ วิสัยทัศน ภารกิจ และการพัฒนาการการบริหารจัดการตางๆ
สําหรับใชเปนเครื่องมือในการประสานงานและกํากับติดตามการดําเนินงานในสวนตางๆ ขององคการ
ใหเปนไปในทิศทางและจังหวะท่ีสอดคลองกันอยางเปนระบบ เพ่ือใหองคการบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคขององคการอยางมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมถึงแนวทางการดําเนินงานและกิจกรรม
ตางๆ ของผูทํางาน เพ่ือใหเกิดประโยชนแกสวนรวม และเปนคุณประโยชนตอการพัฒนาการการบริหาร
จัดการสาธารณสงเคราะหของคณะสงฆอนัมนิกาย

๒. ปจจุบันการบริหารจัดการประสิทธิภาพการสาธารณสงเคราะหของคณะสงฆอนัม
นิกายในประเทศไทยไดเปลี่ยนแปลงและพัฒนามากข้ึน ดังจะเห็นไดจากแนวคิดของการบริหารจัดการ
ประสิทธิภาพท่ีเปนการบริหารตามแนวคิดใหม เนนความเปนระบบ โดยผูบริหารหรือผูเชี่ยวชาญงาน
ดานนี้ตองเพ่ิมบทบาทหนาท่ีในการบริหารจัดการท่ีดี ชวยเปนแรงผลักดันใหคณะสงฆอนัมนิกายใน

๑๖๒องปลัดสิทธิศักดิ์ เถ่ียนยา (แซโคว), “การบริหารจัดการประสิทธิภาพการสาธารณสงเคราะหของ
คณะสงฆ อนัมนิกายในประเทศไทย”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ), (บัณฑิตวิทยาลัย:
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘).



๑๑๗

ประเทศไทยมีขอไดเปรียบในการแขงขัน และมีความกาวหนาอยางม่ันคงทามกลางสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของโลก จึงจําเปนตองพัฒนาแนวคิดหรือสมรรถนะใหมใหอยูในกรอบท่ีเสริมสรางวิสัยทัศน
ใหมใหแกองคการ โดยมุงเนนบุคลากรอยางเดียว แตมีมุมมองท่ีกวางข้ึน ใหครอบคลุมแนวคิดท่ีเนน

๑) การสรางการสาธารณสงเคราะหท่ีมีการวางแผนและมีประสิทธิภาพของบุคลากรใน
การบริหารงานอยางมีคุณภาพ

๒) การสงเสริมการวางแผนการใชบุคลากรใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด ดวยการ
เสริมสรางความรู ความอบอุน เกิดความม่ันใจและรูสึกม่ันคงและ

๓) การบริหารงานดานการสาธารณสงเคราะหเปนศูนยกลาง ในการบริหารงานท่ีมี
ประสิทธิภาพขององคกร

๓. ในการบริหารจัดการประสิทธิภาพการสาธารณสงเคราะหของคณะสงฆอนัมนิกายใน
ประเทศไทย ใหดําเนินไปสูความสําเร็จเจริญรุงเรือง สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดในการบริหารจัดการ คือ การ
ประยุกตใชเปนเครื่องมือในการสงเสริมการสรางความอดทนและอุตสาหะในการแกไขปรับปรุงจัดการ
เพ่ือทําการตัดสินใจสั่งการท่ีเปนธรรม โดยตองถือวา

๑) เปนงานท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะเปนแมแบบสําหรับการบริหารงานท่ีเก่ียวกับการ
บริหารจัดการประสิทธิภาพในดานอ่ืนๆ

๒) เปนกระบวนการการบริหารจัดการประสิทธิภาพสําหรับกําหนดคุณภาพอยาง
เพียงพอ และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกคณะสงฆอนัมนิกาย และ

๓) เปนกระบวนการการบริหารจัดการประสิทธิภาพเพ่ือเตรียมบุคคลใหเหมาะสมกับ
งานและเวลา รวมท้ังพัฒนากําลังคนใหเกิดประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมายของคณะสงฆอนัมนิกาย

สวัสดิ์  เพชรบูรณ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนวัดสังเวช สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร
เขต ๑”๑๖๓ ผลการวิจัยพบวา

๑) รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีองคประกอบ
สําคัญ คือ

๑.๑) การพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอมและบรรยากาศโรงเรียน
๑.๒) การพัฒนาหลักสูตรใชการสอดแทรกหรือบูรณาการพุทธธรรมและคุณลักษณ

ศึกษา (Character Education) และ
๒) ผลการนํารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

ท่ีพัฒนาไปใช พบวา

๑๖๓สวัสดิ์  เพชรบูรณ, “การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียน
วัดสังเวช สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑”, วิทยานิพนธศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต,
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๕๐).



๑๑๘

๒.๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนมีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ๐.๐๕ นั่นคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชหลักสูตรโรงเรียน
วิถีพุทธ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หลักเรียนสูงกวากอนเรียน

๒.๒) หลักการใชหลักสูตรนักเรียนสวนมากปฏิบัติไดตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ท่ีกําหนดไว

๒.๓) ความพึงพอใจของนักเรียนอยูในระดับมากข้ึนไป
๒.๔) ครูอาสาสมัครรวมโครงการวิจัยพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน มีความเห็นวา นักเรียนสามารถนําหลักพุทธธรรมมาทําใหเกิดความรู ความเขาใจ
และปฏิบัติตนไดตามคุณลักษณะอันพึงประสงค

มณกาญจน  ทองใย ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการโรงเรียน
วิถีพุทธของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการบริหารโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดานโครงสรางการบริหารงาน ได แก  การกําหนดอํานาจหนาท่ี
ของคณะกรรมการบริหารอยางชัดเจน สามารถปรับโครงสรางขององคกรใหสอดคลองกับบริบท
ของโรงเรียนท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งประกอบดวย ผูบริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู
นักเรียน ผูปกครอง พระสงฆ องคการทางราชการและองคกรในชุมชน รวมกันรับผิดชอบในการดูแล
เยาวชนใหประพฤติตนเปนคนดี ดานกระบวนการดําเนินงาน มีการสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
ตามโครงการอยางสมํ่าเสมอ ดานผลสําเร็จท่ีคาดวาจะไดรับ โดยการสรางเยาวชนใหมีขันติ มีความ
อดทน อดกลั้น มีวิริยะอุตสาหะ รูจักการใหและทํากิจกรรมตางๆ เปนหมูคณะได๑๖๔

สรุปไดวา งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการและผลการศึกษาของนักวิจัยและ
นักวิชาการตางๆ ผูวิจัยประมวลไดวา บุคคลท่ีเปนผูบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ คือ ผูบริหารท่ีสามารถใช
ทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการเรยีนการสอน จนบรรลุจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว
การบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมจะบรรลุผลสําเร็จตามจุดหมายของหลักสูตรไดดีนั้น ยอมตอง
อาศัยงานการบริหารอยางนอย ๔ งาน คือ งานบริหารวิชาการ งานบริหารบุคคล งานบริหาร
งบประมาณ และงานบริหารท่ัวไป ในบรรดางานการบริหารท้ัง ๔ งานนั้น งานบริหารวิชาการเปนงาน
ท่ีสําคัญท่ีสุด และทรัพยากรในการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมท้ัง ๔ อยาง คือ บุคลากร เงิน วัสดุ
อุปกรณ และระบบการบริหารจัดการนั้น ทรัพยากรดานบุคลากรเปนทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุด ดังนั้น
ในประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค
๑๕จึงจําเปนตองใหความสําคัญตองานและตอบุคลากรไปพรอมๆ กัน นั่นคือ ทําอยางไรจึงจะไดงาน
และใหบุคคลท่ีทํางานอยางมีความสุข โดยมีประเภทแนวคิดหลักท่ีเก่ียวของสามารถสรุปไดดังตาราง
ดังนี้
ตารางท่ี ๒.๑๑ แสดงสรุปผลการวิจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการ

๑๖๔มณกาญจน  ทองใย, “การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน”, วิทยานิพนธศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา,
๒๕๔๙).



๑๑๙

นักวิชาการ/นักวิจัย ผลการวิจัย

ถวิล คําโสภา และ
พระมหาสันติ ธีรภทฺโท,
(๒๕๕๕).

หลักการบริหารจัดการมี ๖ ดาน
๑. ดานการคัดเลือกและการสรรหา
๒. ดานการสงเสริมพัฒนาบุคลากร
๓. ดานการประเมินผล
๔. ดานการจัดสวัสดิการ
๕. จากการสํารวจระดับสภาพปญหา
๖. จากการสัมภาษณ

พระปลัดประดิสิษฐ
  ต า โภ (ประคองสาย ) ,
(๒๕๕๘).

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประกอบดวย ๖ ดาน คือ
๓.๑) ดานการบริหารจัดการ ๓.๒) ดานกายภาพ ๓.๓) ดานกิจกรรม
พ้ืนฐานวิถีชีวิต ๓.๔) ดานการเรียนการสอน ๓.๕) ดานบรรยากาศ
และปฏิสัมพันธ ๓.๖) ดานการพัฒนาบุคลากร

พระครูปลัดไพฑูรย
เมธิโก (มหาบุญ), (๒๕๕๘).

๑. สภาพท่ัวไปของการบริหารจัดการพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของ
วัดในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๔โดยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง ( =๓.๔๓) และเปนความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันมาก
(S.D.=๑.๓๑) เม่ือพิจารณาแตละดานพบวากลุมตัวอยางมีความ
คิดเห็นอยูในระดับปานกลางและดานการประเมินผลมีความคิดเห็น
อยูในระดับมาก
๒. การบูรณาการหลักพุทธธรรมสําหรับการบริหารจัดการพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลีของวัดในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๔
ประกอบดวย การวางแผน การจัดองคการ การเปนผูนํา และการ
ประเมินผลประยุกตกับหลักพรหมวิหารธรรม ประกอบดวย เมตตา
กรุณา มุทิตา และอุเบกขา เปนตน
๓. นําเสนอรูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลีของวัดในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๔
ประกอบดวย การวางแผน การจัดการองคการ การเปนผูนํา
และการประเมินผล มารวบรวมสังเคราะหขอมูลโดยการประมวลผล
คือ การนําหลักการบริหารจัดการ POLE มากําหนดในดานตางๆ
ซึ่งทําใหไดผลลัพธทางการวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

พระมหากังวาล ธีรธมฺโม
(ศรชัย), (๒๕๕๘).

รูปแบบการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดในเขต
การปกครองคณะสงฆ ภาค ๑๕ ท่ีเปนมาตรฐาน คือ ๑) เจาสํานักมี
วิสัยทัศน ๒) ดานบุคลากร รูจักแบงงานและการมอบหมายอํานาจ
หนาท่ีการงาน ๓) ดานการบริหารจัดการภายในสํานัก จัดทําบัญชี



๑๒๐

นักวิชาการ/นักวิจัย ผลการวิจัย

รายรับ – จายใหเปนระบบ โปรงใส ชัดเจน ตรวจสอบได
องปลัดสิทธิศักดิ์ เถ่ียนยา
(แซโคว), (๒๕๕๘).

๑. แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาการการบริหารจัดการสา
ธารณสงเคราะหของคณะสงฆอนัมนิกาย ไดแก กระบวนการกําหนด
ทิศทางและวัตถุประสงคขององคกร กําหนดการพัฒนา ท้ังในระยะ
สั้น กลาง และยาว เพ่ือใหองคการบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
ขององคการอยางมีประสิทธิภาพ
๒. ปจจุบันการบริหารจัดการประสิทธิภาพการสาธารณสงเคราะห

ของคณะสงฆอนัมนิกายในประเทศไทยไดเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
มากข้ึน
๓. ในการบริหารจัดการประสิทธิภาพการสาธารณสงเคราะหของ

คณะสงฆอนัมนิกายในประเทศไทย ใหดําเนินไปสูความสําเร็จ
เจริญรุ ง เรือง สิ่ ง ท่ีสํา คัญท่ีสุดในการบริหารจัดการ คือ การ
ประยุกตใชเปนเครื่องมือในการสงเสริมการสรางความอดทนและ
อุตสาหะในการแกไขปรับปรุงจัดการ เพ่ือทําการตัดสินใจสั่งการท่ี
เปนธรรม โดยตองถือวา ๑) เปนงานท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะเปนแมแบบ
สําหรับการบริหารงานท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการประสิทธิภาพใน
ดานอ่ืนๆ ๒) เปนกระบวนการการบริหารจัดการประสิทธิภาพ
สําหรับกําหนดคุณภาพอยางเพียงพอ และกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
แกคณะสงฆอนัมนิกาย และ ๓) เปนกระบวนการการบริหารจัดการ
ประสิทธิภาพเพ่ือเตรียมบุคคลใหเหมาะสมกับงานและเวลา รวมท้ัง
พัฒนากําลังคนใหเกิดประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมายของคณะ
สงฆอนัมนิกาย

สวัสดิ์ เพชรบูรณ,(๒๕๔๘). ๑) รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน มีองคประกอบสําคัญ คือ

๑.๑) การพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอมและบรรยากาศ
โรงเรียน

๑.๒) การพัฒนาหลักสูตรใชการสอดแทรกหรือบูรณาการพุทธ
ธรรมและคุณลักษณศึกษา (Character Education) และ
๒) ผลการนํารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนท่ีพัฒนาไปใช พบวา

๒.๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนมี
ความแตกตางกันอยาง มีนัยสํ า คัญทางสถิติ ท่ี ๐ .๐๕ นั่นคือ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชหลักสูตรโรงเรียน
วิถีพุทธ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หลักเรียนสูงกวากอนเรียน



๑๒๑

นักวิชาการ/นักวิจัย ผลการวิจัย

๒.๒) หลักการใชหลักสูตรนักเรียนสวนมากปฏิบัติไดตาม
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคท่ีกําหนดไว

๒.๓) ความพึงพอใจของนักเรียนอยูในระดับมากข้ึนไป
๒.๔) ครูอาสาสมัครรวมโครงการวิจัยพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนวิถี
พุทธ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีความเห็นวา นักเรียนสามารถนํา
หลักพุทธธรรมมาทําใหเกิดความรู ความเขาใจ และปฏิบัติตนไดตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค

มณกาญจน ทองใย,
(๒๕๔๙)

รูปแบบการบริหารโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ดานโครงสรางการบริหารงาน ไดแก
๑. การกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารอยางชัดเจน
๒. ปรับโครงสรางขององคกรใหสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป
๓. มีการสรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการอยาง
สมํ่าเสมอ

๓) งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอน
วีรชัย  อนันตเธียร ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธการพัฒนาจริยธรรมสําหรับเยาวชน

ไทย”๑๖๕ ผลการวิจัยพบวา วิธีการนําหลักธรรมมาใชกับเยาวชน ทําไดใน ๒ มิติ คือ การประยุกตวิธีการ
สอนหลักธรรม เชน การเปดใจเยาวชน กิจกรรมนอกหลักสูตร การเขาคายตางๆ เปนตน และการขัด
เกลาจิตใจ เชน การทําใหเยาวชนมีโอกาสเขาใกลศาสนา การสรางสํานึกท่ีดีใหกับเยาวชน เปนตน
และมีกลยุทธการพัฒนาจริยธรรมของเยาวชนโดยใชหลักธรรมท่ีเหมาะสมสําหรับเยาวชน ไดแก
หลักเบญจศีล อริยสัจ ๔ มรรค พรหมวิหาร ๔ เปนตน ประกอบดวย ๑) กลยุทธดานการอยูรวมกับ
เพ่ือนๆ และบุคคลอ่ืนในสังคมไดอยางสงบสุข ๒) กลยุทธดานการสรางเสริมจิตสํานึกดานจริยธรรม
ของเยาวชนและคานิยมท่ีถูกตอง ๓) กลยุทธดานการปฏิบัติตนใหอยูในศีลธรรมและกฎกติกาของสังคม
และ ๔) กลยุทธดานการสั่งสอนใหมีแนวคิดในการดําเนินชีวิตท่ีดี

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซหลี) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร”๑๖๖ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคคือ ๑) เพ่ือศึกษา

๑๖๕วีรชัย  อนันตเธียร, “กลยุทธการพัฒนาจริยธรรมสําหรับเยาวชนไทย”, วิทยานิพนธพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗).

๑๖๖พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซหลี), “รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ
พระธรรมวิทยากร”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๘).



๑๒๒

หลักการ วิธีการ และรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร
๒) เ พ่ือวิเคราะหสภาพปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ของพระธรรมวิทยากร และ ๓) เพ่ือนําเสนอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
ของพระธรรมวิทยากร ผลการวิจัยพบวา

๑) พระธรรมวิทยากรมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
โดยมีบทบาทสําคัญ ๙ ดาน คือ ๑. ดานการใหคําปรึกษา ๒. ดานการสนทนาธรรม ๓. ดานการอบรม
เยาวชน ๔. ดานการจัดกิจกรรมทาง ๕. ดานการรวมกับสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการ ๖. ดานการ
จัดทําทะเบียนผูเขารวมกิจกรรม ๗. ดานการพัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียน
๘. ดานการจัดคายคุณธรรม ๙. ดานการประเมินผลกลุมเปาหมายรวมกับสถานศึกษา และมีการนําเอา
หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา คือ หลักไตรสิกขา หลักอริยสัจ ๔ หลักอิทธิบาท ๔ และหลักภาวนา
๔ มาใชในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมดวย

๒) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน ๒๘๓ คน คิดเปนรอยละ ๗๒.๒
มีอายุระหวาง ๑๙ – ๒๑ ป จํานวน ๑๙๙ คน คิดเปนรอยละ ๕๐.๘ มีการศึกษาในระดับ ปวส. จํานวน
๒๓๘ คน คิดเปนรอยละ ๖๐.๗ และเขาอบรมโครงการคลินิกคุณธรรม ๑ – ๕ ครั้ง จํานวน ๒๕๑ คน
คิดเปนรอยละ ๖๔.๓ ระดับความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอรูปแบบการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( = ๔.๐๖, S.D. =
๐.๕๑๐) และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน สวนปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ พบวา พระธรรมวิทยากรสามารถนํากิจกรรมไปใชกับนักเรียนไดเปนบางกลุมเทานั้น
ไมสามารถปรับใชกับนักเรียนทุกกลุมได จึงควรปรับปรุงรูปแบบใหมใหสอดคลองกับพฤติกรรมของ
นักเรียนทุกกลุมโดยการนําชุมชน ผูปกครอง และสถานศึกษา มาชวยสนับสนุนบทบาทของพระธรรม
วิทยากรดวย

๓) รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร
(PICD:SCP MODEL) พบวามี ๔ รูปแบบ คือ ๑) รูปแบบการปองกัน (Prevention) ๒) รูปแบบการ
ปรับปรุง (Improvement) ๓) รูปแบบการเปลี่ยนแปลง (Change) และ ๔) รูปแบบการพัฒนา
(Development) โดยได รับการสนับสนุนจากสถานศึกษา (School) ชุมชน (Community)
และผูปกครอง (Parent) และมี ๔ กลยุทธ คือ ๑) สรางภูมิคุมกันดวยการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
อยางจริงจัง ๒) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนกลุมเสี่ยงใหเปนคนดีมีคุณธรรม ๓) สงเสริม
ใหนักเรียนกลุมเปาหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม และ ๔) เสริมสรางกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนรวมกับ หนวยงาน สถานศึกษา และชุมชน



๑๒๓

ดร.สิน งามประโคน และคณะ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาคุณธรรมและจริยธรรม
ของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ๑๖๗ ผลการวิจัยพบวา ครูอาจารย
และนิสิตนักศึกษา มีความคิดเห็นตอคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาในแตละดาน ดังนี้

๑. ดานการพัฒนาตนเองของครูอาจารย นิสิตนักศึกษา มีความคิดเห็นสอดคลองกัน
ท่ีเดนชัด คือ มีความกตัญูกตเวทีสํานึกในบุญคุณของผูอ่ืนหรือสิ่งอ่ืน รูจักเลือกแบบอยางท่ีดี นําไป
ปฏิบัติในการดําเนินชีวิตและมีระเบียบวินัยในการดําเนินชีวิตโดยสุจริตและรูจักรับฟงเหตุผลจากผูอ่ืน
และพรอมท่ีจะแกไขปรับปรุงตนเอง ในระดับปานกลาง ต่ํากวาความคิดเห็นของครูอาจารย คือ
รูหลักการปฏิบัติตนใหดีในทองถ่ิน ชุมชนและสังคม รูจักประมาณในการบริโภคและการใชจายทรัพย
รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

๒. ดานสังคม ครูอาจารย นิสิตนักศึกษา มีความคิดเห็นสอดคลองกันท่ีเดนชัด คือ นิสิต
นักศึกษาไมลวงละเมิดสิ่งท่ีรักของหวงแหนของผูอ่ืน รวมท้ังสิ่งของและขมเหงจิตใจลบหลูเกียรติและวงศ
ตระกูล แสดงไมตรีและความหวังตอเพ่ือนรวมงานดวยความเต็มใจ โดยไมเอารัดเอาเปรียบ เคารพ
สิทธิซึ่งกันและกัน และเขาใจในหลักกรรมวา ทําดีมีผลดี ทําชั่วมีผลชั่ว

๓. ดานคุณลักษณะ การเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมของนิสิต นักศึกษาท่ีเดนชัด คือ เม่ือเห็น
ผูอ่ืนทําดีประสบความสําเร็จก็พลอยยินดี มีใจเปนกลาง เขาใจดวยเหตุผล และอยากชวยเหลือผูอ่ืน
ใหพนจากความทุกข

๔. ดานการบําเพ็ญตนสงเคราะหชวยเหลือผูอ่ืนของนิสิตนักศึกษาท่ีเดนชัด คือ การรูจัก
ปรับตัวใหเขากับคนอ่ืนได และวางตนเสมอตนเสมอปลาย แนะนําสิ่งท่ีเปนประโยชนและเอ้ือเฟอเผื่อแผ
เสียสละ และรูจักพูดใหเกิดความเขาใจดี สมานสามัคคีตอกัน

๕. ดานสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตนักศึกษา
ท่ีเดนชัด คือ นักศึกษาอบอุนใจเม่ืออยูกับครอบครัว และสภาพแวดลอมทางสังคมเปนสื่อกลางสงเสริม
ใหเกิดการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม

ปญหาและอุปสรรคตอการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาในแตละดาน
ดังตอไปนี้

๑. ปญหาและอุปสรรคของตัวนิสิตนักศึกษาดานการพัฒนาตนเอง ท่ีเดนชัด คือปลอย
จิตใจตามกระแสบริโภคนิยม ขาดการควบคุมกาย และจิตใจ และนักศึกษามีคานิยมไมเหมาะสมในดาน
ตางๆ โดยไมคํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ กอใหเกิดปญหาในตนเอง และสังคมมากข้ึน ไมรูจักฐานะ
ตนเองในการดําเนินชีวิต

๒. ปญหาและอุปสรรคของตัวนิสิตนักศึกษาดานสังคมท่ีเดนชัด คือ นักศึกษาติดเพ่ือน
มีพฤติกรรมเลียนแบบซึ่งกันและกัน แมจะรูวาสิ่งนั้นไมถูกตอง และนักศึกษาสนใจการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและโลกในปจจุบัน

๑๖๗ดร. สิน  งามประโคน และคณะ, “การศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ก - ค.



๑๒๔

๓. ปญหาและอุปสรรคของตัวนิสิตนักศึกษาดานสภาพแวดลอมท่ีเดนชัด คือ ครูอาจารย
ยังไมเปนกัลยาณมิตรของนักศึกษา นักศึกษาชอบเลียนแบบพฤติกรรมแบบตะวันตก เชน การแตงกาย
การใชจายฟุมเฟอย เปลี่ยนทรงผม สภาพแวดลอมทางสังคมและสื่อประเภทตางๆ มอมเมานักศึกษา
ใหเกิดพฤติกรรมบริโภคอยางขาดสติ และนักศึกษายังหลงคําโฆษณาชวนเชื่อสิ่งบริโภคและอุปโภคตางๆ
ในทางผิด เชน การโฆษณาทางโทรศัพท โดยขาดวิจารณญาณท่ีดี

๔. ปญหาและอุปสรรคของตัวนิสิตนักศึกษาดานการเรียนการสอนท่ีเดนชัด คือ การอบรม
สั่งสอนและปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมแกนิสิต นักศึกษา ครูอาจารย มีภาระหนาท่ีในการสอน
และงานอ่ืนๆ มาก จึงไมมีเวลาเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมแกนิสิตนักศึกษา

๕. ปญหาและอุปสรรคของตัวนิสิตนักศึกษาดานกลุมเพ่ือนท่ีเดนชัด คือ นักศึกษามักจะ
เชื่อเพ่ือนและชวยกันปกปดความลับของเพ่ือนในทางท่ีไมถูกและบางครั้งนักศึกษาชอบทําตามเพ่ือนทาง
ท่ีไมถูกไมควร เชน การดื่มสุรา สูบบุหรี่ และสารเสพติด เปนตน เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม พบวา ครู
อาจารย และนิสิตนักศึกษา มีความเห็นในขอท่ีนิสิตนักศึกษาตองปรับปรุงแกไขตนเอง คือ การรูจักคิด
ริเริ่มสรางสรรคและการตัดสินใจอยางมีเหตุผล และมีความขยัน ประหยัด และอดทนซึ่งอยูในเกณฑต่ํา

แนวทางในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมแกนิสิตนักศึกษาท่ีเดนชัด คือ พอแมใหการ
อบรมสั่งสอน ชวยชี้แนะพฤติกรรมของตนเปนแบบอยางท่ีดีดวย กลุมเพ่ือนมีสวนชวยชักจูงใจ
ใหเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีดี ควรมีการแนะนําตนแบบท่ีดี หรือแบบอยางท่ีดีแกนิสิตนักศึกษา และควร
จัดกิจกรรมใหมีการยกยองสงเสริมคนดี และวากลาวตักเตือนใหนิสิตนักศึกษา ปรับปรุงพฤติกรรม
ท่ีบกพรองและการจดัสภาพแวดลอมสื่อ เพ่ือสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา

อมรา  รอดดารา ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนน
วิธีคิดแบบสามัญลักษณตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาธรรมวิทยา และความพึงพอใจของนิสิตระดับ
ปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๔๕” ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแนวคิดเรื่องสามัญลักษณของผูเรียนหลังจากเรียนจบ แลว
มีคาเฉลี่ยสูงกวากอนเรียนเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว

๒. ผูเรียนสวนใหญพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนวิธีคิดแบบสามัญ ลักษณ
และกิจกรรมตางๆ ท่ีจัดข้ึนท้ังในชั้นเรียนและนอกสถานท่ี๑๖๘

ดร.ประมูล สารพันธ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวทางการพัฒนาการศึกษาของ
คณะสงฆ”ผลการวิจัยพบวา ผูเชี่ยวชาญท้ัง ๒๖ รูป/คน (๑oo%) เห็นวา  คณะสงฆควรพัฒนาปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
การศึกษาท่ีใหสิทธิสถาบันพระพุทธศาสนาจัดการศึกษาได  รูปแบบการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรมและแผนกบาลีท่ีเหมาะสมในระดับมาก ซึ่งควรจะนํามาใชในการพัฒนาการศึกษาของคณะ
สงฆไดแกรูปแบบท่ีเปดโอกาสใหพระภิกษุสามเณรไดเรียนวิชานักธรรม-บาลี และวิชาสามัญควบคูกันไป

๑๖๘ อมรา รอดดารา, “ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนวิธีคิดแบบสามัญลักษณตอ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาธรรมวิทยา และความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ป
การศึกษา ๒๕๔๕”, รายงานการวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖).



๑๒๕

ตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ถึงระดับปริญญาเอก  วิชาสามัญท่ีพระภิกษุสามเณรควรจะไดศึกษาใน
หลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกและแผนกบาลีไดแกวิชาภาษาตางประเทศ  ภาษาไทย สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม  คณิตศาสตร ศิลปะ วิทยาศาสตร สุขศึกษาและพลศึกษา และ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ตามลําดับ๑๖๙

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฆนัท  ธาตุทอง ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนท่ีเนนกระบวนการเรียนรูแบบจิตตปญญาศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะทางปญญาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย” ผลการวิจัยพบวา

๑. โมเดลเชิงสาเหตุรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนนกระบวนการเรียนรูแบบจิตตปญญา
ศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะทางปญญาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย มีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ผลการตรวจสอบมีคาไคสแควร = ๑๓.๙๐๓, คาองศาอิสระ (df) = ๘,
คาความนาจะเปน (p) = .๐๒๑๓๗, ดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) = .๙๘, คาดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) = .๙๗, คาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนท่ีเหลือ (RMR) = .
๐๒๔ และคาไคสแควรสัมพันธ (๑๓.๙๐๓/๘) = ๑.๗๓๘๕ ตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของตัวแปรทักษะทางปญญาไดรอยละ ๖๕

๒. ทักษะทางปญญาไดรับอิทธิพลจากความสามารถในการคิดวิเคราะหมากกวา
ความสามารถในการแกปญหา และข้ันตอนการจัดระบบความคิดสูสมองมีอิทธิพลตอทักษะการคิดมาก
ท่ีสุด และหลังจากใชรูปแบบการเรียนการสอนแลว นักศึกษามีทักษะทางปญญาสูงข้ึนกวากอนการใช
รูปแบบการเรียนรูและแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕

๓. นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบการเรียนการสอนท่ี
เนนกระบวนการเรียนรูแบบจิตตปญญาศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะทางปญญาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย ในระดับมาก๑๗๐

เอ้ือมอร ชลวร ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการความรูเชิงพุทธบูรณาการ” ผลการศึกษา
พบวาความรู มี ๒ ประเภท คือ ความรูฝงลึกในตัวคน (tacit knowledge) และความรูชัดแจง (explicit
knowledge)ในกระบวนการจัดการความรูมีหลักในการพยายามนําเอาความรูท่ีฝงลึกในคนออกมาเปน
ความรูชัดแจงโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีปฏิสัมพันธรวมกัน แมวากระบวนการจัดการความรูจะมี
หลากหลายวิธีการ แตกระนั้นก็ตาม ผูวิจัยเห็นวากระบวนการจัดการความรูมักมีขอจํากัดจากหลายเหตุ
ปจจัยซึ่งอาจฉุดใหกระบวนการจัดการความรูไมสามารถทํางานไดเต็มท่ี ในขณะท่ีเม่ือพิจารณาการ
จัดการความรูในพระพุทธศาสนานั้นจะเห็นวามีการสืบทอดองคความรูผานกาลเวลาท่ียาวนานรวม
๒,๖๐๐ ป  ซึ่ งนับวายาวนานมากแสดงให เห็นถึงกระบวนการบริหารจัดการความรู ในทาง

๑๖๙ ประมูล สารพันธ, ดร., “การศึกษาแนวทางการพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ”, รายงานการวิจัย
, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓).

๑๗๐ ฆนัท  ธาตุทอง, ผศ.ดร., “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนนกระบวนการเรียนรูแบบจิตต
ปญญาศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะทางปญญาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย”, รายงานการ
วิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, ๒๕๕๔).



๑๒๖

พระพุทธศาสนาเปนกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพสูงมาก จึงสามารถรักษาองคความรูท้ังปริยัติ แนวทาง
ปฏิบัติ และปฏิเวธธรรมไวไดอยางดี

โดยผูวิจัยเห็นวาหลักธรรมท่ีโดดเดนในพระพุทธศาสนาท่ีทําใหเกิดกระบวนการสืบทอด
อายุพระพุทธศาสนาไดยาวนานมีอยู ๔ หมวดคือ (๑) การใชหลักไตรสิกขา ในการจัดสรางสังคมให
เขาใจซึ่งกันและกัน (๒) การสรางกระบวนการเรียนรูจากภายในดวยหลักสาราณียธรรม (๓)
กระบวนการจัดการสังคีติ รอยกรองพระธรรมและพระวินัยใหเปนหมวดหมู งายตอการจดจําและนําไป
ปฏิบัติและ (๔)กระบวนการสรางสังคมแหงสงฆ อันไดแกการมีพระวินัย และระเบียบวิธีปฏิบัติวาดวย
การรวมตัวเปนหมูสงฆ จากองคความรูในดานการจัดการความรู และองคความรูในพระพุทธศาสนาท่ี
ผานมา ผูวิจัยไดนําพุทธธรรม ท้ัง ๔ หมวดเขามาประยุกตสรางรูปแบบจัดการความรูเชิงพุทธบูรณาการ

ผูวิจัยเริ่มจากการประยุกตโมเดลเกลียวความรูของอิคุจิโร โนนากะ (Ikujiro Nonaka) ท่ี
เรียกวา เซกิ (SECI) มาเปนแนวคิดหลักของการปฏิบัติ ซึ่งมีองคประกอบ ๔ แบบดวยกันคือ (๑) การขัด
เกลาทางสังคม (socialization) (๒) การสกัดความรูออกจากตัวคน (Externalization) (๓) การ
ผสมผสานความรู (Combination) (๔) การผนึกความรูในตน (Internalization) เปนพลวัติ ท่ีมีการ
หมุนในลักษณะท่ีเปนเกลียว (spiral) เปนการสรางความรูใหมท่ีไมรูจบ แลวนําหลักพุทธธรรม ๔ หมวด
ขางตนมาเสริมแรงผลักดันใหเกิดพลังในการขับเคลื่อน ซึ่งไดเสนอเปนแบบจําลองใหม หลังจากนั้นไดนํา
แบบจําลองดังกลาวมาทําการตรวจสอบองคความรูดวยผูทรงคุณวุฒิดวยกระบวนการสนทนากลุม
(focus group) สรุปผลวาไดแบบจําลองการจัดการความรูเชิงพุทธบูรณาการท่ีพรอมนําไปใชงานไดใน
องคกรท่ัวไป๑๗๑

บัณฑิต ฉัตรวิโรจน ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
การจัดการความรูเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู” ผลการศึกษาพบวา สมรรถนะ
ดานการเตรียมการสอนและการวางแผนการสอน ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
และดานการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง สวนผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นอาจารยนิเทศกกับนักศึกษาครูเก่ียวกับ สมรรถนะการสอนของนักศึกษาครูท้ัง ๓ ดาน พบวา มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕  ๒. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบการจัดการจัดการความรู ซึ่งไดรับการประเมินความเหมาะสมโดยผูเชี่ยวชาญท่ีระดับมากท่ีสุด

รูปแบบนี้มีลักษณะเดน คือ การบูรณาการการจัดการความรู กระบวนการกลุมและเรียนรู
แบบรวมมือ การเรียนรูแนวสรางสรรคนิยม การนําความรูไปสูการปฏิบัติ และการประเมินผลตามสภาพ
จริง ๓. การนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการจัดการความรูไปทดสอบกับกลุม ตัวอยางท่ีเปน
นักศึกษาครูมหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร ในรายวิชาการพัฒนาความเปนครูวิชาชีพ จํานวน ๖๐ คน
: กลุมทดลอง จํานวน ๓๐ คน และกลุมควบคุม ๓๐ คน จากการวิเคราะหขอมูลโดยใช t-test พบวา

๑๗๑ เอ้ือมอร ชลวร, “การจัดการความรูเชิงพุทธบูรณาการ”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต,
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔).



๑๒๗

กลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสมรรถนะการสอนสูงกวากลุมควบคุมอยาง มีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .๐๕๑๗๒

สรุปจากงานวิจัย ท่ีเก่ียวของกับการสอนศีลธรรมและผลการศึกษาของนักวิจัยและ
นักวิชาการตางๆ ผูวิจัยประมวลไดวา แนวทางการสอนศีลธรรม จะเกิดข้ึนไดและประสบความสําเร็จได
นั้น ข้ึนอยูกับการรวมมือระหวาง บาน วัด โรงเรียนและองคกรอ่ืนๆ ท่ีจะตองชวยกันผลักดันใหเกิดข้ึน
ท้ังดวยการอบรมเชิงปฏิบัติการ และวิธีการอ่ืนๆ ท่ีหลากหลายใหเปนไปตามเงื่อนไขและบริบทของแต
ละพ้ืนท่ีการเตรียมบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน ใหมีความ
ตระหนักในคุณประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนใหเกิดศรัทธาและฉันทะในการรวมกันพัฒนาโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนดวยปญญารูเขาใจทิศทาง จากศรัทธาและฉันทะการพัฒนารวมกัน ความสําเร็จใน
การพัฒนาจะเกิดข้ึนไดไมยาก สําหรับวิธีการเตรียมผูเก่ียวของนี้สามารถดําเนินการไดหลากหลายตั้งแต
วิธีท่ัวไป เชน การประชุมชี้แจง การสัมมนา จนถึงการประชาสัมพันธท่ีหลากหลายการรวมกันศึกษาดู
งาน เปนตน โดยมีประเภทแนวคิดหลักท่ีเก่ียวของสามารถสรุปไดดังตารางดังนี้

ตารางท่ี ๒.๑๒ แสดงสรุปผลการวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอน

นักวิชาการ/นักวิจัย ผลการวิจัย

วี รชัย   อนันต เธี ยร ,
(๒๕๔๘).

วิธีการนําหลักธรรมมาใชกับเยาวชน ทําไดใน ๒ มิติ คือ การประยุกต
วิธีการสอนหลักธรรม เชน การเปดใจเยาวชน กิจกรรมนอกหลักสูตร การ
เขาคายตางๆ เปนตน และการขัดเกลาจิตใจ เชน การทําใหเยาวชนมี
โอกาสเขาใกลศาสนา การสรางสํานึกท่ีดีใหกับเยาวชน เปนตน และมีกล
ยุทธการพัฒนาจริยธรรมของเยาวชนโดยใชหลักธรรมท่ีเหมาะสมสําหรับ
เยาวชน ไดแก หลักเบญจศีล อริยสัจ ๔ มรรค พรหมวิหาร ๔ เปนตน

พระมหากฤษฎา
กิตฺติโสภโณ (แซหลี),
(๒๕๕๘).

การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาโดยมีบทบาทสําคัญ ๙ ดาน
คือ
๑. ดานการใหคําปรึกษา
๒. ดานการสนทนาธรรม
๓. ดานการอบรมเยาวชน
๔. ดานการจัดกิจกรรมทาง
๕. ดานการรวมกับสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการ
๖. ดานการจัดทําทะเบียนผูเขารวมกิจกรรม

๑๗๒ บัณฑิต ฉัตรวิโรจน, “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการจัดการความรูเพ่ือ
เสริมสรางสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู”, วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐).



๑๒๘

นักวิชาการ/นักวิจัย ผลการวิจัย

๗. ดานการพัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียน
๘. ดานการจัดคายคุณธรรม
๙. ดานการประเมินผลกลุมเปาหมายรวมกับสถานศึกษา

ดร.สิน งามประโคน
และคณะ,
(๒๕๔๖).

แนวทางในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมแกนิสิตนักศึกษาท่ีเดนชัด
คือ
๑. พอแมใหการอบรมสั่งสอน ชวยชี้แนะพฤติกรรมของตนเปนแบบอยาง
ท่ีดีดวย
๒. กลุมเพ่ือนมีสวนชวยชักจูงใจใหเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีดี
๓. ควรมีการแนะนําตนแบบท่ีดี หรือแบบอยางท่ีดีแกนิสิตนักศึกษา
๔. ควรจัดกิจกรรมใหมีการยกยองสงเสริมคนดี และวากลาวตักเตือน
เพ่ือสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา

อ ม ร า   ร อ ด ด า ร า ,
(๒๕๔๖).

ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนวิธีคิดแบบสามัญลักษณ
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาธรรมวิทยา และความพึงพอใจของนิสิต
ระดับปริญญาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๔๕
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแนวคิดเรื่องสามัญ
ลักษณของผูเรียนหลังจากเรียนจบ แลวมีคาเฉลี่ยสูงกวากอนเรียนเปนไป
ตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ๒. ผูเรียนสวนใหญพึงพอใจตอการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเนนวิธีคิดแบบสามัญ ลักษณและกิจกรรมตางๆ ท่ีจัดข้ึนท้ังในชั้น
เรียนและนอกสถานท่ี

ประมูล สารพันธ, ดร.,
(๒๕๕๓).

การศึกษาแนวทางการพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ ผลการวิจัยพบวา
ผูเชี่ยวชาญ เห็นวา  คณะสงฆควรพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรพระ
ปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
การศึกษาท่ีใหสิทธิสถาบันพระพุทธศาสนาจัดการศึกษาได  รูปแบบการจัด
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีท่ีเหมาะสมในระดับ
มาก ซึ่งควรจะนํามาใชในการพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆไดแกรูปแบบท่ี
เปดโอกาสใหพระภิกษุสามเณรไดเรียนวิชานักธรรม-บาลี และวิชาสามัญ
ควบคูกันไปตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ถึงระดับปริญญาเอก

ฆนัท  ธาตุทอง, ผศ.
ดร., (๒๕๕๔).

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนนกระบวนการเรียนรูแบบจิตต
ปญญาศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะทางปญญาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา โมเดลเชิงสาเหตุ
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนนกระบวนการเรียนรูแบบจิตตปญญาเปน
การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะทางปญญาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
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ผลการตรวจสอบ สามารถอธิบาย ในเรื่องของทักษะทางปญญาไดวารับ
อิทธิพลจากความสามารถในการคิดวิเคราะหมากกวาความสามารถในการ
แกปญหา และข้ันตอนการจัดระบบความคิดสูสมองมีอิทธิพลตอทักษะการ
คิดมากท่ีสุด และหลังจากใชรูปแบบการเรียนการสอนแลว นักศึกษามี
ทักษะทางปญญาสูงข้ึน

เอ้ือมอร ชลวร,
(๒๕๕๔).

การจัดการความรูเชิงพุทธบูรณาการ”ผลการศึกษาพบวาความรู มี ๒
ประเภท คือ ความรูฝงลึกในตัวคน (tacit knowledge) และความรูชัดแจง
(explicit knowledge) โดยผูวิจัยเห็นวาหลักธรรมท่ีโดดเดนใน
พระพุทธศาสนาท่ีทําใหเกิดกระบวนการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาได
ยาวนานมีอยู ๔ หมวดคือ (๑) การใชหลักไตรสิกขา ในการทําใหสังคมเกิด
ความสามัคคี (๒) การสรางกระบวนการเรียนรูจากภายในดวยหลักสาราณีย
ธรรม (๓) กระบวนการจัดการสังคีติ รอยกรองพระธรรมและพระวินัยให
เปนหมวดหมู เพ่ืองายตอการนําไปใช(๔) กระบวนการสรางสังคมแหงสงฆ
อันไดแกการมีพระวินัย

บัณฑิต ฉัตรวิโรจน,
(๒๕๕๐).

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการจัดการความรูเพ่ือ
เสริมสรางสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู ผลการศึกษาพบวา
สมรรถนะดานการเตรียมการสอนและการวางแผนการสอน ดานการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และดานการวัดผลประเมินผลการ
เรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง สวนผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น
อาจารยนิเทศกกับนักศึกษาครูเก่ียวกับ สมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู
ท้ัง ๓ ดาน พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕
๒. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการจัดการจัดการความรู
ซึ่งไดรับการประเมินความเหมาะสมโดยผูเชี่ยวชาญท่ีระดับมากท่ีสุด
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๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕”ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยไวดังนี้
ดังเสนอในแผนภาพดังตอไปนี้

แผนภาพท่ี ๒.๘ แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย (conceptual framework)

สถานภาพท่ัวไปในการบริหารจัดการ
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕

ทฤษฎีประสิทธิภาพ
- ประสิทธิภาพในมิติของคาใชจาย หรือ

ตนทุนการผลติ (Input)
- ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการ

บริหาร (Process)
- ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและ

ผลลัพธ (Output,Outcome )

แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร
จัดการโครงการพระสอนศีลธรรม

- ดานการบริหารงบประมาณ
- ดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรม
- ดานการติดตามประเมินผล

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โครงการพระสอนศีลธรรม

ในโรงเรียน
ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕

การบูรณาการหลักสัปปุริสธรรม ๗
- ธัมมัญู (รูจักเหตุ)
- อัตถัญู (รูจักผล)
- อัตตัญู (รูจักตน)
- มัตตัญู (รูจักประมาณ)
- กาลัญู (รูจักกาลเวลา)
- ปริสัญู (รูจักชุมชน)
- ปุคคลัญู(รูจักบุคคล)



บทที่ ๓

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษา“ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอน

ศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕” มีระเบียบวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้
๓.๑ รูปแบบการวิจัย
๓.๒ ประชากรและกลุมตัวอยางผูใหขอมูลสําคัญ
๓.๓ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล
๓.๕ การวิเคราะหขอมูล
๓.๖ รูปแบบวิธีการวิจัย

๓.๑ รูปแบบการวิจัย
งานวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ใน

เขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕” เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Researchs) ศึกษา
การวิจัยท้ังเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ ดังนี้

๑) งานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชวิธีการศึกษาวิจัยเอกสาร
(Documentary Research) และการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) จากผูใหขอมูลสําคัญ
(Key Informants) และการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) กับผูเชี่ยวชาญ

๒) งานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เชิงสํารวจ (Survey Research)
ใชวิธีการศึกษาวิจัยจากแบบสอบถามกับประชากรกลุมตัวอยาง

๓.๒ ผูใหขอมูลสําคัญ ประชากรและกลุมตัวอยาง
งานวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ใน

เขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕” ผูวิจัยไดกําหนดกลุมเปาหมายในการจัดเก็บขอมูล ดังนี้
๓.๒.๑ ผูใหขอมูลสําคัญ
ในการวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดผูใหขอมูลสําคัญไว ๓ กลุม รวมท้ังสิ้น ๑๘ รูป/คน คือ
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กลุมท่ี ๑ กลุมผูบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครอง
คณะสงฆภาค ๑๕ วิทยาลัยสงฆราชบุรี จํานวน ๖ ทาน ไดแก๑

๑. พระครูปยธนาทร เจาคณะจังหวัดราชบุรี (ธ) รองประธาน โครงการพระสอน
ศีลธรรม ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ วัดอมรินทราราม ตําบลโคกหมอ อําเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี

๒. พระมหาปราโมทย ปโมทิโต รองเจาคณะจังหวัดราชบุรี กรรมการและเลขานุการ
โครงการพระสอนศีลธรรม ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม
ตําบลแพงพวย อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี*

๓. นายสุทธิรักษ หนูฉง ผู อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี
กรรมการ โครงการพระสอนศีลธรรม ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

๔. พระมหาเกรียงศักดิ์ ภูริวฑฺฒโก กรรมการและผูชวยเลขานุการ โครงการพระสอน
ศีลธรรม ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม ตําบลแพงพวย
อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

๕. พระปลัดไพบูลย ญาณวิปุโล หัวหนาพระสอนศีลธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการและผูชวยเลขานุการ โครงการพระสอนศีลธรรม ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตําบลแมกลอง อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

๖. พระมหาประสาน โชติโก หัวหนาพระสอนศีลธรรมจังหวัดราชบุรี กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ โครงการพระสอนศีลธรรม ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ วัดเขาวัง
(พระอารามหลวง) ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

กลุมท่ี ๒ กลุมพระสอนศีลธรรม ไดแก พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครอง
คณะสงฆภาค ๑๕ จํานวน ๖ ทาน ไดแก

๑. พระมหาสายัญ กตปฺุโญ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดเขาวัง (พระอารามหลวง)
ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

๒. พระครูสมุหประดิษฐ ปฺญาวฑฺฒโก พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดหนองแชเสา
ตําบลน้ําพุ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

๓. พระวริทย รตนปฺโญ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดชองลมวรรณาราม
ตําบลวัดประดู อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

๑ภาคผนวก ฎ “คําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนสวนหนวยวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จังหวัดราชบุรี.

*ปจจุบันคือ พระปฎกโกศล (ปราโมทย ปโมทิโต,ป.ธ.๙)



๑๓๓

๔. พระวินัย นนฺทวณฺโณ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดแกวเจริญ ตําบลเหมืองใหม
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

๕. พระครูวาทีวรวัฒน ดร. พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดมหาธาตุวรวิหาร
ตําบลคลองกระแซง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

๖. พระครูสมุหเสถียร สิริธโร พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดสามขุม ตําบลชัยเกษม
อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

กลุมท่ี ๓ กลุมผูบริหารสถานศึกษา ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน ในเขตปกครองคณะ
สงฆภาค ๑๕ จํานวน ๖ ทาน ไดแก

๑. นายพิษณุ โชติสิริคุณานุวัฒน ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเขาวัง (แสงชวง สุวนิช)
ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

๒. นางสาวกาญจนา เจิดสกุล  รักษาการผู อํานวยการโรงเรียนบานชัฏเจริญ
ตําบลน้ําพุ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

๓. นางอภิรดี กลกิจ  รองผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ (เทศบาลสงเคราะห)
ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

๔. นายกิตติชัย วงษปาน  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหวยไผ  ตําบลน้ําพุ อําเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี

๕. ดร.สุรพล ดนตรีสวัสส  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  ตําบลหนาเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

๖. นายรวม สีสม ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเขาถํ้ากุญชร ตําบลน้ําพุ อําเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี

๓.๒.๒ ผูเช่ียวชาญ ในการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion)
จํานวน ๑๒ ทาน ไดแก

๑. พระศรีธรรมภาณี ผูอํานวยการสํานักงานโครงการพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒. พระครูสิกขกิจธํารง พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดหนองตาเนิด ตําบลปากชอง
อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

๓. พระปลัดณรงคศักดิ์ ปภากโร พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดวาปสุทธาวาส
ตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

๔. พระพิสิฐ วิสารโท พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดศิริเจริญเนินหมอ ตําบลโคกหมอ
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี



๑๓๔

๕. พระมหาสมเกียรติ ปฺญาทีโป ป.ธ.๕ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดหนองหลวง
ตําบลหวยไผ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

๖. อาจารย พระมหาสุนันท สุนนฺโท ดร. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๗. อาจารย พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร ดร. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๘. อาจารย ดร.บุษกร วัฒนบุตร อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๙. นางฐิติพรรณ บุญศิริ นักวิชาการศาสนาชํานาญการ สํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดราชบุรี   อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

๑๐. นางปทุมพร เมธาวิ เศษสวัสดิ์ นักวิชาการศาสนาชํานาญการ สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี   อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

๑๑. นางดวงธิดา ศศินรากุล ผูอํานวยการกลุมสงเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี   อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

๑๒ . นางสาวสุ พัชรธิดา  ฤทธิชัย นักวิชาการศาสนาปฏิบัติ การ สํ านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี   อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

๓.๒.๓ ประชากร
ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆ

ภาค ๑๕ รวม ๔ จังหวัด ดังนี้คือ
๑.จังหวัดราชบุรี จํานวน ๒๔๖ รูป
๒.จังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๑๖๑ รูป
๓.จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน ๙๗ รูป
๔.จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน ๑๗๑ รูป
รวมทั้งสิ้นจํานวน ๖๗๕ ร ูป๒

๒โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน, สถิติพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน, [ออนไลน],แหลงท่ีมา:
http://www.krupra.net, [๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙].



๑๓๕

๓.๒.๔ กลุมตัวอยาง
ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ไดจากสูตรของ Taro Yamane๓ ซึ่งใชระดับ

ความความคลาดเคลื่อนท่ี ๐.๐๕ ดังนี้
สูตรคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน (Taro Yamana) ในกรณีท่ีทราบ

จํานวนประชากร คือ

โดย N = จํานวนประชากรท้ังหมด
e = ความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได
n = จํานวนกลุมตัวอยาง

ประชากรท้ังหมด ๖๗๕ ร ูป เม่ือแทนคาในสูตรจะไดดังนี้

เพราะฉะนั้นจํานวนกลุมตัวอยาง เทากับ ๒๕๑ คน
การใชสูตรคํานวณของทาโร ยามาเน (Taro Yamana) โดยมีพระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆ ภาค ๑๕ จํานวน ๖๗๕ รูป จึงไดขนาดของกลุมตัวอยาง ๒๕๑ คน
ทําการสุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Sampling) โดยแบงประชากรท้ังหมด
ออกเปน ๔ กลุม แลวจึงแบงจํานวนเปนตัวอยางท่ีกําหนดไว ๒๕๑ คน เพ่ือมิใหการสุมตกไปอยูกับ
บุคคลอ่ืน หรือไมกระจายใหเปนไปตามสัดสวนของประชากรท่ีควรเปนจากนั้นจึงใชการสุมแบบงาย
(Simple Random Sampling) เพ่ือสุมตัวอยางจากบุคคลท่ีเก่ียวของตามขนาดตัวอยางท่ีไดจากการ
คํานวณรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี ๓.๑

๓ธานินทร  ศิลปจารุ , การวิเคราะหและวิจัยขอมูลทางสถิ ติดวย SPSS, พิมพครั้ ง ท่ี ๙ ,
(กรุงเทพมหานคร : บิสซิเนสอารแอนดดี, ๒๕๕๑), หนา ๔๕.
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๑๓๖

ตารางท่ี ๓.๑ แสดงประชากรและกลุมตัวอยางการวิจัย
(n=๒๕๑)

แหงท่ี พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕

ประชากร

บรรพชิต
(รูป)

กลุมตัวอยาง
(รูป)

๑ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดราชบุรี ๒๔๖ ๙๑
๒ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดเพชรบุรี ๑๖๑ ๖๐
๓ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดสมุทรสงคราม ๙๗ ๓๖
๔ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ๑๗๑ ๖๔

รวม ๖๗๕ ๒๕๑

๓.๓ เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย
๑) เครื่องมือสําหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก
(๑) แบบสัมภาษณ ( Interview) เปนแบบสัมภาษณ เชิ งลึกแบบมีโครงสราง

(Structure In Depth Interview) แบงออกเปน ๓ ตอน คือ ตอนท่ี ๑ ขอมูลเก่ียวกับผูใหสัมภาษณ
เชิงลึก (In-depth Interview) ไดแก ชื่อผูใหสัมภาษณ ฉายา/นามสกุล ตําแหนงหนาท่ี/การงาน
ปจจุบัน สถานท่ีสัมภาษณ ตอบแบบสัมภาษณวันท่ี เดือน พ.ศ ตอนท่ี ๒ คําถามเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆ
ภาค ๑๕ มีคําถามจํานวน ๗ ขอ ดังนี้

๑. ทานคิดวาโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ดาน
การบริหารงบประมาณ ดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรม ดานการติดตามประเมินผล เปนอยางไร ?

๒. ทานคิดวา จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในการบริหารจัดการโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ในปจจุบันเปนอยางไร ?

๓. ทานคิดวา สภาพปญหาและแนวทางการแกไข ในการบริหารจัดการโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ มีอะไรบาง ?

๔. ทานคิดวา ปจจัยใดบางท่ีสงผลกระทบตอความสําเร็จ ในการบริหารจัดการโครงการพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ คืออะไร ?

๕. ทานคิดวา หลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสม และควรนํามาบูรณาการในการบริหารจัดการ
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ เปนอยางไร ?



๑๓๗

๖. กระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรม ดาน
การติดตามประเมินผล เปนอยางไร ?

(๒) แนวคําถามในการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) จะเปนไป
ในลักษณะของการประชุมกลุมเพ่ือใหไดขอเท็จจริงและขอมูลตรงตามท่ีกําหนดไว หรือเปนขอคนพบ
ใหม ซึ่งเกิดจากการสนทนา โดยมีประเด็นปญหาท่ีเจาะจงกับกลุมตัวอยางประชากร จํานวนท้ังสิ้น
๑๒ รูป/คน ท้ังนี้กลุมประชากรท่ีกลาวมาไดรับการคัดเลือกตามเกณฑท่ีกําหนดเรียบรอยแลว ดังนั้น
การจัดสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) จึงเปนไปในลักษณะของการสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ดังนี้

๑.๑ กระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ดานการบริหารงบประมาณ

๑.๒ กระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรม

๑.๓ กระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ดานการติดตามประเมินผล

๒) เครื่องมือสําหรับงานวิจัยเชิงปริมาณ
การศึกษาวิจัยครั้ งนี้  ผูวิจัยได กําหนดเครื่องมือท่ีใช ในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ

แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีข้ันตอน ลักษณะ และการตรวจสอบเครื่องมือ ดังนี้
(๑) ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ

๑.๑ ศึกษาหลักการ แนว คิด ทฤษฎีและงานวิจั ย ท่ี เ ก่ียวของ กับ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค
๑๕ จากเอกสาร และผลงานการวิจัยท่ีเคยมีผูดําเนินการวิจัยเอาไว

๑.๒ กําหนดกรอบแนวคิด ในการสรางเครื่องมือการวิจัย
๑.๓ กําหนดวัตถุประสงคในการสรางเครื่องมือการวิจัยโดยขอคําปรึกษา

จากอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ
๑.๔ สรางเครื่องมือ
๑.๕ นําเสนอรางเครื่องมือการวิจัยตออาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ และ

ผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงแกไข
๑.๖ นําเครื่องการวิจัยไปทดลองใชกับประชากรท่ีมีลักษณะคลายกับกลุม

ตัวอยางประชากรท่ีจะดําเนินการวิจัยเพ่ือหาคาสัมประสิทธิ์ความเท่ียงตรงของเครื่องมือ
๑.๗ ปรับปรุงแกไข
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๑.๘ จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ และนําไปใชจริงเพ่ือเก็บรวบรวม
ขอมูล กับกลุมตัวอยาง

(๒) ลักษณะของเครื่องมือ
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูวิจัย

พัฒนาข้ึนตามกรอบของประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขต
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ เพ่ือใชเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย โดยแบงออกเปน ๓
ตอน ดังนี้

ตอนท่ี ๑ เปนแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
ไดแก พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ ประสบการณในการสอนศีลธรรม ต่ําแหนงการปกครองทาง
คณะสงฆ ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List)

ตอนท่ี ๒ เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของพระสอนศีลธรรมท่ีมีตอ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆ
ภาค ๑๕ ใน ๓ ดาน คือ ๑) ดานการบริหารงบประมาณ ๒) ดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรม และ
๓) ดานการติดตามประเมินผล ซึ่งเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) แบงออกเปนดังนี้

๑) ดานการบริหารงบประมาณ จํานวนท้ังสิ้น ๑๒ ขอ
๒) ดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรม จํานวนท้ังสิ้น ๑๒ ขอ
๓) ดานการติดตามประเมินผล จํานวนท้ังสิ้น ๑๒ ขอ
มีเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้
๕ หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด
๔ หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
๓ หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
๒ หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย
๑ หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยท่ีสุด
การแปลความหมายของคาเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ๔ ดังนี้
คาเฉลี่ยตั้งแต ๔.๕๐-๕.๐๐ หมายความวา ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด
คาเฉลี่ยตั้งแต ๓.๕๐-๔.๔๙ หมายความวา ระดับความคิดเห็นมาก
คาเฉลี่ยตั้งแต ๒.๕๐-๓.๔๙ หมายความวา ระดับความคิดเห็นปานกลาง
คาเฉลี่ยตั้งแต ๑.๕๐-๒.๔๙ หมายความวา ระดับความคิดเห็นนอย
คาเฉลี่ยตั้งแต ๑.๐๐-๑.๔๙ หมายความวา ระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุด

๔ประกอบ  กรรณสูตร, สถิติเพ่ือการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร, พิมพครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร :
ดานสุทธาการพิมพ, ๒๕๔๒), หนา ๑๐๘.
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ตอนท่ี ๓ เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะแนวทาง
ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนของคณะสงฆ
ภาค ๑๕ ซึ่งเปนคําถามแบบปลายเปด (Open Ended Question)

(๓) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้
๑. ขอคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธและผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบ

เครื่องมือท่ีสรางไว
๒. หาความเท่ียงตรง (Validity) โดยการนําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จ เสนอ

ประธานและกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ เพ่ือขอความเห็นชอบและนําเสนอตอผูเชี่ยวชาญ
แลวนํามาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม จํานวน ๕ ทาน ประกอบดวย

๒.๑ อาจารย ดร. พิเชฐ ท่ังโต ผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒.๒ อาจารย พระมหาสุนันท สุนันโท ดร. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒.๓ อาจารย พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร ดร. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒.๔ อาจารย ดร. อนุวัต กระสังข อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒.๕ อาจารย ดร. ประเสริฐ ธิลาว อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เพ่ือพิจารณาท้ังในดานเนื้อหาสาระและโครงสรางของคําถาม รูปแบบของ
แบบสอบถาม  ตลอดจนภาษาท่ีใชและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  โดยหาคาดัชนีความ
สอดคลองตามวัตถุประสงครายขอ (Index of Item-objective Congruence : IOC)๕ ไดคาดัชนี
ความสอดคลองตั้งแต ๐.๘ ถึง ๑.๐

๓. หาความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Reliability) นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลว
ไปทดลองใช (Try-out) กับกลุมประชาชนท่ีไมใชกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  จํานวน ๓๐ คน  เพ่ือ
หาคาความเชื่อม่ันดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค
(Cronbach)๖ ไดคาความเชื่อม่ัน เทากับ ๐.๙๖๗๘

๕เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๔๓-๒๔๔.
๖Lee J. Cronbach, Essentials of psychological testing, 4th ed., (New York : Harper &

Row, 1971), p.67.
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๔. นําแบบสอบถามท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ
เพ่ือขอความเห็นชอบและจัดพิมพแบบสอบถามเปนฉบับสมบูรณ เพ่ือใชในการวิจัย

๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล
๑) งานวิจัยเชิงปริมาณ สามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดดังนี้

(๑ )จัด เตรียม เครื่ อง มือตามจํ านวนกลุ มตั วอย า งโดยใช แบบสอบถาม
(Questionnaire) ตรงตามจํานวนกลุมตัวอยางท่ีตองการแจกแบบสอบถาม

(๒) ใหผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ จํานวนอยางนอย ๕ ทาน เชน ดานการพัฒนา
สังคม ดานการบริหารจัดการ เปนตน ในการตรวจเครื่องมือการวิจัยวามีความเท่ียงตรงและสามารถ
ใชในการเก็บขอมูลไดหรือไม

(๓) ติดตอขอหนังสือจากหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขออนุญาตและขอความ
รวมมือถึงพระพรหมโมลี เจาคณะภาค ๑๕ กลุมเปาหมาย และเวียนหนังสือขอความอนุเคราะห
พระเทพญาณมงคล เจาอาวาสวัดหลวงพอสดธรรมกายาราม ท่ีจะเขาแจกแบบสอบถาม
(Questionnaire)

(๔) นําสงหนังสือขออนุญาตและขอความรวมมือถึงพระเทพญาณมงคล
เจาอาวาสวัดหลวงพอสดธรรมกายาราม วิทยาลัยสงฆราชบุรี ท่ีเปนกลุมเปาหมายโดยกําหนดวันท่ีจะ
ไปขอแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ดวยตนเอง

(๕) ตรวจสอบความสมบูรณครบถวนของแบบสอบถาม (Questionnaire) แลว
นําไปวิเคราะหขอมูล

๒) งานวิจัยเชิงคุณภาพ สามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดดังนี้
(๑) การวิเคราะหเชิงเอกสาร ศึกษาจากเอกสารตางๆ ดังนี้

๑. ขอมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการรวบรวมจากหนังสือ
อางอิงทางพระพุทธศาสนาตาง ๆ จากพระไตรปฎก (ภาษาบาลี) ฉบับ มหาจุฬาเตปฎกํ ๒๕๐๐,
พระไตรปฎก (ภาษาไทย) ฉบับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิตตพระบรมราชินีนาถ

๒. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการรวบรวมจากหนังสือ
วารสาร บทความ งานวิจัยตางๆ ท่ีเก่ียวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ตลอดจนขอมูลทาง
สถิติท่ีรวบรวมโดยหนวยงานราชการหรือสถาบันการศึกษาและแหลงขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับ
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(๒) การสัมภาษณ (Interview)
การวิจัยครั้งนี้ใชท้ังการสัมภาษณแบบก่ึงทางการ (Semi-formal interview) และ

การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (Informal interview) ดําเนินการสัมภาษณกลุมประชากรท้ังหมด
จึงมีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้

๑.ข้ันเตรียมการสัมภาษณ ไดแก กอนลงสนามเพ่ือรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ
ผูวิจัยไดเริ่มตนดวยการนัดหมายวัน เวลาท่ีจะสัมภาษณกับกลุมตัวอยาง พรอมกับขอเอกสารตางๆ
เก่ียวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะ
สงฆภาค ๑๕ พรอมกันนั้น ผูวิจัยจะตองศึกษาประเด็นคําถามท่ีใชในการสัมภาษณผูใหขอมูล เตรียม
และศึกษาวิธีใชเครื่องบันทึกเสียง เตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณตางๆ ใหพรอมกอนดําเนินการ
สัมภาษณ

๒.ข้ันดําเนินการสัมภาษณ ไดแก กอนการสัมภาษณผูวิจัยจะสนทนาสราง
ความคุนเคยกับผูใหสัมภาษณ แจงวัตถุประสงคของการสัมภาษณ อธิบายเหตุผลและขออนุญาตใช
เครื่องบันทึกเสียงในขณะท่ีสัมภาษณ ขออนุญาตใชกลองถายรูปเพ่ือใชอางอิงในการสัมภาษณ รวมท้ัง
แจงใหทราบวาขอมูลตางๆ ท่ีบันทึกเสียงไวผูวิจัยจะเก็บไวเปนความลับ หากผูใหสัมภาษณไมประสงค
ท่ีจะใหบันทึกเสียงในชวงใด ผูวิจัยก็จะไมบันทึกเสียงเลย

(๓) การสนทนากลุมเฉพาะ (Focus group Discussion)
วัตถุประสงคของการจัดสนทนากลุมเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลตามประเด็นกรอบแนวคิด

ท่ีไดกําหนดไวในเบื้องตน เพ่ือศึกษาแนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ โดยกําหนดกลุมตัวอยางประชากร จํานวน
ท้ังสิ้น ๑๒ รูป/คน ซึ่งผูวิจัยจะไดทําการสนทนากลุมเฉพาะ โดยมีข้ันตอนในการดําเนินการตาม
ระเบียบวิธี ดังตอไปนี้

(๑) การนัดหมายวัน เวลาจัดกิจกรรมสนทนากลุมเฉพาะ คณะผูวิจัยจะทําการ
นัดหมายวัน เวลาท่ีจะจัดกิจกรรมสนทนาดังกลาว

(๒) หลังจากตกลงดัง ท่ีนัดหมายแลว  คณะผู วิ จั ยจะเดินทางไปยั ง พ้ืน ท่ี
กลุมเปาหมายกอนอยางนอย ๑ วัน ท้ังนี้เพ่ือตระเตรียมความพรอมของการจัดกิจกรรมสนทนากลุม
เฉพาะ

(๓) ดําเนินการจัดสนทนากลุมเฉพาะ โดยท่ีคณะผูวิจัยเปนผูดําเนินรายการของ
กิจกรรม

(๔)ขณะสนทนากลุมเฉพาะ มีการบันทึกการดําเนินกิจกรรมดวยเครื่องบันทึก
(Recorder) และภาพ (Camera)



๑๔๒

(๕) สรุปผลจากการสนทนากลุมเฉพาะ

๓.๕ การวิเคราะหขอมูล
๑) การวิเคราะหขอมูลของงานวิจัยเชิงคุณภาพ สามารถดําเนินการดังนี้

๑. ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาเอกสาร ใชวิธีการวิเคราะหเอกสารเนื้อหา (Content
Analysis) นําเสนอขอมูลดวยวิธีการพรรณนา

๒. ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ (Interview) ใชวิธีการวิเคราะหแบบอุปนัย
(Analytic induction) โดยนําขอมูลมาเรียบเรียงและจําแนกอยางเปนระบบ จากนั้นนํามา
ตีความหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธและสรางขอสรุปจากขอมูลตาง ๆ ท่ีรวบรวมได โดยทําไป
พรอม ๆ กับการเก็บรวบรวมขอมูลท้ังนี้เพ่ือจะไดศึกษาประเด็นตาง ๆ ไดลึกซึ้ง เม่ือประเด็นใด
วิเคราะหแลวไมมีความชัดเจนก็จะตามไปเก็บขอมูลเพ่ิมเติมในประเด็นตาง ๆ เหลานั้น เพ่ือตอบ
คําถามหลักตามวัตถุประสงคของการวิจัยขอมูลเชิงคุณภาพไดนํามาวิเคราะหเพ่ือหาความเชื่อมโยง
ความสัมพันธเชิงทฤษฎี

๓. การตรวจสอบและการวิเคราะหขอมูล ในข้ันแรกผูวิจัยไดตรวจสอบวาไดขอมูล
เพียงพอแลวหรือยัง ขอมูลนั้นไดตอบปญหาของการวิจัยแลวหรือไม หากผูวิจัยพบวาไดขอมูลท่ีไม
ตรงกัน ผูวิจัยจะตรวจสอบวาขอมูลท่ีแทจริงเปนอยางไร ซึ่งผูวิจัยไดเลือกวิธีการตรวจสอบขอมูลท่ีใช
กันมากในการวิจัยเชิงคุณภาพคือการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) ดังตอไปนี้

(๑) การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) คือ การพิสูจนวาขอมูลท่ี
ผูวิจัยไดมานั้นถูกตองหรือไม วิธีการตรวจสอบ คือ การตรวจสอบแหลงของขอมูล แหลงท่ีมาท่ีจะ
พิจารณาในการตรวจสอบไดแก ๑). แหลงเวลา ถาเวลาตางกันขอมูลท่ีไดรับจะเหมือนกันหรือไม
๒). แหลงสถานท่ี ถาสถานท่ีตางกันขอมูลท่ีไดรับจะเหมือนกันหรือไม ๓). แหลงบุคคล ถาบุคคลผูให
ขอมูลเปลี่ยนไปขอมูลจะเหมือนเดิมอยูอีกหรือไม

(๒) การตรวจสอบสามเสาดานผูวิจัย (Investigator Triangulation) คือการตรวจสอบ
วา ขอมูลท่ีผูวิจัยลงไปเก็บแตละครั้งจะแตกตางกันอยางไร ในกรณีท่ีไมแนใจในคุณภาพของผูรวบรวม
ขอมูลสนาม ผูวิจัยไดปรับเปลี่ยนตัวผูวิจัยใหมีหลายคนข้ึน

(๓) การตรวจสอบสามเสาดานทฤษฎี (Theory Triangulation) คือการตรวจสอบวา
ถาใชแนวคิดทฤษฎีท่ีแตกตางไปจากเดิมจะทําใหการตีความขอมูลแตกตางกันมากนอยเพียงใด

(๔) การตรวจสอบสามเสาดานวิธีรวบรวมขอมูล (Methodology Triangulation) คือ
การใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ กัน เพ่ือรวบรวมขอมูลเรื่องเดียวกัน เชน ใชวิธีการสังเกตควบคูกับ
การซักถามพรอมกัน นั้นก็คือการศึกษาขอมูลจากแหลงเอกสารประกอบดวยนั้นเอง



๑๔๓

(๕) การสรางบทสรุปและการพิสูจนบทสรุป เปนการนําแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยตางๆ
ทางวิชาการ มาสรางเปนบทสรุปรวมกับขอมูลท่ีเชื่อถือไดอีกครั้งหนึ่ง โดยเนนความเชื่อมโยง เพ่ือ
นําไปสูการพิสูจนท่ีเปนรูปธรรมและตรงตอขอเท็จจริงท่ีปรากฏ

๒)การ วิ เคราะหข อ มูลและสถิติ ท่ี ใช ในการ วิ เคราะหข อ มูลของงานวิจัย
เชิงปริมาณ สามารถดําเนินการดังนี้

๑. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลใชวิธีการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เปน

หลักโดยการดําเนินการข้ันแรก คือ นําแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมได จํานวน ๒๕๑ ชุด นํามา
ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสํารวจ (Editing) แลวดําเนินการลงรหัสตามคูมือการลงรหัส (Code
Book) หลังจากนั้นไดมีการตรวจสอบแบบสํารวจเพ่ือความถูกตองอีก ๑ ครั้ง แลวจึงดําเนินการถาย
รหัสท้ังหลายลงในแบบฟอรมถายขอมูล (Transfer Sheet) บรรจุขอมูลลงในคอมพิวเตอร และ
วิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร เพ่ือหาคาทางสถิติ

๒. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลนั้นผูวิจัยหาความสัมพันธของตัวแปรตนและตัวแปรตามโดย

การใชการประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตรเสนอขอมูล ดังนี้

(๑) สถานภาพสวนบุคคล วิเคราะหโดยหาคาความถ่ี (Frequency) และคา
รอยละ (Percentage)

(๒) ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของพระสอนศีลธรรม ท่ีมีตอประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ใชการ
วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation :  S.D.)

(๓) เกณฑการพิจารณาคาเฉลี่ยเก่ียวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ มีดังนี้

เกณฑการแปลผล คาเฉลี่ย ดังตอไปนี้
คาเฉลี่ยตั้งแต ๔.๕๐-๕.๐๐ หมายความวา ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด
คาเฉลี่ยตั้งแต ๓.๕๐-๔.๔๙ หมายความวา ระดับความคิดเห็นมาก
คาเฉลี่ยตั้งแต ๒.๕๐-๓.๔๙ หมายความวา ระดับความคิดเห็นปานกลาง
คาเฉลี่ยตั้งแต ๑.๕๐-๒.๔๙ หมายความวา ระดับความคิดเห็นนอย
คาเฉลี่ยตั้งแต ๑.๐๐-๑.๔๙ หมายความวา ระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุด



๑๔๔

๓.๖ รูปแบบวิธีการวิจัย

แผนภาพท่ี ๓.๑ แสดงรูปแบบวิธีการวิจัย
ท่ีมา : จากการสังเคราะหของผูวิจัย

ศึกษาสภาพท่ัวไปในการบริหาร
จัดการโครงการพระสอนศีลธรรม

ในโรงเรียนในเขตปกครอง
คณะสงฆภาค๑๕

ใชแบบสัมภาษณ ๑๘ รูป/คน ๓ ขอแรก
๑.สภาพการบริหารโครงการ ๓ ดานเปนอยางไร
๒. จุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค การบริหาร
โครงการ
๓. สภาพปญหา และแนวทางแกไข มีอะไรบาง
และดวยการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ๒๕๑ ชุด

กระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการโครงการ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ในเขตปกครองคณะสงฆภาค๑๕

ใชแบบสัมภาษณ ๑๘ รูป/คน ๓ ขอหลัง
๔.ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ
๕.หลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสม มาใชบูรณาการ
จัดการโครงการ เปนอยางไร
๖.กระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารโครงการท้ัง ๓ ดานเปนอยางไร

ผลวิเคราะหจากการสัมภาษณ
๓ ขอแรก

ผลจากการสัมภาษณ
๓ ขอหลัง

จัดสนทนากลุม (Focus Group Discussion)
กระบวนการ พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารโครงการท้ัง ๓ ดาน

เสนอกระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในเขตปกครอง

คณะสงฆภาค๑๕



บทที่ ๔

ผลการวิเคราะหขอมูล

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕” มีวัตถุประสงค ๓ ขอคือ ๑)เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปในการ
บริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ๒)เพ่ือศึกษา
ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครอง
คณะสงฆภาค ๑๕ และ ๓) เพ่ือนําเสนอกระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี
(Mixed Methods Research) ระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณเชิงลึก (InDepth
Interview) จากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ท่ีเปนผูบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และผูบริหารสถานศึกษา
จํานวน ๑๘ รูปหรือคน และการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) กับผูเชี่ยวชาญ
จํานวน ๑๒ รูปหรือคน และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ท่ีใชการศึกษาวิจัยเชิง
สํารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) กับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ กลุมตัวอยาง จํานวน ๒๕๑ รูป สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้

๔.๑ ผลการวิเคราะหสภาพท่ัวไปในการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ประกอบดวย

๑) สภาพท่ัวไป ดานการบริหารงบประมาณ
๒) สภาพท่ัวไป ดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรม
๓) สภาพท่ัวไป ดานการติดตามประเมินผล

๔.๒ ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ประกอบดวย

๑) ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอความสําเร็จในการบริหารจัดการโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕

๒) การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕

๓) สรุปผลการวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕

๔.๓ ผลการวิเคราะหกระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕

๑) กระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ดานการบริหารงบประมาณ



๑๔๖

๒) กระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรม

๓) กระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ดานการติดตามประเมินผล

๔) สรุปผลการวิเคราะหกระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕

๔.๔ ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
๔.๕ สรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group

Discussion)
๔.๖ องคความรูท่ีไดจากการวิจัย

๔.๑ สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรม ใน
โรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕

ผูวิจัยนําเสนอผลวิเคราะหเก่ียวกับสภาพท่ัวไปในการบริหารจัดการโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ดังนี้

๑) สภาพท่ัวไป ดานการบริหารงบประมาณ
แหลงทุนและงบประมาณพบวา โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครอง

คณะสงฆภาค ๑๕ ในปจจุบันไดรับงบประมาณจากภาครัฐ โดยผานสํานักงานพระสอนศีลธรรม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดงบประมาณใหศูนยอํานวยการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน ทุกภาคสงฆ ซึ่งศูนยอํานวยการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค
๑๕ ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยอํานวยการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เพ่ือรวมกัน
พิจารณาในการบริหารงบประมาณใหเพียงพอตอการบริหารจัดการของศูนยปฏิบัติการพระสอน
ศีลธรรมในสถานศึกษาท้ัง ๔ จังหวัด ไดแก ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ โดย
จัดใหมีการประชุมการพิจารณางบประมาณในการบริหารจัดการ และการประชุมสรุปชี้แจงการใช
งบประมาณของแตละป๑ นอกจากนี้ยังมีการระดมทุนทรัพยจากบาน วัด โรงเรียน เพ่ือนํามาบริหาร
จัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนหรือจัดทําผาปาเพ่ือหางบประมาณมาจัดซื้อสื่อท่ียังขาด๒

จัดทําการวิเคราะหคาใชจายโครงการตามสถานภาพความเปนจริง เพ่ือกําหนดงบประมาณท่ี

๑สัมภาษณ พระปลัดไพบูลย  ญาณวิปุโล , หัวหนาพระสอนศีลธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตําบลแมกลอง อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม, ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๒สัมภาษณ พระครูสมุหเสถียร สิริธโร, พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดสามขุม ตําบลชัยเกษม
อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ, ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙.



๑๔๗

เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาท่ีโครงการสงพระสอนศีลธรรมเขาไปปฏิบัติงาน๓ ขอความ
อนุเคราะหจากเอกชนหรือหนวยงานรัฐที่มีความพรอมเพ่ือใหการสนับสนุนงบประมาณ๔จัดทํา
โครงการขอการสนับสนุนงบประมาณจากโรง เรียนหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เนนการบริหาร
งบประมาณเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ๕ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสถานศึกษาในการ
จัดกิจกรรมท่ีสถานศึกษาเปนผูดําเนินการเองอยูแลวเปนไปตามระเบียบ๖ แตไดรับการจัดสรร
งบประมาณนอยมาก ตองเพ่ิม ตองมีงบประมาณสนับสนุนใหพระสอนศีลธรรมพัฒนาศีลธรรม
จริยธรรม แกบุคลากรในโรงเรียนดวย๗

การจัดสรรงบประมาณพบวา ไดจัดระบบการบริหารจัดการในการเบิกจายงบประมาณ
ท้ังในสวนของนิยตภัตและเงินอุดหนุนรวมกับฝายบริหารโครงการตรงตอเวลาไดอยางมีประสิทธิภาพ๘

มีการบริหารจัดการดานงบประมาณเต็มรูปแบบใหมีความชัดเจน และลดการใชจาย เนนประหยัด
มีผลการทํางานท่ีมีคุณภาพและเหมาะสมกับงบประมาณโดยการกําหนดมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และข้ันตอนการทํางานของพระสอนศีลธรรม ตั้งแตแรกเริ่ม จนจบ
ภารกิจ ใหมีการรับรู ยอมรับ และสนับสนุนงบประมาณเปนอยางดี๙ เปนตน

การรับจายงบประมาณพบวา สวนใหญเปนงบประมาณประจํา คือจายเปนคานิตยภัตร
๒,๕๐๐ ตอเดือนตามอัตราจํานวนพระสอนศีลธรรม๑๐การเบิกจายงบประมาณท้ังในสวนของนิตยภัต
และเงินอุดหนุนในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา มีการบริหารจัดการนิตยภัตรถูกตองและตรงตาม
เวลาทุกๆเดือน๑๑

๓สัมภาษณ พระครูปยธนาทร, เจาคณะจังหวัดราชบุรี(ธ) รองประธาน โครงการพระสอนศีลธรรม ฯลฯ
วัดอมรินทราราม ตําบลโคกหมอ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙.

๔สัมภาษณ นายกิตติชัย วงษปาน, ผู อํานวยการโรงเรียนวัดหวยไผ  ตําบลนํ้าพุ อําเภอเมือง
จังหวัดราชบุร,ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๕สัมภาษณ นายพิษณุ โชติสิริคุณานุวัฒน , ผู อํานวยการโรงเรียนวัดเขาวัง (แสงชวง สุวนิช)
ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๖สัมภาษณ พระครูสมุหประดิษฐ ปฺญาวฑฺฒโก, พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดหนองแชเสา
ตําบลนํ้าพุ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๗สัมภาษณ ดร.สุรพล ดนตรีสวัสส, ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๘พระมหาปราโมทย ปโมทิโต, ป.ธ.๙ รองเจาคณะจังหวัดราชบุรี กรรมการ โครงการพระสอนศีลธรรมฯ
วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม ตําบลแพงพวย อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๙สัมภาษณ นายสุทธิรักษ หนูฉง, ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี กรรมการ
โครงการพระสอนศีลธรรม ฯลฯ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๑๐สัมภาษณ พระมหาสายัญ กตปฺุ โญ , ป .ธ .๗ พระสอนศีลธรรมในโรงเ รียน วัด เขา วั ง
อารามหลวง) ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙.

๑๑สัมภาษณ พระครูสมุหประดิษฐ ปฺญาวฑฺฒโก, พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดหนองแชเสา
ตําบลนํ้าพุ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙.



๑๔๘

ปญหาดานงบประมาณพบวา ในการจัดกิจกรรมแตละครั้งตองใชงบประมาณจํานวน
มาก เนื่องจากจํานวนนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมของแตละสถานศึกษามีเปนจํานวนมาก งบประมาณ
ท่ีมีอยูจึงไมเพียงพอ งบประมาณนอย ไมจูงใจ การเดินทางของพระสอนศีลธรรม เปนภาระของ
โรงเรียน งบประมาณจัดทําสื่อการสอนประเภทอุปกรณมีไมเพียงพอกับคว ามตอ งกา รขอ ง
พระสอนศีลธรรม๑๒ ขาดงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของพระสอนศีลธรรม และฝกอบรม
ขาดงบประมาณท่ีจะใหการสนับสนุนในการผลิตสื่อการเรียนการสอน งบจัดทําสื่อการสอนประเภท
วัสดุมีไมเพียงพอกับความตองการของพระสอนศีลธรรม โครงการยังขาดงบประมาณการวางแผนผัง
การดําเนินงานในแตละปทําใหการบริหารจัดการโครงการยังไมเปนไปตามเปาหมายเทาท่ีควร๑๓

งบประมาณท่ีไดรับจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มีการเปลี่ยนแปลงทุกป ทําใหบาง
โครงการท่ีเสนอไปในตอนแรกไมสามารถดําเนินการไดจริง การใหความสําคัญตองบประมาณการ
พัฒนาโครงการยังมีนอยมาก สวนใหญปลอยไปตามสถานการณและยังหาสื่อการสอนท่ีทันสมัย
ไมเพียงพอ มีใชไมมากเพราะขาดงบประมาณสนับสนุนจากโครงการ๑๔

การพัฒนาปรับปรุงแกไขพบวา ประหยัดงบประมาณโดยใชสื่อท่ีมีอยูใหเกิดประโยชน
เชน สื่อทางโทรทัศน  สื ่อ ที่มีอยู ตามวัด  ตามหมูบาน หรือหาบุคคลตัวอยางในทองถ่ิน๑๕ มีการ
ใชงบประมาณในการฝกอบรมพระสอนศีลธรรมในเรื่องการใชสื่อเทคโนโลยีใหมีความชํานาญในการ
ปฏิบัติงาน และตองฝกอบรมผลิตสื่อข้ึนมาใชเองโดยอาศัยวัสดุธรรมชาติที ่มีอยู แ ล ะหาไดงาย
ในทองถ่ินนั้น ๆ เพ่ือความประหยัด๑๖ โครงการพระสอนศีลธรรมฯ ตองใหหลักความม่ันคงถือวาการ
เขาทํางานในโครงการฯเปนผลงานทางคณะสงฆ การกําหนดคาตอบแทนเงินเดือน ใหเหมาะสมกับวุฒิ
การศึกษา๑๗ โครงการพระสอนศีลธรรมฯ ตองประสานสถานศึกษาขอตั้งงบประมาณเพ่ือดําเนินการ
ในสวนท่ีจําเปนและเก่ียวของ จัดทําแผนงาน และโครงการเสนอขอตั้งงบประมาณผลิตสื่อการสอน
เพ่ือการนี้ โดยเฉพาะ ตองผลิตสื่อการสอนประเภทวัสดุท่ีนํามาจากธรรมชาติตามทองถ่ิน ใชสื่อท่ีมีอยู

๑๒สัมภาษณ พระวริทย รตนปฺโญ, พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดชองลมวรรณาราม ตําบลวัดประดู
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม, ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๑๓สัมภาษณ ดร.สุรพล ดนตรีสวัสส, ผูอํานวยการวิทยาลยัเทคนิคราชบุรี ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๑๔สัมภาษณ พระครูวา ทีวร วัฒน ,ดร . พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดมหาธาตุวร วิหาร
ตําบลคลองกระแซง อําเภอเมือง จังหวัดเพรชบุร,ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙.

๑๕สัมภาษณ นางอภิรดี  กลกิจ, รองผู อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ (เทศบาลสงเคราะห )
ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๑๖สัมภาษณ นายรวม สีสม, ผู อํานวยการโรงเรียนวัดเขาถํ้ากุญชร ตําบลนํ้าพุ อําเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี, ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๑๗สัมภาษณ พระมหาเกรียงศักดิ์ ภูริวฑฺฒโก,ป.ธ.๙ กรรมการและผูชวยเลขานุการ โครงการพระสอน
ศีลธรรมฯ วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม ตําบลแพงพวย อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙.



๑๔๙

ในทองถ่ินและหาไดสะดวก เพ่ือประหยัดงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงและประหยัดสุด๑๘ผูบริหาร
ทุกระดับจะตองใชความรูความสามารถซึ่งหนวยงานท่ีรับผิดชอบตองยกระดับการบริหารเพ่ือสราง
ความม่ันใจ ความนาเชื่อถือ และความสําคัญของโครงการใหแกรัฐบาลท่ีจะใหการสนับสนุน
งบประมาณอยางเพียงพอและมีความตอเนื่อง๑๙ตองระดมทุนจัดหาสื่อการสอนในสวนท่ีขาดโดย
ตองรองบประมาณ และมีการกําหนดเวลาในการใชจายงบประมาณอยางชัดเจน ทันตอเวลา และ
โครงการตองติดตามและจัดสื่อการสอนประเภทอุปกรณใหเพียงพอแกพระสอนศีลธรรม วางแผนหา
งบประมาณในการจัดหาสื่อท่ียังขาด เชน การจัดทําผาปาหรือขอความอนุเคราะหจากท่ีตาง ๆ ตอง
แบงกลุมการสอน และเนนการปฏิบัติการสอนท่ีชัดเจน สถานศึกษาตองวางแผนตั้งงบประมาณ
โครงการระยะยาวและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหเพ่ิมมากข้ึนกวาเดิม๒๐สนับสนุนและสงเสริม
ใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการโครงการในสวนท่ีสามารถเขารวมเสนอความคิดเห็นเพ่ือ
ประโยชนตอการสรางศรัทธาความเชื่อม่ันตอการบริหารจัดการโครงการท่ีโปรงใส๒๑มีการสนับสนุน
งบประมาณในการสงเสริมพัฒนาการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในและโครงการตอง
วางแผนระยะยาวและจัดสรรงบประมาณใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล๒๒การบริหารจัดการ
งบประมาณโครงการตองมีการวางแผน นโยบาย แผนผังการบริหารจัดการโครงการท่ีชัดเจน
เปนระบบและตอเนื่องเปนรูปธรรม๒๓ตองเนนจัดคายลักษณะประหยัด แตไดประโยชนสูง คือท้ัง
นักเรียน พระสอนศีลธรรม สถานศึกษา และชุมชนไดรบัประโยชนรวมกัน๒๔ตองสนับสนุนงบประมาณ
จัดนํานักเรียนไปศึกษานอกสถานท่ี เชน ไปวัด หรือ เขาคายพุทธบุตร หรือบวชสามเณรภาคฤดู

๑๘สัมภาษณ พระวินัย นนฺทวณฺโณ, พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดแกวเจริญ ตําบลเหมืองใหม
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม, ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๑๙สัมภาษณ พระปลัดไพบูลย  ญาณวิปุ โล , หัวหนาพระสอนศีลธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตําบลแมกลอง อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม, ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๒๐สัมภาษณ นายสุทธิรักษ หนูฉง, ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี กรรมการ
โครงการพระสอนศีลธรรม ฯลฯ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๒๑สัมภาษณ นายกิตติชัย วงษปาน, ผู อํานวยการโรงเรียนวัดหวยไผ  ตําบลนํ้าพุ อําเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี, ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๒๒สัมภาษณ นางอภิรดี กลกิจ, รองผู อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ (เทศบาลสงเคราะห )
ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๒๓สัมภาษณ พระวริทย รตนปฺโญ, พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดชองลมวรรณาราม ตําบลวัดประดู
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม, ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๒๔สัมภาษณ พระครูวา ทีวร วัฒน ,ดร . พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดมหาธาตุวร วิหาร
ตําบลคลองกระแซง อําเภอเมือง จังหวัดเพรชบุร,ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙.

๒๕พระมหาปราโมทย ปโมทิโต, ป.ธ.๙ รองเจาคณะจังหวัดราชบุรี กรรมการโครงการพระสอนศีลธรรมฯ
วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม ตําบลแพงพวย อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙.



๑๕๐

เปนตน สนับสนุนใหมีการจัดกลุมพระสอนศีลธรรม โดยใหสถานท่ี งบประมาณ และมาตรการ
เปนแนวทางใหพระสอนศีลธรรมในละแวกเดียวกัน ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู๒๖

สรุปไดวา ผลการวิเคราะหสภาพท่ัวไปในการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ นั้นมีหลักการบริหารจัดการดานการบริหาร
งบประมาณ ดังนี้

๑)โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ในปจจุบัน
ไดรับงบประมาณจากภาครัฐ โดยผานสํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย มีการระดมทุนทรัพยจากบาน วัด โรงเรียน เพ่ือนํามาบริหารจัดการโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนหรือจัดทําผาปาเพ่ือหางบประมาณมาจัดซื้อสื่อท่ียังขาด จัดทําการวิเคราะห
คาใชจายโครงการตามสถานภาพความเปนจริง ขอความอนุเคราะหจากเอกชนหรือหนวยงานรัฐ
ที ่มีค ว ามพรอมเพ่ือใหการสนับสนุนงบประมาณจัดทําโครงการขอการสนับสนุนงบประมาณ
จากโรงเรียนหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เนนการบริหารงบประมาณเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ ไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมท่ีสถานศึกษาเปนผูดําเนินการเองอยูแลว
เปนไปตามระเบียบ

๒)จัดงบประมาณใหศูนยอํานวยการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ทุกภาคสงฆ ซึ่งศูนย
อํานวยการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ไดมีการจัดตั้ ง
คณะกรรมการบริหารศูนยอํานวยการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เพ่ือรวมกันพิจารณาในการบริหาร
งบประมาณใหเพียงพอตอการบริหารจัดการของศูนยปฏิบัติการพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาท้ัง ๔
จังหวัด ไดแก ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ จัดใหมีการประชุมการพิจารณา
งบประมาณในการบริหารจัดการ และการประชุมสรุปชี้แจงการใชงบประมาณของแตละป จัดระบบ
การบริหารจัดการในการเบิกจายงบประมาณท้ังในสวนของนิยตภัตและเงินอุดหนุนรวมกับฝายบริหาร
โครงการตรงตอเวลาไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการดานงบประมาณเต็มรูปแบบ
ใหมีความชัดเจน และลดการใชจาย เนนประหยัด มีผลการทํางานท่ีมีคุณภาพและเหมาะสม
กับงบประมาณโดยการกําหนดมาตรฐานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณนอยมาก ตองเพ่ิม ตองมีงบประมาณสนับสนุนใหพระสอนศีลธรรมพัฒนาศีลธรรม
จริยธรรม แกบุคลากรในโรงเรียน

๓)งบประมาณสวนใหญเปนงบประมาณประจํา คือจายเปนคานิตยภัตร ๒,๕๐๐ ตอ
เดือนตามอัตราจํานวนพระสอนศีลธรรม การเบิกจายงบประมาณท้ังในสวนของนิยตภัตและเงิน
อุดหนุนในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา มีการบริหารจัดการนิตยภัตรถูกตองและตรงตามเวลาทุกๆ
เดือน

๔)จัดกิจกรรมแตละครั้งตองใชงบประมาณจํานวนมาก เนื่องจากจํานวนนักเรียนท่ีเขา
รวมกิจกรรมของแตละสถานศึกษามีเปนจํานวนมาก งบประมาณท่ีมีอยูจึงไมเพียงพอ งบประมาณ

๒๖สัมภาษณ นางสาวกาญจนา เจิดสกุล, รักษาการผูอํานวยการโรงเรียนบานชัฏเจริญ ตําบลนํ้าพุ
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙.



๑๕๑

นอย ไมจูงใจ การเดินทางของพระสอนศีลธรรม เปนภาระของโรงเรียน งบประมาณจัดทําสื่อการสอน
ประเภทอุปกรณมีไมเพียงพอ ขาดงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของพระสอนศีลธรรม
และฝกอบรม ขาดงบประมาณท่ีจะใหการสนับสนุนในการผลิตสื่อการเรียนการสอน งบจัดทําสื่อการ
สอนประเภทวัสดุมีไมเพียงพอกับความตองการของพระสอนศีลธรรม โครงการยังขาดงบประมาณการ
วางแผนผังการดําเนินงานในแตละป งบประมาณท่ีไดรับจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
มีการเปลี่ยนแปลงทุกป ทําใหบางโครงการท่ีเสนอไปในตอนแรกไมสามารถดําเนินการไดจริง การ
ใหความสําคัญตองบประมาณการพัฒนาโครงการยังมีนอยมาก สวนใหญปลอยไปตามสถานการณ
และยังหาสื่อการสอนท่ีทันสมัยไมเพียงพอ

๕)ประหยัดงบประมาณโดยใชสื่อท่ีมีอยูใหเกิดประโยชน เชน สื่อทางโทรทัศน  สื่อ ท่ี
มีอยูตามวัด  ตามหมูบาน หรือหาบุคคลตัวอยางในทองถ่ิน มีการใชงบประมาณในการฝกอบรม
พระสอนศีลธรรมในเรื่องการใชสื่อเทคโนโลยีใหมีความชํานาญในการปฏิบัติงาน ตองฝกอบรมผลิตสื่อ
ข้ึนมาใชเองโดยอาศัยวัสดุธรรมชาติที่มีอยูและหาไดงายในทองถ่ินนั้น ๆ ตองใหหลักความม่ันคงถือ
วาการเขาทํางานในโครงการฯเปนผลงานทางคณะสงฆ การกําหนดคาตอบแทนเงินเดือน ใหเหมาะสม
กับวุฒิการศึกษา ตองประสานสถานศึกษาขอตั้งงบประมาณเพ่ือดําเนินการในสวนท่ีจําเปน
และเก่ียวของ จัดทําแผนงาน และโครงการเสนอขอตั้งงบประมาณผลิตสื่อการสอนเ พื่อการนี้
โดยเฉพาะตองผลิตสื่อการสอนประเภทวัสดุท่ีนํามาจากธรรมชาติตามทองถ่ิน ใชสื่อท่ีมีอยูในทองถ่ิน
และหาไดสะดวก ผูบริหารทุกระดับจะตองใชความรูความสามารถซึ่งหนวยงานท่ีรับผิดชอบตอง
ยกระดับการบริหารเพ่ือสรางความม่ันใจ ความนาเชื่อถือ และความสําคัญของโครงการใหแกรัฐบาล
ท่ีจะใหการสนับสนุนงบประมาณอยางเพียงพอและมีความตอเนื่อง ตองระดมทุนจัดหาสื่อการสอน
ในสวนท่ีขาดโดยไมตองรองบประมาณ และมีการกําหนดเวลาในการใชจายงบประมาณอยางชัดเจน
ทันตอเวลา ตองติดตามและจัดสื่อการสอนประเภทอุปกรณใหเพียงพอแกพระสอนศีลธรรม วางแผน
หางบประมาณในการจัดหาสื่อท่ียังขาด เชน การจัดทําผาปาหรือขอความอนุเคราะหจากท่ีตาง ๆ
ตองวางแผนตั้งงบประมาณโครงการระยะยาวและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหเพ่ิมมากข้ึนกวาเดิม
สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการโครงการในสวนท่ีสามารถเขารวม
เสนอความคิดเห็นเพ่ือประโยชนตอการสรางศรัทธาความเชื่อม่ันตอการบริหารจัดการโครงการ
ตองมีการวางแผน นโยบาย แผนผังการบริหารจัดการโครงการท่ีชัดเจน เปนระบบและตอเนื่องเปน
รูปธรรมตองเนนจัดคายลักษณะประหยัด แตไดประโยชนสูง คือท้ังนักเรียน พระสอนศีลธรรม
สถานศึกษา และชุมชนไดรับประโยชนรวมกัน ตองสนับสนุนงบประมาณจัดนํานักเรียนไปศึกษานอก
สถานท่ี เชน ไปวัด หรือ เขาคายพุทธบุตร หรือบวชสามเณรภาคฤดูรอน

๒. สภาพท่ัวไป ดานการพัฒนาพระสอนศลีธรรม
วิธีการพัฒนาพระสอนศีลธรรมพบวา ศูนยอํานวยการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ไดจัดใหมีโครงการพัฒนาพระสอนศีลธรรม ไดแก ๑) โครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนพระสอนศีลธรรมตนแบบ เพ่ือเพ่ิมทักษะ ความรูความ
เขาใจ ในการจัดทําแผนการสอนและการวัดประเมินผล ๒) โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู



๑๕๒

ระหวางพระสอนศีลธรรมและครูพ่ีเลี้ยง เพ่ือรับรูถึงปญหาของการจัดการเรียนการสอนของพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนแตละจังหวัด และ๓) โครงการจัดทําสื่อการเรียนการสอนทุกระดับชั้นการศึกษา
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรม๒๗ มีการสงเสริมฝกอบรมพัฒนา
วิสัยทัศนพระสอนศีลธรรมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปจจุบัน และจัดวิชาแบงเวลา
ใหแกพระอยางเต็มท่ี ทําความพึงพอใจใหเกิดกับผูเก่ียวของ ในดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน๒๘จัดการอบรมแกพระสอนศีลธรรมใหตระหนักในบุคลิกภาพของสมณะในเรื่องการใชสื่อ
เทคโนโลยีและตองการสนับสนุนโครงการท่ีจะดึงทรัพยากรชุมชนมาใชใหเปนรูปธรรม๒๙มีการ
ใหความรูการบูรณาการหลักธรรมแกพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเพ่ือใหเกิดประโยชนตอสังคมโดย
จัดสัมมนาสงเสริมใหพระสอนศีลธรรมมีความรูในเรื่องการประยุกตหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใน
การเรียนการสอนไดอยางถูกตอง และความสามารถในการสอนดวยเทคนิควิธีท่ีปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศนทางศีลธรรมของนักเรียนไดจริง นั่นคือ มิใช การบรรยายและถายทอดความรูดวยการทองจํา๓๐

ผลของการพัฒนาพบวา ประชาชนท่ีนับถือใหความเห็นชอบตอโครงการพระสอน
ศีลธรรมสวนมาก๓๑โครงการพระสอนศีลธรรมมีระเบียบประเพณียึดถือกันอยางเครงครัดมาเปนอยาง
ดี มีการใหประโยชนกับประชาชน สังคม หนวยงานราชการอยางตอเนื่อง๓๒มีระเบียบประเพณี
ท่ีแนนอน สืบทอดตอกันมาอยางเหมาะสม๓๓พระสอนศีลธรรมเปนศูนยรวมของความศรัทธาของ
ประชาชนท่ีนับถือในโครงการพระสอนศีลธรรม เชน การจัดกิจกรรมวันมาฆะบูชา วิสาขะบูชา
อาสาฬหบูชา เปนตน๓๔สิ่งท่ีเปนจุดแข็งของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนคือ พระสอน
ศีลธรรมมีตนทุนทางสังคมสูงเปนภาพลักษณท่ีทําใหพุทธศาสนิกชนใหความเคารพนับถือ๓๕ใหความ

๒๗สัมภาษณ พระปลัดไพบูลย  ญาณวิปุ โล , หัวหนาพระสอนศีลธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตําบลแมกลอง อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม, ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๒๘สัมภาษณ นายรวม สีสม, ผู อํานวยการโรงเรียนวัดเขาถํ้ากุญชร ตําบลนํ้าพุ อําเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี, ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๒๙สัมภาษณ พระมหาเกรียงศักดิ์ ภูริวฑฺฒโก,ป.ธ.๙ กรรมการและผูชวยเลขานุการ โครงการพระสอน
ศีลธรรมฯ วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม ตําบลแพงพวย อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๓๐สัมภาษณ นายกิตติชัย วงษปาน, ผู อํานวยการโรงเรียนวัดหวยไผ  ตําบลนํ้าพุ อําเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี, ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๓๑สัมภาษณ พระครูวา ทีวร วัฒน ,ดร . พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดมหาธาตุวร วิหาร
ตําบลคลองกระแซง อําเภอเมือง จังหวัดเพรชบุร,ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙.

๓๒สัมภาษณ พระมหาสายัญ  กตปฺุ โญ , ป .ธ .๗ พระสอนศีลธรรมในโรงเ รียน วัด เขา วั ง
(พระอารามหลวง) ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙.

๓๓สัมภาษณ พระครูสมุหเสถียร สิริธโร, พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดสามขุม ตําบลชัยเกษม
อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ, ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๓๔สัมภาษณ พระวินัย นนฺทวณฺโณ, พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดแกวเจริญ ตําบลเหมืองใหม
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม, ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๓๕สัมภาษณ พระปลัดไพบูลย  ญาณวิปุ โล , หัวหนาพระสอนศีลธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตําบลแมกลอง อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม, ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙.
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สงเคราะหชวยเหลือและเผยแผสูนักเรียนไดทุกสถานศึกษา พระสอนศีลธรรมมีจิตศรัทธาท่ีมีความ
พรอมท่ีจะรวมสรางสืบสานงานเผยแผอยูแลว มีการมอบทุนการศึกษา และสิ่งของแกเด็กเรียนดี
แตยากจนจึงเปนท่ีตั้งของความศรัทธา๓๖เนื่องจากโครงการพระสอนศีลธรรมเปนโครงการท่ีมีขนาด
ไมใหญโตมากนัก การบริหารจัดการซึ่งมีระบบระเบียบวินัย ดีอยูแลว จึงทําใหโครงการเปนท่ีเคารพ
ศรัทธาเลื่อมใส พระสอนศีลธรรมเปนผูนําท่ีดีของศีลธรรมหรือพุทธศาสนิกชน การบริหารโครงการ
จึงมีประสิทธิภาพและมีขอบกพรองนอย๓๗ เนื่องจากจํานวนพระสอนศีลธรรมในเขตปกครอง
คณะสงฆภาค ๑๕ ยังไมมากเทาไหร  ดังนั้นการบริหารจัดการจึงมีระบบระเบียบ การบริหารจัดการ
ท่ีดี พระสอนศีลธรรมจึงอยูในความเปนระเบียบ เรียบรอยไมมีขาวเสื่อมเสียในสังคม และในสื่อ
ตางๆ๓๘

ปญหาอุปสรรคในการพัฒนาพบวา มีจุดออนคือบางทองถ่ินยังไมคุนเคยกับโครงการ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดยเฉพาะชนบทไมไดใกลชิด ไมทราบแนวทางปฏิบัติจึงไมไดรับรู
เรื่องราวความเปนมา มีเพียงบางกลุมเทานั้นท่ีไดรับรู๓๙ สิ่งท่ีเปนจุดออนของโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน คือ ๑.งบประมาณท่ีไดรับมีจํานวนจํากัดไมเพียงพอท่ีจะทําการบริหารโครงการ
ไดอยางตอเนื่องทําใหศูนยอํานวยการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕
ไมสามารถจัดทําโครงการตาง ๆ ได เชน โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
พระสอนศีลธรรมตนแบบโครงการจัดทําสื่อการเรียนการสอน เปนตน ๒.การบริหารโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ยังเปนการบริหารเชิงรับยังไมใชเชิงรุก
เนื่องจากการสงพระสอนศีลธรรมสวนใหญเปนไปตามท่ีโรงเรียนเขารวมโครงการติดตอขอพระสอน
ศีลธรรม โดยเห็นไดวาบางโรงเรียนมีพระสอนศีลธรรมมากกวา ๒ รูป และยังมีโรงเรียนอีกจํานวนมาก
ท่ียังไมมีพระสอนศีลธรรมเขาไป ๓.พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมีความรูดานพระพุทธศาสนาแตยัง
ขาดเทคนิคการถายทอด การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคการเรียนรูและการจัดทําแผนการสอนท่ี
สอดคลองกับมาตรฐานตัวชี้วัด๔๐ทางราชการในพ้ืนท่ียังไมคอยทราบและไมเห็นความสําคัญ๔๑ ไมเอา

๓๖สัมภาษณ นายพิษณุ โชติสิริคุณานุวัฒน , ผู อํานวยการโรงเรียนวัดเขาวัง (แสงชวง สุวนิช)
ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๓๗สัมภาษณ นายรวม สีสม, ผู อํานวยการโรงเรียนวัดเขาถํ้ากุญชร ตําบลนํ้าพุ อําเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี, ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๓๘สัมภาษณ พระมหาประสาน โชติโก, ป.ธ.๓ หัวหนาพระสอนศีลธรรมจังหวัดราชบุรี วัดเขาวัง
(พระอารามหลวง) ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙.

๓๙สัมภาษณ นายกิตติชัย วงษปาน, ผู อํานวยการโรงเรียนวัดหวยไผ  ตําบลนํ้าพุ อําเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี, ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๔๐สัมภาษณ พระปลัดไพบูลย  ญาณวิปุ โล , หัวหนาพระสอนศีลธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตําบลแมกลอง อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม, ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๔๑สัมภาษณ พระครูสมุหเสถียร สิริธโร, พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดสามขุม ตําบลชัยเกษม
อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ, ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙.
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พ้ืนฐานของพระธรรมท่ีใชในชีวิตประจําวันของคนเรามาเผยแผ เชนศีล ๕ เปนตน๔๒ เนื่องจากยังไม
เปนท่ีแพรหลายโดยท่ัวไปประชาชนสวนใหญยังไมรูจัก ดังนั้นการเอ้ือประโยชนใหกับสังคมทางสื่อยัง
ไมมากนกั๔๓ กิจกรรมสวนมากไมออกทางสื่อถึงทําใหสังคมสวนใหญ ไมรูจักโครงการพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน๔๔ การบริหารจัดการในลักษณะตั้งรับ (เชิงรับ) ไมใชการบริหารเชิงรุกซึ่งหมายถึงการ
ทํางานเชิงรุกคือการบุกไปเผยแผทุกหนทุกแหงเทาท่ีโอกาสเปดให ดังนั้นการบริหารจัดการในปจจุบัน
เปนแบบเชิงรับ๔๕ ขาดการเผยแผประชาสัมพันธในทุกๆดานไปสูประชาชนและสาธารณะชนอยาง
ท่ัวถึงและตอเนื่องขาดพลังในการขับเคลื่อนไปสูสังคมสาธารณะในระดับท่ีกวาง๔๖ การบริหารจัดการ
กระจุกอยูในเฉพาะพ้ืนท่ีในเมืองเทานั้นไมกระจายสูชนบทไมครอบคลุมอยางท่ัวถึง๔๗ ปจจุบันมีปญหา
ของนักเรียนขาดศีลธรรมมากทําใหมีสถานศึกษามาขอรับการสงเคราะหจากโครงการมีมากข้ึนๆ ทํา
ใหไมสามารถจัดใหอยางท่ัวถึง ขาดพระสอนศีลธรรมในการเผยแผศาสนายังอยูในวงจํากัด๔๘ ขาด
พระสอนศีลธรรมในการเผยแผทางพระพุทธศาสนาไมเพียงพอ๔๙ ขาดการประชาสัมพันธท่ีดียังไม
กวางขวางในหมูประชาชน ขาดการมีสวนรวมหรือการทํากิจกรรมรวมกันระหวางพระสอนศีลธรรม
และประชาชน ทางราชการใหความสําคัญพระสอนศีลธรรมยังนอยอยู๕๐มีการขยายเครือขายของ
พระสอนศีลธรรมนอยมาก เนื่องจากพระสอนศีลธรรมยังมีนอยประชาชนโดยท่ัวไปยังไมรูจัก
และคุนเคย ขาดการประสานงานและประชาสัมพันธใหสังคมไดรูจัก๕๑ สถานศึกษากับพระสอน
ศีลธรรมขาดการประสานเชื่อมตอการทํางานรวมกันเปนทีมเวิรค ไมมีการประสานงานกัน พระสอน

๔๒สัมภาษณ พระครูสมุหประดิษฐ ปฺญาวฑฺฒโก, พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดหนองแชเสา
ตําบลนํ้าพุ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๔๓สัมภาษณ พระวริทย  รตนปฺโญ, พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดชองลมวรรณาราม
ตําบลวัดประดู อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม, ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๔๔สัมภาษณ นางสาวกาญจนา เจิดสกุล, รักษาการผูอํานวยการโรงเรียนบานชัฏเจริญ ตําบลนํ้าพุ
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๔๕สัมภาษณ นายสุทธิรักษ หนูฉง, ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี กรรมการ
โครงการพระสอนศีลธรรม ฯลฯ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๔๖สัมภาษณ  พระมหาสายัญ กตปฺุ โญ, ป.ธ .๗ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดเขาวัง
(พระอารามหลวง) ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙.

๔๗สัมภาษณ นางอภิรดี กลกิจ, รองผู อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ (เทศบาลสงเคราะห )
ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๔๘สัมภาษณ พระครูวาทีวรวัฒน ,ดร . พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดมหาธาตุวร วิหาร
ตําบลคลองกระแซง อําเภอเมือง จังหวัดเพรชบุร,ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙.

๔๙สัมภาษณ นายรวม สีสม, ผู อํานวยการโรงเรียนวัดเขาถํ้ากุญชร ตําบลนํ้าพุ อําเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี, ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๕๐สัมภาษณ นายพิษณุ โชติสิริคุณานุวัฒน , ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเขาวัง (แสงชวง สุวนิช)
ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๕๑สัมภาษณ พระมหาประสาน โชติโก, ป.ธ.๓ หัวหนาพระสอนศีลธรรมจังหวัดราชบุรี วัดเขาวัง
(พระอารามหลวง) ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙.



๑๕๕

ศีลธรรมใชความคิดเห็นสวนตัวในการแกไขพฤติกรรมของนักเรียนและขาดความเขาใจพฤติกรรม
ของผูเรียนแตละคน ไมมีระบบการติดตอท่ีแนนอนระหวางสถานศึกษากับพระสอนศีลธรรมหรือ
ระหวางพระสอนศีลธรรมผูบริหารสถานศึกษา อาจารยท่ีปรึกษา และนักเรียนรวมถึงผูปกครองดวย
พระสอนศีลธรรมใชสื่อการสอนท่ีไมมีคัดกรอง บางสื่อลาสมัย ไมเปนท่ีสนใจของนักเรียน ขาดความรู
ดานสื่อการสอน พระสอนศีลธรรมไมรูนโยบายในการจัดทําแผนการดําเนินงานโครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน ทําใหการสอนแบงเปนคนละทาง ไมบรรลุเปาประสงค๕๒ พระสอน
ศีลธรรมไมสามารถขับเคลื่อนแนวคิดหรือนโยบายในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเทาท่ีควร ขาด
บุคลากรท่ีจะเขามาสืบทอดเจตนารมณของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ไมมีการจัดการ
ประชุมพระสอนศีลธรรมเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายภายในสถานศึกษาไมตอเนือง
พระสอนศีลธรรมไมมีระบบการจัดเก็บขอมูลหรือพฤติกรรมหรือกระบวนในการแกไขปญหาของ
นักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและใชงานไดจริง๕๓นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการใหเลิกเรียนเวลา
๑๔.๐๐ น. โดยมีเวลาเหลือ ๒ ชั่วโมงใหทํากิจกรรมหลังเลิกเรียน ซึ่งสงผลกระทบตอการสอนของ
พระสอนศีลธรรม ดังนั้นหนวยงานท่ีรับผิดชอบควรเขาไปประสานขอความรวมมือกับทางโรงเรียน
ขอเวลาหลังเลิกเรียนประมาณ ๑ ชั่วโมง ใหมีการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรม๕๔

จํานวนพระสอนศีลธรรมพบวา โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมีพระสอน
ศีลธรรมจํานวนนอย๕๕ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนยังไมเพียงพอตอสถานศึกษา๕๖ เกิดปญหาดาน
อัตรากําลังพระสอนศีลธรรมไมเพียงพอตอสถานศึกษา มีปญหาดานการกําจัดชั่วโมงเรียนไมเพียงพอ
ตอการสอนในรายวิชา ซึ่งสงผลกระทบตอการสอนของพระสอนศีลธรรม๕๗

การปรับปรุงแกไขในการพัฒนาโครงการพระสอนศีลธรรมสอนพบวา ตองฝกอบรมการ
สอนใหมีสาระในฐานะเปนองคความรูแกพระสอนศีลธรรม๕๘ ใหความรูดานเทคนิคในการแกไขจุด

๕๒สัมภาษณ ดร.สุรพล ดนตรีสวัสส , ผู อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  ตําบลหนาเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๕๓สัมภาษณ นางอภิรดี กลกิจ, รองผู อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ (เทศบาลสงเคราะห )
ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๕๔สัมภาษณ พระปลัดไพบูลย  ญาณวิปุโล, หัวหนาพระสอนศีลธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตําบลแมกลอง อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม, ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๕๕สัมภาษณ ดร.สุรพล ดนตรีสวัสส , ผู อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  ตําบลหนาเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๕๖สัมภาษณ พระมหาเกรียงศักดิ์ ภูริวฑฺฒโก,ป.ธ.๙ กรรมการและผูชวยเลขานุการโครงการพระสอน
ศีลธรรมฯ วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม ตําบลแพงพวย อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๕๗สัมภาษณ พระปลัดไพบูลย  ญาณวิปุโล, หัวหนาพระสอนศีลธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตําบลแมกลอง อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม, ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๕๘สัมภาษณ ดร.สุรพล ดนตรีสวัสส, ผูอํานวยการวิทยาลยัเทคนิคราชบุรี  ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙.



๑๕๖

ดอยท่ีสามารถชวยในการปรับพฤติกรรมของผูเรียนไดโดยตรง๕๙ นอกจากนั้น ใหมีการฝกอบรมพระท่ี
เขามาในโครงการใหมีความรูดานการเรียนการสอน และไมไปสอนวิชาอ่ืน ซึ่งไมเกิดสัมฤทธิผลตาม
เปาหมายโครงการ๖๐ ตองฝกอบรมวิธีการสอนแกพระสอนศีลธรรม เพราะพระสอนศีลธรรมจํานวน
มาก สอนโดยการบรรยาย อาศัยตํารา และใหนักเรียนทองจํา ขอเท็จจริง เชน วันวิสาขบูชาข้ึนก่ีคํ่า
วันอาสาฬหบูชา มีพระสงฆมาประชุมก่ีรูปเปนตน คือ สอนแบบวิชาประวัติศาสตรโบราณ ท่ีไมเอ้ือให
เด็กเกิดการคิดวิเคราะหทางศีลธรรม จริยธรรม และทําใหเด็กเบื่อหนายในการเรียน๖๑ การสอน
ประวัติพระพุทธเจา โดยเนนการใชสื่อท่ีผลิตข้ึนโดยภาคเอกชน เชน ภาพยนตร ซีดีรอม และภาพ
พระพุทธประวัติท่ีเปนโปสเตอร๖๒ การสอนศีลธรรมเปนเรื่องของ “จิตพิสัย” มิใชปญญาพิสัย การ
สอนศีลธรรมตองใชวิธีการปรับอีคิว มิใชการทองจําขอเท็จจริง ตองมีการปรับปรุงหลักสูตรให
เหมือนกัน๖๓ จุดเนน ตองฝกอบรมพระสอนศีลธรรมท้ังหมด ไมเนนการสอนพุทธประวัติพิธีกรรมทาง
ศาสนามากนัก แตใหคอยสอนการนั่งสมาธิ ซึ่งเปนสิ่งท่ีดีมีคุณภาพ๖๔ ใหเปนการพลิกความคิด
และพฤติกรรมในตัวตนของเยาวชนใหมาก เพราะถาเนนการสอนพุทธประวัติพิธีกรรมทางศาสนามาก
นัก ผลท่ีไดจึงปรากฏในพฤติกรรมการไหว การพูดไพเราะ มากกวา การพลิกความคิดใหยึดหลักธรรม
ในการดําเนินชีวิต๖๕ กระจายโครงการพระสอนศีลธรรมสูทุกพ้ืนท่ี๖๖ ตองใหมีการพัฒนาตามบริบท
ของสถานศึกษาท่ีโครงการสงพระสอนศีลธรรมเขาไปปฏิบัติงานกลาวคือ มีแผนพัฒนาในการคัดเลือก
บุคคลากรท่ีมีคุณภาพใหมๆเขามาอยางชัดเจน คัดสรรพระสอนศีลธรรม โดยการสอบใหได
ประกาศนียบัตร “พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน” สงเสริมการอบรมใหความรู เนน ความถูกตองของ
หลักธรรม ท่ีไมคลาดเคลื่อนจากหลักพระพุทธศาสนา๖๗ ตองมีกระบวนการพัฒนาโดยการขยายเพ่ิม

๕๙สัมภาษณ พระวินัย นนฺทวณฺโณ, พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดแกวเจริญ ตําบลเหมืองใหม
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม, ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๖๐สัมภาษณ พระครูปยธนาทร, เจาคณะจังหวัดราชบุรี(ธ) รองประธาน โครงการพระสอนศีลธรรม ฯลฯ
วัดอมรินทราราม ตําบลโคกหมอ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙.

๖๑สัมภาษณ พระครูสมุหประดิษฐ ปฺญาวฑฺฒโก, พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดหนองแชเสา
ตําบลนํ้าพุ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๖๒สัมภาษณ พระมหาสายัญ กตปฺุ โญ , ป .ธ .๗ พระสอนศีลธรรมในโรงเ รียน วัด เขา วั ง
(พระอารามหลวง) ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙.

๖๓สัมภาษณ นายสุทธิรักษ หนูฉง, ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี กรรมการ
โครงการพระสอนศีลธรรม ฯลฯ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๖๔สัมภาษณ นายพิษณุ โชติสิริคุณานุวัฒน , ผู อํานวยการโรงเรียนวัดเขาวัง (แสงชวง สุวนิช)
ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๖๕สัมภาษณ  พระครูวา ทีวร วัฒน ,ดร . พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดมหาธาตุวร วิหาร
ตําบลคลองกระแซง อําเภอเมือง จังหวัดเพรชบุร,ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙.

๖๖สัมภาษณ นายสุทธิรักษ หนูฉง, ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี กรรมการ
โครงการพระสอนศีลธรรม ฯลฯ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๖๗สัมภาษณ นางอภิรดี  กลกิจ, รองผู อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ (เทศบาลสงเคราะห )
ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙.



๑๕๗

อัตราพระสอนศีลธรรมใหเพียงพอตอความตองการของโรงเรียนท่ีมีความตองการพระสอนศีลธรรม
เขาไปสอนในโรงเรียน๖๘ จุดแข็งของการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ตอง
มีการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนแตละท่ีรวมกัน เพ่ือพิจารณาถึงจุดออน จุดแข็งและความ
ตองการของโรงเรียน๖๙ ตองวิเคราะหหลักการ จุดหมายของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือนํามา
เสนอใหผู ท่ีมีสวนเก่ียวของในการจัดทําหลักสูตรไดพิจารณาวางแผน และปรับปรุงหลักสูตรให
เหมาะสมตอไป ใหพระสอนศีลธรรมนําหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาไปจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ๗๐ ใหสอนศีลธรรมรวมกับกลุมสาระการเรียนกลุมอ่ืน ๆ เพ่ือใหเกิดความนาสนใจ
และสอดคลองกับสภาพปจจุบัน เชน บูรณาการเขากับวิชาคณิตศาสตรในการคิดแยกปท่ีจัดทํา
สังคายนาแตละครั้งวาหางกันก่ีป ฯลฯ ท่ีกําหนดชัดเจน๗๑สถานศึกษาควรแตงตั้งพระสอนศีลธรรมให
เปนคณะกรรมการสถานศึกษา หรือคณะกรรมการดําเนินงานของสถานศึกษาท่ีเก่ียวของกับการ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม๗๒ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการคลินิกคุณธรรม รวมกับ
พระสอนศีลธรรม สถานศึกษา และสวนงานท่ีเก่ียวของทุกป๗๓ ตองจัดทําเว็บไซดของพระสอน
ศีลธรรมหรือเพ่ิมชองทางในการติดตอระหวางพระสอนศีลธรรมผูบริหารสถานศึกษา อาจารยท่ี
ปรึกษา และนักเรียนรวมถึงผูปกครองดวย๗๔ ฝกอบรมพระสอนศีลธรรมใหมีความรูในการใชสื่อการ
สอนท่ีคัดกรองดีแลว ทันสมัย เปนท่ีสนใจของนักเรียน และมีความรูดานการสรางสื่อการสอน๗๕

สถานศึกษาควรเชิญผูมีสวนเก่ียวของท้ังพระสอนศีลธรรมเขารวมในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน โดยรับฟงความคิดเห็นจากทุกฝายดวย๗๖ สถานศึกษา
ควรนิมนตพระสอนศีลธรรมเขารวมประชุมกับผูบริหาร กรมการสถานศึกษาดวยทุกครั้ง เพ่ือ

๖๘สัมภาษณ พระครูสมุหเสถียร สิริธโร, พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดสามขุม ตําบลชัยเกษม
อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ, ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๖๙สัมภาษณ พระครูปยธนาทร, เจาคณะจังหวัดราชบุรี(ธ) รองประธาน โครงการพระสอน  ศีลธรรม
ฯลฯ วัดอมรินทราราม ตําบลโคกหมอ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙.

๗๐สัมภาษณ นางอภิรดี กลกิจ, รองผู อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ (เทศบาลสงเคราะห )
ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๗๑พระมหาปราโมทย ปโมทิโต, ป.ธ.๙ รองเจาคณะจังหวัดราชบุรี กรรมการ โครงการพระสอน
ศีลธรรมฯ วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม ตําบลแพงพวย อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๗๒สัมภาษณ พระมหาประสาน โชติโก, ป.ธ.๓ หัวหนาพระสอนศีลธรรมจังหวัดราชบุรี วัดเขาวัง
(พระอารามหลวง) ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙.

๗๓สัมภาษณ นายพิษณุ โชติสิริคุณานุวัฒน , ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเขาวัง (แสงชวง สุวนิช)
ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๗๔สัมภาษณ นายรวม สีสม, ผู อํานวยการโรงเรียนวัดเขาถํ้ากุญชร ตําบลนํ้าพุ อําเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี, ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๗๕สัมภาษณ ดร.สุรพล ดนตรีสวัสส , ผู อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  ตําบลหนาเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๗๖สัมภาษณ นางอภิรดี กลกิจ, รองผู อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ (เทศบาลสงเคราะห )
ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙.



๑๕๘

ปรึกษาหารือเก่ียวกับแนวทางในการดําเนินงานโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน๗๗

มีโครงการสรางพระสอนศีลธรรมรุนใหมท่ีมีคุณสมบัติสรางบุคลากรท่ีจะเขามาสืบทอดเจตนารมณ
ของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน๗๘ ใหมีการจัดการประชุมพระสอนศีลธรรมเก่ียวกับการ
ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายภายในสถานศึกษาใหตอเนือง๗๙ พระสอนศีลธรรมและสถานศึกษา
ควรสรางระบบการจัดเก็บขอมูลหรือพฤติกรรมหรือแนวทางในการแกไขปญหาของนักเรียนท่ี
มีประสิทธิภาพและใชงานไดจริง๘๐

สรุปไดวา ผลการวิเคราะหสภาพท่ัวไป ดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรมพบวา
๑)วิธีการพัฒนาพระสอนศีลธรรมพบวา
ศูนยอํานวยการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ไดจัด

ใหมีโครงการพัฒนาพระสอนศีลธรรม ไดแก ๑) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนพระสอนศีลธรรมตนแบบ เพ่ือเพ่ิมทักษะ ความรูความเขาใจ ในการจัดทําแผนการสอนและการ
วัดประเมินผล ๒) โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางพระสอนศีลธรรมและครูพ่ีเลี้ยง
เพ่ือรับรูถึงปญหาของการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนแตละจังหวัด
และ๓) โครงการจัดทําสื่อการเรียนการสอนทุกระดับชั้นการศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนของพระสอนศีลธรรม มีการสงเสริมฝกอบรมพัฒนาวิสัยทัศนพระสอนศีลธรรมเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปจจุบัน จัดการอบรมแกพระสอนศีลธรรมใหตระหนักในบุคลิกภาพ
ของสมณะ มีการใหความรูการบูรณาการหลักธรรมแกพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

๒)ผลของการพัฒนาพบวา
ประชาชนท่ีนับถือใหความเห็นชอบตอโครงการพระสอนศีลธรรม มีระเบียบประเพณี

ยึดถือกันอยางเครงครัดมาเปนอยางดี มีการใหประโยชนกับประชาชน สังคม หนวยงานราชการอยาง
ตอเนื่อง พระสอนศีลธรรมมีตนทุนทางสังคมสูงเปนภาพลักษณท่ีทําใหพุทธศาสนิกชนใหความเคารพ
นับถือ พระสอนศีลธรรมมีจิตศรัทธาท่ีมีความพรอมท่ีจะรวมสรางสืบสานงานเผยแผอยูแลว มีการ
มอบทุนการศึกษา และสิ่งของแกเด็กเรียนดีแตยากจนจึงเปนท่ีตั้งของความศรัทธา โครงการเปนท่ี
เคารพศรัทธาเลื่อมใส มีขอบกพรองนอย อยูในความเปนระเบียบเรียบรอยไมมีขาวเสื่อมเสียในสังคม

๗๗สัมภาษณ  พระมหาสายัญ กตปฺุ โญ, ป.ธ.๗ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดเขาวัง
(พระอารามหลวง) ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙.

๗๘พระมหาปราโมทย ปโมทิโต,ป.ธ.๙ รองเจาคณะจังหวัดราชบุรี กรรมการ โครงการพระสอนศีลธรรม
ฯ วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม ตําบลแพงพวย อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๗๙สัมภาษณ พระครูปยธนาทร, เจาคณะจังหวัดราชบุรี(ธ) รองประธาน โครงการพระสอนศีลธรรม
ฯลฯ วัดอมรินทราราม ตําบลโคกหมอ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙.

๘๐สัมภาษณ ดร.สุรพล ดนตรีสวัสส , ผู อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  ตําบลหนาเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙.



๑๕๙

๓) ปญหาอุปสรรคในการพัฒนาพบวา
จุดออนคือบางทองถ่ินยังไมคุนเคยกับโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดยเฉพาะ

ชนบทไมไดใกลชิด ไมทราบแนวทางปฏิบัติจึงไมไดรับรูเรื่องราวความเปนมา งบประมาณท่ีไดรับ
มีจํานวนจํากัดไมเพียงพอท่ีจะทําการบริหารโครงการไดอยางตอเนื่อง การบริหารโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนยังเปนการบริหารเชิงรับยังไมใชเชิงรุก ขาดเทคนิคการถายทอด การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคนิคการเรียนรูและการจัดทําแผนการสอนท่ีสอดคลองกับมาตรฐานตัวชี้วัด ทาง
ราชการในพ้ืนท่ียังไมคอยทราบและไมเห็นความสําคัญ ไมเอาพ้ืนฐานของพระธรรมท่ีใชใน
ชีวิตประจําวันของคนเรามาเผยแผ เชนศีล ๕ เปนตน การเอ้ือประโยชนใหกับสังคมทางสื่อยังไมมาก
นัก กิจกรรมสวนมากไมออกทางสื่อถึงทําใหสังคมสวนใหญ ไมรูจักโครงการพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน ขาดการเผยแผประชาสัมพันธในทุกๆดานไปสูประชาชนและสาธารณะชนอยางท่ัวถึง
และตอเนื่องขาดพลังในการขับเคลื่อนไปสูสังคมสาธารณะในระดับท่ีกวาง การบริหารจัดการกระจุก
อยูในเฉพาะพ้ืนท่ีในเมืองเทานั้นไมกระจายสูชนบทไมครอบคลุมอยางท่ัวถึง ไมสามารถจัดใหอยาง
ท่ัวถึง ขาดพระสอนศีลธรรมในการเผยแผศาสนายังอยูในวงจํากัด สถานศึกษากับพระสอนศีลธรรม
ขาดการประสานเชื่อมตอการทํางานรวมกันเปนทีมเวิรค ไมมีการประสานงานกัน พระสอนศีลธรรม
ใชสื่อการสอนท่ีไมมีคัดกรอง บางสื่อลาสมัย ไมเปนท่ีสนใจของนักเรียน ขาดความรูดานสื่อการสอน
พระสอนศีลธรรมไมรูนโยบายในการจัดทําแผนการดําเนินงานโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของผูเรียน พระสอนศีลธรรมไมสามารถขับเคลื่อนแนวคิดหรือนโยบายในการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเทาท่ีควรขาดบุคลากรท่ีจะเขามาสืบทอดเจตนารมณของโครงการพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน ไมมีการจัดการประชุมพระสอนศีลธรรมเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย
ภายในสถานศึกษาไมตอเนือง พระสอนศีลธรรมไมมีระบบการจัดเก็บขอมูลหรือพฤติกรรมหรือ
กระบวนในการแกไขปญหาของนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและใชงานไดจริง นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการใหเลิกเรียนเวลา ๑๔.๐๐ น. โดยมีเวลาเหลือ ๒ ชั่วโมงใหทํากิจกรรมหลังเลิก
เรียน ซึ่งสงผลกระทบตอการสอนของพระสอนศีลธรรม

๔)จํานวนพระสอนศีลธรรมพบวา
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมีพระสอนศีลธรรมจํานวนนอย ยังไมเพียงพอ

ตอสถานศึกษา
๕)การปรับปรุงแกไขในการพัฒนาโครงการพระสอนศีลธรรมสอนพบวา
ใหความรูดานเทคนิคในการแกไขจุดดอยท่ีสามารถชวยในการปรับพฤติกรรมของผูเรียน

ไดโดยตรง ใหมีการฝกอบรมพระท่ีเขามาในโครงการใหมีความรูดานการเรียนการสอน และไมไปสอน
วิชาอ่ืน ซึ่งไมเกิดสัมฤทธิผลตามเปาหมายโครงการ การสอนประวัติพระพุทธเจา โดยเนนการใชสื่อท่ี
ผลิตข้ึนโดยภาคเอกชน เชน ภาพยนตร ซีดีรอม และภาพพระพุทธประวัติท่ีเปนโปสเตอร ตองใช



๑๖๐

วิธีการปรับอีคิว มิใชการทองจําขอเท็จจริง ตองมีการปรับปรุงหลักสูตรใหเหมือนกัน ไมเนนการสอน
พุทธประวัติพิธีกรรมทางศาสนามากนัก แตใหคอยสอนการนั่งสมาธิ ซึ่งเปนสิ่งท่ีดีมีคุณภาพ ตองให
มีการพัฒนาตามบริบทของสถานศึกษาท่ีโครงการสงพระสอนศีลธรรมเขาไปปฏิบัติงานกลาวคือ
มีแผนพัฒนาในการคัดเลือกบุคคลากรท่ีมีคุณภาพใหมๆเขามาอยางชัดเจน คัดสรรพระสอนศีลธรรม
โดยการสอบใหไดประกาศนียบัตร “พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน” สงเสริมการอบรมใหความรู เนน
ความถูกตองของหลักธรรม ท่ีไมคลาดเคลื่อนจากหลักพระพุทธศาสนา ตองมีการวิเคราะหขอมูล
พ้ืนฐานของโรงเรียนแตละท่ีรวมกัน เพ่ือพิจารณาถึงจุดออน จุดแข็งและความตองการของโรงเรียน
ตองวิเคราะหหลักการ จุดหมายของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือนํามาเสนอใหผูท่ีมีสวน
เก่ียวของในการจัดทําหลักสูตรไดพิจารณาวางแผน และปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสมตอไป ใหสอน
ศีลธรรมรวมกับกลุมสาระการเรียนกลุมอ่ืน ๆ เพ่ือใหเกิดความนาสนใจและสอดคลองกับสภาพ
ปจจุบัน สถานศึกษาควรแตงตั้ งพระสอนศีลธรรมให เปนคณะกรรมการสถานศึกษา หรือ
คณะกรรมการดําเนินงานของสถานศึกษาท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารโครงการคลินิกคุณธรรม รวมกับพระสอนศีลธรรม สถานศึกษา และสวนงานท่ี
เก่ียวของทุกป ตองจัดทําเว็บไซดของพระสอนศีลธรรมหรือเพ่ิมชองทางในการติดตอระหวางพระสอน
ศีลธรรมผูบริหารสถานศึกษา อาจารยท่ีปรึกษา และนักเรียนรวมถึงผูปกครองดวย สถานศึกษาควร
เชิญผูมีสวนเก่ียวของท้ังพระสอนศีลธรรมเขารวมในการจัดทําแผนการดําเนินงานโครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของผูเรียน โดยรับฟงความคิดเห็นจากทุกฝาย

๓. สภาพท่ัวไป ดานการติดตามประเมินผล
วิธีการประเมินพบวา ศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขต

ปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ไดจัดมีโครงการนิเทศ ติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนโดยมีวัตถุประสงค ไดแก ๑. เพ่ือรับรูถึงความกาวหนา และปญหา
อุปสรรคของการจัดการเรียนการสอน ๒. เพ่ือเปนขอมูลในการแกไข และพัฒนาการดําเนินงาน
ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และ๓. เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจในการดําเนินงานของพระสอน
ศีลธรรม และโรงเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม๘๑จัดใหมีการสอบวัดผลการเรียนรูของผูเรียนเพ่ือใหเกิด
มาตรฐานการศึกษาและแนะนํา เพ่ือเพ่ิมทักษะการประเมินผลจากแฟมสะสมงานใหแกพระสอน
ศีลธรรม พระสอนศีลธรรมมีความรูและทักษะเก่ียวกับวิธีการประเมินผลจากแฟมสะสมงานให
มีหนวยงานท่ีรับผิดชอบจัดอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในกา ร วัด ผ ล ๘๒ มีก า ร เชิญวิทยากรหรือ
ผูเชี่ยวชาญมาใหคําแนะนําในดานทักษะเพ่ือสรางความรูความเขาใจใหพระสอนศีลธรรมในดานการ

๘๑สัมภาษณ พระปลัดไพบูลย  ญาณวิปุ โล , หัวหนาพระสอนศีลธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตําบลแมกลอง อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม, ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๘๒พระมหาปราโมทย ปโมทิโต, ป.ธ.๙ รองเจาคณะจังหวัดราชบุรี กรรมการ โครงการพระสอนศีลธรรม
ฯ วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม ตําบลแพงพวย อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙.



๑๖๑

วัดผลและประเมินผลจากแฟมสะสมงาน มีการติดตามประเมินผลความรู ในการบูรณาการหลักพุทธ
ธรรมของพระสอนศีลธรรมเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคม มีการติดตามประเมินผลความพึงพอใจ
ของโครงการพระสอนศีลธรรม โดยใหครูพ่ีเลี้ยงหรือแกนนําประจําอําเภอไดติดตามประเมินผลความ
พึงพอใจและแนะนํา เพ่ือเพ่ิมทักษะและการสอนใหมีประสิทธิภาพ โครงการพระสอนศีลธรรม
ตองประสานกับครู พี่ เลี้ยงในเรื่องของการติดตามประเมินผล เพ่ือไดทราบจุดออน จุดแข็งในการ
เรียนการสอนของนักเรียนแตละคน เพ่ือนําผลเหลานั้นมาปรับปรุงใหเกิดประโยชนแกตัวนักเรียน
เอง๘๓ โครงการพระสอนศีลธรรมตองดําเนินการสอนอยางจริงจังและจริงใจ และเสียสละในการสอน
เพ่ือเปนแรงจูงใจใหผูบริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนมองเห็นถึงคุณคาและพรอมท่ีจะเปดโอกาส
ใหพระสอนศีลธรรมไดนําผลการติดตามประเมินผลมาเปนแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียน
การสอนใหสอดคลองกับเหตุการณและเกิดประโยชนตอการศึกษา บันทึกผลการติดตามประเมินผล
ท้ังพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนท้ังในเวลาเรียนและเวลาประเมินผลจริง ๆ เพ่ือนําขอมูลเหลานั้น
มาเสนอตอผูบริหารสถานศึกษา นําไปสูการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนในอนาคตในแตละ
ภาคเรียนหรือปการศึกษา๘๔

การวางแผนการติดตามประเมินผลพบวา โครงการพระสอนศีลธรรมควรรวมกับ
สถานศึกษาประเมินผล และทบทวนแผนปฏิบัติการ เพ่ือปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแกผูเรียน
ตอไป๘๕โครงการควรมีกระบวนการตรวจสอบประเมินผลการบริหารจัดการพระสอนศีลธรรมอยาง
ตอเนื่องเปนระบบท่ีชัดเจนไมคลุมเครือสามารถตรวจสอบได โปรงใสตอสาธารณชนได๘๖ ใหนําการ
วัดผลและประเมินผลมาเปนแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
เหตุการณและเกิดประโยชนตอการศึกษา๘๗ โครงการพระสอนศีลธรรมตองจัดให มีการวัด
และประเมินผลดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน โดยเปนการประเมินเชิงวินิจฉัย๘๘ จัดทํา
เอกสารหรือคูมือเก่ียวกับวิธีการประเมินผลจากแฟมสะสมงานใหแกพระสอนศีลธรรมโรงเรียน

๘๓สัมภาษณ นายกิตติชัย วงษปาน, ผู อํานวยการโรงเรียนวัดหวยไผ  ตําบลนํ้าพุ อําเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี, ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๘๔สัมภาษณ พระครูสมุหเสถียร สิริธโร, พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดสามขุม ตําบลชัยเกษม
อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ, ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๘๕สัมภาษณพระมหาเกรียงศักดิ์ ภูริวฑฺฒโก,ป.ธ.๙ กรรมการและผูชวยเลขานุการ โครงการพระสอน
ศีลธรรมฯวัดหลวงพอสดธรรมกายาราม ตําบลแพงพวย อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๘๖สัมภาษณ พระครูสมุหประดิษฐ ปฺญาวฑฺฒโก, พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดหนองแชเสา
ตําบลนํ้าพุ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๘๗สัมภาษณ นายพิษณุ โชติสิริคุณานุวัฒน , ผู อํานวยการโรงเรียนวัดเขาวัง (แสงชวง สุวนิช)
ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๘๘สัมภาษณ นายกิตติชัย วงษปาน, ผู อํานวยการโรงเรียนวัดหวยไผ  ตําบลนํ้าพุ อําเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี, ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙.



๑๖๒

เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน๘๙ ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบจัดอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
วัดผลแกพระสอนศีลธรรม๙๐โครงการพระสอนศีลธรรมวางแผนในการจัดการเรียนการสอนตองมีการ
วัดและประเมินผลทําใหผูสอนและผูเรียนทราบขอบกพรองของตนเอง ผูสอนก็ทราบวาผลการสอน
ของตนเองเปนอยางไร ผูเรียนก็ทราบวาตนเองมีความรู ความเขาใจเพียงใด ซึ่งจะเปนขอมูลในการ
ปรับปรุง พัฒนาท้ังผูสอนและผูเรียน๙๑ ตองมีการวางแผนตรวจสอบผลของการปฏิบัติงานของ
พระสอนศีลธรรมท่ีไดปฏิบัติไปแลววาไดผลดีเพียงใด เพ่ือเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคท่ีตั้งเอาไวกอน
ลงมือปฏิบัติหรือเปรียบเทียบกับแนวนโยบาย หรือแผนงานท่ีกําหนดเอาไว๙๒

ปญหาอุปสรรคของการติดตามประเมินผลพบวา ไมสามารถรายงานสถิติผูเขารวม
กิจกรรมไดตามความเปนจริง และผลลัพธท่ีไดจากการเขารวมกิจกรรมของนักเรียนแตละคนได
พระสอนศีลธรรมสวนมากขาดระบบการจัดทําทะเบียนผูเขารวมกิจกรรมหรือทะเบียนผูเรียนท่ี
มีประสิทธิภาพ พระสอนศีลธรรมไมใชวิธีการติดตามประเมินผลที่หลากหลายเพื่อใหสอดคลอง
กับกิจกรรมและหลักสูตรของโครงการพระสอนศีลธรรม๙๓ โครงการยังขาดกระบวนการตรวจสอบ
ประเมินผลในการบริหารจัดการพระสอนศีลธรรมอยางตอเนื่องและเปนระบบขาดความชัดเจน
พระสอนศีลธรรมสวนมากขาดความรูและทักษะการสรางเครื่องมือวัดผลท่ีสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรู โครงการพระสอนศีลธรรม พระสอนศีลธรรมไมนําผลการติดตามประเมินผลมาใช เ พื่อ
ปรับปรุงการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน๙๔ สถานศึกษาขาดการสงเสริมใหพระสอนศีลธรรม
นําผลการติดตามประเมินผลมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน โครงการพระสอนศีลธรรม ตอง
สรางความตระหนักใหผูบริหารสถานศึกษาและพระสอนศีลธรรมเขาไปปฏิบัติงานไดเปดโอกาสให
พระสอนศีลธรรมไดนําผลการติดตามประเมินผลมาใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนาเด็กใหเปน
รูปธรรมมากข้ึนและตอเนื่อง๙๕ไมนําการวัดผลและประเมินผลมาเปนแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรม
การเรียนการสอนใหสอดคลองกับเหตุการณและเกิดประโยชนตอการศึกษา พระสอนศีลธรรมไมมีการ

๘๙สัมภาษณ พระครูสมุหเสถียร สิริธโร, พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดสามขุม ตําบลชัยเกษม
อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ, ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๙๐สัมภาษณ พระปลัดไพบูลย  ญาณวิปุ โล, หัวหนาพระสอนศีลธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตําบลแมกลอง อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม, ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๙๑สัมภาษณ พระวินัย นนฺทวณฺโณ, พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดแกวเจริญ ตําบลเหมืองใหม
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม, ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๙๒สัมภาษณ  พระวริทย  รตนปฺโญ, พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดชองลมวรรณาราม
ตําบลวัดประดู อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม, ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๙๓สัมภาษณ พระมหาประสาน โชติ โก , หัวหนาพระสอนศีลธรรมจังหวัดราชบุรี วัดเขาวัง
(พระอารามหลวง) ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙.

๙๔สัมภาษณ นางสาวกาญจนา เจิดสกุล, รักษาการผูอํานวยการโรงเรียนบานชัฏเจริญ ตําบลนํ้าพุ
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๙๕สัมภาษณ พระครูสมุหประดิษฐ ปฺญาวฑฺฒโก, พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดหนองแชเสา
ตําบลนํ้าพุ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙.



๑๖๓

วัดและประเมินผลดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ขาดเอกสารหรือคูมือเก่ียวกับวิธีการ
ป ร ะ เ ม ิน ผ ล จ า ก แ ฟม สะสมงานใหแกพระสอนศีลธรรมโรงเรียน เพ่ือเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน๙๖ พระสอนศีลธรรมสวนมาก ไมมีการตรวจสอบผลของการปฏิบัติงานของตนเองท่ีได
ปฏิบัติไปแลววาไดผลดีเพียงใด เพ่ือเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคท่ีตั้งเอาไวกอนลงมือปฏิบัติหรือ
เปรียบเทียบกับแนวนโยบาย หรือแผนงานท่ีกําหนดเอาไว พระสอนศีลธรรมทําแบบประเมินกิจกรรม
สวนใหญจัดท่ีสถานศึกษาเปนหลัก๙๗

การปรับปรุงแกไขพัฒนาการติดตามประเมินผลโครงการพบวา โครงการตองมีการ
ฝกอบรมจัดทําเอกสารหรือคูมือเก่ียวกับวิธีการประเมินผลใหแกพระสอนศีลธรรมโรงเรียน เพ่ือ
เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ใหพระสอนศีลธรรมใชวิธีการท่ีหลากหลายเนนการปฏิบัติใหสอดคลอง
และเหมาะสมกับสาระการเรียนรู กระบวนการเรียนรูสามารถดําเนินการอยางตอเนื่อง ควบคูไปใน
กิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน๙๘ ตองมีการติดตามประเมินผลการทําหนาท่ีของพระสอนศีลธรรม ให
ตรงตอเวลาและใหพระสอนศีลธรรมประเมินความรูนักเรียน พฤติกรรมการเรียน  การรวมกิจกรรม
และผลงานจากโครงงานหรือแฟมสะสมงาน โดยอาศัยความรวมมือจากตัวผูเรียน ครูในโรงเรียน
พระสอนศีลธรรมและพอแมผูปกครองจําเปนตองมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย๙๙ โครงการ
พระสอนศีลธรรมตองมีการสงเสริมพระสอนศีลธรรมใหมีความรูความเขาใจในวิธีการติดตาม
ประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง รวมกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบ โดยจัดอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการติดตามประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงใหแกพระสอนศีลธรรม และจัดทําเอกสารหรือคูมือ
เก่ียวกับวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงใหแกพระสอนศีลธรรมโรงเรียน เพ่ือ
เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน๑๐๐ สรางเครือขายและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือใหพระสอนศีลธรรม
ไดลงมือปฏิบัติจริง สอบคัดเลือกพระสอนศีลธรรมท่ีมีความรูในเรื่องการติดตามประเมินผลเพ่ือเปน
พ่ีเลี้ยงชวยเหลือในแตละจังหวัดหรือแตละอําเภอ ใหฝกอบรมพระสอนศีลธรรมและศึกษาหาวิธีการ
ติดตามประเมินผลเพ่ิมเติมจากแหลงความรูท่ีใกลเคียง เชน หองสมุดอินเตอรเน็ต๑๐๑ โครงการ
พระสอนศีลธรรมตองจัดทําเอกสารหรือคูมือเก่ียวกับการติดตามประเมินผลท่ีหลากหลายเพ่ือให

๙๖สัมภาษณ นายรวม สีสม, ผู อํานวยการโรงเรียนวัดเขาถํ้ากุญชร ตําบลนํ้าพุ อําเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี, ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๙๗สัมภาษณ นายกิตติชัย วงษปาน, ผู อํานวยการโรงเรียนวัดหวยไผ  ตําบลนํ้าพุ อําเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี, ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๙๘สัมภาษณ ดร.สุรพล ดนตรีสวัสส, ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๙๙สัมภาษณ พระครูปยธนาทร, เจาคณะจังหวัดราชบุรี(ธ) รองประธาน โครงการพระสอน  ศีลธรรม
ฯลฯ วัดอมรินทราราม ตําบลโคกหมอ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙.

๑๐๐สัมภาษณ นายรวม สีสม, ผู อํานวยการโรงเรียนวัดเขาถํ้ากุญชร ตําบลนํ้าพุ อําเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี, ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๑๐๑สัมภาษณ  พระวริทย  รตนปฺโญ, พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดชองลมวรรณาราม
ตําบลวัดประดู อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม, ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙.



๑๖๔

สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู  ซึ่งจะเปนแนวทางใหพระสอนศีลธรรมนํามาปรับใชใหเหมาะกับ
สภาพของแตละโรงเรียน๑๐๒ ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบประสานงานกับครูพ่ีเลี้ยงของแตละโรงเรียน
ท่ีพระสอนศีลธรรมไดเขาไปปฏิบัติงาน  เพ่ือจะไดติดตามและแนะนําเ พ่ิมเติมในการติดตาม
ประเมินผลท่ีหลากหลายเพ่ือใหสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรูของแตละแหงไดอยางเหมาะสม๑๐๓

ใหมีการบันทึกจํานวนผูเขารวมกิจกรรมทุกครั้ง มีการบันทึกเนื้อหาสาระในการสอนหรือการอบรมใน
แตละครั้ง และสามารถสรุปผลการประเมินไดในหลากหลายรูปแบบ และเท่ียงตรง๑๐๔เชิญผูเชี่ยวชาญ
หรือวิทยากรมาใหคําแนะนําในดานทักษะเพ่ือสรางความรูความเขาใจใหพระสอนศีลธรรมในดานการ
สรางเครื่องมือวัดผล และประเมินผลท่ีสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู๑๐๕ตองมีนโยบายใหครู
พ่ีเลี้ยงของแตละโรง เรียนประสานงานกับพระสอน ศีลธรรมในการประเมินผล เพ่ือนําขอมูล
เหลานั้นมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน มีการแขงขันผลงานท่ีโดดเดนท่ีพระสอนศีลธรรมไดจัด
ข้ึนของแตละเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือสรางแรงจูงใจใหพระสอนศีลธรรมรูปอ่ืน ๆ ไดเห็นแนวทาง
และวิธีปฏิบัติ๑๐๖ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ตองมีการติดตามประเมินผล ดาน
คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน โดยเปนการประเมินเชิงวินิจฉัย เพ่ือการปรับปรุงพัฒนา
และการสงตอ ท้ังนี้ ตองประสานสัมพันธกับผูเรียน ผูบริหารโรงเรียน  ผูปกครอง และผูเก่ียวของ
รวมกันประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคเปนรายป หรือรายภาคการศึกษา๑๐๗

สรุปไดวา สภาพท่ัวไป ดานการติดตามประเมินผลพบวา
๑)วิธีการประเมินพบวา
ศูนยอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕

ไดจัดมีโครงการนิเทศ ติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
จัดใหมีการสอบวัดผลการเรียนรูของผูเรียนเพ่ือใหเกิดมาตรฐานการศึกษาและแนะนํา เพ่ือเพ่ิมทักษะ
การประเมินผลจากแฟมสะสมงานใหแกพระสอนศีลธรรม มีการ เชิญวิทยากรหรือผูเชี่ยวชาญมา
ใหคําแนะนําในดานทักษะเพ่ือสรางความรูความเขาใจใหพระสอนศีลธรรมในดานการวัดผล
และประเมินผลจากแฟมสะสมงาน มีการติดตามประเมินผลความรู ในการบูรณาการหลักพุทธธรรม

๑๐๒สัมภาษณ นายรวม สีสม, ผู อํานวยการโรงเรียนวัดเขาถํ้ากุญชร ตําบลนํ้าพุ อําเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี, ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๑๐๓สัมภาษณ นายพิษณุ โชติสิริคุณานุวัฒน, ผู อํานวยการโรงเรียนวัดเขาวัง (แสงชวง สุวนิช)
ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๑๐๔สัมภาษณ นางสาวกาญจนา เจิดสกุล, รักษาการผูอํานวยการโรงเรียนบานชัฏเจริญ ตําบลนํ้าพุ
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๑๐๕สัมภาษณ พระมหาสายัญ กตปฺุ โญ , ป.ธ.๗ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดเขา วัง
(พระอารามหลวง) ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙.

๑๐๖สัมภาษณ นายสุทธิรักษ หนูฉง, ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี กรรมการ
โครงการพระสอนศีลธรรม ฯลฯ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๑๐๗สัมภาษณ นางอภิรดี กลกิจ, รองผู อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ (เทศบาลสงเคราะห )
ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙.



๑๖๕

ของพระสอนศีลธรรมเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคม มีการติดตามประเมินผลความพึงพอใจของ
โครงการพระสอนศีลธรรม โดยใหครูพ่ีเลี้ยงหรือแกนนําประจําอําเภอไดติดตามประเมินผลความพึง
พอใจและแนะนํา เพ่ือเพ่ิมทักษะและการสอนใหมีประสิทธิภาพ โครงการพระสอนศีลธรรม
ตองประสานกับครู พี่ เลี้ยงในเรื่องของการติดตามประเมินผล เพ่ือไดทราบจุดออน จุดแข็งในการ
เรียนการสอนของนักเรียนแตละคน เพ่ือนําผลเหลานั้นมาปรับปรุงใหเกิดประโยชนแกตัวนักเรียน

๒)การวางแผนการติดตามประเมินผลพบวา
โครงการพระสอนศีลธรรมควรรวมกับสถานศึกษาประเมินผล และทบทวนแผนปฏิบัติ

การ เพ่ือปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โครงการควรมีกระบวนการตรวจสอบประเมินผลการ
บริหารจัดการพระสอนศีลธรรมอยางตอเนื่องเปนระบบท่ีชัดเจนไมคลุมเครือสามารถตรวจสอบ
ได โปรงใสตอสาธารณชนได โครงการพระสอนศีลธรรมตองจัดใหมีการวัดและประเมินผล
ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน โดยเปนการประเมินเชิงวินิจฉัย จัดทําเอกสารหรือคูมือ
เก่ียวกับวิธีการประเมินผลจากแฟมสะสมงานใหแกพระสอนศีลธรรมโรงเรียน เพ่ือเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงาน จัดอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการวัดผลแกพระสอนศีลธรรม ตองมีการวางแผน
ตรวจสอบผลของการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมท่ีไดปฏิบัติไปแลววาไดผลดีเพียงใด เพ่ือ
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงคท่ีตั้งเอาไวกอนลงมือปฏิบัติหรือเปรียบเทียบกับแนวนโยบาย หรือ
แผนงานท่ีกําหนดเอาไว

๓)ปญหาอุปสรรคของการติดตามประเมินผลพบวา
ไมสามารถรายงานสถิติผูเขารวมกิจกรรมไดตามความเปนจริง และผลลัพธท่ีไดจากการ

เขารวมกิจกรรมของนักเรียนแตละคนได พระสอนศีลธรรมสวนมากขาดระบบการจัดทําทะเบียน
ผูเขารวมกิจกรรมหรือทะเบียนผูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ พระสอนศีลธรรมไมใชวิธีการติดตาม
ประ เมินผล ที่หลากหลาย เ พื่อ ใหสอดคลองกับกิจกรรมและหลักสูตรของโครงการพระสอน
ศีลธรรม โครงการยังขาดกระบวนการตรวจสอบ ประเมินผลในการบริหารจัดการพระสอนศีลธรรม
อยางตอเนื่องและเปนระบบขาดความชัดเจน พระสอนศีลธรรมไมนําผลการติดตามประเมินผลมา
ใช เ พื่อ ป รับป รุง ก า ร จัด กิจกรรมการเรียนการสอน สถานศึกษาขาดการสงเสริมใหพระสอน
ศีลธรรมนําผลการติดตามประเมินผลมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน ไมนําการวัดผล
และประเมินผลมาเปนแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับเหตุการณ
และเกิดประโยชนตอการศึกษา พระสอนศีลธรรมสวนมาก ไมมีการตรวจสอบผลของการปฏิบัติงาน
ของตนเองท่ีไดปฏิบัติไปแลววาไดผลดีเพียงใด เพ่ือเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคท่ีตั้งเอาไวกอนลงมือ
ปฏิบัติหรือเปรียบเทียบกับแนวนโยบาย หรือแผนงานท่ีกําหนดเอาไว พระสอนศีลธรรมทําแบบ
ประเมินกิจกรรมสวนใหญจัดท่ีสถานศึกษาเปนหลัก

๔)การปรับปรุงแกไขพัฒนาการติดตามประเมินผลโครงการพบวา
โครงการตองมีการฝกอบรมจัดทําเอกสารหรือคูมือเก่ียวกับวิธีการประเมินผลใหแก

พระสอนศีลธรรมโรงเรียน ตองมีการติดตามประเมินผลการทําหนาท่ีของพระสอนศีลธรรม ใหตรงตอ
เวลาและใหพระสอนศีลธรรมประเมินความรูนักเรียน พฤติกรรมการเรียน  การรวมกิจกรรม
และผลงานจากโครงงานหรือแฟมสะสมงาน โครงการพระสอนศีลธรรมตองมีการสงเสริมพระสอน



๑๖๖

ศีลธรรมใหมีความรูความเขาใจในวิธีการติดตามประเมินผลการ เรียนรูตามสภาพจริง รวมกับ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ โดยจัดอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการเรียนรูตามสภาพ
จริงใหแกพระสอนศีลธรรม และจัดทําเอกสารหรือคูมือเก่ียวกับวิธีการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรูตามสภาพจริงใหแกพระสอนศีลธรรมโรงเรียน เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน สราง
เครือขายและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือใหพระสอนศีลธรรมไดลงมือปฏิบัติจริง สอบคัดเลือก
พระสอนศีลธรรมท่ีมีความรูในเรื่องการติดตามประเมินผลเพ่ือเปนพ่ีเลี้ยงชวยเหลือในแตละจังหวัด
หรือแตละอําเภอ ใหฝกอบรมพระสอนศีลธรรมและศึกษาหาวิธีการติดตามประเมินผลเพ่ิมเติมจาก
แหลงความรูท่ีใกลเคียง เชน หองสมุดอินเตอรเน็ต โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ตองมีการ
ติดตามประเมินผล ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน โดยเปนการประเมินเชิงวินิจฉัย เพ่ือ
การปรับปรุงพัฒนาและการสงตอ ท้ังนี้ ตองประสานสัมพันธกับผูเรียน ผูบริหารโรงเรียน  ผูปกครอง
และผูเก่ียวของรวมกันประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคเปนรายป หรือรายภาคการศึกษา

๔.๒ ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕

๑) ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอความสําเร็จ ในการบริหารจัดการโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕

ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จมีดังนี้๑๐๘

๑.การบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน การวางแผนท่ีดีตอง
มีการจัดทําแผนงานของโครงการไวลวงหนา เพ่ือใหบรรลุผลของวตัถุประสงคของโครงการ

๒. การบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน การสื่อสารท่ีเหมาะสม
ตองมีการสื่อสารชัดเจน ตรงไปตรงมาอยางถูกตอง

๓. การบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน การมีสวนรวม ทุกฝาย
ตองรวมมือกันทํางานและรับผิดชอบตอการบริหารงาน

๔.การบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน การมีระบบวัด
ประสิทธิภาพท่ีดีโดยมีตัวมาตรฐานชี้วัดการเมินผลท่ีชัดเจน เพ่ือใชในการตรวจสอบผลสําเร็จของการ
บริหารจัดการของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆ ภาค ๑๕

๕.การบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ใชทรัพยากรของการ
บริหาร ไดแก  คน (Man) เงิน (Money)วัสดุ (Materials) และการจัดการ (Management)
อยางเหมาะสม และเปนไปในทางสรางสรรค

การบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มีการวางแผน การกําหนด
โครงการอยางกวางๆ วามีอะไร ท่ีจะตองปฏิบัติตามลําดับ วางแนววิธีปฏิบัติพรอมดวยวัตถุประสงคของ

๑๐๘สัมภาษณ พระปลัดไพบูลย ญาณวิปุโล, หัวหนาพระสอนศีลธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตําบลแมกลอง อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม, ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙.



๑๖๗

การปฏิบัติงานนั้นกอนลงมือปฏิบัติการ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ควรมีการวางแผนการดําเนินงาน ดังนี้๑๐๙

๑. การบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน กอนการวางนโยบาย
และการดําเนินงาน ควรสํารวจดวยการลงพ้ืนท่ีจริง ท่ีเปนสภาพปญหาอันเก่ียวกับประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ เพ่ือทราบ
ปญหาท่ีแทจริงและเปนขอมูลเบื้องตนในการกําหนดการวางแผนงาน การบริหารจัดการโครงการ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เม่ือทราบปญหาท่ีแทจริงแลว นําปญหาเหลานั้นมารวบรวม
และแยกแยะขอมูลเพ่ือจัดกลุมปญหาท่ีลักษณะเดียวกันไวรวมกันงายตอการวางนโยบายแกไขตอไป
ซึ่งอาจแยกไดเปน ปญหาดานหลักสูตรการเรียนการสอน ปญหาดานผูสอน ปญหาดานกิจกรรมการ
เรียนการสอน ปญหาดานปจจัยท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน และปญหาดานการประเมินผล เปนตน
การบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ตองกําหนดโครงสรางในภาพรวมอยางกวาง
วาตองทําสิ่งใดเปนอันดับแรกและตอๆ ไปตามความสําคัญและความจําเปนเรงดวน

๒. การบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในการวางแผนการ
ดําเนินนโยบายท่ีดีแตละเรื่อง ตองกําหนดวัตถุประสงคเปนกรอบในการดําเนินงานใหชัดเจน ซึ่ง
วัตถุประสงคของประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขต
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ คือ ใหนักเรียนสามารถสอบไดในชั้นตางๆ เพ่ือเปนการสืบทอด
พระศาสนาตอไปและสําหรับสถานศึกษาก็มีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางดานการเรียนการ
สอนท่ีไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใชทรัพยากรใหคุมคามากท่ีสุด

๓. การบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ตองการศึกษาขอมูลใน
ปจจุบันและคาดการณในอนาคตแลววางเปาหมาย และแนวทางปฏิบัติไวลวงหนา เพ่ือเตรียมตัวเผชิญ
กับปญหาลวงหนาท้ังท่ีคาดเดาไดและคาดเดาไมได คือ ปญหาท่ีคาดเดาได เชน จํานวนนักเรียนท่ี
นอยลง ลดจํานวนลงอยางตอเนื่อง สวนปญหาท่ีคาดเดาไมได เชน หากกรณีสํานักเรียนประสบกับภัย
ธรรมชาติ เปนตนวา น้ําทวมสํานักเรียนจนไมอาจทําการเรียนการสอนได ควรมีการวางแผนรับมือ
หรือแผนสํารองสําหรับรับมือตอสถานการณดังกลาวดวย การบริหารจัดการโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน การวางแผนเพ่ือสืบทอดโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครอง
คณะสงฆภาค ๑๕ จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีพุทธศาสนิกชนตองดํารงรักษาไวใหคงอยูคูกับพระพุทธศาสนา
อนึ่งการท่ีจะคงไวนั้น ตองอาศัยการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของการศึกษาเปนสวนสําคัญ

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขต
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ตองดําเนินงานตามความคิดท้ัง ๔ ดาน ดังนี้๑๑๐

๑๐๙พระมหาปราโมทย ปโมทิโต, ป.ธ.๙ รองเจาคณะจังหวัดราชบุรี กรรมการ โครงการพระสอน
ศีลธรรมฯ วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม ตําบลแพงพวย อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๑๑๐สัมภาษณ พระครูปยธนาทร, เจาคณะจังหวัดราชบุรี(ธ) รองประธานโครงการพระสอนศีลธรรมฯ
วัดอมรินทราราม ตําบลโคกหมอ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙.



๑๖๘

๑. ดานพระสอนศีลธรรมผูสอน ซึ่งเปนปจจัยหลักของการเรียนการสอน หาก
ครูผูสอนมีความรูความสามารถดี ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย ยอมทําใหการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพ

๒. ดานวิธีการสอน พระสอนศีลธรรมผูสอนท่ีมีความชํานาญมีประสบการณดี ยอม
สามารถนําเทคนิค วิธีการสอนรูปแบบตางๆ มาใชใหเหมาะสมแกผูเรียน ซึ่งจะเปนการชวยพัฒนาการ
เรียนรู เขาใจหลักการ วิธีการไดเปนอยางดียิ่งข้ึน

๓. ดานสื่ออุปกรณการเรียนการสอน สื่อนับวาเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะชวยใหการ
เรียนการสอนพระสอนศีลธรรมมีประสิทธิภาพอยางสูงสุด ท้ังหนังสือเรียนตามหลักสูตรของแตละ
ชั้น หลักสูตรเสริมความรูหรือสื่อดานเทคโนโลยีตางๆ

๔. ดานการวัดผลประเมินผล จัดเปนกระบวนการท่ีสําคัญอันจะทําใหรูพระสอน
ศีลธรรมวาผูเรียนมีความรูความเขาใจในเรื่องท่ีเรียนนั้นมากนอยแคไหน จุดไหนควรแกไขปรับปรุง จุด
ไหนควรเพ่ิมเติมเสริมใหสมบูรณยิ่งข้ึน

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครอง
คณะสงฆภาค ๑๕ ตองมองการและการควบคุมดูแลพระสอนศีลธรรม อุปกรณการสอนและปจจัย
หลายดานประกอบกัน เชน พระสอนศีลธรรม ตองพรอมไมวาจะอยูในสถานการณอยางไร จะ
มีนักเรียนมาก หรือนักเรียนนอย เปนหนาท่ีของพระสอนศีลธรรม จะตองดําเนินการตอไปโดยไมติด
ไมขัดของในเรื่องการสอน ผูบริหารจะตองทําใหพระสอนศีลธรรมดี นักเรียนดี เกิดความม่ันใจใน
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน๑๑๑

การบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆ
ภาค ๑๕ ไดรับงบประมาณจากภาครัฐประจําทุกป จํานวนงบประมาณตอป ๑๘,๙๕๓,๙๖๐ บาท
จัดเปนนิตยภัตถวายแกพระสอนศีลธรรม ๑๘,๓๐๒,๕๐๐ บาท จายคาตอบแทนเจาหนาท่ี
๓๔๘,๐๐๐ บาท เปนคาใชสอย ๓๐๓,๔๖๐ บาท ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสถานศึกษา
และชุมชน มีการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณเปนไปอยางเหมาะสม มีการบริหารงบประมาณในสรางประโยชน
ตอสังคมเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ และใชงบประมาณในการสรางคุณคาใหเกิดข้ึนตอพระศาสนาเปน
อยางมาก๑๑๒

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ตองยึดหลัก
บริหารจัดการท่ีวา ทุกคนมีสวนรวมและมีสวนสําคัญในการจัดการการศึกษา ท้ังฝายคณะผูบริหาร
และฝายผูเรียนจะตองรวมกันพัฒนาศักยภาพตามขีดความสามารถ ตองรวมแรง และรวมใจกัน
รับผิดชอบในบทบาทหนาท่ีตัวเองรับผิดชอบ เม่ือถึงวาระการประชุมตามเกณฑท่ีวางไว ทุกฝาย

๑๑๑สัมภาษณ  พระมหาสายัญ กตปฺุ โญ, ป.ธ.๗ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดเขาวัง
(พระอารามหลวง) ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙.

๑๑๒สัมภาษณ พระมหาประสาน โชติโก, ป.ธ.๓ หัวหนาพระสอนศีลธรรมจังหวัดราชบุรี วัดเขาวัง
(พระอารามหลวง) ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙.



๑๖๙

จะตองมาประชุมรวมกันเพ่ือใหรูขอบกพรอง วางแผนแกไข มีผลการทํางานท่ีมีคุณภาพเหมาะสม
กับงบประมาณและพัฒนาใหเจริญกาวหนาอยางมีประสิทธิภาพ๑๑๓

การมีสวนรวมจากหนวยงานภาครัฐท่ีดี มีการบริหารงบประมาณท่ีดี คือ การบริหาร
จัดการงบประมาณโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ใหครอบคลุม มีการจัดซื้อจัดจางอยาง
เหมาะสม มีการแบงออกเปนหนวยงานยอยๆ กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงาน การ
จัดสรรคนเขาทํางานในตําแหนงงานตางๆ ดังนี้๑๑๔

๑. โครงสรางของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆ
ภาค ๑๕ นั้นควรจัดวางโครงสรางออกเปนหนวยงานท่ีแนนอน โดยกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของ
แตละหนวยงานใหชัดเจน ซึ่งโดยท่ัวไปแลวโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะ
สงฆภาค ๑๕ สามารถแบงออกเปนหนวยงานหลักได คือ หนวยงานท่ีทําหนาท่ีฝายบริหารหนวยงาน
ท่ีทําหนาท่ีฝายวิชาการ หนวยงานท่ีทําหนาท่ีฝายปกครอง หนวยงานท่ีทําหนาท่ีฝายธุรการหนวยงาน
ท่ีทําหนาท่ีฝายติดตามและประเมินผล

๒. หนาท่ีของบุคลากรในโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน นั้นตองชัดเจน
แนนอน ตามพันธะกิจของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ท่ีตั้งไว

๓. การบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน บุคลากรท่ีปฏิบัติงานใน
หนวยงานตางๆ ตองมีความรูความสามารถเชี่ยวชาญ ในแขนงสาขาวิชานั้นๆ ซึ่งอาจมีแนวการ
คัดเลือกบุคคลโดยสังเขป ดังนี้

บุคลากรฝายบริหาร ตองมีความรูความสามารถในเชิงบริหารจัดการโครงการ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เขาใจท่ีมาท่ีไปของการเรียนธรรมทุกชั้น

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ตองมีความรูความสามารถเขาใจตลอดถึงพระธรรม
วินัย ท่ีสําคัญตองเขาใจวุฒิภาวะของนักเรียนท่ีเปนเด็กโตหรือเด็กเล็กท่ีตางกันท้ังคุณวุฒิ และวัยวุฒิ

บุคลากรโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ตองมีความรูความสามารถเขาใจ
การจัดการดานงบประมาณในเชิงเอกสารบัญชีและกิจการงานท่ัวไป

บุคลากรโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ฝายติดตามและประเมินผล ตอง
มีความรูความสามารถในงานวิชาการดานการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลองคในดานตางๆ
ท่ีสําคัญตองเปนคนท่ีซื่อสัตยสุจริต เพราะงานตรวจสอบเปนงานท่ีตองอาศัยบุคลากรท่ีแนวแน หนัก
แนน และเปนธรรม

การบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในแตละหนวยงานตองมีการ
ติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง เพ่ือรูถึงจุดออน และจุดแข็งของหนวยงานนั้น จึงจะสามารถแกไข
ในจุดท่ีออนไดอยางถาวร การบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนตองมีโครงสราง

๑๑๓สัมภาษณ นางสาวกาญจนา เจิดสกุล, รักษาการผูอํานวยการโรงเรียนบานชัฏเจริญ ตําบลนํ้าพุ
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๑๑๔สัมภาษณ ดร.สุรพล ดนตรีสวัสส , ผู อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  ตําบลหนาเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙.



๑๗๐

หรือสายการบังคับบัญชาท่ีตองข้ึนตรง ท้ังในกรณีปกติและกรณีจําเปนเรงดวน เพ่ือการจัดการงาน
อยางทันทวงที มีการกําหนดเวลาในการใชจายงบประมาณอยางชัดเจน ทันตอเวลา มีความโปรงใส
ตรวจสอบได มีความรวดเร็วในการบริหารจัดการคาใชจายท่ัวไปอยางเปนระบบ การแบงงาน คือการ
แยกงานหรือรวมหนาท่ีการงานท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือใกลเคียงกันไวดวยกัน หรือแบงงานตาม
ลักษณะเฉพาะของงานแลวมอบงานนั้นๆ ใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีมีความสามารถหรือความถนัด
ในการทํางานนั้นๆ โดยตั้งเปนหนวยงานข้ึนมารับผิดชอบ หนวยงานยอยท่ีสําคัญของโครงการ ไดแก
หนวยงานหลัก หนวยงานท่ีปรึกษา และหนวยงานอนุกร การแบงหนวยงานเชนนี้ทําใหเห็นลักษณะ
ของงานเดนชัดข้ึน๑๑๕

การบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ตงอมีแผนพัฒนาในการ
คัดเลือกบุคคลากรท่ีมีคุณภาพใหมๆเขามาอยางชัดเจน ติดตามแผนงานในการใชคัดเลือกบุคลากร
มีแผนฝกอบรมประจําป เพ่ือพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม มีพระสอนศีลธรรมท่ีมีความรู
ความสามารถ มีการเปดรับสมัครพระสอนศีลธรรมใหมากข้ึน เปดหลักสูตรเฉพาะพระสอนศีลธรรม
ใหความสําคัญกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน อยางเปดใจกวางและรับฟงรวมแรงรวมใจ
ทํางาน เพ่ือมุงสูความสําเร็จรวมกัน รูจักการคิดเชิงระบบ มีทักษะการวิเคราะห มองเหตุผล
และมองเห็น คาดการณผลลัพธในอนาคตไดและสามารถสังเคราะหกระบวนการท่ีสามารถนําไป
สูความสําเร็จท่ีตองการได๑๑๖

การบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน คงจะไมผิดนักหากจะพูดวา
"การบริหารคน" นั่นเอง ตองมีการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนือง เพราะคนเปนผูกําหนดวิธีการหรือ
ระบบ การไดมาและการบริหาร การใชไปของทรัพยากรการบริหารจัดการใหเปนไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดและผลสําเร็จของงาน การท่ีจะบริการคน ซึ่งเปนสิ่งมีชีวิตท่ี
มีอารมณและการแสดงออกท่ีซับซอน ไมตรงไปตรงมาและมักมี "เปาหมายซอนเรนแหงตน อยูภาย
ในเสมอทําใหการบริหารยากและไมอาจกําหนดผลลัพธอยางตรงไปตรงมาได ผูบริหารโครงการ
ท่ีเขาใจจิตใจของพระสอนศีลธรรมและบุคลากรท่ีเก่ียวของหากสามารถวิเคราะหผลกระทบของ
เหตุการณตอจิตใจของคนได ก็จะสามารถคาดเดาพฤติกรรมแสดงออกของคนคนนั้นไดไมยาก
และสามารถท่ีจะสรางสถานการณรองรับไวลวงหนา เพ่ือปองกันผลเสียหายจากปฏิกิริยาตอบโต
ของคนได๑๑๗

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ตองสงเสริมใหมีบุคลากรเกงและดีเปนของคูกัน
แตบางครั้งไมไปดวยกัน "บุคลากรเกง" สรางไดตั้งแตเด็กจนกระท่ังแกเฒาโดยการเรียนรูทุมเท แต

๑๑๕สัมภาษณ พระครูวาทีวรวัฒน ,ดร. พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดมหาธาตุวรวิหาร
ตําบลคลองกระแซง อําเภอเมือง จังหวัดเพรชบุร,ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙.

๑๑๖สัมภาษณ พระครูสมุหประดิษฐ ปฺญาวฑฺฒโก, พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดหนองแชเสา
ตําบลนํ้าพุ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๑๑๗ สัมภาษณ พระครูสมุหเสถียร สิริธโร, พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดสามขุม ตําบลชัยเกษม
อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ, ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙.



๑๗๑

"บุคลากรดี" สรางไดยากกวา ตองมีการเรียนการสอนท่ีสงเสริมอัตลักษณวิถีพุทธ มีการพัฒนา
แผนการสอน และติดตามประเมินผลดานการจัดการเรียนการสอน มีการกําหนดเวลาการประเมินผล
ใหพระสอนศีลธรรมนําไปใชอยางมีระบบ รวดเร็ว มีการสอนเด็กๆใหตรงเวลา มีการสอบวัดผลการ
เรียนรูของผูเรียนเพ่ือใหเกิดมาตรฐานการศึกษา เพ่ือใหโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ไดสราง
บุคลากรท่ีมีคุณภาพ ผลิตบุคลากรท่ีดีออกสูสังคมไดเปนอยางดี๑๑๘

ตองมีการประเมินผลความพึงพอใจของโครงการพระสอนศีลธรรม พระสอนศีลธรรม
มีการสงรายงานผลการสอนตรงเวลา และมีศูนยอํานวยการท่ีติดตอสะดวก มีเจาหนาท่ีใหการบริการ
แกพระสอนศีลธรรมในการติดตอประสานงาน ซึ่งโครงการพระสอนศีลธรรม ในเขตภาค ๑๕ ก็
มีหัวหนาพระสอนศีลธรรมเปนผูประสานงานแตละจังหวัดอยูแลว จึงไดรับความสะดวกเปนอยางดี๑๑๙

ความสําเร็จของการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ตอง
มีผูบริหารท่ีดีจะตองสรางทีมงานได จะตองเปนผูท่ีทํางานใหสําเร็จ โดยเนนท้ังงาน เนนท้ังคน และใน
การสรางทีมงานท่ีดี โดยเฉพาะในภาค ๑๕ มีพระสอนศีลธรรม ในจังหวัดราชบุรี ๒๕๑ รูป พระสอน
ศีลธรรม จังหวัดเพชรบุรี ๑๖๔ รูป พระสอนศีลธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ๙๙ รูป  และพระสอน
ศีลธรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ ๑๘๐ รูป มีการสํารวจจากการสงรายงานแตละจังหวัด ท่ีไดกําหนด
สงรายงานการสอนภายในวันท่ี ๒๕ ของเดือน เพ่ือจะไดสํารวจความตองการพระสอนศีลธรรม
มีอะไรบาง จะไดมีการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณของแตละรูป โครงการพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน มีการบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาแกสังคม ไดเปนฐานหลักในการทํานุบํารุงรักษา
ศิลปวัฒนธรรมท่ีดีงามใหคูกับสังคมไทยเปนอยางมาก๑๒๐

การบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ดานการประเมินผล คือ
ผูบริหารมีการติดตามการปฏิบัติท่ีกําลังดําเนินไป เพ่ือใหทราบถึงการบริหารจัดการโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ นําผลท่ีประเมินมาไดมาถกเถียงและพิจารณา
กับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน การตัดสินใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการสรุปผล
เปนท้ังในรูปแบบท่ีจัดข้ึนอยางเปนทางการและไมเปนทางการ กลาวคือ ในวิธีท่ีไมเปนทางการนั้น
มักจะใชวิธีใหพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน นั้นๆ แสดงความคิดเห็นโดยท่ัวๆ ไปวาพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน ดีอยางไรในการทํางาน ซึ่งวิธีท่ีไมเปนทางการนี้มักจะมีปจจัยเรื่องเก่ียวกับทัศนคติ
และความใกลชิดในเรื่องสวนตัวตางๆ เขามาปะปนอยูดวยเสมอ ซึ่งมักจะทําใหพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน มีความลําเอียงท่ีจะเห็นคนใดคนหนึ่งดีกวาอีกคนหนึ่ง ดวยจุดออนดังกลาวโครงการสวนมาก
จึงตองมีการจัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเปนทางการข้ึน ซึ่งจะเปนระบบสําหรับท่ีจะใช

๑๑๘สัมภาษณ พระวินัย นนฺทวณฺโณ, พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดแกวเจริญ ตําบลเหมืองใหม
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม, ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๑๑๙สัมภาษณ พระวริทย รตนปฺโญ, พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดชองลมวรรณาราม
ตําบลวัดประดู อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม, ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๑๒๐สัมภาษณ นายสุทธิรักษ หนูฉง, ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี กรรมการ
โครงการพระสอนศีลธรรมฯ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙.



๑๗๒

เปนประจําตามปกติและมีระเบียบแบบแผนในวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานตางๆ ท้ังนี้เพ่ือชวยให
การประเมินผลดังกลาว สมเหตุผลและมีความยุติธรรมซึ่งจะมีผลตอขวัญของพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียนดวย๑๒๑

ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอความสําเร็จตอการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน คือขาดการวางแผนท่ีดีโดยการขาดความตระหนักตอการวางแผน การติดตาม และการ
ควบคุมโครงการท่ีเพียงพอ ความผิดพลาดในการการสื่อสารหรือชี้แจงการดําเนินงานในแตละข้ันตอน
ของโครงการ การบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนขาดการมีสวนรวมของผูเขารวม
ในโครงการ ทรัพยากรของการบริหารไมเพียงพอ เชนพระสอนศีลธรรมไมเพียงพอตอสถานศึกษา
งบประมาณไมเพียงพอตอการบริหารจัดการ เปนตน การบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน ตองมีความเชื่อม่ันในโครงการ หากไมเชื่อม่ันวาจะทําได เราไมมีวันท่ีจะทําไดแนนอน
ดังนั้นความเชื่อม่ันในตัวเองตองมาเปนอันดับหนึ่งกอนการลงมือทํา ถาเราไมเชื่อม่ันในตัวเองใครจะมา
เชื่อม่ันในตัวเรา ทัศนคติเชิงบวกจะชวยใหเราเชื่อม่ันในศักยภาพของเรามากข้ึน โดยเราตองบอก
ตัวเองอยูเสมอๆ วา “เราทําได!” แลวโครงการก็จะทําสําเร็จไดจริงๆ๑๒๒

การบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ตองมีความมุงม่ัน ทุมเท
ในแผนงานอยางตอเนื่อง มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการใหแกพระสอนศีลธรรม ติดตามประเมินผล
การบริหารงบประมาณใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคม จัดอบรมถวายความรู จัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ จัดทําเอกสารแนะนําวิธีการติดตามประเมินผล มีการฝกอบรมทุกป ฝกอบรมประจําป
เพ่ือพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมใหมีความพรอมในการปฏิบัติหนาท่ี๑๒๓

การบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน การสื่อสารความเขาใจกับผูอ่ืน
วิสัยทัศนและแผนงานของเรา ตองไดรับการยอมรับจากทีมงาน มิเชนนั้นเราก็ตองทํางานคนเดียวซึ่ง
ก็คงไมสําเร็จแนนอน ดังนั้นตองใหแนใจวาการสื่อสารของเราไปถึงทีมงานนั้นไดรับการตอบรับอยางดี
ทุกคนเขาใจในเรื่องท่ีเราสื่อสารอยางชัดเจน ดังนั้นการสื่อสารจึงตองมุงเนนท่ีผูฟงเปนสําคัญ ตองใช
ขอความและภาษาท่ีเหมาะกับเขา เปนหลัก มิใชพูดแบบเดิมกับทุกกลุมซึ่งจะไมไดผลแนนอน๑๒๔

การบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ไมมีการวางแผนงาน คือ ไมมีการ
กําหนดโครงการอยางกวางๆ วามีอะไรท่ีจะตองปฏิบัติตามลําดับ ไมวางแนววิธีปฏิบัติพรอมดวย
วัตถุประสงคของการปฏิบัติงานนั้นกอนลงมือปฏิบัติการ กอนการวางนโยบายและการดําเนินงาน

๑๒๑สัมภาษณ นายรวม สีสม, ผู อํานวยการโรงเรียนวัดเขาถํ้ากุญชร ตําบลนํ้าพุ อําเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี, ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๑๒๒สัมภาษณ นางอภิรดี กลกิจ, รองผู อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ (เทศบาลสงเคราะห )
ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๑๒๓สัมภาษณ นายพิษณุ โชติสิริคุณานุวัฒน, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเขาวัง (แสงชวง สุวนิช)
ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๑๒๔สัมภาษณ นายกิตติชัย วงษปาน, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหวยไผ  ตําบลนํ้าพุ อําเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี, ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙.



๑๗๓

ไมสํารวจดวยการลงพ้ืนท่ีจริงท่ีเปนสภาพปญหาอันเก่ียวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ เพ่ือทราบปญหาท่ีแทจริงและเปน
ขอมูลเบื้องตนในการกําหนดการวางแผนงานเม่ือทราบปญหาท่ีแทจริงแลว ไมนําปญหาเหลานั้นมา
รวบรวมและแยกแยะขอมูล เพ่ือจัดกลุมปญหาท่ีลักษณะเดียวกันไวรวมกันงายตอการวางนโยบาย
แกไขตอไป ซึ่งอาจแยกไดเปน ปญหาดานหลักสูตรการเรียนการสอน ปญหาดานผูสอน ปญหาดาน
กิจกรรมการเรียนการสอน ปญหาดานปจจัยท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน และปญหาดานการ
ประเมินผลเปนตน๑๒๕

ไมกําหนดโครงสรางวาตองทําสิ่งใดเปนอันดับแรก และตอๆ ไปตามความสําคัญ
และความจําเปนเรงดวนในการวางแผนการดําเนินนโยบายแตละเรื่อง ไมกําหนดวัตถุประสงค
เปนกรอบในการดําเนินงานใหชัดเจน ซึ่งวัตถุประสงคของประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ คือ ใหนักเรียนสามารถสอบไดในชั้น
ตางๆ และเปนคนดี เพ่ือเปนการสืบทอดพระศาสนาตอไปและสําหรับสถานศึกษาก็มีวัตถุประสงค
เพ่ือพัฒนาทางดานการเรียนการสอนท่ีไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใชทรัพยากร
ใหคุมคามากท่ีสุดไมศึกษาขอมูลในปจจุบันและคาดการณในอนาคตแลววางเปาหมายและแนวทาง
ปฏิบัติไวลวงหนา เพ่ือเตรียมตัวเผชิญกับปญหาลวงหนาท้ังท่ีคาดเดาไดและคาดเดาไมได คือ ปญหา
ท่ีคาดเดาได เชน จํานวนนักเรียนท่ีนอยลง ลดจํานวนลงอยางตอเนื่องและสวนปญหาท่ีคาดเดาไมได
ควรมีการวางแผนรับมือหรือแผนสํารองสําหรับรับมือตอสถานการณ ดังกลาวดวยเปนการวางแผน
เพ่ือสืบทอดโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ เพ่ือใหคงอยูคู
กับพระพุทธศาสนา๑๒๖

การบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ไมมีการจัดองคกรคือไมมีการ
จัดโครงสรางของหนวยงานหรือองคการออกเปนหนวยงานยอยๆ กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของหนวยงานการจัดสรรคนเขาทํางานในตําแหนงงาน โครงสรางของโครงการพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆ  ภาค ๑๕ นั้น ตองจัดวางโครงสรางออกเปนหนวยงานท่ีแนนอน
โดยกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละหนวยงานใหชัดเจน ซึ่งโดยท่ัวไปแลวโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ สามารถแบงออกเปนหนวยงานหลักได คือ
หนวยงานท่ีทําหนาท่ีฝายบริหาร หนวยงานท่ีทําหนาท่ีฝายวิชาการ หนวยงานท่ีทําหนาท่ีฝายปกครอง
หนวยงานท่ีทําหนาท่ีฝายธุรการ และหนวยงานท่ีทําหนาท่ีฝายติดตามและประเมินผล๑๒๗

๑๒๕สัมภาษณ พระครูวาทีวรวัฒน ,ดร. พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดมหาธาตุวรวิหาร
ตําบลคลองกระแซง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุร,ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙.

๑๒๖พระมหาปราโมทย ปโมทิโต, ป.ธ.๙ รองเจาคณะจังหวัดราชบุรี กรรมการ โครงการพระสอน
ศีลธรรมฯ วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม ตําบลแพงพวย อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๑๒๗สัมภาษณ พระครูปยธนาทร, เจาคณะจังหวัดราชบุรี(ธ) รองประธาน โครงการพระสอนศีลธรรมฯ
วัดอมรินทราราม ตําบลโคกหมอ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙.



๑๗๔

การบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน หนาท่ีของบุคลากรในหนวยงาน
นั้นไมชัดเจนแนนอน ตามพันธะกิจขององคกรท่ีตั้งไวบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในหนวยงานตางๆ ตอง
มีความรูความสามารถเชี่ยวชาญในแขนงสาขาวิชานั้นๆ ในแตละหนวยงานตองมีการติดตาม
ประเมินผลอยางตอเนื่องเพ่ือรูถึงจุดออน และจุดแข็งของหนวยงานนั้น จึงจะสามารถแกไขในจุด
ท่ีออนไดอยางถาวร แตละหนวยงานตองมีโครงสราง หรือสายการบังคับบัญชาท่ีตองข้ึนตรงท้ังในกรณี
ปกติและกรณีจําเปนเรงดวน เพ่ือการจัดการงานอยางทันทวงที๑๒๘

ไมมีการแบงงาน ซึ่งเปนการแยกงานหรือรวมหนาท่ีการงานท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือ
ใกลเคียงกันไวดวยกัน หรือแบงงานตามลักษณะเฉพาะของงานแลวมอบงานนั้นๆ ใหแกบุคคลหรือ
กลุมบุคคลท่ีมีความสามารถหรือความถนัดในการทํางานนั้นๆ โดยตั้งเปนหนวยงานข้ึนมารับผิดชอบ
หนวยงานยอยท่ีสําคัญขององคการ ไดแก หนวยงานหลัก หนวยงานท่ีปรึกษา และหนวยงานอนุกร
การแบงหนวยงานเชนนี้ทําใหเห็นลักษณะของงานเดนชัดข้ึนสายการบังคับบัญชา มีความสัมพันธ
ตามลําดับข้ันระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาเพ่ือใหทราบวาการติดตอสื่อสารมีทางเดิน
อยางไร มีการควบคุมและรับผิดชอบอยางไร๑๒๙

การบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนขาดภาวะความเปนผูนํา คือเปน
เรื่องเก่ียวกับความพยายามใหมีอิทธิพลตอผูอ่ืน เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุจุดหมายขององคการได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งตองประกอบดวย การจูงใจ ภาวะผูนํา การติดตอสื่อสาร
ทางการบริหารและการบริหารกลุม โดยท่ีผูบริหารจะตองจูงใจใหคนทุมเทแรงกายและแรงใจอยาง
เต็มความสามารถ เพ่ือใหบรรลุความสําเร็จขององคการเทาท่ีจะทําได๑๓๐ มองพฤติกรรมบุคคล
เหตุการณ สามารถโยงถึงหลักการไดและใชหลักการ สรางวิธีการปฏิบัติเพ่ือแกปญหาและปองกัน
ปญหา เพ่ือใหเกิดเหตุการณ ท่ีตองการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล ใหอยูภายใตการควบคุม
ไดมุงเรียนรูอยางลึกซึ้งและจริงจังใหเปนผูรูและเขาใจในแตละเรื่องอยางแทจริง สามารถนําองค
ความรูท่ีมีอยูมาใชประโยชนไดอยางถูกตอง ถูกเวลา และเหมาะสม๑๓๑ ไมมีการเรียนรูคือเรียนรูในสิ่ง
ท่ียังไมรูและเรียนรูสิ่งท่ีเรารูใหรูมากข้ึนนักปราชญบอกไววา ความรูท่ีแทจริง คือ การ "รูวาเรารูอะไร"
และ "รูวาเราไมรูอะไร" เพราะมันเปนจุดเริ่มตน ใหคนหาความรูใหมๆ อยูเสมอ กระบวนการเรียนรู

๑๒๘สัมภาษณ ดร.สุรพล ดนตรีสวัสส, ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๑๒๙สัมภาษณ นางสาวกาญจนา เจิดสกุล, รักษาการผูอํานวยการโรงเรียนบานชัฏเจริญ ตําบลนํ้าพุ
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๑๓๐สัมภาษณ พระครูสมุหประดิษฐ ปฺญาวฑฺฒโก, พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดหนองแชเสา
ตําบลนํ้าพุ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุร,ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๑๓๑ สัมภาษณ พระครูสมุหเสถียร สิริธโร, พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดสามขุม ตําบลชัยเกษม
อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ, ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙.



๑๗๕

ของบุคคลเริ่มจากความปรารถนาของตนถูกตั้งไวและกําหนดเปนเปาหมายในข้ันตอนของชีวิต๑๓๒ ไม
เรียนรูรูปแบบความคิดแหงตนและผูอ่ืน อยางเขาใจใหความสําคัญกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
รวมกัน อยางเปดใจกวางและรับฟงรวมแรงรวมใจทํางาน เพ่ือมุงสูความสําเร็จรวมกัน๑๓๓ การบริหาร
จัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ไมรูจักการคิดเชิงระบบ ไมมีทักษะการวิเคราะห มอง
เหตุผลและมองเห็น คาดการณผลลัพธในอนาคตไดและสามารถสังเคราะหกระบวนการท่ีสามารถ
นําไปสูความสําเร็จท่ีตองการได ความรูดังกลาวของบุคคลในกลุมท่ีอยูรวมกันสามารถนําไปสูความ
เปนองคกรแหงการเรียนรู และสังคมแหงการเรียนรูไดในท่ีสุดอันเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในสังคมโลกยุค
ใหม ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง รวดเร็ว และไมสิ้นสุด๑๓๔

การบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ไมมีการประเมินผล คือผูบริหาร
ไมมีการติดตามการปฏิบัติงานท่ีกําลังดําเนินไป เพ่ือใหทราบถึงการบริหารจัดการโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ในระหวางกระบวนการทํางาน ท้ังนี้หากผลงาน
ใดผิดไปจากท่ีคิด ผูบริหารก็จะแกไข และปรับใหทํางานกับเขาสูภาวะท่ีมีประสิทธิภาพอีกครั้ง
และโดยท่ีการควบคุมนี้จะอยูในข้ันตอนของการปฏิบัติโดยบุคคลฝายตางๆ อยูดังนั้นการติดตามผล
การปฏิบัติและการปรับแกตางก็ตองกระทํากับคน ผูทํางานท่ีกําลังปฏิบัติอยูในขณะนั้น และดวยเหตุ
ดังกลาวนี้เอง ความหมายของการควบคุมท่ีแทจริงจึงเปนการควบคุมคนผูทํางานนั่นเองการประเมินผล
ถือเปนข้ันตอนท่ีสําคัญประการหนึ่งในกระบวนการบริหารโครงการ๑๓๕ การไมประเมินผลการ
ปฏิบัติงานหรือ ขาดกระบวนการของการประเมินผลการปฏิบัติงาน กระบวนการของการประเมินผล
การปฏิบัติงาน เปนงานท่ีกระทําหลังจากท่ีไดมีการคัดเลือกพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เขามาทํางาน
และไดมีการใหทํางานไประยะเวลาหนึ่งตามท่ีกําหนดแลว ซึ่งผูบริหารจะตองติดตามประเมินผลดู
เปนระยะๆ วาผลงานท่ีปรากฏจากการกระทําของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ดังกลาวเปนไปอยางไร
ซึ่งหากไดทราบถึงผลงานท่ีปฏิบัติออกมาและประเมินคุณคาไดแลว ก็จะมีการเสริมหรือแกปญหา
ใหพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มีประสิทธิภาพตอไป คือ อาจจะใหผลตอบแทนท่ีใหเพ่ิมเติมในความดี
ความชอบ หรืออาจโยกยายสับเปลี่ยนหรือแกไขดวยวิธีการอ่ืนๆ ซึ่งหากกระทําถูกตอง นอกจาก

๑๓๒สัมภาษณ นายพิษณุ โชติสิริคุณานุวัฒน, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเขาวัง (แสงชวง สุวนิช)
ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๑๓๓สัมภาษณ นายสุทธิรักษ หนูฉง, ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี กรรมการ
โครงการพระสอนศีลธรรม ฯลฯ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๑๓๔สัมภาษณ  พระมหาสายัญ กตปฺุ โญ, ป.ธ.๗ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดเขาวัง
(พระอารามหลวง) ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙.

๑๓๕สัมภาษณ พระวินัย นนฺทวณฺโณ, พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดแกวเจริญ ตําบลเหมืองใหม
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม, ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙.



๑๗๖

จะชวยใหการผลิตการทํางานมีประสิทธิภาพตลอดไปแลว ยังชวยสรางเสริมขวัญและกําลังใจ
ใหแกพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนอีกดวย๑๓๖

สรุปไดวา ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอความสําเร็จ ในการบริหารจัดการโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ พบวา ตองมีการจัดทําแผนงานของโครงการ
ไวลวงหนา มีการวางแผนท่ีดี มีการสื่อสารท่ีชัดเจน ตรงประเด็น เจาะลึกทุกประเด็น ไมเกิดความ
ผิดพลาดในการการสื่อสารหรือชี้แจงการดําเนินงานในแตละข้ันตอนของโครงการ ตองมีการเชื่อมโยง
เครือขาย มีสวนรวมของทุกฝายท่ีเก่ียงของ ตองมีสวนรวมของผูเขารวมในโครงการ ทรัพยากรของ
การบริหารไมเพียงพอ เชนบุคลากรไมมีความรูความสามารถ ความเขาใจในการบริหารโครงการ
งบประมาณไมเพียงพอตอการบริหารจัดการ ตองมีกระบวนการของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การติดตามและประเมินผลวัดประสิทธิภาพของการบริหารโครงการ ทักษะการวิเคราะห มองเหตุผล
และมองเห็น คาดการณผลลัพธในอนาคตไดและสามารถสังเคราะหกระบวนการท่ีสามารถนําไปสู
ความสําเร็จท่ีตองการได ตองมีการใชทรัพยากรการบริหารท่ีเกิดประโยชน คุมคา ประหยัดสุด
จัดโครงสรางของโครงการออกเปนหนวยงานยอยๆ กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของโครงการการ
จัดสรรคนเขาทํางานในตําแหนงงาน หนาท่ีของบุคลากรในโครงการนั้นตองชัดเจนแนนอน ตามพันธะ
กิจของโครงการท่ีตั้งไว ผูวิจัยจึงสรุปเปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน แจกแจงเปนตารางดังนี้

๑๓๖สัมภาษณ พระวริทย รตนปฺโญ, พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดชองลมวรรณาราม
ตําบลวัดประดู อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม, ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙.



๑๗๗

ตารางท่ี ๔.๑ แสดงตัวชี้วัดประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ

ตัวช้ีวัด

ตนทุน

Input

การบริหาร

Process

ผลผลิต

Output

ผลลัพธ

Outcome

ดานงบประมาณ ไดรับงบประมาณจาก
ภาครัฐประจําทุกป
ไ ด รั บ การส นับส นุน
ง บ ป ร ะ ม า ณ จ า ก
สถานศึกษาและชุมชน
โ ค ร ง ก า ร พ ร ะ ส อ น
ศีลธรรมมีการจัดซื้ อ
วัสดุ  อุปกรณ เปนไป
อยางเหมาะสม

มีการวางแผนท่ีดี
มีนโยบายท่ีดี
มี ส ว น ร ว ม จ า ก
หนวยงานภาครัฐท่ีดี
มี ค ว า ม โ ป ร ง ใ ส
ตรวจสอบได
โครงการพระสอน
ศีลธรรมมีการจัดซื้อ
จั ด จ า ง อ ย า ง
เหมาะสม
มีความรวดเร็ วใน
การบริหารจัดการ
คาใชจายท่ัวไปอยาง
เปนระบบ

จํานวนงบประมาณตอ
ป ๑ ๘ , ๙๕ ๓ , ๙ ๖ ๐
บาท
มีผลการ ทํางาน ท่ีมี
คุณภาพเหมาะสมกับ
งบประมาณ
มีการกําหนดเวลาใน
การใชจายงบประมาณ
อยางชัดเจน ทันตอ
เวลา

ถวายนิตยภตั
๑๘,๓๐๒,๕๐๐ บาท
คาตอบแทนเจาหนาท่ี
๓๔๘,๐๐๐ บาท
คาใชสอย ๓๐๓,๔๖๐
บาท
มี ก า ร บ ริ ห า ร
งบประมาณในสราง
ประโยชนต อสั งคม
เ พ่ือให เ กิดความพึง
พอใจ
ใชงบประมาณในการ
สรางคุณคาใหเกิดข้ึน
ตอพระศาสนาอยาง
มาก

ดานพัฒนาพระ
สอนศีลธรรม

มีแผน พัฒนา ในการ
คัดเลือกบุคคลากรท่ีมี
คุณภาพใหมๆเขามา
อยางชัดเจน
มีการฝกอบรมทุกป
มี ก า ร สั ม ม น า
แ ล ก เ ป ลี่ ย น
ประสบการณ
มีการพัฒนาแผนการ
สอน

สงรายงานการสอน
ภ า ย ใ น วั น ท่ี ๒ ๕
ของเดือน
เปดหลักสูตรเฉพาะ
พระสอนศีลธรรม
จั ด สั ม ม น า เ ชิ ง
ปฏิบัติการ
สํารวจความตองการ
พระสอนศีลธรรม
ฝกอบรมประจําป

พ ร ะ ส อ น ศี ล ธ ร ร ม
จั ง ห วั ด ร า ช บุ รี
๒๕๑ รูป
พ ร ะ ส อ น ศี ล ธ ร ร ม
จั ง ห วั ด เ พ ช ร บุ รี
๑๖๔ รูป
พ ร ะ ส อ น ศี ล ธ ร ร ม
จังหวัดสมุทรสงคราม
๙๙ รูป
พ ร ะ ส อ น ศี ล ธ ร ร ม
จั ง ห วั ด
ป ร ะ จ ว บ คี รี ขั น ธ
๑๘๐ รูป

มีพระสอนศีลธรรมท่ีมี
ความรูความสามารถ
มีพระสอนศีลธรรม
มากข้ึน
มีการเรียนการสอนท่ี
สงเสริมอัตลักษณวิถี
พุทธ
บริการวิชาการดาน
พระพุทธศาสนาแก
สังคม
ทํ า นุ บํ า รุ ง รั ก ษ า
ศิลปวัฒนธรรม



๑๗๘

ตารางท่ี ๔.๑ แสดงตัวชี้วัดประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ตอ)

ประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ

ตัวช้ีวัด

ตนทุน

Input

การบริหาร

Process

ผลผลิต

Output

ผลลัพธ

Outcome

ดานติดตาม
ประเมินผล

จัดอบรมถวายความรู
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
จัดทําเอกสารแนะนํา
ฝกอบรมประจําป
ติดตามแผนงานในการ
ใชคัดเลือกบุคลากร

ติดตามประเมินผล
ก า ร บ ริ ห า ร
งบประมาณ
ติดตามประเมินผล
ดานการจัดการเรียน
การสอน
มีการประ เมินผล
ความพึงพอใจของ
โครงการพระสอน
ศีลธรรม
มีการกําหนดเวลา
การประเมินผลให
พระสอนศีลธรรม
นํ า ไ ป ใ ช อ ย า ง มี
ระบบ รวดเร็ว

มี เ จ า หน า ท่ี ใ ห ก า ร
บริการ
มีศูนย อํานวยการ ท่ี
ติดตอสะดวก
มีผูประสานงานแตละ
จังหวัด
สอนตรงเวลา
สงรายงานตรงเวลา
มีการสอบวัดผลการ
เ รี ย น รู ข อ ง ผู เ รี ย น
เพ่ือใหเกิดมาตรฐาน
การศึกษา

มีการปรับปรุงพัฒนา
อยางตอเนือง
ใช ให เ กิดประโยชน
สูงสุดตอสังคม
การบริ ห ารจั ดกา ร
เ ป น ไ ป ต า ม ห ลั ก
ธรรมาภิบาล

ท่ีมา : จากการสังเคราะหของผูวิจัย

๒) การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕

จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ พบวา
หลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสม ท่ีนํามาบูรณาการในการบริหารจัดการโครงการพระสอน

ศีลธรรมในโรงเรียนในเขตปกครองคณะสงฆ ภาค ๑๕ คือใชหลักสัปปุริสธรรม รูจักวางแผนการใชจาย
ผูบริหารโครงการตองเนนความประหยัดใชงบประมาณอยางคุมคา มีการทําบัญชีรายรับจาย รายงาน
ผลไดอยางโปรงใส และจัดสรรงบประมาณแกบุคลากรใหเพียงพอตอภาระงานและกิจกรรม๑๓๗

๑๓๗สัมภาษณ พระมหาประสาน โชติโก, ป.ธ.๓ หัวหนาพระสอนศีลธรรมจังหวัดราชบุรี วัดเขาวัง
(พระอารามหลวง) ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙.



๑๗๙

การทํางานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนตามหลักพระพุทธศาสนานั้นตอง
พัฒนาตนใหเปนคนดีกอน ยินดีรับฟงปฏิบัติตามขอเสนอแนะและพรอมรับปรับปรุงแกไขตนเองใหดี
แลว สังคมก็จะดีไปดวย ซึ่งตรงกับขอความท่ีวา “หลักแหงความประพฤติ”การเปนผูรูจักชุมชนดวย
การสรางความสัมพันธดวยเมตตาความเอ้ือเฟอเผื่อแผตอชุมชนหรือสาธารณะชน มีการสงเสริม
พระสอนศีลธรรมท่ีใฝแสวงหาความรูและมุงม่ันตอหนาท่ีท่ีทํา เสียสละตนเองตองานพระพุทธศาสนา
สรางประโยชนตอสังคมท่ีเปนจุดหมายแทจริงของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนโดยเฉพาะ
การทํางานเชิงนโยบาย ยอมจะมีการวางแผนงานท่ีเล็งถึงผลของการกระทําในสิ่งเหลานี้ ความเปนผูรู
จักบุคคล คือคัดเลือกบุคลากรท่ีมีคุณภาพ การใชคนในโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเปนสิ่ง
สําคัญตองใชคนใหถูกกับงานความสามารถอานคนออก โดยรูจักบุคคลแตละคนวามีลักษณะนิสัยเปน
อยางไร มีความสามารถในดานใด มีคุณภาพเปนอยางไร ชอบหรือไมชอบอะไร ใครควรคบหรือไมควร
คบอยางไร เปนตน เม่ือรูจักลักษณะนิสัยของบุคคลนั้นๆ เปนอยางไรแลวโครงการพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียนก็สามารถท่ีจะปฏิบัติตอเขาไดอยางถูกตองหรือท่ีพูดกันวา Put the right man in
the right job เปนตน๑๓๘

หลักธรรมท่ีผูบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนนํามาบูรณาการใชเชน รูจัก
ประมาณการใชงบประมาณใหเปนประโยชนสูง ประหยัดสุด ใชงบประมาณใหเกิดความคุมคา รูจัก
กาลเวลาในการปฏิบัติกิจและทําการตางๆ ตลอดจนการทํางานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ทุกอยางดวยความเขาใจวัตถุประสงค เพ่ือความสําเร็จของผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ๑๓๙ รูจักติดตาม
ประเมินผลโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน การใหชุมชนมีสวนรวมในการติดตามประเมิน การ
ใหชุมชนแสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรคในการบริหารโครงการจนกอใหเกิดการปรับปรุงแกไข
ผลสําเร็จท้ังสวนตัวและสวนรวม๑๔๐

การบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ผูบริหารตองเปนผูรูจักบริหาร
งบประมาณประจําป ใหตรงตามกําหนด มีการกําหนดเบิกจายนิตยภัตแกพระสอนศีลธรรมท่ีแนนอน
ติดตามประเมิน งบประมาณอยางนอยปละครั้งเพ่ือเปนขอมูลในการบริหารจัดการโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน เปนการสรางระเบียบวินัยท่ีดี มีวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีเปนตน และเปนระเบียบ
วิธีปฏิบัติโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนตอไป๑๔๑

๑๓๘สัมภาษณ พระครูสมุหเสถียร สิริธโร, พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดสามขุม ตําบลชัยเกษม
อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ, ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๑๓๙สัมภาษณ พระวินัย นนฺทวณฺโณ, พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดแกวเจริญ ตําบลเหมืองใหม
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม, ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๑๔๐สัมภาษณ  พระครูวา ทีวรวัฒน ,ดร . พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดมหาธาตุวร วิหาร
ตําบลคลองกระแซง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุร,ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙.

๑๔๑สัมภาษณ พระครูปยธนาทร, เจาคณะจังหวัดราชบุรี(ธ) รองประธาน โครงการพระสอนศีลธรรม
ฯลฯ วัดอมรินทราราม ตําบลโคกหมอ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙.



๑๘๐

การประกอบกิจกระทําหนาท่ีการงาน ผูบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ตองรูจักบริหารเวลาเชน จัดอบรมพระสอนศีลธรรมปละครั้งทุกปใหตรงเวลา ใหเปนเวลา ใหทันเวลา
ใหพอเวลา ใหเหมาะเวลา กําหนดนโยบายใหพระสอนศีลธรรมไมสอนเกินเวลาท่ีกําหนดเปนตน รูวา
สิ่งท่ีตนทําอยูอยางนั้นๆ ดําเนินชีวิตอยางนั้นเพ่ือประสงคประโยชนอะไร หรือควรจะไดบรรลุผลอะไร
การรูจักเวลาอันเหมาะสมและระยะเวลา หรือการรูจักกาลเวลาในอันท่ีจะประกอบกิจนั้นๆ เปนตนวา
ตนมีหนาท่ีการงานจะพึงทําหลายอยางดวยกัน กําหนดระยะเวลาในการติดตามประเมินผลทุกป
จะเปนกิจการทางโลกหรือทางธรรมก็ตาม จะตองแบงเวลาใหเหมาะแกกิจท่ีจะตองทํานั้นๆ การงาน
จึงจะดําเนินไปโดยเปนระเบียบเรียบรอยดี ไมยุงยิ่งยุงเหยิง ค่ังคางอากูล ตลอดจนรูจักกะเวลา
และวางแผนการใชเวลาอยางไดผลบางครั้ง บางเวลา บางโอกาส ตองปลอยใหงานชาลง บางเวลา
ตองรีบทํางานใหทันสถานการณ คือรีบในเวลาท่ีควรรีบ เรงในเวลาท่ีควรเรง ใหจัดลําดับความสําคัญ
อะไรกอนอะไรหลังแลวลงมือทํางาน๑๔๒

ผูบริหารท่ีดีตองมีคุณธรรมคือ นําหลักสัปปุริสธรรม ๗ มาประยุกตใชในการบริการ
จัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เพราะสังคมไทยมีความคาดหวังเสมอวา ผูนําจะตอง
มีความรูดีเปนผูนําท่ีดี ผูบริหารท่ีดี มีความซื่อสัตย มีความตั้งใจจริงในการทํางาน มีวิธีการพัฒนา
พระสอนศีลธรรม ใหมีวิธีจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการเขียนแผนการเรียนการ
สอนเตรียมความพรอมอยูเสมอ แมในการบริหารงานในดานตางๆ ตองพัฒนาโครงการตอเนื่อง ทําให
ผูมีสวนเก่ียวของเกิดความพอใจในผลงาน ขยายโครงการพระสอนศีลธรรมเพ่ืองานบริการวิชาการงาน
พระพุทธศาสนา รูจุดออน จุดแข็งโครงการเพ่ือปรับปรุง และสงเสริมกิจกรรมใหเกิดประโยชน๑๔๓

ผูบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน นําหลักสัปปุริสธรรม ๗ มาใชเปน
กระบวนการในการพัฒนาบุคลากรไดอยางสมบูรณ เปนผูรูแหลงทุนสนับสนุนและท่ีมาของ
งบประมาณ รูจักนํางบประมาณมาใชอยางโปรงใส หลักธรรมท่ีใชในการบริหารโครงการ จะทําให
โครงการเกิดความสมดุล ผูบริหารตองรูจักสํารวจความพรอมและสวนขาดของโครงการซึ่งเปน
รากฐานของการพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพ ความเจริญของโครงการ ผูบริหารตองรูจักสงเสริมตอยอด
ผลงาน เปนแผนงานระยะยาวจะตองรูจักผลของการกระทําทุกอยางท่ีไดกระทําลงไปวาสิ่งท่ีไดกระทํา
ลงไปนั้นยอมมีผลอะไรเกิดข้ึน ผูบริหารโครงการรูจักใชงบประมาณใหเกิดประโยชนตอสังคม
และชุมชนมากท่ีสุด ใชงบประมาณเผยแผพระพุทธศาสนา เพ่ือพัฒนาเยาวชนไทยใหมีศีลธรรม
อันดี๑๔๔

ผูบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ตองเปนอยูอยางเรียบงาย ปฏิบัติหนาท่ี
เต็มความรูความสามารถ มีการสรรหาบุคลากรรุนใหม ตองมีการใหสถานศึกษาไดทําการประเมิลผล

๑๔๒สัมภาษณ พระครูสมุหประดิษฐ ปฺญาวฑฺฒโก, พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดหนองแชเสา
ตําบลนํ้าพุ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๑๔๓สัมภาษณ  พระมหาสายัญ กตปฺุ โญ , ป.ธ.๗ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดเขา วัง
(พระอารามหลวง) ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙.

๑๔๔สัมภาษณ ดร.สุรพล ดนตรีสวัสส , ผู อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  ตําบลหนาเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙.



๑๘๑

โครงการ จะไดเกิดผลในการพัฒนาตนเอง การพัฒนาจะตองรูจักเลือกสรรสิ่งท่ีดีงามและทําใหเกิด
มีในตนอันจะเปนหลักประกันของโครงการท่ีจะทําใหสมบูรณไดและนอกจากนี้ยังมีหลักท่ีจะชวยให
รูจักเลือกสรรในทางท่ีทรัพยากรมนุษยมีความถนัดตามจริตหรือลักษณะนิสัยซึ่งจะชวยทําใหการ
วางแผนเพ่ือการพัฒนาไดตรงตามความสนใจและมีความกาวหนาอยางรวดเร็วตอการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ตองรูและเขาใจสิ่งท่ีตนจะตองประพฤติปฏิบัติตามเหตุผล เชน ชาวพุทธรูวา
หลักธรรมเพ่ือการสรางตนใหมีหลักฐานม่ันคงทางเศรษฐกิจ หรือหลักการแสวงหาทรัพยในทางท่ีชอบ
คืออะไร มีอะไรบาง๑๔๕

หลักสัปปุริสธรรม มีประโยชนมากตอโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน คือความ
เปนผูรูจักวาสิ่งนี้เปนเหตุของสิ่งนั้น สิ่งนั้นเปนเหตุของสิ่งนี้ เชนรูวาฝกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
จัดทําเอกสารแนะนําเม่ือคนเราขาดความขยันหม่ันเพียรในการประกอบอาชีพทํามาหากิน หรือในการ
ทํากิจตางๆ ก็จะไมประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการหากเราทําใหคนนั้นเปนคนดีท่ีถูกตองแลว
เชื่อไดแนนอนวาจะบริหารจัดการไดสําเร็จสมประสงคคนดีท่ีถูกตองตองนี้คือตองเปนท้ังคนดีและคน
เกงดวย ตลอดจนพรอมแกไขปรับปรุงตนใหเจริญงอกงามถึงความสมบูรณอันยิ่งข้ึน ตองสามารถ
ประเมินตนเองไดวามีความรูความสามารถมากนอยเพียงใดความสามารถมองตนเองออก วาตนเอง
เปนใคร มีฐานะและภาวะอยางไร กําลังตองการอะไร เม่ือมองออกแลวก็พยายามปรับตนเองให
เปนอยางท่ีตนเปนไดอยางถูกตองเหมาะสม๑๔๖

ในการบริหารงานสมัยใหมจําเปนตองอาศัยวิทยาการดานการบริหารจัดการเขามา
สนับสนุนองคกรอีกท้ังหลักการบริหารท่ีนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามีหลักสัปปุริสธรรม ๗ มาใช
รูปญหาเรื่องงบประมาณ เชนทําอยางไรใหไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากชุมชน หรือความสําเร็จ
ท่ีเกิดข้ึนในขณะนี้นั้นมีมาจากเหตุอะไร ความเปนผูรูหลักการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
และกฎเกณฑของสิ่งท้ังหลายท่ีตนเขาไปเก่ียวของในการดําเนินชีวิต ในการปฏิบัติหนาท่ีและดําเนิน
กิจการตางๆ และรูจักตน ความเปนผูรูจักฐานะ ภาวะ เพศ กําลังความรูความสามารถ ความถนัด
และคุณธรรม เปนตน ของตนวามีสภาพอยางไร แลวประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสมและทําการตางๆ
ใหสอดคลองถูกจุดท่ีจะสัมฤทธิ์ผล๑๔๗

สรุปไดวา ผลการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ นั้นตองอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใน
การบริหารจัดการท่ีทุกทานไดกลาวในเบื้องตน ประกอบดวย หลักสัปปุริสธรรม ๗ ดังนี้

๑๔๕สัมภาษณ พระวริทย รตนปฺโญ, พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดชองลมวรรณาราม ตําบลวัด
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม, ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๑๔๖สัมภาษณ นายสุทธิรักษ หนูฉง, ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี กรรมการ
โครงการพระสอนศีลธรรม ฯลฯ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๑๔๗สัมภาษณ พระปลัดไพบูลย  ญาณวิปุโล , หัวหนาพระสอนศีลธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตําบลแมกลอง อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม, ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙.



๑๘๒

๑) ธัมมัญุตา โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนตองรูจักเหตุคือ รูความจริง รู
หลักการ รูกฎเกณฑ รูกฎแหงธรรม ไดรูกฎเกณฑแหงเหตุผลและรูจักหลักการท่ีจะทําใหเกิดผล รวม
ความวาการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ผูบริหารจําเปนตองพิจารณา
ขอเท็จจริงอยางถูกตอง เพ่ือบรรลุเปาหมายของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รูจักการวิเคราะหความจริงท่ีเกิดข้ึน โดยพิจารณาหลักการและเกณฑ
แหงเหตุผลมาบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรม

๒) อัตถัญุตา โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนตองรูจักผลคือ รูความหมาย รู
ความมุงหมายของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน รูประโยชนท่ีประสงค รูจักผลท่ีเกิดข้ึน
สืบเนื่องจากการกระทําตามหลัก หมายถึง การบริหารงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให
บรรลุถึงวัตถุประสงคและรูถึงประโยชนของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนท่ีนําไปสูความม่ันคง
และไมมีผลกระทบใดๆ ตอโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในท่ีนี้ก็หมายถึงการมีแผนงานท่ีดี
การวางแผนท่ีวิเคราะหผลกระทบดานตางๆ

๓) อัตตัญุตา โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนตองรูจักตนคือ รูจักเราวาเรานั้น
โดยฐานะ ความรู ความสามารถและคุณธรรมเปนอยางไรและเทาใด แลวประพฤติใหเหมาะสม และ
รูจักท่ีจะปรับปรุงตอไป ในท่ีนี้หมายถึงรูจักโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนท่ีเราบริหารเปน
อยางดีวามีจุดดอย จุดแข็งอยางไร มีขีดความสามารถอยางไรและรูจักการปรับปรุงโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนใหทันตอเหตุการณท่ีมีผลกระทบ รวมท้ังการบริหารความแตกตางท่ีจะทําให
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเปนเลิศ มีประสิทธิภาพ และม่ันคงถาวร ซึ่งเราวาโดยชาติ
ตระกูลยศศักดิ์สมบัติบริวารแลวประพฤติตนใหสมควรแกท่ีเปนอยูอยางไรทําใหเกิดประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในลักษณะใด

๔) มัตตัญุตา โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนตองจักประมาณ รูจักความพอดี
คือ ความพอดีในการจายโภคทรัพย ในท่ีนี้หมายถึงการบริหารการเงินหรือการขยายกิจการ ตอง
พิจารณาใหรูจักประมาณในความเพียงพอของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ขีดความสามารถ
ของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยในโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน รวมท้ังการแขงขันข้ันท่ีรอบคอบและรูจักประมาณขีดความสามารถของโครงการ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เชนในการแสวงหาเครื่องยังชีพก็ตองแสวงหาในทางท่ีชอบธรรมไมโลภ
มากเกินไปเม่ือหามาไดแลวก็ตองรูจักประมาณในการใชจายดวยตองไมฟุมเฟอยจนเกินไปนักและตอง
ไมฝดเคืองจนเกินไปดวย เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน

๕) กาลัญุตา โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนตองรูจักกาลเวลาอันสมควรในอัน
ประกอบกิจนั้นๆ ใหเกิดประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนอยางไร
คือ รูกาลเวลาอันเหมาะสมและระยะเวลาในการประกอบกิจ ในท่ีนี้หมายถึงการบริหารจัดการ
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนตองมีความเขาใจถึงระยะเวลาท่ีเหมาะสม การสรางโอกาสของ
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจะตองพิจารณาถึงสถานการณในเวลานั้นๆ วาตองดําเนินการ



๑๘๓

อยางไร อะไรควรงด อะไรควรกระทํา เวลาใดควรขยายกิจการหรือชวงเวลาใดท่ีจะบริหารโครงการให
ประสบผลสําเร็จตอโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมากท่ีสุด

๖) ปุริสัญุตา โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนตองรูจักชุมชน คือ รูกริยาท่ีจะ
ประพฤติตอชุมชนนั้นวาควรจะดําเนินการอยางไร การบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน จําเปนตองปฏิสัมพันธกับองคกรตางๆ ท้ังท่ีเปนพันธมิตรและคูแขง การสรางสรรคหรือการ
ประสาน งานกับชุมชนหรือกลุมบุคคลท่ีมีผลตอโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนก็คือ เขาถึง
เขาใจและพัฒนา เปนการบริหารจัดการท่ีสรางความสัมพันธดวยเมตตา ความเอ้ือเฟอเผื่อแผตอชุมชน
หรือสาธารณะชนจะเปนภาพลักษณท่ีดีของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ความเปนผูรูจักการ
บริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและกิริยาท่ีจะตองประพฤติตอประชุมชนนั้นๆวา
หมูนี้เม่ือเขาไปหาจะตองทํากิริยาอยางนี้จะตองพูดอยางนี้เปนตน

๗) ปุคคลปโรปรัญุตา โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนตองรูจักเลือกบุคคล
วาผูนี้เปนคนดีควรเลือกมาปฏิบัติงานผูนี้เปนคนไมดีไมควรเลือกมาปฏิบัติงานเปนตน คือ รูจักความ
แตกตางของบุคคลวาโดยอัธยาศัย ความสามารถและคุณธรรม ตลอดถึงรูในความสามารถของบุคคล
และใชมอบงานท่ีเหมาะสมตอการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในการรูบุคคล
เปรียบเสมือนการพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีจะตองมีการพัฒนาและบริหารบุคคลใน
โครงการใหมีความรูความสามารถและภักดีตอโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มีความสามัคคี
สรางความเปนธรรม และเสมอภาคใหแก บุคลากรในโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน รวมถึง
การทํางานเปนหมูคณะ การติดตอสื่อสารกับบุคคลตางๆ ดวยความเปนมิตรไมตรี รวมท้ังมีความ
จริงใจตอกัน จึงสรุปแจกแจงเปนตาราง หลักสัปปุริสธรรม ๗ ไดดังนี้



๑๘๔

ตารางท่ี ๔.๒ แสดงหลักพุทธธรรมท่ีนํามาบูรณาการในการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน

การบริหาร

หลักธรรม

งบประมาณ พัฒนาพระสอนศีลธรรม ติดตามประเมินผล

ธัมมัญุตา

ความเปนผูรูจักเหตุ

รูจักวางแผนการใชจาย
รูแหลง ทุนสนับสนุนและ
ท่ีมาของงบประมาณ
ของงบประมาณ

มีวิธีการพัฒนา
มีวิธีจัดการเรียนการสอน
มีการเขียนแผนการเรียน
การสอน

ฝกอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
จัดทําเอกสารแนะนํา
สํารวจความพรอมและ
สวนขาดของโครงการ

อัตถัญุตา

ความเปนผูรูจักผล

ใชงบประมาณอยางโปรงใส
ใชงบประมาณอยางคุมคา
ใชงบประมาณเปนประโยชน
สูง ประหยัดสุด

พัฒนาโครงการตอเนื่อง
ผูมีสวนเก่ียวของเกิดความ
พอใจในผลงาน
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ง า น
พระพุทธศาสนา
รูจุดออน จุดแข็งโครงการ

นําผลมาปรับปรุงแกไข
สงเสริมตอยอดผลงาน
เปนแผนงานระยะยาว

อัตตัญุตา

ความเปนผูรูจักตน

โครงการใชงบประมาณให
เกิดประโยชนตอสังคมและ
ชุมชนมากท่ีสุด
โครงการใช งบประมาณ
เผยแผพระพุทธศาสนา

ใฝแสวงหาความรู
มุงม่ันตอหนาท่ีท่ีทํา
เสี ยสละตนเองตองาน
พระพุทธศาสนา

พรอมรับปรับปรุงแก ไข
ตนเอง
ยิ น ดี รั บ ฟ ง ปฏิ บั ติ ต า ม
ขอเสนอแนะ

มัตตัญุตา

ความเปนผูรูจัก
ประมาณ

ทําบัญชีรายรับจาย รายงาน
ผล
ใชงบประมาณใหเกิดความ
คุมคา

ปฏิบัติหนา ท่ีเต็มความรู
ความสามารถ
สรรหาบุคลากรรุนใหม
เปนอยูอยางเรียบงาย

ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น
งบประมาณอยางนอยปละ
ครั้ง

กาลัญุตา

ความเปนผูรูจักกาล

บริหารงบประมาณประจําป
ใหตรงตามกําหนด
กําหนดเบิกจายนิตยภัตท่ี
แนนอน

จัดอบรมปละครั้งทุกป
ไมสอนเกินเวลาท่ีกําหนด

กําหนดระยะเวลาในการ
ติดตามประเมินผลทุกป

ปุริสัญุตา

ความเปนผูรูจัก
ประชุมชน

การสนับสนุนงบประมาณ
จากชุมชน

สรางความสัมพันธดวย
เ ม ต ต า ค ว า ม
เอ้ือเฟอเผื่อแผตอชุมชน
หรือสาธารณะชน

การใหชุมชนมีสวนรวมใน
การติดตามประเมิน
การใหชุมชนแสดงความ
คิดเห็นอยางสรางสรรคใน
การบริหารโครงการ



๑๘๕

ตารางท่ี ๔.๒ แสดงหลักพุทธธรรมท่ีนํามาบูรณาการในการบริหารจดัการโครงการพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน (ตอ)

การบริหาร

หลักธรรม

บริหารงบประมาณ พัฒนาพระสอนศีลธรรม ติดตามประเมินผล

ปุคคลปโรปรัญุตา

ความเปนผูรูจักเลือก
คบคน

จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ก
บุคลากรใหเพียงพอ

คั ด เ ลื อ ก บุ ค ล า ก ร ท่ี มี
คุณภาพ

ใหสถานศึกษาไดทําการ
ประเมิลผลโครงการ

ท่ีมา : จากการสังเคราะหของผูวิจัย

จากสาระของหลักสัปปุริสธรรม ๗ ขางตน จะเห็นวาพระพุทธศาสนาอธิบายความสัมพันธ
ของการบริหารจัดการเก่ียวของกับคนและสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมท่ีมีคุณคา
พบไดในสังคมมนุษยหรือปจจัยแหงสังคมในกระบวนการอาศัยซึ่งกันและกัน การพิจารณาดวยเหตุ
ดวยผล รูจักโลก รูจักธรรมชาติ เพราะมนุษยเทานั้นท่ีจะเปนผูท่ีบริหารจัดการโครงการท่ีดีได สําหรับ
ในสวนของหลักการบริหารสมัยใหมจะเนนเทคนิคและวิธีการโดยแสวงหากําไรและการแขงขันให
องคกรบรรลุสูเปาหมายตามแบบของทุนนิยม แตหากผูบริหารจะนําหลักการบริหารเชิงพุทธศาสตร
เขามาประกอบหรือบูรณาการใหเขากับการบริหารงานในปจจุบันก็ถือวาเปนแนวทางใหมหรือเขาสูมิติ
ของการบริหารงานท่ียั่งยืนมีความม่ันคง และสรางความเปนธรรมตอบุคคลหรือสังคมท่ีเก่ียวของกับ
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อยางชาญฉลาด รวมท้ังสรางประสิทธิภาพ เปนการนํา
หลักธรรมนั้นมาบูรณาการปรับประยุกตใชในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อันจะสงผลใหการดําเนินการดานการบริหารจัดการโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ มีประสิทธิภาพตามเปาประสงคท่ีวางไว

๓) สรุปผลวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕

สรุปจากผลการวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ท่ีคนพบจากการสัมภาษณเชิงลึก
(Indepth Interview) และการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) รวมถึงปจจัยท่ีสงผลตอ
ความสําเร็จในการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค
๑๕ และหลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสม เพ่ือนํามาบูรณาการในการบริหารจัดการโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ผูวิจัยจึงขอสรุปวิเคราะหและสังเคราะหปจจัย
ท่ีสงผลตอความสําเร็จในประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขต



๑๘๖

ปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ เชื่อมโยงประกอบเขากับแนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรมนําไป
สูประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆ
ภาค ๑๕ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรม และดานการติดตาม
ประเมินผล ไดดังนี้

๑)ดานการบริหารงบประมาณ
ตนทุน (Input)ไดรับงบประมาณจากภาครัฐประจําทุกป ไดรับการสนับสนุน

งบประมาณจากสถานศึกษาและชุมชน โครงการพระสอนศีลธรรมมีการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณเปนไป
อยางเหมาะสม

การบริหาร (Process) มีการวางแผนท่ีดี มีนโยบายท่ีดี มีสวนรวมจากหนวยงาน
ภาครัฐท่ีดี มีความโปรงใสตรวจสอบได มีความรวดเร็วในการบริหารจัดการคาใชจายท่ัวไปอยางเปน
ระบบ รูจักวางแผนการใชจาย รูแหลงทุนสนับสนุนและท่ีมาของงบประมาณ

ผลผลิต (Output) จํานวนงบประมาณตอป ๑๘,๙๕๓,๙๖๐ บาท มีผลการทํางานท่ี
มีคุณภาพเหมาะสมกับงบประมาณ มีการกําหนดเวลาในการใชจายงบประมาณอยางชัดเจน
ทันตอเวลา

ผลลัพธ (Outcome) ถวายนิตยภัต ๑๘,๓๐๒,๕๐๐ บาท เจาหนาท่ี ๓๔๘,๐๐๐ บาท
คาใชสอย ๓๐๓,๔๖๐ บาท โครงการพระสอนศีลธรรมมีการจัดซื้อจัดจางอยางเหมาะสม มีการบริหาร
งบประมาณในสรางประโยชนตอสังคมเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ ใชงบประมาณในการสรางคุณคา
ใหเกิดข้ึนตอพระศาสนาอยางมาก

และบูรณาการดวยหลักพุทธธรรมคือทําบัญชีรายรับจาย รายงานผล บริหาร
งบประมาณประจําป ใหตรงตามกําหนด กําหนดเบิกจายนิตยภัตท่ีแนนอน การสนับสนุนงบประมาณ
จากชุมชน จัดสรรงบประมาณแกบุคลากรใหเพียงพอ

๒)ดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรม
ตนทุน (Input) มีแผนพัฒนาในการคัดเลือกบุคลากรท่ีมีคุณภาพใหมๆเขามาอยาง

ชัดเจน มีการฝกอบรมทุกป มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ มีการพัฒนาแผนการสอน
การบริหาร (Process) เปดหลักสูตรเฉพาะพระสอนศีลธรรม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

สํารวจความตองการพระสอนศีลธรรม ฝกอบรมประจําป
ผลผลิต (Output) พระสอนศีลธรรมจังหวัดราชบุรี ๒๕๑ รูป พระสอนศีลธรรมจังหวัด

เพชรบุรี ๑๖๔ รูป พระสอนศีลธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ๙๙ รูป พระสอนศีลธรรมจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ๑๘๐ รูป



๑๘๗

ผลลัพธ (Outcome) มีพระสอนศีลธรรมท่ีมีความรูความสามารถ มีพระสอนศีลธรรม
มากข้ึน มีการเรียนการสอนท่ีสงเสริมอัตลักษณวิถีพุทธ บริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาแกสังคม
ทํานุบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม

และบูรณาการดวยหลักพุทธธรรมคือมีวิธีการพัฒนา มีวิธีจัดการเรียนการสอน มีการ
เขียนแผนการเรียนการสอน พัฒนาโครงการตอเนื่อง ผูมีสวนเก่ียวของเกิดความพอใจในผลงาน
บริการวิชาการงานพระพุทธศาสนา รูจุดออน จุดแข็งโครงการ ใฝแสวงหาความรู มุงม่ันตอหนาท่ีท่ีทํา
เสียสละตนเองตองานพระพุทธศาสนา ปฏิบัติหนาท่ีเต็มความรูความสามารถ สรรหาบุคลากรรุนใหม
เปนอยูอยางเรียบงายสรางความสัมพันธดวยเมตตาความเอ้ือเฟอเผื่อแผตอชุมชนหรือสาธารณะชน
คัดเลือกบุคลากรท่ีมีคุณภาพ

๓)ดานการติดตามประเมินผล
ตนทุน (Input) ฝกอบรมถวายความรู สัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทําเอกสารแนะนํา

ติดตามแผนงานในการใชคัดเลือกบุคลากร
การบริหาร (Process) ติดตามประเมินผลการบริหารงบประมาณ ติดตามประเมินผล

ดานการจัดการเรียนการสอน มีการประเมินผลความพึงพอใจของโครงการพระสอนศีลธรรม มีการ
กําหนดเวลาการประเมินผลใหพระสอนศีลธรรมนําไปใชอยางมีระบบ รวดเร็ว

ผลผลิต (Output) มีเจาหนาท่ีใหการบริการ มีศูนยอํานวยการท่ีติดตอสะดวก มีผู
ประสานงานแตละจังหวัด สอนตรงเวลา สงรายงานตรงเวลา และมีการสอบวัดผลความรูการเรียนรู
ของผูเรียนเพ่ือใหเกิดมาตรฐานการศึกษา

ผลลัพธ (Outcome) มีการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนือง ใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
สังคม การบริหารจัดการเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล

และบูรณาการดวยหลักพุทธธรรมคือ ฝกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทําเอกสาร
แนะนํา สํารวจความพรอมและสวนขาดของโครงการ นําผลมาปรับปรุงแกไข สงเสริมตอยอดผลงาน
เปนแผนงานระยะยาว พรอมรับปรับปรุงแกไขตนเอง ยินดีรับฟงปฏิบัติตามขอเสนอแนะติดตาม
ประเมิน งบประมาณอยางนอยปละครั้ง กําหนดระยะเวลาในการติดตามประเมินผลทุกป การให
ชุมชนมีสวนรวมในการติดตามประเมิน การใหชุมชนแสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรคในการบริหาร
โครงการ ใหสถานศึกษาไดทําการประเมิลผลโครงการ

๔.๓ ผลการวิเคราะหกระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕

๑) กระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ดานการบริหารงบประมาณ

จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ พบวา



๑๘๘

๑)กําหนดทิศทางของโครงการพระสอนศีลธรรมและหาทุนมาชวยโรงเรียนเรียน เชน
หองจริยธรรม หองคุณธรรม โดยมีโรงเรียนใหการสนับสนุน๑๔๘ จัดหาผาปาการกุศลและแจก
ทุนการศึกษาใหกับนักเรียนท่ีสอบผานธรรมศึกษา ภายในโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน๑๔๙

จัดทําการวิเคราะหคาใชจายโครงการตามสถานภาพความเปนจริงเพ่ือกําหนดงบประมาณท่ีเหมาะสม
กับคาครองชีพในแตละบริบทของสถานศึกษาท่ีสงพระเขาไปปฏิบัติงาน ควรมีการสนับสนุน
งบประมาณในการสงเสริมพัฒนาการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา
ตองวางแผนโครงการระยะยาวและจัดสรรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล๑๕๐

๒)การบริหารจัดการงบประมาณโครงการควรมีการวางแผน นโยบาย แผนผังการ
บริหารจัดการโครงการท่ีชัดเจน เปนระบบและตอเนื่องเปนรูปธรรม การบริหารจัดการทุกระดับ
จะตองใชความรูความสามารถซึ่งหนวยงานท่ีรับผิดชอบตองยกระดับการบริหารเพ่ือสรางความม่ันใจ
ความนาเชื่อถือ และความสําคัญของโครงการใหแกรัฐบาลท่ีจะใหการสนับสนุนงบประมาณอยาง
เพียงพอและมีความตอเนื่องมีหลักความโปรงใสโดยมีกระบวนการบริหารอยางตรงไปตรงมา สามารถ
ชี้แจงไดเม่ือมีขอสงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารและตรวจสอบได๑๕๑

๓)ตองบริหารจัดการดานงบประมาณเต็มรูปแบบใหมีความชัดเจน และลดการใช
จาย เนนประหยัด โดยกําหนดมาตรฐาน และข้ันตอนการทํางานของพระสอนศีลธรรม ตั้งแตแรกเริ่ม
จนจบภารกิจ ใหมีการรับรู ยอมรับ และสนับสนุนงบประมาณเปนอยางดี๑๕๒มีงบประมาณเพียงพอตอ
การบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมเพ่ือเปนทุนในการปฏิบัติภารกิจและกิจกรรมตาง ๆ
ภายในหนวยงานท่ีเก่ียวของ๑๕๓ การถวายนิตยภัตรแกพระสอนศีลธรรมตองใหมีความเหมาะสม
มีงบประมาณในการสรางสื่อการเรียนการสอน เชน หนังสือเรียน ตําราเรียน สมุด ดินสอ ปากกา
กระดาษ กระดานเขียน โปรเจคเตอรชวยสอน คอมพิวเตอร สื่อการสอน เปนตน๑๕๔

๑๔๘สัมภาษณ นางอภิรดี  กลกิจ,รองผู อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ (เทศบาลสงเคราะห )
ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๑๔๙สัมภาษณ พระครูปยธนาทร เจาคณะจังหวัดราชบุรี(ธ) รองประธาน โครงการพระสอนศีลธรรม ฯลฯ
วัดอมรินทราราม ตําบลโคกหมอ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙.

๑๕๐สัมภาษณ พระมหาปราโมทย ปโมทิโต, ป.ธ.๙ รองเจาคณะจังหวัดราชบุรี กรรมการโครงการพระ
สอนศีลธรรมฯ วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม ตําบลแพงพวย อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๑๐ สิงหาคม
๒๕๕๙.

๑๕๑สัมภาษณ พระมหาประสาน โชติโก, ป.ธ.๓ หัวหนาพระสอนศีลธรรมจังหวัดราชบุรี วัดเขาวัง
(พระอารามหลวง) ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙.

๑๕๒สัมภาษณ  พระมหาสายัญ กตปฺุ โญ , ป.ธ.๗ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดเขา วัง
(พระอารามหลวง) ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙.

๑๕๓สัมภาษณ  พระครูวา ทีวรวัฒน ,ดร . พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดมหาธาตุวร วิหาร
ตําบลคลองกระแซง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุร,ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙.

๑๕๔สัมภาษณ ดร.สุรพล ดนตรีสวัสส , ผู อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  ตําบลหนาเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙.



๑๘๙

สรุป กระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ดานการบริหารงบประมาณ เปนแนวทางไดดังนี้

แผนภาพท่ี ๔.๑ กระบวนการดานการบริหารงบประมาณ
ท่ีมา : จากการสังเคราะหของผูวิจัย

มีการวางแผนงบประมาณท่ีดี

กระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีงบประมาณเพียงพอ การไดรับผลตอบแทนท่ีเหมาะสม

การจัดหาผาปาการกุศลสนับสนุนมีงบประมาณของโรงเรียนสนับสนุน

ดานการบริหารงบประมาณ



๑๙๐

๒) กระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรม

จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ พบวา
๑) การพัฒนาพระสอนศีลธรรมใหมีความรูและความสามารถในการปฏิบัติงานโดย

มุงเนนใหเกิดสัมฤทธิ์ผลในการสรางสังคมไทยสูความเปนสังคมวิถีพุทธ๑๕๕การจัดทํางานวิจัยเพ่ือ
แสวงหาองคความรูในการพัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕๑๕๖

๒) การจัดทําระบบการติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับใชเปนขอมูล
อางอิงในการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆ
ภาค ๑๕๑๕๗โครงการพระสอนศีลธรรมบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาแกนักเรียนนักศึกษาใน
สถานศึกษาทุกระดับชั้นการศึกษา๑๕๘มีระบบบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพโดยเฉพาะ
การบริหารทรัพยากรบุคลากรของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆ
ภาค ๑๕๑๕๙มีการฝกอบรมบุคลากรในโครงการพระสอนศีลธรรมใหมีคุณภาพเชนมีความรูดาน
กระบวนการผลิตสื่อการเรียนการสอนใหแกนักเรียนเปนตน หนวยงานท่ีรับผิดชอบตองติดตามใหการ
สนับสนุนกระบวนการข้ันตอนในการผลิตสื่อ โดยการใหแกนนําหรือศึกษานิเทศกไดคอยชวยเหลือ
พระสอนศีลธรรมอยางตอเนื่อง๑๖๐

๓) มีการจัดสรรและสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพเขามาปฏิบัติงานเพ่ือใหการทํางาน
บรรลุวัตถุประสงคของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน๑๖๑ โครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนตองมีการผลิตรักษาและพัฒนาดานบุคลากรของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ไดแก
การจัดอัตรากําลัง การสรรหา การเลื่อนข้ัน การพัฒนาบุคลากร เลื่อนตําแหนง การสงเสริมขวัญ
และกําลังใจ สวัสดิการ การเสริมสรางบรรยากาศในการทํางาน การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนตน
เปนการสรรหาบุคลากรใหมการพัฒนาบุคลากร และการใชคนใหเหมาะสมกับงานสําหรับทําใหการ

๑๕๕สัมภาษณ พระปลัดไพบูลย  ญาณวิปุโล , หัวหนาพระสอนศีลธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตําบลแมกลอง อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม, ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๑๕๖สัมภาษณ ดร.สุรพล ดนตรีสวัสส, ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี, ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๑๕๗สัมภาษณ นายกิตติชัย วงษปาน, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหวยไผ  ตําบลนํ้าพุ อําเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี, ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๑๕๘สัมภาษณ พระครูสมุหประดิษฐ ปฺญาวฑฺฒโก, พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดหนองแชเสา
ตําบลนํ้าพุ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๑๕๙สัมภาษณ นายพิษณุ โชติสิริคุณานุวัฒน , ผู อํานวยการโรงเรียนวัดเขาวัง (แสงชวง สุวนิช)
ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๑๖๐สัมภาษณ นายรวม สีสม, ผู อํานวยการโรงเรียนวัดเขาถํ้ากุญชร ตําบลนํ้าพุ อําเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี, ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๑๖๑สัมภาษณ พระวินัย นนฺทวณฺโณ, พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดแกวเจริญ ตําบลเหมืองใหม
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม, ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙.



๑๙๑

ดําเนินงานเกิดมีประสิทธิภาพ๑๖๒ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มีการแบงสวนงาน การ
จัดสรรงานตําแหนงตาง ๆ และกําหนดอํานาจหนาท่ีใหชัดเจน การจัดองคกร เปนการกําหนด
โครงสรางความสัมพันธของสมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองคกร มีการแบงงานกันทําและการ
กระจายอํานาจ เปนการวางแผนการจัดโครงสรางโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให
มีประสิทธิภาพ๑๖๓

๔) จัดประชุมสัมมนาใหความรูพระสอนศีลธรรมเพ่ือการเขาถึงขอมูลในการศึกษา
เชน การใชอินเตอรเน็ตของโรงเรียน  การคนควาจากแหลงหองสมุดท่ีมีอยูในบริเวณใกลเคียง ฯลฯ
ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของในความรับผิดชอบเพ่ือจัดอบรมใหความรูในการเขาถึงแหลงศึกษา
เพ่ิมเติม การประชุมชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติและอ่ืน ๆ ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของในการ
ดําเนินการ หรือเขาไปคนควาหาขอมูลในหองสมุดใหญ ๆ ประสานไปยังโรงเรียนแกนนําท่ีเปน
โรงเรียนวิถีพุทธ  เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลท่ีตองการ เชน การถายเอกสาร การถายภาพ การขอยืม เปน
ตน๑๖๔ ตองมีการติดตามและนิเทศการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมอยางสมํ่าเสมอ ให
มีการอบรมพระสอนศีลธรรมในดานการจัดทําแผนการสอน โดยการเชิญวิทยากรหรือผูเชี่ยวชาญมา
ใหคําแนะนํา จัดทําเอกสารเพ่ือเปนแนวทางในการจัดทําแผนการสอนของแตละชวงชั้นตามความ
เหมาะสม กําหนดใหพระสอนศีลธรรมไดสงแผนการสอนไปยังหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือประเมิน
แนวทางในการทําแผนการสอนและสภาพปญหาของแตละรูป๑๖๕

๕) โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมีเปดศูนยใหความรูในแตละจังหวัดให
พระสอนศีลธรรมเขาถึงขอมูลขาวสาร จัดทําหลักสูตรแบบยอ ๆ เพ่ือใหงายตอการเรียนการสอน
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  สรางความรูความเขาใจใหกับพระสอนศีลธรรม จัดประชุมเพ่ือศึกษา
หลักสูตรแนวทางในการปฏิบัติ ใหสอดคลองกับหลักสูตร ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบจัดประชุม
ชี้แจงหลักสูตรรวมกัน๑๖๖

๑๖๒สัมภาษณ นางอภิรดี กลกิจ, รองผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ (เทศบาลสงเคราะห )
ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๑๖๓สัมภาษณ นายสุทธิรักษ หนูฉง, ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี กรรมการ
โครงการพระสอนศีลธรรม ฯลฯ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๑๖๔สัมภาษณ พระครูสมุหเสถียร สิริธโร, พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดสามขุม ตําบลชัยเกษม
อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ, ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๑๖๕สัมภาษณ นายกิตติชัย วงษปาน, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหวยไผ  ตําบลนํ้าพุ อําเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี, ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๑๖๖สัมภาษณ นายพิษณุ โชติสิริคุณานุวัฒน, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเขาวัง (แสงชวง สุวนิช)
ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙.



๑๙๒

สรุป กระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรม เปนแนวทางไดดังนี้

แผนภาพท่ี ๔.๒ กระบวนการดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรม
ท่ีมา : จากการสังเคราะหของผูวิจัย

ดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรม

กระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕

เปดศูนยใหความรูเขาถึงขอมูลขาวสาร มีการจัดบุคคลและสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ

จัดประชุมสัมมนาใหความรูบุคลากร มีการฝกอบรมบุคลากรใหมีคุณภาพ

ใหมีพระสอนศีลธรรมประจําทุกโรงเรียน



๑๙๓

๓) กระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ดานการติดตามประเมินผล

จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ พบวา
๑)จัดอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการวัดผล และประเมินผลจากแฟมสะสมงานเพ่ิม

ใหแกพระสอนศีลธรรม เชิญวิทยากรหรือผูเชี่ยวชาญมาใหคําแนะนําในดานทักษะเพ่ือสรางความรู
ความเขาใจใหพระสอนศีลธรรมในดานการวัดผลและประเมินผลจากแฟมงานสะสม ใหครูพ่ีเลี้ยงหรือ
แกนนําประจําอําเภอไดติดตามและแนะนํา เพ่ือเพ่ิมทักษะและประสิทธิภาพการสอน๑๖๗ จัดทํา
เอกสารหรือคูมือเก่ียวกับวิธีการประเมินผลจากแฟมสะสมงานใหแกพระสอนศีลธรรมโรงเรียน
เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ใหพระสอนศีลธรรมใชวิธีการท่ีหลากหลายเนนการปฏิบัติให
สอดคลองและเหมาะสมกับสาระการเรียนรู  กระบวนการเรียนรู  และสามารถดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง ควบคูไปในกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน ใหพระสอนศีลธรรมประเมินความรู  พฤติกรรม
การเรียน  การรวมกิจกรรมและผลงานจากโครงงานหรือแฟมสะสมงาน  โดยอาศัยความรวมมือจาก
ตัวผูเรียน ครูในโรงเรียน พระสอนศีลธรรมและพอแมผูปกครอง  จําเปนตองมีสวนรวมในการกําหนด
เปาหมาย๑๖๘

๒)ใหครูพ่ีเลี้ยงของแตละ โรง เรียนประสานงานกับพระสอน ศีลธรรมในการ
ประเมินผล เพ่ือนําขอมูลเหลานั้นมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน มีการแขงขันผลงานท่ีโดดเดน
ท่ีพระสอนศีลธรรมไดจัดข้ึนของแตละเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือสรางแรงจูงใจใหพระสอนศีลธรรมรูป
อ่ืน ๆ ไดเห็นแนวทางและวิธีปฏิบัติ๑๖๙สรางความตระหนักใหผูบริหารสถานศึกษาและครูท่ีพระสอน
ศีลธรรมเขาไปปฏิบัติงานไดเปดโอกาสใหพระสอนศีลธรรมไดนําผลการวัดผลและประเมินผลมาใช
ประโยชนในการพัฒนาเด็กใหเปนรูปธรรมมากข้ึนและตอเนื่อง พระสอนศีลธรรมตองประสานกับครู
พี่ เ ลี้ย งในเรื่องของการวัดผลและประเมินผล เพ่ือไดทราบจุดออน จุดแข็งในการเรียนการสอน
ของแตละแหง เพ่ือนําผลเหลานั้นมาปรับปรุงใหเกิดประโยชนแกตัวนักเรียนเอง และประเมินผลมา
เปนแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับเหตุการณและเกิดประโยชน
ตอการศึกษา บันทึกผลการวัดผลและประเมินผล ท้ังพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนท้ังในเวลาเรียน
และเวลาประเมินผลจริง ๆ เพ่ือนําขอมูลเหลานั้นมาเสนอตอผูบริหารสถานศึกษา นําไปสูการปรับปรุง
กิจกรรมการเรียนการสอนในอนาคต ในแตละภาคเรียนหรือปการศึกษา๑๗๐

๑๖๗สัมภาษณ พระมหาประสาน โชติโก, ป.ธ.๓ หัวหนาพระสอนศีลธรรมจังหวัดราชบุรี วัดเขาวัง
(พระอารามหลวง) ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙.

๑๖๘สัมภาษณ นางอภิรดี กลกิจ, รองผู อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ (เทศบาลสงเคราะห )
ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๑๖๙สัมภาษณ พระครูสมุหประดิษฐ ปฺญาวฑฺฒโก, พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดหนองแชเสา
ตําบลนํ้าพุ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๑๗๐สัมภาษณ นายพิษณุ โชติสิริคุณานุวัฒน , ผู อํานวยการโรงเรียนวัดเขาวัง (แสงชวง สุวนิช)
ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙.



๑๙๔

๓)พระสอนศีลธรรมตองจัดใหมีการวัดและประเมินผล ดานคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของผูเรียน โดยเปนการประเมินเชิงวินิจฉัย เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาและการสงตอ ท้ังนี้ ตอง
ประสานสัมพันธกับผูเรียน ผูบริหารโรงเรียน  ผูปกครอง และผูเก่ียวของรวมกันประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงครายป หรือรายภาค๑๗๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการสรางเครื่องมือวัดผล
และประเมินผลเพ่ิมใหแกพระสอนศีลธรรม เชิญผูเชี่ยวชาญหรือวิทยากรมาใหคําแนะนําในดานทักษะ
เพ่ือสรางความรูความเขาใจใหพระสอนศีลธรรมในดานการสรางเครื่องมือวัดผล และประเมินผล
ท่ีสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู จัดทําเอกสารหรือคูมือเก่ียวกับวิธีการสรางเครื่องมือวัดผล
และประเมินผลท่ีสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูใหแกพระสอนศีลธรรมโรงเรียน  เพ่ือเปน
แนวทางในการปฏิบัติงาน ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบไดประสานงานกับครูพ่ีเลี้ยงของแตละโรงเรียน
ท่ีพระสอนศีลธรรมไดเขาไปปฏิบัติงาน  เพ่ือจะไดติดตาม และแนะนํา เ พิ่ม เติมในกระบวนการ
สรางเครื่องมือวัดผลและประเมินผลท่ีสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู ใหพระสอนศีลธรรมศึกษา
หาวิธีการสรางเครื่องมือวัดผลและประเมินผลเพ่ิมเติมจากแหลงความรูท่ีใกลเคียง เชน หองสมุด
อินเตอรเน็ต ฯ๑๗๒

๑๗๑สัมภาษณ พระมหาปราโมทย ปโมทิโต, ป.ธ.๙ รองเจาคณะจังหวัดราชบุรี กรรมการ โครงการพระ
สอนศีลธรรมฯ วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม ตําบลแพงพวย อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ๑๐ สิงหาคม
๒๕๕๙.

๑๗๒สัมภาษณ พระครูวา ทีวรวัฒน ,ดร . พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดมหาธาตุวร วิหาร
ตําบลคลองกระแซง อําเภอเมือง จังหวัดเพรชบุร,ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙.



๑๙๕

สรุป กระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ดานการติดตามประเมินผลเปนแนวทางไดดังนี้

แผนภาพท่ี ๔.๓ กระบวนการดานการติดตามประเมินผล
ท่ีมา : จากการสังเคราะหของผูวิจัย

ดานการติดตามประเมินผล

กระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕

จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการวัดผล
และประเมินผล

จัดทําเอกสารหรือคูมือเกี่ยวกับวิธีการ
ประเมินผล

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการสรางเครื่องมือ
วัดผลและประเมินผล

โครงการพระสอนศีลธรรมจัดใหมีการ
วัดและประเมินผล

สรางความตระหนักใหผูบริหารสถานศึกษา
ในการวัดผล และประเมินผล



๑๙๖

๔) สรุปวิเคราะหการนําเสนอกระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕

จากผลการวิเคราะหการนําเสนอกระบวนการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ท่ีคนพบจากการ
สัมภาษณเชิงลึก (Indepth Interview) ท้ัง ๓ ดาน คือ ๑.ดานการบริหารงบประมาณ ๒.ดานการ
พัฒนาพระสอนศีลธรรม ๓.ดานการติดตามประเมินผลของผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนผูใหขอมูลสําคัญ (Key
Informants) ไดใหขอคิดเห็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ผูวิจัยจึงขอสรุปวิเคราะหและสังเคราะห
กระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขต
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ เชื่อมโยงประกอบเขากับแนวคิด ทฤษฎี และหลักพุทธธรรม

จากผลการสัมภาษณเชิงลึก (Indepth Interview) ผูวิจัยจึงไดวิเคราะหและสังเคราะห
ขอมูลท้ังหมด นําไปสูกระบวนการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ท้ัง ๓ ดาน คือ

๑) ดานการบริหารงบประมาณ
จัดทําการวิเคราะหคาใชจายโครงการตามสถานภาพความเปนจริงเพ่ือกําหนด

งบประมาณท่ีเหมาะสมกับคาครองชีพในแตละบริบทของสถานศึกษาท่ีสงพระเขาไปปฏิบัติงาน ตอง
มีการสนับสนุนงบประมาณในการสงเสริมพัฒนาการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรม
ในสถานศึกษา ควรวางแผนโครงการระยะยาวและจัดสรรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การบริหารจัดการงบประมาณโครงการควรมีการวางแผน นโยบาย แผนผังการบริหาร
จัดการโครงการท่ีชัดเจน เปนระบบและตอเนื่องเปนรูปธรรม การบริหารจัดการทุกระดับจะตองใช
ความรูความสามารถซึ่งหนวยงานท่ีรับผิดชอบตองยกระดับการบริหารเพ่ือสรางความม่ันใจ ความ
นาเชื่อถือ และความสําคัญของโครงการใหแกรัฐบาลท่ีจะใหการสนับสนุนงบประมาณอยางเพียงพอ
และมีความตอเนื่อง

ตองบริหารจัดการดานงบประมาณเต็มรูปแบบใหมีความชัดเจน และลดการใชจาย
เนนประหยัด โดยกําหนดมาตรฐาน และข้ันตอนการทํางานของพระสอนศีลธรรม ตั้งแตแรกเริ่ม จน
จบภารกิจ ใหมีการรับรู ยอมรับ และสนับสนุนงบประมาณเปนอยางดี

๒) ดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรม
คัดเลือกเนื้อหาท่ีเหมาะสมในแตละระดับชั้นมาสอนนักเรียน จัดหลักสูตรใหมใหกระชับ

กวานี้ ไมเนนปริมาณ  เนนทําได ทําเปนและเกิดประโยชนในการเรียน มีการประยุกตเนื้อหาหลักสูตร
ใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน สอนบูรณาการเนื้อหาเพ่ือใหทันตามเวลาและหลักสูตร
จัดทําใบงานเ พิ ่ม เ ต ิม ใ ห น ัก เ ร ีย น ได ทํา เ พื ่อ ใ ห  เ ก ิด ค ว า ม เหมาะสมกับแผนการสอน
และทันตอเวลา



๑๙๗

พระสอนศีลธรรมเตรียมการสอนและวางแผนการสอนใหรัดกุม โดยมีการทดสอบ
กอนระยะเวลาของแตละคาบวามีความเหมาะสมหรือไมเพียงใด เนื้อหาข อ งห ลัก สูต ร ว ิช า
พระพุทธศาสนาลาสมัยไมสอดคลองกับสภาพปจจุบันมีแนวทางการพัฒนาพระสอนศีลธรรม
คือ มีการจัดเสวนาระหวางพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบในสวนท่ี
เห็นวาไมตรงลาสมัยหรือไมสอดคลอง ประยุกตเนื้อหาการใชใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน นําเนื้อหา
ในหลักสูตรบูรณาการกับสภาพปจจุบัน เ พ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและไมเบื่อหนาย

มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน การพานัก เ รียน เขามาศึกษายังสถานท่ีจริง
หรือการศึกษาความรูจากภูมิปญญาทองถ่ิน ฯลฯ ควรมีการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนแตละ
ท่ีรวมกัน เพ่ือพิจารณาถึงจุดออน จุดแข็ง และความตองการของโรงเรียน และวิเคราะหหลักการ
จุดหมายของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือนํามาเสนอใหผูท่ีมีสวนในการจัดทําหลักสูตรได
พิจารณาวางแผน และปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสมตอไป ใหพระสอนศีลธรรมนําหลักสูตรวิชา
พระพุทธศาสนาไปจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรวมกับกลุมสาระการเรียนกลุมอ่ืน ๆ เพ่ือให
เกิดความนาสนใจและสอดคลองกับสภาพปจจุบัน

เปดศูนยใหความรูในแตละจังหวัดใหพระสอนศีลธรรมเขาถึงขอมูลขาวสาร จัดทํา
หลักสูตรแบบยอ ๆ เพ่ือใหงายตอการเรียนการสอน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สรางความรูความ
เขาใจใหกับพระสอนศีลธรรม จัดประชุมเพ่ือศึกษาหลักสูตรแนวทางในการปฏิบัติ ใหสอดคลอง
กับหลักสูตร ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบจัดประชุมชี้แจงหลักสูตรรวมกัน ควรมีการศึกษาเก่ียวกับปจจัย
ท่ีสงเสริมและปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอคําถามท่ีวาทําไมพระสอนศีลธรรมถึงไมเขาใจหลักสูตรวิชา
พระพุทธศาสนาเพ่ือจะไดคนหาแนวทางแกไข ใหครูพ่ีเลี้ยงคอยแนะนํากระบวนการโครงสราง
หลักสูตร เพ่ือใหพระสอนศีลธรรมมีความเขาใจในโครงสรางหลักสูตรมากยิ่งข้ึน ใหพระสอนศีลธรรม
เตรียมการสอนใหมากข้ึนและศึกษาโครงสรางหลักสูตรเพ่ิมเติม

ตองมีการติดตามและนิเทศการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมอยาง
สมํ่าเสมอ ใหมีการอบรมพระสอนศีลธรรมในดานการจัดทําแผนการสอน โดยการเชิญวิทยากรหรือ
ผูเชี่ยวชาญมาใหคําแนะนํา จัดทําเอกสารเพ่ือเปนแนวทางในการจัดทําแผนการสอนของแตละชวงชั้น
ตามความเหมาะสม กําหนดใหพระสอนศีลธรรมไดสงแผนการสอนไปยังหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

นํานักเรียนเขาไปใชหองท่ีวัดหรือศาลา ศึกษาธรรมะนอกสถานท่ี กอนท่ีจะมีการ
วางแผนใชและหาหองใหเพียงพอ เนนคุณภาพการสอนเพ่ือใหนักเรียนไดมีความรูความเขาใจมากข ึ้น

ประชุมสัมมนาพระสอนศีลธรรมเพ่ือการเขาถึงขอมูลในการศึกษาเชน การใช
อินเตอรเน็ตของโรงเรียน การคนควาจากแหลงหองสมุดท่ีมีอยูในบริเวณใกลเคียง การประชุมชี้แจง
แนวทางในการปฏิบัติและอ่ืน ๆ ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของในการดําเนินการ หรือเขาไปคนควาหา
ขอมูลในหองสมุดใหญ ๆ ประสานไปยังโรงเรียนแกนนําท่ีเปนโรงเรียนวิถีพุทธ  เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลท่ี
ตองการ เชน การถายเอกสาร การถายภาพ การขอยืม เปนตน

ใหพระสอนศีลธรรมติดตอประสานงานกับกลุมเครือขายท่ีมีขอมูลในการศึกษาดวย
ตนเอง พ้ืนฐานความรูของนักเรียน คือ จัดหาผูท่ีมีความรูและสนใจในวิชาพระพุทธศาสนามาเสวนา
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดกิจกรรมประยุกตเสริมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา แบงหองเพ่ือ



๑๙๘

แยกระดับนักเรียน เพ่ือใหเกิดคว ามสะดวกแกการเรียนการสอน สอนเนนเปนกลุม เนนการ
บูรณาการใหเหมาะกับผูเรียน

จัดประชุมอบรมความรูดานกระบวนการผลิตสื่อการเรียนการสอนใหแกพระสอน
ศีลธรรม หนวยงานท่ีรับผิดชอบตองติดตามใหการสนับสนุนกระบวนการข้ันตอนในการผลิตสื่อ โดย
การใหแกนนําหรือศึกษานิเทศกไดคอยชวยเหลือพระสอนศีลธรรมอยางตอเนื่อง ติดตอประสานงาน
กับแกนนําพระสอนศีลของแตละอําเภอหรือศึกษานิเทศกของแตละเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือติดตาม
และคอยดูแลในสวนท่ีขาดเหลือ

๓) ดานการติดตามประเมินผล
ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบจัดอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการวัดผล และประเมินผลจาก

แฟมสะสมงานเพ่ิมใหแกพระสอนศีลธรรม เชิญวิทยากรหรือผูเชี่ยวชาญมาใหคําแนะนําในดานทักษะ
เพ่ือสรางความรูความเขาใจใหพระสอนศีลธรรมในดานการวัดผลและประเมินผลจากแฟมงานสะสม
ใหครูพ่ีเลี้ยงหรือแกนนําประจําอําเภอไดติดตามและแนะนํา เพ่ือเพ่ิมทักษะและประสิทธิภาพการ
สอน

จัดทําเอกสารหรือคูมือเก่ียวกับวิธีการประเมินผลจากแฟมสะสมงานใหแกพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ใหพระสอนศีลธรรมใชวิธีการท่ี
หลากหลายเนนการปฏิบัติใหสอดคลองและเหมาะสมกับสาระการเรียนรู  กระบวนการเรียนรู  และ
สามารถดําเนินการอยางตอเนื่อง ควบคูไปในกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน ใหพระสอนศีลธรรม
ประเมินความรู  พฤติกรรมการเรียน  การรวมกิจกรรมและผลงานจากโครงงานหรือแฟมสะสมงาน
โดยอาศัยความรวมมือจากตัวผู เรียน ครูในโรงเรียน พระสอนศีลธรรมและพอแมผูปกครอง
จําเปนตองมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย

ใหครูพ่ีเลี้ยงของแ ตล ะ โ ร ง เ ร ีย น ปร ะ ส า น ง าน กับ พร ะ ส อน ศีลธรรมในการ
ประเมินผล เพ่ือนําขอมูลเหลานั้นมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน มีการแขงขันผลงานท่ีโดดเดน
ท่ีพระสอนศีลธรรมไดจัดข้ึนของแตละเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือสรางแรงจูงใจใหพระสอนศีลธรรมรูป
อ่ืน ๆ ไดเห็นแนวทางและวิธีปฏิบัติ

สรางความตระหนักใหผูบริหารสถานศึกษาและพระสอนศีลธรรมเขาไปปฏิบัติงานได
เปดโอกาสใหพระสอนศีลธรรมไดนําผลการวัดผลและประเมินผลมาใชประโยชนในการพัฒนาเด็กให
เปนรูปธรรมมากข้ึนและตอเนื่อง พระสอนศีลธรรมตองประสานกับครู พี่ เ ลี ้ย ง ใน เรื่อ งของการ
วัดผลและประเมินผล เพ่ือไดทราบจุดออน จุดแข็งในการเรียนการสอนของแตละแหง เพ่ือนําผล
เหลานั้นมาปรับปรุงใหเกิดประโยชนแกตัวนักเรียนเอง พระสอนศีลธรรมตองดําเนินการสอนอยาง
จริงจังและจริงใจ  และเสียสละในการสอนเพ่ือเปนแรงจูงใจใหผูบริหาร ครูและนักเรียนมองเห็นถึง
คุณคาและพรอมท่ีจะเปดโอกาสใหพระสอนศีลธรรมไดนําผลการวัดผลและประเมินผลมาเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับเหตุการณและเกิดประโยชนตอการศึกษา
บันทึกผลการวัดผลและประเมินผล ท้ังพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนท้ังในเวลาเรียนและเวลา
ประเมินผลจริง ๆ เพ่ือนําขอมูลเหลานั้นมาเสนอตอผูบริหารสถานศึกษา นําไปสูการปรับปรุงกิจกรรม
การเรียนการสอนในอนาคต ในแตละภาคเรียนหรือปการศึกษา



๑๙๙

พระสอนศีลธรรมตองจัดใหมีการวัดและประเมินผล ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของผูเรียน โดยเปนการประเมินเชิงวินิจฉัย เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาและการสงตอ ท้ังนี้ ควรประสาน
สัมพันธกับผูเรียน ผูบริหารโรงเรียน  ผูปกครอง และผูเก่ียวของรวมกันประเมิน คุณลักษณะอันพึง
ประสงครายป หรือรายภาค

ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการสรางเครื่องมือวัดผลและ
ประเมินผลเพ่ิมใหแกพระสอนศีลธรรม เชิญผูเชี่ยวชาญหรือวิทยากรมาใหคําแนะนําในดานทักษะเพ่ือ
สรางความรูความเขาใจใหพระสอนศีลธรรมในดานการสรางเครื่องมือวัดผล และประเมินผลท่ี
สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู จัดทําเอกสารหรือคูมือเก่ียวกับวิธีการสรางเครื่องมือวัดผลและ
ประเมินผลท่ีสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูใหแกพระสอนศีลธรรมโรงเรียน  เพ่ือเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงาน ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบไดประสานงานกับครูพ่ีเลี้ยงของแตละโรงเรียนท่ีพระสอน
ศีลธรรมไดเขาไปปฏิบัติงาน  เพ่ือจะไดติดต าม และแนะนํา เ พิ่ม เ ติม ในกระบวนการสราง
เครื่องมือวัดผลและประเมินผลท่ีสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู ใหพระสอนศีลธรรมศึกษาหา
วิธีการสรางเครื่องมือวัดผลและประเมินผลเพ่ิมเติมจากแหลงความรูท่ีใกลเคียง เชน หองสมุด
อินเตอรเน็ต ฯ



๒๐๐

๔.๔ ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยเก่ียวกับสภาพท่ัวไปในการบริหารจัดการโครงการพระสอน

ศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ จากผลการวิเคราะหเชิงปริมาณดังนี้
๑) สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ จํานวน ๒๕๑ ฉบับ เม่ือวิเคราะห
สถานภาพโดยแจกแจงความถ่ีและคํานวณคารอยละ ไดผลดังรายละเอียดในตารางท่ี ๔.๖

ตารางท่ี ๔.๓ แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม
(n = ๒๕๑)

สถานภาพสวนบุคคล จํานวน รอยละ
ต่ํากวา ๑๐ พรรษา ๑๑๔ ๔๕.๔
๑๐ พรรษาข้ึนไป ๑๓๗ ๕๔.๖
รวม ๒๕๑ ๑๐๐.๐

วุฒิการศึกษาสามัญ
ต่ํากวาปริญญาตรี ๑๔๓ ๕๗.๐
ปริญญาตรีข้ึนไป ๑๐๘ ๔๓.๐
รวม ๒๕๑ ๑๐๐.๐

ประสบการณในการสอน
ต่ํากวา ๕ ป ๑๔๗ ๕๘.๖
๕ ปข้ึนไป ๑๐๔ ๔๑.๔
รวม ๒๕๑ ๑๐๐.๐

ตําแหนงการปกครองทางคณะสงฆ
พระสังฆาธิการ ๕๘ ๒๓.๑
ไมมีต่ําแหนง(ลูกวัด) ๑๙๓ ๗๖.๙
รวมท้ังหมด ๒๕๑ ๑๐๐.๐

จากตารางท่ี ๔.๓ พบวา ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย
“ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆ
ภาค ๑๕” จําแนกไดดังนี้

พรรษา พบวา  ผูตอบแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย  สวนใหญมีพรรษา ๑๐ พรรษาข้ึนไป
(รอยละ ๕๔.๖๐) ท่ีเหลือมีพรรษาต่ํากวา ๑๐ พรรษา (รอยละ ๔๕.๔๐)

วุฒิการศึกษาสามัญ พบวา  ผูตอบแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย สวนใหญจบการศึกษา
ระดับต่ํ ากวาปริญญาตรี (รอยละ ๕๗.๐๐) ท่ี เหลือจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ข้ึนไป
(รอยละ ๔๓.๐๐)



๒๐๑

ประสบการณในการสอน พบวา ผูตอบแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย สวนใหญ
มีประสบการณต่ํากวา ๕ ป (รอยละ ๕๘.๖๐) ท่ีเหลือมีประสบการณ ๕ ปข้ึนไป (รอยละ ๔๑.๔๐)

ตําแหนงการปกครองทางคณะสงฆ พบวา ผูตอบแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย  สวนใหญ
ไมมีต่ําแหนง(พระลูกวัด) (รอยละ ๗๖.๙๐) ท่ีเหลือเปนพระสังฆาธิการ (รอยละ ๒๓.๑๐)

๒) ระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรม ในโรงเรียน ในเขต
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๕

จากผลการวิเคราะหขอมูลระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ โดยการหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ไดผลการวิเคราะหดังตารางท่ี ๔.๓ – ๔.๖ ดังนี้

ตารางท่ี ๔.๔ ผลการวิเคราะหระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ โดยภาพรวมและรายดาน

(n = ๒๕๑)
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรม

ในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ X S.D. แปลผล

ดานการบริหารงบประมาณ ๔.๐๘ ๐.๔๖ มาก
ดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรม ๔.๑๑ ๐.๔๖ มาก
ดานการติดตามประเมินผล ๔.๑๒ ๐.๔๖ มาก

รวมท้ังหมด ๔.๑๐ ๐.๔๒ มาก

จากตารางท่ี ๔.๔ พบวา ผลการวิเคราะหระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (X =
๔.๑๐, S.D. =๐.๔๒) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ทุกดานอยูในระดับมาก และเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยในแตละดานจากมากไปหานอย ไดแก ดานการติดตามประเมินผล (X = ๔.๑๒, S.D. =
๐.๔๖) ดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรม (X = ๔.๑๑, S.D. = ๐.๔๖) ดานการบริหารงบประมาณ
(X = ๔.๐๘, S.D. =๐.๔๖) ตามลําดับ



๒๐๒

ตารางท่ี ๔.๕ ผลการวิเคราะหระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ดานการบริหารงบประมาณ โดยภาพรวม และรายขอ

(n = ๒๕๑)
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕
ดานการบริหารงบประมาณ

X S.D. แปลผล

๑. โครงการพระสอนศีลธรรมใชงบประมาณจัดประชุม
เพ่ือสรางความตระหนักและความเขาใจใหเกิดประโยชน
แกทุกฝายท่ีเก่ียวของใหทราบวัตถุประสงคและแนวทาง
ปฏิบัติท่ีมีผลตอการดําเนินงานของพระสอนศีลธรรม ๔.๑๖ ๐.๗๗ มาก

๒. โครงการพระสอนศีลธรรมมีกระบวนในการบริหารจัดการ
งบประมาณอยางโปรงใส ๓.๙๗ ๐.๘๑ มาก

๓. โครงการพระสอนศีลธรรมมีการจัดซื้อจัดจางคาวัสดุ
อุปกรณเปนไปอยางเหมาะสม ๔.๑๒ ๐.๘๖ มาก

๔. โครงการพระสอนศีลธรรมจัดสรรงบประมาณทําสื่อการ
สอนและเทคโนโลยีสมัยใหม ๔.๐๖ ๐.๘๘ มาก

๕. โครงการพระสอนศีลธรรมมีการบริหารจัดการนิตยภัตร
ถูกตองและตรงตามเวลาทุกๆเดือน ๔.๐๖ ๐.๙๑ มาก

๖.โครงการพระสอนศีลธรรมมีแผนการบริหารจัดการ
งบประมาณประจําปอยางมีมาตรฐานท่ีพึงประสงค ๔.๑๒ ๐.๘๗ มาก

๗. โครงการพระสอนศีลธรรมมีความรวดเร็วในการบริหาร
จัดการคาใชจายท่ัวไปอยางเปนระบบ ๔.๑๐ ๐.๘๖ มาก

๘. โครงการพระสอนศีลธรรมมีการใชงบประมาณในการ
ฝกอบรมพระสอนศีลธรรมในเรื่องการใชสื่อเทคโนโลยีใหมี
ความชํานาญในการปฏิบัติงาน ๔.๐๕ ๐.๘๗ มาก

๙. โครงการพระสอนศีลธรรมมีผลการทํางานท่ีมีคุณภาพและ
เหมาะสมกับงบประมาณ ๔.๑๖ ๐.๘๕ มาก

๑๐. โครงการพระสอนศีลธรรมมีการบริหารงบประมาณใน
สรางประโยชนตอสังคมเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ ๔.๐๘ ๐.๘๙ มาก

๑๑. โครงการพระสอนศีลธรรมใชงบประมาณในการสราง
คุณคาใหเกิดข้ึนตอพระศาสนาอยางมาก ๓.๙๖ ๐.๘๕ มาก

๑๒. โครงการพระสอนศีลธรรมมีการกําหนดเวลาในการใช
จายงบประมาณอยางชัดเจน ทันตอเวลา ๔.๑๔ ๐.๘๘ มาก

รวมดานการบริหารงบประมาณ ๔.๐๘ ๐.๔๖ มาก



๒๐๓

จากตารางท่ี ๔.๕ พบวา ผลการวิเคราะหระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ดานการบริหารงบประมาณ
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X = ๔.๐๘, S.D. = ๐.๔๖) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  พบวา ทุกขอ
อยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอ ๙. โครงการพระสอนศีลธรรมมีผลการทํางานท่ีมี
คุณภาพและเหมาะสมกับงบประมาณ (X = ๔.๑๖, S.D. = ๐.๘๕) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือขอ
๑๑. โครงการพระสอนศีลธรรมใชงบประมาณในการสรางคุณคาใหเกิดข้ึนตอพระศาสนาอยางมาก
(X = ๓.๙๖, S.D. = ๐.๘๕)

ตารางท่ี ๔.๖ ผลการวิเคราะหระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรม โดยภาพรวมและรายขอ

(n = ๒๕๑)
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ พระสอนศีลธรรม

ในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕
ดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรม

X S.D. แปลผล

๑. โครงการพระสอนศีลธรรมจัดสัมมนาในเรื่องเทคนิคการ
สอนแกพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ๔.๐๘ ๐.๘๕ มาก

๒. โครงการพระสอนศีลธรรมสนับสนุนสงเสริมในการ
ฝกอบรมพระสอนศีลธรรมในเรื่องการเขียนแผนการสอน ๔.๒๗ ๐.๗๙ มาก

๓. โครงการพระสอนศีลธรรมสนับสนุนสงเสริมในการจัด
สัมมนาในเรื่องเทคนิคการใชวัสดุ อุปกรณแกพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ๔.๐๔ ๐.๘๒ มาก

๔. โครงการพระสอนศีลธรรมสนับสนุนสงเสริมทักษะความรู
ในเรื่องการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสมัยใหมแกพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ๔.๑๗ ๐.๘๔ มาก

๕. โครงการพระสอนศีลธรรมสงเสริมใหพระสอนศีลธรรมมี
ความรูในเรื่องการประยุกตหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ในการเรียนการสอนไดอยางถูกตอง ๔.๑๕ ๐.๘๕ มาก

๖. โครงการพระสอนศีลธรรมสงเสริมการพัฒนาพระสอน
ศีลธรรมในแตละปใหไดมาตรฐานท่ีพึงประสงค ๔.๒๒ ๐.๘๒ มาก

๗. โครงการพระสอนศีลธรรมมีการสงเสริมฝกอบรมพัฒนา
วิสัยทัศนพระสอนศีลธรรมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมในยุคปจจุบัน

๔.๑๖ ๐.๘๔ มาก



๒๐๔

ตารางท่ี ๔.๖ ผลการวิเคราะหระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรม (ตอ)

(n = ๒๕๑)
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ พระสอนศีลธรรม

ในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕
ดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรม

X S.D. แปลผล

๘. โครงการพระสอนศีลธรรมจัดการอบรมแกพระสอน
ศีลธรรมใหตระหนักในบุคลิกภาพของสมณะในเรื่องการใช
สื่อเทคโนโลยี ๔.๐๐ ๐.๗๘ มาก

๙. โครงการพระสอนศีลธรรมมีแผนพัฒนาในการคัดเลือก
บุคคลากรท่ีมีคุณภาพใหมๆเขามาอยางชัดเจน ๔.๐๕ ๐.๘๕ มาก

๑๐. โครงการพระสอนศีลธรรมมีการใหความรูการบูรณาการ
หลักธรรมแกพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเพ่ือใหเกิด
ประโยชนตอสังคม ๔.๐๘ ๐.๘๑ มาก

๑๑.โครงการพระสอนศีลธรรมทําความพึงพอใจใหเกิดกับ
ผูเก่ียวของ ในดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ๔.๐๙ ๐.๗๙ มาก

๑๒.โครงการพระสอนศีลธรรมมีการพัฒนาแผนการสอนแก
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เพ่ือใหทันเวลาของการศึกษา
ของนักเรียน ๔.๐๗ ๐.๘๒ มาก

รวมดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรม ๔.๑๑ ๐.๔๖ มาก

จากตารางท่ี ๔.๖ พบวา ผลการวิเคราะหระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรม
โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (X = ๔.๑๑, S.D. = ๐.๔๖) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ทุกขอ
อยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ ๒. โครงการพระสอนศีลธรรมสนับสนุนสงเสริมใน
การฝกอบรมพระสอนศีลธรรมในเรื่องการเขียนแผนการสอน (X = ๔.๒๗, S.D. =๐.๘๐) สวนขอท่ี
มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอ ๘. โครงการพระสอนศีลธรรมจัดการอบรมแกพระสอนศีลธรรมใหตระหนัก
ในบุคลิกภาพของสมณะ  ในเรื่องการใชสื่อเทคโนโลยี (X = ๔.๐๐, S.D. =๐.๗๘)



๒๐๕

ตารางท่ี ๔.๗ ผลการวิเคราะหระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ดานการติดตามประเมินผล โดยภาพรวมและรายขอ

(n = ๒๕๑)
การพัฒนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ของคณะสงฆภาค ๑๕
ดานการติดตามประเมินผล

X S.D. แปลผล

๑. โครงการพระสอนศีลธรรมมีการแนะนําใหพระสอน
ศีลธรรม ไปประเมินผลการใชจายของแตละปท่ีปฏิบัติงาน ๔.๑๔ ๐.๘๖ มาก

๒. โครงการพระสอนศีลธรรมมีการติดตามประเมินผลการใช
งบประมาณใหคุมคาท่ีสุด ๔.๑๒ ๐.๘๕ มาก

๓. โครงการพระสอนศีลธรรมมีการติดตามประเมินผล
คาใชจายในเรื่องของวัสดุอุปกรณและสื่อของพระสอน
ศีลธรรม ๔.๐๙ ๐.๘๖ มาก

๔. โครงการพระสอนศีลธรรมมีการติดตามประเมินผลความรู
ทักษะความสามารถในเรื่องการใชสื่อเทคโนโลยี โดยเนน
ความคุมคาและประหยัด ๔.๑๕ ๐.๘๖ มาก

๕. โครงการพระสอนศีลธรรมมีการจัดใหความรูท่ีถูกตองใน
วิธีดําเนินการเตรียมความพรอมของผูเรียนในการสอบ
วัดผลการเรียนรู ๔.๐๙ ๐.๘๖ มาก

๖. โครงการพระสอนศีลธรรมจัดใหมีการสอบวัดผลการเรียนรู
ของผูเรียนเพ่ือใหเกิดมาตรฐานการศึกษา ๔.๑๐ ๐.๘๑ มาก

๗. โครงการพระสอนศีลธรรมมีการ กําหนดเวลาการ
ประเมินผลใหพระสอนศีลธรรมนําไปใชอยางมีระบบ
รวดเร็ว ๔.๐๘ ๐.๗๓ มาก

๘. โครงการพระสอนศีลธรรมมีการติดตามประเมินผลพระ
สอนศีลธรรมในเรื่องการใชสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม ๔.๑๕ ๐.๗๑ มาก

๙. โครงการพระสอนศีลธรรมติดตามประเมินแผนงานในการ
ใชคัดเลือกบุคลากรผูเก่ียวของเพ่ือคัดสรรคบุคลากรท่ีมี
คุณภาพ ๔.๑๔ ๐.๗๓ มาก



๒๐๖

ตารางท่ี ๔.๗ ผลการวิเคราะหระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ดานการติดตามประเมินผล (ตอ)

(n = ๒๕๑)
การพัฒนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ของคณะสงฆภาค ๑๕
ดานการติดตามประเมินผล

X S.D. แปลผล

๑๐.โครงการพระสอนศีลธรรมมีการติดตามประเมินผลความรู
ในการบูรณาการหลักพุทธธรรมของพระสอนศีลธรรม
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคม ๔.๐๘ ๐.๖๘ มาก

๑๑.โครงการพระสอนศีลธรรมมีการติดตามประเมินผลความ
พึงพอใจของโครงการพระสอนศีลธรรม ๔.๑๕ ๐.๗๓ มาก

๑๒.โครงการพระสอนศีลธรรมมีการติดตามประเมินผลการทํา
หนาท่ีของพระสอนศีลธรรม ใหตรงตอเวลา ๔.๑๔ ๐.๖๒ มาก

รวมดานการติดตามประเมินผล ๔.๑๒ ๐.๔๖ มาก

จากตารางท่ี ๔.๗ พบวา ผลการวิเคราะหระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ดานการติดตามประเมินผล
โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (X = ๔.๑๒, S.D. = ๐.๔๖) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ทุกขอ
อยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ ๔. โครงการพระสอนศีลธรรมมีการติดตาม
ประเมินผลความรู ทักษะความสามารถในเรื่องการใชสื่อเทคโนโลยี โดยเนนความคุมคาและประหยัด
(X = ๔.๑๕, S.D.=๐.๘๖) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอ ๑๐. โครงการพระสอนศีลธรรมมีการ
ติดตามประเมินผลความรู ในการบูรณาการหลักพุทธธรรมของพระสอนศีลธรรมเพ่ือใหเกิดประโยชน
สูงสุด ตอสังคม (X = ๔.๐๘, S.D. =๐.๖๘)

สรุปขอคนพบจากการวิจัยขอมูลเชิงปริมาณ
๑) สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัย

๑. จํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย สวนใหญมีพรรษา ๑๐
พรรษาข้ึนไป (รอยละ ๕๔.๖๐) ท่ีเหลือมีพรรษาต่ํากวา ๑๐ พรรษา (รอยละ ๔๕.๔๐)

๒. จํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย สวนใหญจบการศึกษาระดับ
ต่ํากวาปริญญาตรี (รอยละ ๕๗.๐๐) ท่ีเหลือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป (รอยละ ๔๓.๐๐)

๓. จํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย สวนใหญมีประสบการณ
ต่ํากวา ๕ ป (รอยละ ๕๘.๖๐) ท่ีเหลือมีประสบการณ ๕ ปข้ึนไป (รอยละ ๔๑.๔๐)
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๔. จํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย  สวนใหญไมมีต่ําแหนงการ
ปกครองทางคณะสงฆเปนพระลูกวัด (รอยละ ๗๖.๙๐) ท่ีเหลือมีต่ําแหนงเปนพระสังฆาธิการ
(รอยละ ๒๓.๑๐)

๒) ระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕

๑. ผลการวิเคราะหระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (X =๔.๑๐, S.D. =
๐.๔๒) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ทุกดานอยูในระดับมาก และเรียงลําดับคาเฉลี่ยในแตละ
ดานจากมากไปหานอย ไดแก ดานการติดตามประเมินผล (X = ๔.๑๒, S.D. = ๐.๔๖) ดานการ
พัฒนาพระสอนศีลธรรม (X = ๔.๑๑, S.D. = ๐.๔๖) ดานการบริหารงบประมาณ (X = ๔.๐๘,
S.D. =๐.๔๖) ตามลําดับ

๒. ผลการวิเคราะหระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียนในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ดานการบริหารงบประมาณ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
(X = ๔.๐๘, S.D. = ๐.๔๖) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  พบวา ทุกขออยูในระดับมาก โดยขอ
ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอ ๙. โครงการพระสอนศีลธรรมมีผลการทํางานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมกับ
งบประมาณ (X = ๔.๑๖, S.D. = ๐.๘๕) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือขอ ๑๑. โครงการพระสอน
ศีลธรรมใชงบประมาณในการสรางคุณคาใหเกิดข้ึนตอพระศาสนาอยางมาก (X = ๓.๙๖,
S.D.= ๐.๘๕)

๓. ผลการวิเคราะหระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียนในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรม โดยภาพรวม อยูใน
ระดับมาก(X = ๔.๑๑, S.D. = ๐.๔๖) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ทุกขออยูในระดับมาก
โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ ๒. โครงการพระสอนศีลธรรมสนับสนุนสงเสริมในการฝกอบรม
พระสอนศีลธรรมในเรื่องการเขียนแผนการสอน (X = ๔.๒๗, S.D. =๐.๘๐) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด คือ ขอ๘. โครงการพระสอนศีลธรรมจัดการอบรมแกพระสอนศีลธรรมใหตระหนักใน
บุคลิกภาพของสมณะ ในเรื่องการใชสื่อเทคโนโลยี (X = ๔.๐๐, S.D. =๐.๗๘)

๔. ผลการวิเคราะหระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียนในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ดานการติดตามประเมินผล โดยภาพรวม อยูในระดับมาก
(X = ๔.๑๒, S.D. = ๐.๔๖) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ทุกขออยูในระดับมาก โดยขอ
ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ ๔. โครงการพระสอนศีลธรรมมีการติดตามประเมินผลความรู ทักษะ
ความสามารถในเรื่องการใชสื่อเทคโนโลยี โดยเนนความคุมคาและประหยัด (X = ๔.๑๕,
S.D. =๐.๘๖) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอ ๑๐. โครงการพระสอนศีลธรรมมีการติดตาม
ประเมินผลความรู ในการบูรณาการหลักพุทธธรรมของพระสอนศีลธรรมเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอสังคม (X = ๔.๐๘, S.D. =๐.๖๘)
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๔.๕ ผลจากการสนทนากลุมเฉพาะ(Focus Group Discussion)
จากการศึกษาขอมูลทางเอกสาร (Documentary Research) ท่ีเปนแนวคิดและทฤษฎี

เก่ียวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆ
ภาค ๑๕ รวมถึงหลักพุทธธรรมท่ีไดจากการศึกษาพระไตรปฎก ท้ังฉบับภาษาบาลีและภาษาไทย และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ จากการสัมภาษณเชิงลึก (Indepth Interview) รวมถึงผลวิเคราะหและ
สังเคราะห ไดนําไปสูการสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถามเพ่ือประมวลผลทางสถิติเพ่ือหาความถ่ี
(Frequency) ท่ีเปนคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) ( ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation = S.D.) จากความคิดเห็นของประชากรกลุมตัวอยาง ๒๕๑ รูป เพ่ือสรุปภาพ
โดยรวมของประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะ
สงฆภาค ๑๕ ท้ัง ๓ ดาน คือ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรม และดาน
การติดตามประเมินผล ไดเกิดองคความรูในแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ท่ีนํามาสูกระบวนการสนทนา
กลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน ๑๒ รูป/คน

สําหรับรายนามผูเชี่ยวชาญท่ีเขารวมสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion)
เพ่ือนําเสนอแนวทางในการพัฒนารูปแบบประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ประกอบดวย

๑. พระศรีธรรมภาณี ผูอํานวยการสํานักงานโครงการพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒. พระครูสิกขกิจธํารง พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดหนองตาเนิด ตําบลปากชอง
อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

๓. พระปลัดณรงคศักดิ์ ปภากโร พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดวาปสุทธาวาส
ตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

๔. พระพิสิฐ วิสารโท พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดศิริเจริญเนินหมอ ตําบลโคกหมอ
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

๕. พระมหาสมเกียรติ ปฺญาทีโป ป.ธ.๕ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดหนองหลวง
ตําบลหวยไผ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

๖. อาจารย พระมหาสุนันท สุนนฺโท ดร. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๗. อาจารย พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร ดร. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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๘. อาจารย ดร.บุษกร วัฒนบุตร อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๙. นางฐิติพรรณ บุญศิริ นักวิชาการศาสนาชํานาญการ สํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดราชบุรี   อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

๑๐. นางปทุมพร เมธาวิ เศษสวัสดิ์ นักวิชาการศาสนาชํานาญการ สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี   อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

๑๑. นางดวงธิดา ศศินรากุล ผูอํานวยการกลุมสงเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี   อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

๑๒ . นางสาวสุ พัชรธิดา  ฤทธิชัย นักวิชาการศาสนาปฏิบัติ การ สํ านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี   อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

จากการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผูเชี่ยวชาญท้ัง ๑๒ รูป/คน
ไดใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะออกมาเปนการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ จนไดขอเสนอแนะขอคิดเห็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ดังนี้

๑) ผลการยืนยันกระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ดานการบริหารงบประมาณ

จากการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือยืนยัน
กระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขต
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ดานการบริหารงบประมาณขางตน พบวา

๑)มีงบประมาณเพียงพอ กําหนดดําเนินงานข้ันพ้ืนฐานมีการวางแผนงบประมาณท่ีดี
สําหรับปถัดไป จัดหางบประมาณใหเพียงพอซึ่งสามารถชวยทําใหฝายบริหารการเงินบริหารงานตางๆ
ของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนไดทันทวงที๑๗๓

๑๗๓สนทนากลุมเฉพาะ พระครูสิกขกิจธํารง, พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดหนองตาเนิด
ตําบลปากชอง  อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.
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๒) การไดรับผลตอบแทนท่ีเหมาะสม ทุกโรงเรียนตองมีพระสอนศีลธรรมไปสอนตาม
โรงเรียนตางๆ ใหมีศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักสูตรและตองมีการไดรับผลตอบแทนท่ี
เหมาะสม๑๗๔ ปรับขอท่ีไดรับผลตอบแทนท่ีเหมาะสมคือใหเพ่ิมมากข้ึน๑๗๕

๓) การจัดหาผาปาการกุศลสนับสนุน ผูบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มี
หนาท่ีตองตัดสินใจวา ควรจะจัดหาเงินทุนมาจากแหลงใดเชนมีการจัดหาผาปาการกุศลมาสนับสนุน
และจะจัดหาดวยสัดสวนเทาใด จึงจะทําใหคาใชจายหรือตนทุนทางการเงินต่ําท่ีสุด ในขณะเดียวกันก็
จะตองไมเกิดความเสี่ยงภัยทางการเงนิมากจนเกินไป๑๗๖

๔) มีงบประมาณโรงเรียนสนับสนุน บางครั้งพระสอนศีลธรรมไดทุนมาจากโรงเรียน
เรียนมาสนับสนุน เชน ลงทุนทําหองจริยธรรม หองคุณธรรม จัดหาผาปาการกุศลและแจก
ทุนการศึกษาใหกับนักเรียนท่ีสอบผานธรรมศึกษาเปนตน๑๗๗

๕) มีการวางแผนงบประมาณท่ีดี การบริหารจัดการงบประมาณโครงการควรมีการ
วางแผน นโยบาย แผนผังการบริหารจัดการโครงการท่ีชัดเจน เปนระบบและตอเนื่องเปนรูปธรรม
การบริหารจัดการทุกระดับจะตองใชความรูความสามารถซึ่งหนวยงานท่ีรับผิดชอบตองยกระดับการ
บริหารเพ่ือสรางความม่ันใจ ความนาเชื่อถือ และความสําคัญของโครงการใหแกรัฐบาลท่ีจะใหการ
สนับสนุนงบประมาณอยางเพียงพอและมีความตอเนื่อง๑๗๘

๖) ผูเชี่ยวชาญไดเสนอกระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ เพ่ิมเติมจากเดิมคือ

๗) มีการตรวจสอบจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดรับงบประมาณจากภาครัฐ
ตลอดมา จึงมีการพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณอยางดีมีประสิทธิภาพ เพราะมีการตรวจสอบ

๑๗๔สนทนากลุมเฉพาะ พระพิสิฐ วิสารโท, พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดศิริเจริญเนินหมอ ตําบล
โคกหมอ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.

๑๗๕สนทนากลุมเฉพาะ พระมหาสมเกียรติ ปฺญาทีโป, ป.ธ.๕ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
วัดหนองหลวง  ตําบลหวยไผ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.

๑๗๖สนทนากลุมเฉพาะ นางฐิติพรรณ บุญศิริ , นักวิชาการศาสนาชํานาญการ สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.

๑๗๗สนทนากลุมเฉพาะ นางปทุมพร เมธาวิเศษสวัสดิ์, นักวิชาการศาสนาชํานาญการ สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี   อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.

๑๗๘สนทนากลุมเฉพาะ พระมหาสมเกียรติ ปฺญาทีโป, ป.ธ.๕ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
วัดหนองหลวง  ตําบลหวยไผ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.
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จากสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทุกปเปนเครื่องรับรอง๑๗๙ เพ่ือใหโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน บรรลุตามเปาหมายในการบริหารการเงิน คือ มีความโปรงใสสูงสุด๑๘๐ จะตองมีการจัดการท่ี
ดีในทุก ๆ ดาน ไมวาจะเปนดานการเงิน การผลิตสื่อการเรียนการสอน บุคลากร และดานอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวของ ซึ่งหนาท่ีหนึ่งท่ีมีความสําคัญคือหนาท่ีทางดานการบริหารงบประมาณนั่นเอง๑๘๑

สรุป ผลการยืนยันกระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ดานการบริหารงบประมาณ เปนแนวทางได
ดังนี้

แผนภาพท่ี ๔.๔ ยืนยันกระบวนการดานการบริหารงบประมาณ
ท่ีมา : จากการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion)

๑๗๙สนทนากลุมเฉพาะ พระศรีธรรมภาณี, ผูอํานวยการสํานักงานโครงการพระสอนศีลธรรม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.

๑๘๐สนทนากลุมเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.

๑๘๑สนทนากลุมเฉพาะ พระปลัดณรงคศักดิ์ ปภากโร, พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดวาปสุทธาวาส
ตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.

มีการวางแผนงบประมาณท่ีดี

กระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีงบประมาณเพียงพอ การไดรับผลตอบแทนท่ีเหมาะสมมากข้ึน

การจัดหาผาปาการกุศลสนับสนุนมีงบประมาณของโรงเรียนสนับสนุน

ดานการบริหารงบประมาณ

มีการตรวจสอบจาก สตง.
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๒) ผลการยืนยันกระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรม

จากการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือยืนยัน
กระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขต
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรมขางตน พบวา

เปดศูนยใหความรูเขาถึงขอมูลขาวสาร โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขต
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ควรเปดศูนยศึกษาเก่ียวกับโครงการ เพ่ือการเขาถึงแหลงขอมูลขาวสาร
เปนประโยชนตอการพัฒนาประสิทธิภาพของโครงการระยะยาว๑๘๒

มีการจัดบุคคลและสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ มีการคัดสรรบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการเขาไปทําหนาท่ี
เปนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เชนตองจบนักธรรมเอก มีพรรษา ๕ พรรษาข้ึนไป เนนบุคลากรท่ีมี
คุณภาพ๑๘๓โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ จัดหาบุคลากรท่ี
ทําหนาท่ีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนไดครบตามเปาหมาย ซึ่งกําหนดตามแผนของแตละปและ
งบประมาณท่ีมี เพ่ือขยายพ้ืนท่ีใหครบตามสถานศึกษา โดยเนนพระสอนศีลธรรมท่ีมีคุณภาพมีความรู
และความสามารถ๑๘๔

มีการฝกอบรมบุคลากรใหมีคุณภาพ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนควรไดรับการ
ฝกอบรมตามวาระ ใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการเรียนการสอน๑๘๕

ใหมีพระสอนศีลธรรมประจําทุกโรงเรียน การคัดสรรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ทํา
หนาท่ีชวยสอนมีนอยเพราะวาพระบวชนอยลง การพัฒนาบุคลากรเริ่มจะมีปญหาอันเนื่องมาจาก
สมาชิกท่ีจะเขามาบวชเปนพระภิกษุใหมหรือพระนวกะบวชแลวไมอยูนานเหมือนเม่ือกอน การบริหาร

๑๘๒สนทนากลุมเฉพาะ นางปทุมพร เมธาวิเศษสวัสดิ์, นักวิชาการศาสนาชํานาญการ สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.

๑๘๓สนทนากลุมเฉพาะ ดร.บุษกร วัฒนบุตร, อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.

๑๘๔สนทนากลุมเฉพาะ นางดวงธิดา ศศินรากุล, ผูอํานวยการกลุมสงเสริมพระพุทธศาสนาและ
กิจการพิเศษ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.

๑๘๕สนทนากลุมเฉพาะ พระมหาสมเกียรติ ปฺญาทีโป, ป.ธ.๕ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
วัดหนองหลวง  ตําบลหวยไผ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.
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บุคคลควรเพ่ิมจํานวนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ใหมากข้ึน เพ่ือใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียนและ
สถานศึกษา๑๘๖

จัดประชุมสัมมนาใหความรูบุคลากร มีการจัดประชุมและฝกอบรมพระสอนศีลธรรมให
มีความรู สามารถไปทําหนาท่ีของพระสอนศีลธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ๑๘๗ มีการประชุมรวมกัน
ระหวางพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และผูบริหารของโรงเรียนเพ่ือใหการเรียนธรรมะสอดคลองและ
เหมาะสมกับหลักสูตร๑๘๘

ผูเชี่ยวชาญไดเสนอกระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ เพ่ิมเติมจากเดิมคือ

เปดหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน มีการเพ่ิมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียนเปนหลักสูตรเสริมสรางใหพระสอนศีลธรรมมีทักษะ
สามารถนําไปปรับใชในการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด๑๘๙

มีการเขียนแผน โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนควรจัดทําแผนการสอนของพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน และหลักสูตรใหสอดคลองกันควรจัดใหมีการประชุมรวมกันของท้ังสองฝาย
กับสถานศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ๑๙๐ ตามจุดประสงคและเปาหมาย
ของโรงเรียนใหนักเรียนมีศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรม ความรูความสามารถ ควรมีการเขียนแผนการ
เรียนการสอน แผนความตองการ แผนการใหไดมาของกําลังพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และ
แผนการใชกําลังพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ใหเพียงพอตอนักเรียน แผนการพัฒนาบุคลากรเปน
กระบวนการเก่ียวกับการเพ่ิมพูนความรูความสามารถของบุคลากรท่ีจะปฏิบัติงานในโครงการพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียนเพ่ือความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนธรรมะในโรงเรียน๑๙๑

๑๘๖สนทนากลุมเฉพาะ นางสาวสุพัชรธิดา ฤทธิชัย, นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.

๑๘๗สนทนากลุมเฉพาะ พระศรีธรรมภาณี, ผูอํานวยการสํานักงานโครงการพระสอนศีลธรรม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.

๑๘๘สนทนากลุมเฉพาะ พระพิสิฐ วิสารโท, พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดศิริเจริญเนินหมอ
ตําบลโคกหมอ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.

๑๘๙สนทนากลุมเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร , ดร. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.

๑๙๐สนทนากลุมเฉพาะ นางฐิติพรรณ บุญศิริ , นักวิชาการศาสนาชํานาญการ สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.

๑๙๑สนทนากลุมเฉพาะ พระมหาสุนันท สุนนฺโท, ดร. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.



๒๑๔

สรุป ผลการยืนยันกระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรม เปนแนวทาง
ไดดังนี้

แผนภาพท่ี ๔.๕ ยืนยันกระบวนการดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรม
ท่ีมา : จากการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion)

ดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรม

กระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕

เปดศูนยใหความรูเขาถึงขอมูลขาวสาร มีการจัดบุคคลและสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ

จัดประชุมสัมมนาใหความรูบุคลากร มีการฝกอบรมบุคลากรใหมีคุณภาพ

ใหมีพระสอนศีลธรรมประจําทุกโรงเรียน

หลักสูตร ป.สศ. มีการเขียนแผน



๒๑๕

๓) ผลการยืนยันกระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ดานการติดตามประเมินผล

จากการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือยืนยัน
กระบวนการพัฒนาในประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขต
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ดานการติดตามประเมินผลขางตน พบวา

จัดอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการวัดผล และประเมินผล โครงการพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน ควรจัดอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพใหพระสอนศีลธรรมไดนําผลการวัดผลและประเมินผลมา
เปนแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับเหตุการณและเกิดประโยชนตอ
การศึกษา บันทึกผลการวัดผลและประเมินผล ท้ังพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนท้ังในเวลาเรียนและ
เวลาประเมินผลจริง ๆ เพ่ือนําขอมูลเหลานั้นมาเสนอตอผูบริหารสถานศึกษา นําไปสูการปรับปรุง
กิจกรรมการเรียนการสอนในอนาคต ในแตละภาคเรียนหรือปการศึกษา๑๙๒

จัดทําเอกสารหรือคูมือเก่ียวกับวิธีการประเมินผล โครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน จัดทําเอกสารหรือคูมือเก่ียวกับวิธีการวัดและประ เ มิน ผล ที่หล ากหล าย เ พื ่อ ใ ห
สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู มีแนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม คือใหหนวยงานท่ี
รับผิดชอบจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการวัดผล และประเมินผลท่ีหลากหลายเพ่ิมใหแกพระสอน
ศีลธรรมเพ่ือใหสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู เชิญผูเชี่ยวชาญหรือวิทยากรมาใหคําแนะนําในดาน
ทักษะใหพระสอนศีลธรรม๑๙๓ จัดทําเอกสารหรือคูมือเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลท่ีหลากหลาย
เพ่ือใหสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู  ซึ่งจะเปนแนวทางใหพระสอนศีลธรรมนํามาปรับใชใหเหมาะ
กับสภาพของแตละโรงเรียน  เพ่ือจะไดติดตามและแนะนําเพ่ิมเติมในการวัดผลและประเมินผลของแต
ละแหงไดอยางเหมาะสม๑๙๔ จัดทําเอกสารหรือคูมือเก่ียวกับวิธีการประเมินผลจากแฟมสะสม
งานใหแกพระสอนศีลธรรมโรงเรียน  เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ใหพระสอนศีลธรรมใชวิธีการ
ท่ีหลากหลายเนนการปฏิบัติใหสอดคลองและเหมาะสมกับสาระการเรียนรู๑๙๕

๑๙๒สนทนากลุมเฉพาะ นางดวงธิดา ศศินรากุล, ผูอํานวยการกลุมสงเสริมพระพุทธศาสนาและ
กิจการพิเศษ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.

๑๙๓สนทนากลุมเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.

๑๙๔สนทนากลุมเฉพาะ ดร.บุษกร วัฒนบุตร, อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.

๑๙๕สนทนากลุมเฉพาะ นางสาวสุพัชรธิดา ฤทธิชัย, นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.



๒๑๖

โครงการพระสอนศีลธรรมจัดใหมีการวัดและประเมินผล โครงการพระสอนศีลธรรมจัด
ใหมีการวัดและประเมินผล มีวิธีการประเมินผลจากแฟมสะสมงาน คือใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบจัด
อบรมเพ่ิมประสิทธิในการวัดผล และประเมินผลจากแฟมสะสมงานเพ่ิมใหแกพระสอนศีลธรรม
และแนะนํา เพ่ือเพ่ิมทักษะและประสิทธิภาพการสอน๑๙๖ พระสอนศีลธรรมตองจัดใหมีการวัดและ
ประเมินผล ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาและการสงตอ ท้ังนี้
ควรประสานสัมพันธกับผูเรียน ผูบริหารโรงเรียน  ผูปกครอง และผูเก่ียวของรวมกันประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงครายป หรือรายภาค๑๙๗ พระสอนศีลธรรมนําผลการวัดและประเมินผลมา
ใ ช  เ พื ่อ ป ร ับ ป ร ุง ก า ร จ ัด กิจกรรมการเรียนการสอนคือ ใหครู พ่ีเลี้ยงของแตล ะ โ ร ง เ ร ีย น
ประสานงานกับพระสอนศีลธรรมในการประเมินผล เพ่ือนําขอมูลเหลานั้นมาปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน๑๙๘

สรางความตระหนักใหผูบริหารสถานศึกษาในการวัดผล และประเมินผล โรงเรียน
สงเสริมใหพระสอนศีลธรรมนําผลการวัดผลและประเมินผลมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนมี
แนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมคือ สรางความตระหนักใหผูบริหารสถานศึกษาและครูท่ี
พระสอนศีลธรรมเขาไปปฏิบัติงานไดเปดโอกาสใหพระสอนศีลธรรมไดนําผลการวัดผลและประเมินผล
มาใชประโยชนในการพัฒนาเด็กใหเปนรูปธรรมมากข้ึนและตอเนื่อง พระสอนศีลธรรมตองประสาน
กับครู พี่ เลี้ยงในเรื่องของการวัดผลและประเมินผล เพ่ือไดทราบจุดออน จุดแข็งในการเรียนการ
สอนของแตละแหง เพ่ือนําผลเหลานั้นมาปรับปรุงใหเกิดประโยชนแกตัวนักเรียนเอง๑๙๙

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการสรางเครื่องมือวัดผลและประเมินผล จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการในการสรางเครื่องมือวัดผลและประเมินผล กระบวนการเรียนรู  และสามารถดําเนินการ
อยางตอเนื่อง ควบคูไปในกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน ใหพระสอนศีลธรรมประเมินความรู
พฤติกรรมการเรียน  การรวมกิจกรรมและผลงานจากโครงงานหรือแฟมสะสมงาน  โดยอาศัยความ

๑๙๖สนทนากลุมเฉพาะ นางปทุมพร เมธาวิเศษสวัสดิ์, นักวิชาการศาสนาชํานาญการ สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี   อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.

๑๙๗สนทนากลุมเฉพาะ พระพิสิฐ วิสารโท, พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดศิริเจริญเนินหมอ
ตําบลโคกหมอ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.

๑๙๘สนทนากลุมเฉพาะ พระมหาสมเกียรติ ปฺญาทีโป, ป.ธ.๕ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
วัดหนองหลวง  ตําบลหวยไผ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.

๑๙๙สนทนากลุมเฉพาะ พระศรีอรรถภาณี, ผูอํานวยการสํานักงานโครงการพระสอนศีลธรรม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.



๒๑๗

รวมมือจากตัวผูเรียน ครูในโรงเรียน พระสอนศีลธรรมและพอแมผูปกครอง และจําเปนตองมีสวน
รวมในการกําหนดเปาหมายดวย๒๐๐

สรุป ผลการยืนยันกระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ดานการติดตามประเมินผลดังนี้

แผนภาพท่ี ๔.๖ ยืนยันกระบวนการดานการติดตามประเมินผล
ท่ีมา : จากการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion)

๒๐๐สนทนากลุมเฉพาะ นางฐิติพรรณ บุญศิริ , นักวิชาการศาสนาชํานาญการ สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.

ดานการติดตามประเมินผล

กระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕

จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการวัดผล
และประเมินผล

จัดทําเอกสารหรือคูมือเกี่ยวกับวิธีการ
ประเมินผล

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการสรางเครื่องมือ
วัดผลและประเมินผล

โครงการพระสอนศีลธรรมจัดใหมีการ
วัดและประเมินผล

สรางความตระหนักใหผูบริหารสถานศึกษา
ในการวัดผล และประเมินผล



๒๑๘

๔) เพิ่ม เติมกระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ดานการพัฒนาเครือขาย

จากการสนทนากลุมเฉพาะ(Focus Group Discussion) มีผูเสนอกระบวนการพัฒนา
ดานการพัฒนาเครือขายมาดังนี้

การบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปนี้เปนปท่ี ๑๐ ไดรับ
งบประมาณจากรัฐบาลปละ ๔๗๐ กวาลานบาท ใชบริหารท่ัวประเทศใหครอบคลุมท่ัง ๗๗ จังหวัดถือ
วาเปนโครงการใหญ งบประมาณจึงไมเพียงพอ ตองใชงบประมาณทางสังคม เชนทอดผาปาเปนตน
การพัฒนาพระสอนศีลธรรมอยูในแผนการทํางาน โดยมีการเปดหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนท่ีพระสอนศีลธรรมจะสามารถเรียนจากมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตรเปนผูจัด
หลักสูตร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ การติดตามประเมินผล ยังขาด จึงไมไดทําเปนรูปธรรม ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ใหวัดท่ีเด็กนักเรียน โดยมีเปาหมายวา “สวดมนต
ได ไหวพระเปน” มีความออนนอม วิถีไทยวิถีพุทธ มีการฝกหัดกาย วาจา ใจ ข้ึนมาอยางไร ซึ่ง
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เปนโครงการประจําของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย มีบอรดอํานวยการ มีอธิการบดี เปนประธาน มีบอรดดําเนินการในการขับเคลื่อนโครงการ
ไดกําหนดยุทธศาสตรในโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เริ่มป ๒๕๖๐๒๕๖๔ ใหเพ่ิมเติมแผน
ดานการพัฒนาเครือขาย ซึ่งประกอบดวย ผูบริหารโครงการ สํานักงานพระพุทธศาสนาประจําจังหวัด
วัฒนธรรมจังหวัด สถานศึกษา ศึกษานิเทศก วิทยาลัยสงฆ และคณะสงฆ มารวมกันในการขับเคลื่อน
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตอไป๒๐๑

๒๐๑สนทนากลุมเฉพาะ พระศรีธรรมภาณี, ผูอํานวยการสํานักงานโครงการพระสอนศีลธรรม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.



๒๑๙

สรุป ผลการยืนยันกระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ดานการพัฒนาเครือขาย ไดดังนี้

แผนภาพท่ี ๔.๗ ยืนยันกระบวนการดานการพัฒนาเครือขาย
ท่ีมา : จากการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion)

ดานการพัฒนาเครือขาย

กระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕

ศึกษานิเทศก ผูบริหารโครงการ

สถานศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาประจําจังหวัด

วัฒนธรรมจังหวัด

วิทยาลัยสงฆ คณะสงฆ



๒๒๐

สรุปไดวา กระบวนการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครอง
คณะสงฆภาค ๑๕ พบวามี ๔ ดาน ดังน้ี

(๑) ดานการบริหารงบประมาณ ไดแก มีงบประมาณเพียงพอ การไดรับผลตอบแทนท่ีเหมาะสม การ
จัดหาผาปาการกุศลสนับสนุน มีงบประมาณโรงเรียนสนับสนุน มีการวางแผนงบประมาณท่ีดี มีการตรวจสอบจาก
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน

(๒) ดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรม ไดแก เปดศูนยใหความรูเ ข าถึ งขอมูลขาวสาร มีการจัดบุคคล
และสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ใหมีพระสอนศีลธรรมประจําทุกโรงเรียน มีการฝกอบรม จัดประชุมสัมมนาให
ความรูบุคลากร มีการเปดหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน มีการเขียนแผน

(๓) ดานการติดตามประเมินผล ไดแก จัดอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการวัดผล และประเมินผล
จัดทําเอกสารหรือคูมือเก่ียวกับวิ ธีการประเมินผล จัดใหมีการวัดและประเมินผล สรางความตระหนักใหผูบริหาร
สถานศึกษาในการวัดผลและประเมินผล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการสรางเครื่องมือวัดผลและประเมินผล

(๔) ดานการพัฒนาเครือขาย ไดแก รวมกับคณะสงฆในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  สํา นักงาน
พระพุทธศาสนาประจําจังหวัดทุกจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด สถานศึกษาทุกสถานศึกษา ศึกษานิเทศกทุก
ศึกษานิเทศก วิทยาลัยสงฆทุกวิทยาลัยสงฆเพ่ือพัฒนาโครงการพระสอนศีลธรรมใหมีประสิทธิภาพสูงสุด



๒๒๑

๔.๖ องคความรูจากการวิจัย
จากการศึกษาเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในเขต

ปกครองคณะสงฆภาค ๑๕” ผูวิจัยไดวิเคราะหและสังเคราะหผลการวิจัยจนไดองคความรูใหม ดังนี้

ดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรม
H = (Humanity  Development)
-มีการสรรหาและจัดการบุคลากร
อยางมีคุณภาพ
-ใหมีพระสอนศีลธรรมประจาํทุก
โรงเรียน
-มีการฝกอบรมบุคลากรใหมีคุณภาพ
-จัดประชุมสัมมนาใหความรูบุคลากร
-เปดศูนยใหความรู เ ข  า ถ ึ ง ขอมูล
ขาวสาร
-ใหความรูอย า งบู รณาการ
-เปดหลักสูตรประกาศนียบัตรการ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน
-จัดทําแผน ทําส่ือการสอน

ดานการตดิตามประเมินผล
E = (Evaluation)

-จั ด ทํ า เ อ ก ส า รห รื อ คู มื อ
เกี่ ยวกับว ิ ธ ี ก า ร ต ิด ต า ม
ประเมินผล
-โครงการพระสอนศีลธรรมจัด
ใหมีการวัดและประเมินผล
-จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการ
สร า ง เค ร่ือ งมื อวัดผลและ
ประเมินผล
-จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพใน
การวัดผลและประเมินผล

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕

ดานการบริหารงบประมาณ
B = (Budgets management)

-มีงบประมาณเพียงพอ
-มีการวางแผนงบประมาณที่ดี
-ก า ร ไ ด รั บ ผ ล ต อ บ แ ท น ที่
เหมาะสม
-การไดรับผลตอบแทนมากขึ้น
กวาเดิม
-มี งบประมาณของโรง เ รียน
สนับสนุน
-มี ก า ร จั ดห า ผ า ป า ก า รกุ ศ ล
สนับสนุน
-มี ร ะบ บก า รตร วจ สอ บ โ ดย
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

แผนภาพท่ี ๔.๘ องคความรูท่ีไดจากการวิจัย BHEN MODEL : พระครูอุเทศสุตาภรณ,๒๕๕๙
ท่ีมา : จากการสังเคราะหของผูวิจัย

ประสิทธภิาพในผลผลิต : Output
และผลลัพธ : Outcome

โครงการมีการทํางานที่มีคุณภาพเกิดประโยชน
ตอสังคม เกิดผลกําไร ทันเวลา

บูรณาการหลักสปัปุริสธรรม ๗
ธัมมัญุตา ไดแกรูจักวางแผนการใชจาย รูแหลงทุนสนับสนุน มีวิธีการพัฒนา มีวิธีจัดการเรียนการสอน ฝกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
อัตถัญุตา ไดแกรูจักใชงบประมาณอยางโปรงใส ใชงบประมาณอยางคุมคา ใชงบประมาณเปนประโยชนสูงประหยัดสุด พัฒนาโครงการตอเนื่องฯ
อัตตัญุตา ไดแกรูจักใชงบประมาณใหเกิดประโยชนตอสังคมและชุมชนมากที่สุด เผยแผพระพุทธศาสนาใฝแสวงหาความรูมุงมั่นตอหนาที่ที่ทําฯ
มัตตัญุตา ไดแกรูจักทําบัญชีรายรับ-จาย รายงานผล ใชงบประมาณใหเกิดความคุมคา ปฏิบัติหนาที่เต็มความรูความสามารถสรรหาบุคลากรรุนใหมฯ
กาลัญุตา ไดแกรูจักบริหารงบประมาณประจําป ใหตรงตามกําหนด กําหนดเบิกจายนิตยภัตที่แนนอน จัดอบรมปละคร้ังทุกปไมสอนเกินเวลาที่กําหนดฯ
ปริสัญุตา ไดแกรูจักการสนับสนุนงบประมาณจากชุมชน สรางความสัมพันธดวยเมตตาความเอือ้เฟอเผ่ือแผตอชุมชนหรือสาธารณะชนฯ
ปุคคลปโรปรัญุตา ไดแกรูจักจัดสรรงบประมาณแกบุคลากรใหเพียงพอ คัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ ใหสถานศึกษาไดทําการประเมิลผลโครงการ

ดานการพัฒนาเครือขาย
N = (Network Development)

โครงการไดพัฒนาเครือขายดังนี้
-คณะสงฆ ในเขตปกครองทั้งหมด
-สํานักงานพระพุทธศาสนา ประจํา
จังหวัดในเขตปกครองทั้งหมด
-วัฒนธรรมจังหวัดในเขตปกครอง
ทั้งหมด
-สถานศึกษาในเขตปกครองทั้งหมด
-ศึกษานิ เทศก ใน เ ขตปกครอ ง
ทั้งหมด
-วิทยาลัยสงฆในสังกัดมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยา ลั ย
ทั้งหมด

ประสิทธภิาพในคาใชจาย : Input
โครงการมีการใชทรัพยากรการบริหาร คือ
คน เงิน วัสดุ เทคโนโลยีที่มีอยูอยางประหยัด
คุมคา และเกิดการสูญเสียนอยที่สุด

ประสิทธภิาพในการบริหาร : Process
โครงการมีการทํางานที่ถูกตองไดมาตรฐาน
รวดเร็ว และใชเทคโนโลยีที่สะดวกกวาเดิม



๒๒๒

จากแผนภาพท่ี ๔.๘ จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ และขอมูลท่ีมา
จากการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท่ีเก็บขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (Indepth
Interview) จากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) ท่ีใชการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) รวมถึงขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญท่ี
รวมสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ นั้น ผูวิจัยไดสังเคราะหเปนองคความรูท่ี
เปนประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆ
ภาค ๑๕ สิ่งสําคัญคือการประสานงานรวมกันของแตละฝายท่ีมีสวนเก่ียวของ และรวมมือในการ
บริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ผูวิจัยอธิบายเพ่ิมเติมดังนี้

๑) ดานการบริหารงบประมาณ
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ไดมีการจัดตั้ง

คณะกรรมการบริหารศูนยอํานวยการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เพ่ือรวมกันพิจารณาในการบริหาร
งบประมาณใหเพียงพอตอการบริหารจัดการของศูนยปฏิบัติการพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาท้ัง ๔
จังหวัด ไดแก ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ โครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน ใชงบประมาณจัดประชุมเพ่ือสรางความตระหนักและความเขาใจใหเกิดประโยชนแกทุกฝาย
ท่ีเก่ียวของใหทราบวัตถุประสงคและแนวทางปฏิบัติท่ีมีผลตอการดําเนินงานของพระสอนศีลธรรม
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มีกระบวนในการบริหารจัดการงบประมาณอยางโปรงใส
ตรวจสอบได โดยสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูรับรองทุกครั้ง โครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนมีผลการทํางานท่ีมีคุณภาพและเหมาะสมกับงบประมาณ และควรเพ่ิมผลตอบแทนใหมากข้ึน

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมีการบริหารงบประมาณในการสรางประโยชนตอ
สังคมเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมีการกําหนดเวลาในการใชจาย
งบประมาณอยางชัดเจน ทันตอเวลา วิเคราะหหรือวางแผนคาใชจายโครงการตามสถานภาพความ
เปนจริง เพ่ือกําหนดงบประมาณท่ีเหมาะสมกับคาครองชีพในแตละบริบทของสถานศึกษาท่ีสงพระ
เขาไปปฏิบัติงาน
๒) ดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรม

จัดโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนนี้เปนวาระแหงชาติ และบรรจุไวในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ โดยจัดกลุมองคกรท่ีเก่ียวของใหมีหนาท่ีกํากับดูแล ในรูปของทวิภาคี
ไตรภาคี ท่ีมีพันธกิจชัดเจน ตรวจสอบ ประเมินผลได เพ่ือการดําเนินงานอยางจริงจังและตอเนื่อง
สรางพระตามเกณฑ “พระตนแบบ” โดยจบหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน
พัฒนาตามระบบของหลักสูตรท่ีมีพระพุทธศาสนาเปนวิชาบังคับ จัดกระบวนการอบรมแบบครูพ่ีเลี้ยง
และสรางสรรคโครงการใหมในการพัฒนาการศึกษาพระพุทธศาสนาดวยโครงการพระสอนศีลธรรมใน



๒๒๓

โรงเรียน จัดทําแผนการสอน ทําสื่อการสอน สิ่งเอ้ืออํานวยในการสอนแกพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
เชน หองพุทธศาสนา วัสดุ ครุภัณฑ สื่อการสอน และจัดรถรับสง ตามสมควร สนับสนุนการนํา
นักเรียนไปศึกษานอกสถานท่ี เชน ไปวัด หรือ เขาคายพุทธบุตร หรือบวชสามเณรภาคฤดูรอน เปนตน

จัดประชุมสัมมนาใหความรูบุคลากร เปด ศูนย ใหความรู เ ข า ถ ึง ข อ มูลข าวสาร
จัดประชุมสัมมนาใหความรูบุคลากร สรางสรรคโครงการใหม ๆ เพ่ือพัฒนาการศึกษาพุทธศาสนา
สําหรับนักเรียน เชน โครงการธนาคารศีลธรรมใหนักเรียน เขียนพฤติกรรมตามหลักธรรมในชีวิตจริง
นํามาฝากไว  และพระสอนศีลธรรมประมวลผล ใหรางวัลเชิดชูเกียรติ เม่ือสิ้นปการศึกษา เปนตน
พัฒนาเครือขายผูปกครองและจัดทําโครงการท่ีสนับสนุนโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนท้ังจาก
ภาครัฐ และภาคเอกชน รวมมือกับบุตรหลาน และใหเวลาพาไปวัดและปฏิบัติธรรม บูรณาการ
การศึกษา พัฒนาตนเอง ท้ังทางดานสาระพุทธศาสนา วัฒนธรรมไทย และวิธีการสอน ใหทันสมัย
รุดหนาอยูเสมอ และสอบรับประกาศนียบัตรวิชาชีพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ถามี) ใหไดกอนรับ
งานสอน จัดกลุมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในละแวกเดียวกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูอยาง
กวางขวาง และตอเนื่อง จัดโครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม

๓) ดานการติดตามประเมินผล
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจัดโครงการนิเทศติดตามและการประเมินผล แนะนํา

ใหพระสอนศีลธรรม ไปประเมินผลการใชจายของแตละปท่ีปฏิบัติงาน โครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนจัดอบรมเพ่ิมประสิทธิในการวัดผลและเชิญวิทยากรหรือผูเชี่ยวชาญมาใหคําแนะนําในดาน
ทักษะเพ่ือสรางความรูความเขาใจใหพระสอนศีลธรรมในดานการวัดผลและประเมินผลจากแฟมสะสม
งาน จัดใหมีโครงการนิเทศ ติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนโดยมีการใชงบประมาณใหคุมคาท่ีสุด โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจัดใหมีโครงการ
นิเทศ ติดตามและการประเมินผลการใชจายในเรื่องของวัสดุอุปกรณและสื่อของพระสอนศีลธรรม

จัดใหมีโครงการนิเทศ ติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรม มี
การติดตามประเมินผลความรู ทักษะความสามารถในเรื่องการใชสื่อเทคโนโลยี โดยเนนความคุมคา
และประหยัด โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนกําหนดรูปแบบในการประเมินผูเรียนใหเหมาะสม
และพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนสามารถนําผลประเมินมาพัฒนาพฤติกรรมของผูเรียนไดอยางจริงจัง
ติดตามประเมินแผนงานในการใชคัดเลือกบุคลากรผูเก่ียวของเพ่ือคัดสรรคบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีการ
ติดตามประเมินผลความรู ในการบูรณาการหลักพุทธธรรมของพระสอนศีลธรรมเพ่ือใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอสังคม มีการติดตามประเมินผลความพึงพอใจของโครงการพระสอนศีลธรรม มีการติดตาม
ประเมินผลการทําหนาท่ีของพระสอนศีลธรรม ใหตรงตอเวลา



๒๒๔

๔) ดานการพัฒนาเครือขาย
คณะสงฆในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ทุกระดับชั้นการปกครองมีการสงเสริมโครงการพระสอน

ศีลธรรมอยางเต็มท่ี เพ่ือพัฒนาโครงการใหมีประสิทธิภาพสูงสุด สํานักพุทธศาสนาประจําจังหวัดทุก
จังหวัด ใหการสนับสนุนทุกดาน ใหโครงการพระสอนศีลธรรมมีความม่ันคง สามารถเปนพ่ีเลี้ยงใน
กิจกรรมตางๆ อยางดี เพ่ือพัฒนาโครงการใหมีประสิทธิภาพสูงสุด วัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด ให
การสนับสนุนทุกดาน ใหโครงการพระสอนศีลธรรมมีความม่ันคง สามารถเปนพ่ีเลี้ยงในกิจกรรมตางๆ
อยางดี เพ่ือพัฒนาโครงการใหมีประสิทธิภาพสูงสุด สถานศึกษาทุกสถานศึกษา ใหการสนับสนุนทุก
ดาน ใหโครงการพระสอนศีลธรรมมีความม่ันคง สามารถเปนพ่ีเลี้ยงในกิจกรรมตางๆ อยางดี เพ่ือ
พัฒนาโครงการใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ศึกษานิเทศกทุกศึกษานิเทศก ใหการสนับสนุนทุกดาน ให
โครงการพระสอนศีลธรรมมีความม่ันคง สามารถเปนพ่ีเลี้ยงในกิจกรรมตางๆ อยางดี เพ่ือพัฒนา
โครงการใหมีประสิทธิภาพสูงสุด วิทยาลัยสงฆทุกวิทยาลัยสงฆ ใหการสนับสนุนทุกดาน ใหโครงการ
พระสอนศีลธรรมมีความม่ันคง สามารถเปนพ่ีเลี้ยงในกิจกรรมตางๆ อยางดี เพ่ือพัฒนาโครงการใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

สรุปไดวา องคความรูจากการวิจัยเกิดจากกระบวนการบริหารจัดการโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ท้ัง๔ ดาน คือ ดานการบริหารงบประมาณ
ดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรม ดานการติดตามประเมินผล และดานการพัฒนาเครือขาย ใหงานมี
ประสิทธิภาพใน ๓ ดานคือ ๑) ประสิทธิภาพในมิติของคาใชจายหรือตนทุนการผลิต (Input) ไดแก
การใชทรัพยากรการบริหาร คือ คน เงิน วัสดุ เทคโนโลยีท่ีมีอยูอยางประหยัด คุมคา และเกิดการ
สูญเสียตอโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนนอยท่ีสุด ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร
(Process) ไดแก ผูบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มีการทํางานท่ีถูกตองไดมาตรฐาน
รวดเร็ว และใชเทคโนโลยีท่ีสะดวกกวาเดิม และประสิทธิภาพในมิติของผลผลิต (Output) ไดแก
ผูบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มีการทํางานท่ีมีคุณภาพเกิดประโยชนตอสังคม และ
ผลลัพธ (Outcome) ไดแก เกิดผลกําไร ทันเวลา และหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาไดแกหลักสัป
ปุริสธรรม ๗ เปนหลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสม เพ่ือนํามาบูรณาการสนับสนุนใหการดําเนินงานเปนไป
อยางราบรื่น สอดคลองกับวัตถุประสงค และนโยบายของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนนั้น
อยางสมานฉันทและมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน และการกํากับดูแล เปนการควบคุมคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานภายในโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน รวมท้ังกระบวนการแกปญหาภายในโครงการ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และนําไปสูการพัฒนา ปรับปรุงแกไข ในการบริหารจัดการโครงการพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียนในเขตปก ครองคณะสงฆภาค ๑๕ ใหมีประสิทธิภาพ นั่นเอง



บทที่ ๕
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาหลักการ วิธีการ และประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ เพ่ือศึกษาสภาพ
ท่ัวไปในการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕
ตามตัวแปร พรรษา  วุฒิการศึกษาสามัญ ประสบการณในการสอน  และตําแหนงทางคณะสงฆ และ
เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ใน
เขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕และเพ่ือศึกษาการนําเสนอกระบวนการบริหารจัดการโครงการ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยแบงเปน ๓ สวน
ตามวัตถุประสงค ดังนี้

๕.๑ สรุปผลการวิจัย
๕.๑.๑ สภาพท่ัวไปในการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ใน

เขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕
๕.๑.๒ ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรม

ในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕
๕.๑.๓ การนําเสนอกระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕
๕.๒ อภิปรายผล

๕.๒.๑ ดานการบริหารงบประมาณ
๕.๒.๒ ดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรม
๕.๒.๓ ดานการติดตามประเมินผล
๕.๒.๔ ดานการพัฒนาเครือขาย

๕.๓ ขอเสนอแนะ
๕.๓.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
๕.๓.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
๕.๓.๓ ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป

๕.๑ สรุปผลการวิจัย

๕.๑.๑ สภาพท่ัวไปในการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ซ่ึงผูวิจัยสรุปไดดังนี้

๑)ดานการบริหารงบประมาณ
จัดทําการวิเคราะหคาใชจายโครงการตามสถานภาพความเปนจริงเพ่ือกําหนด

งบประมาณท่ีเหมาะสมกับคาครองชีพในแตละบริบทของสถานศึกษาท่ีสงพระเขาไปปฏิบัติงาน ตองมี
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การสนับสนุนงบประมาณในการสงเสริมพัฒนาการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมใน
สถานศึกษา ควรวางแผนโครงการระยะยาวและจัดสรรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การบริหารจัดการงบประมาณโครงการควรมีการวางแผน นโยบาย แผนผังการบริหาร
จัดการโครงการท่ีชัดเจน เปนระบบและตอเนื่องเปนรูปธรรม การบริหารจัดการทุกระดับจะตองใช
ความรูความสามารถซึ่งหนวยงานท่ีรับผิดชอบตองยกระดับการบริหารเพ่ือสรางความม่ันใจ ความ
นาเชื่อถือ และความสําคัญของโครงการใหแกรัฐบาลท่ีจะใหการสนับสนุนงบประมาณอยางเพียงพอ
และมีความตอเนื่อง ตองบริหารจัดการดานงบประมาณเต็มรูปแบบใหมีความชัดเจน และลดการใช
จาย เนนประหยัด โดยกําหนดมาตรฐาน และข้ันตอนการทํางานของพระสอนศีลธรรม ตั้งแตแรกเริ่ม
จนจบภารกิจ ใหมีการรับรู ยอมรับ และสนับสนุนงบประมาณเปนอยางดี

๒)ดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรม
คัดเลือกเนื้อหาท่ีเหมาะสมในแตละระดับชั้นมาสอนนักเรียน จัดหลักสูตรใหมใหกระชับ

กวานี้ ไมเนนปริมาณ  เนนทําได ทําเปนและเกิดประโยชนในการเรียน มีการประยุกตเนื้อหาหลักสูตร
ใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน สอนบูรณาการเนื้อหาเพ่ือใหทันตามเวลาและหลักสูตร
จัดทําใบงานเพิ่ม เติมใหนัก เรียนไดทํา เ พื่อ ให เกิดความ เหมาะสมกับแผนการสอนและทันตอ
เวลา พระสอนศีลธรรมเตรียมการสอนและวางแผนการสอนใหรัดกุม โดยมีการทดสอบกอน
ระยะเวลาของแตละคาบวามีความเหมาะสมหรือไม เพียงใด เนื้อหาข อ ง ห ล ัก ส ูต ร ว ิช า
พระพุทธศาสนาลาสมัยไมสอดคลองกับสภาพปจจุบันมีแนวทางการพัฒนาพระสอนศีลธรรม
คือ มีการจัดเสวนาระหวางพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบในสวนท่ี
เห็นวาไมตรงลาสมัยหรือไมสอดคลอง ประยุกตเนื้อหาการใชใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน นําเนื้อหา
ในหลักสูตรบูรณาการกับสภาพปจจุบัน เ พ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและไมเบื่อหนาย

มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน การพานัก เ รียน เขามาศึกษายังสถานท่ีจริง
หรือการศึกษาความรูจากภูมิปญญาทองถ่ิน ฯลฯ ควรมีการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนแตละ
ท่ีรวมกัน เพ่ือพิจารณาถึงจุดออน จุดแข็ง และความตองการของโรงเรียน และวิเคราะหหลักการ
จุดหมายของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือนํามาเสนอใหผูท่ีมีสวนในการจัดทําหลักสูตรได
พิจารณาวางแผน และปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสมตอไป ใหพระสอนศีลธรรมนําหลักสูตรวิชา
พระพุทธศาสนาไปจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรวมกับกลุมสาระการเรียนกลุมอ่ืน ๆ เพ่ือให
เกิดความนาสนใจและสอดคลองกับสภาพปจจุบัน

เปดศูนยใหความรูในแตละจังหวัดใหพระสอนศีลธรรมเขาถึงขอมูลขาวสาร จัดทํา
หลักสูตรแบบยอ ๆ เพ่ือใหงายตอการเรียนการสอน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สรางความรูความ
เขาใจใหกับพระสอนศีลธรรม จัดประชุมเพ่ือศึกษาหลักสูตรแนวทางในการปฏิบัติ ใหสอดคลอง
กับหลักสูตร ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบจัดประชุมชี้แจงหลักสูตรรวมกัน ควรมีการศึกษาเก่ียวกับปจจัย
ท่ีสงเสริมและปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอคําถามท่ีวาทําไมพระสอนศีลธรรมถึงไมเขาใจหลักสูตรวิชา
พระพุทธศาสนาเพ่ือจะไดคนหาแนวทางแกไข ใหครูพ่ีเลี้ยงคอยแนะนํากระบวนการโครงสราง
หลักสูตร เพ่ือใหพระสอนศีลธรรมมีความเขาใจในโครงสรางหลักสูตรมากยิ่งข้ึน ใหพระสอนศีลธรรม
เตรียมการสอนใหมากข้ึนและศึกษาโครงสรางหลักสูตรเพ่ิมเติม
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ตองมีการติดตามและนิเทศการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมอยาง
สมํ่าเสมอ ใหมีการอบรมพระสอนศีลธรรมในดานการจัดทําแผนการสอน โดยการเชิญวิทยากรหรือ
ผูเชี่ยวชาญมาใหคําแนะนํา จัดทําเอกสารเพ่ือเปนแนวทางในการจัดทําแผนการสอนของแตละชวงชั้น
ตามความเหมาะสม กําหนดใหพระสอนศีลธรรมไดสงแผนการสอนไปยังหนวยงานท่ีรับผิดชอบ นํา
นักเรียนเขาไปใชหองท่ีวัดหรือศาลา ศึกษาธรรมะนอกสถานท่ี กอนท่ีจะมีการวางแผนใชและหาหอง
ใหเพียงพอ เนนคุณภาพการสอนเพ่ือใหนักเรียนไดมีความรูความเขาใจมากข ึ้น ประชุมสัมมนาพระ
สอนศีลธรรมเพ่ือการเขาถึงขอมูลในการศึกษาเชน การใชอินเตอรเน็ตของโรงเรียน การคนควาจาก
แหลงหองสมุดท่ีมีอยูในบริเวณใกลเคียง การประชุมชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติและอ่ืน ๆ ประสาน
หนวยงานท่ีเก่ียวของในการดําเนินการ หรือเขาไปคนควาหาขอมูลในหองสมุดใหญ ๆ ประสานไปยัง
โรงเรียนแกนนําท่ีเปนโรงเรียนวิถีพุทธ  เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลท่ีตองการ เชน การถายเอกสาร การ
ถายภาพ การขอยืม เปนตน ใหพระสอนศีลธรรมติดตอประสานงานกับกลุมเครือขายท่ีมีขอมูลใน
การศึกษาดวยตนเอง พ้ืนฐานความรูของนัก เ ร ีย น คือ จัดหาผู ท่ี มีความรูและสนใจในวิชา
พระพุทธศาสนามาเสวนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดกิจกรรมประยุกตเสริมในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา แบงหองเพ่ือแยกระดับนักเรียน เพ่ือใหเกิดความสะดวกแกการเรียนการสอน
สอนเนนเปนกลุม เนนการ บูรณาการใหเหมาะกับผูเรียน จัดประชุมอบรมความรูดานกระบวนการ
ผลิตสื่อการเรียนการสอนใหแกพระสอนศีลธรรม หนวยงานท่ีรับผิดชอบตองติดตามใหการสนับสนุน
กระบวนการข้ันตอนในการผลิตสื่อ โดยการใหแกนนําหรือศึกษานิเทศกไดคอยชวยเหลือพระสอน
ศีลธรรมอยางตอเนื่อง ติดตอประสานงานกับแกนนําพระสอนศีลของแตละอําเภอหรือศึกษานิเทศก
ของแตละเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือติดตามและคอยดูแลในสวนท่ีขาดเหลือ

๓)ดานการติดตามประเมินผล
ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบจัดอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการวัดผล และประเมินผลจาก

แฟมสะสมงานเพ่ิมใหแกพระสอนศีลธรรม เชิญวิทยากรหรือผูเชี่ยวชาญมาใหคําแนะนําในดานทักษะ
เพ่ือสรางความรูความเขาใจใหพระสอนศีลธรรมในดานการวัดผลและประเมินผลจากแฟมงานสะสม
ใหครูพ่ีเลี้ยงหรือแกนนําประจําอําเภอไดติดตามและแนะนํา เพ่ือเพ่ิมทักษะและประสิทธิภาพการ
สอน จัดทําเอกสารหรือคูมือเก่ียวกับวิธีการประเมินผลจากแฟมสะสมงานใหแกพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ใหพระสอนศีลธรรมใชวิธีการท่ีหลากหลายเนนการ
ปฏิบัติใหสอดคลองและเหมาะสมกับสาระการเรียนรู  กระบวนการเรียนรู  และสามารถดําเนินการ
อยางตอเนื่อง ควบคูไปในกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน ใหพระสอนศีลธรรมประเมินความรู
พฤติกรรมการเรียน  การรวมกิจกรรมและผลงานจากโครงงานหรือแฟมสะสมงาน  โดยอาศัยความ
รวมมือจากตัวผูเรียน ครูในโรงเรียน พระสอนศีลธรรมและพอแมผูปกครอง  จําเปนตองมีสวนรวมใน
การกําหนดเปาหมาย ใหครูพ่ีเลี้ยงของแตละโรงเรียนประสานงานกับพระสอนศีลธรรมในการ
ประเมินผล เพ่ือนําขอมูลเหลานั้นมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน มีการแขงขันผลงานท่ีโดดเดน
ท่ีพระสอนศีลธรรมไดจัดข้ึนของแตละเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือสรางแรงจูงใจใหพระสอนศีลธรรมรูป
อ่ืน ๆ ไดเห็นแนวทางและวิธีปฏิบัติ สรางความตระหนักใหผูบริหารสถานศึกษาและพระสอนศีลธรรม
เขาไปปฏิบัติงานไดเปดโอกาสใหพระสอนศีลธรรมไดนําผลการวัดผลและประเมินผลมาใชประโยชนใน
การพัฒนาเด็กใหเปนรูปธรรมมากข้ึนและตอเนื่อง พระสอนศีลธรรมตองประสานกับครู พี่ เลี้ยงใน
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เรื่องของการวัดผลและประเมินผล เพ่ือไดทราบจุดออน จุดแข็งในการเรียนการสอนของแตละแหง
เพ่ือนําผลเหลานั้นมาปรับปรุงใหเกิดประโยชนแกตัวนักเรียนเอง พระสอนศีลธรรมตองดําเนินการ
สอนอยางจริงจังและจริงใจ  และเสียสละในการสอนเพ่ือเปนแรงจูงใจใหผูบริหาร ครูและนักเรียน
มองเห็นถึงคุณคาและพรอมท่ีจะเปดโอกาสใหพระสอนศีลธรรมไดนําผลการวัดผลและประเมินผลมา
เปนแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับเหตุการณและเกิดประโยชนตอ
การศึกษา บันทึกผลการวัดผลและประเมินผล ท้ังพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนท้ังในเวลาเรียนและ
เวลาประเมินผลจริง ๆ เพ่ือนําขอมูลเหลานั้นมาเสนอตอผูบริหารสถานศึกษา นําไปสูการปรับปรุง
กิจกรรมการเรียนการสอนในอนาคต ในแตละภาคเรียนหรือปการศึกษา พระสอนศีลธรรมตองจัดใหมี
การวัดและประเมินผล ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน โดยเปนการประเมินเชิงวินิจฉัย
เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาและการสงตอ ท้ังนี้ ควรประสานสัมพันธกับผูเรียน ผูบริหารโรงเรียน
ผูปกครอง และผูเก่ียวของรวมกันประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงครายป หรือรายภาค

ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการสรางเครื่องมือวัดผลและ
ประเมินผลเพ่ิมใหแกพระสอนศีลธรรม เชิญผูเชี่ยวชาญหรือวิทยากรมาใหคําแนะนําในดานทักษะเพ่ือ
สรางความรูความเขาใจใหพระสอนศีลธรรมในดานการสรางเครื่องมือวัดผล และประเมินผลท่ี
สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู จัดทําเอกสารหรือคูมือเก่ียวกับวิธีการสรางเครื่องมือวัดผลและ
ประเมินผลท่ีสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูใหแกพระสอนศีลธรรมโรงเรียน  เพ่ือเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงาน ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบไดประสานงานกับครูพ่ีเลี้ยงของแตละโรงเรียนท่ีพระสอน
ศีลธรรมไดเขาไปปฏิบัติงาน  เพ่ือจะไดติดต าม และแนะนํา เ พิ่ม เ ติม ในกระบวนการสราง
เครื่องมือวัดผลและประเมินผลท่ีสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู ใหพระสอนศีลธรรมศึกษาหา
วิธีการสรางเครื่องมือวัดผลและประเมินผลเพ่ิมเติมจากแหลงความรูท่ีใกลเคียง เชน หองสมุด
อินเตอรเน็ต ฯ โครงการพระสอนศีลธรรม แตละบุคคลจะแตกตางกัน แมจะปฏิบัติงานในตําแหนง
เดียวกันก็ตาม เปนผลมาจากสภาพทางรางกาย จิตใจ ระดับการศึกษา ประสบการณ ความรู
ความสามารถ ความถนัดตางๆ โดยมีปจจัยท่ีสนับสนุน คือ การสนับสนุนงบประมาณ การอบรม การ
พัฒนาพระสอนศีลธรรม การติดตามประเมินผล การพัฒนาเครือขาย มีการจัดการเรียนการสอนตาม
โรงเรียนท่ัวประเทศเพ่ือวัตถุประสงคใหนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ท้ังนี้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ไดอีกทางหนึ่งดวย และจากการวิจัยเชิงสํารวจ
(Survey Research) ความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง พบวา การบริหารจัดการโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (X =๔.๑๐,
S.D. =๐.๔๒) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก และเรียงลําดับคาเฉลี่ยในแต
ละดานจากมากไปหานอย ไดแก ดานการติดตามประเมินผล (X = ๔.๑๒, S.D. = ๐.๔๖) ดานการ
พัฒนาพระสอนศีลธรรม (X = ๔.๑๑, S.D. = ๐.๔๖) ดานการบริหารงบประมาณ (X = ๔.๐๘,
S.D. =๐.๔๖) ตามลําดับ อันจะสงผลใหการดําเนินการดานการบริหารจัดการโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ มีประสิทธิภาพตามเปาประสงคท่ีวางไว
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๕.๑.๒ ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ มีดังนี้

๑)ดานการบริหารงบประมาณ
ตนทุน (Input)ไดรับงบประมาณจากภาครัฐประจําทุกป ไดรับการสนับสนุน

งบประมาณจากสถานศึกษาและชุมชน โครงการพระสอนศีลธรรมมีการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณเปนไป
อยางเหมาะสม

การบริหาร (Process) มีการวางแผนท่ีดี มีนโยบายท่ีดี มีสวนรวมจากหนวยงาน
ภาครัฐท่ีดี มีความโปรงใสตรวจสอบได มีความรวดเร็วในการบริหารจัดการคาใชจายท่ัวไปอยางเปน
ระบบ รูจักวางแผนการใชจาย รูแหลงทุนสนับสนุนและท่ีมาของงบประมาณ

ผลผลิต (Output) จํานวนงบประมาณตอป ๑๘,๙๕๓,๙๖๐ บาท มีผลการทํางานท่ีมี
คุณภาพเหมาะสมกับงบประมาณ มีการกําหนดเวลาในการใชจายงบประมาณอยางชัดเจน ทันตอ
เวลา

ผลลัพธ (Outcome) ถวายนิตยภัต ๑๘,๓๐๒,๕๐๐ บาท เจาหนาท่ี ๓๔๘,๐๐๐ บาท
คาใชสอย ๓๐๓,๔๖๐ บาท โครงการพระสอนศีลธรรมมีการจัดซื้อจัดจางอยางเหมาะสม มีการบริหาร
งบประมาณในสรางประโยชนตอสังคมเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ ใชงบประมาณในการสรางคุณคาให
เกิดข้ึนตอพระศาสนาอยางมาก

และบูรณาการดวยหลักพุทธธรรมคือทําบัญชีรายรับจาย รายงานผล บริหาร
งบประมาณประจําป ใหตรงตามกําหนด กําหนดเบิกจายนิตยภัตท่ีแนนอน การสนับสนุนงบประมาณ
จากชุมชน จัดสรรงบประมาณแกบุคลากรใหเพียงพอ

๒)ดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรม
ตนทุน (Input) มีแผนพัฒนาในการคัดเลือกบุคลากรท่ีมีคุณภาพใหมๆเขามาอยาง

ชัดเจน มีการฝกอบรมทุกป มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ มีการพัฒนาแผนการสอน
การบริหาร (Process) เปดหลักสูตรเฉพาะพระสอนศีลธรรม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

สํารวจความตองการพระสอนศีลธรรม ฝกอบรมประจําป
ผลผลิต (Output) พระสอนศีลธรรมจังหวัดราชบุรี ๒๕๑ รูป พระสอนศีลธรรมจังหวัด

เพชรบุรี ๑๖๔ รูป พระสอนศีลธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ๙๙ รูป พระสอนศีลธรรมจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ๑๘๐ รูป

ผลลัพธ (Outcome) มีพระสอนศีลธรรมท่ีมีความรูความสามารถ มีพระสอนศีลธรรม
มากข้ึน มีการเรียนการสอนท่ีสงเสริมอัตลักษณวิถีพุทธ บริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาแกสังคม
ทํานุบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม

และบูรณาการดวยหลักพุทธธรรมคือมีวิธีการพัฒนา มีวิธีจัดการเรียนการสอน มีการ
เขียนแผนการเรียนการสอน พัฒนาโครงการตอเนื่อง ผูมีสวนเก่ียวของเกิดความพอใจในผลงาน
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บริการวิชาการงานพระพุทธศาสนา รูจุดออน จุดแข็งโครงการ ใฝแสวงหาความรู มุงม่ันตอหนาท่ีท่ีทํา
เสียสละตนเองตองานพระพุทธศาสนา ปฏิบัติหนาท่ีเต็มความรูความสามารถ สรรหาบุคลากรรุนใหม
เปนอยูอยางเรียบงายสรางความสัมพันธดวยเมตตาความเอ้ือเฟอเผื่อแผตอชุมชนหรือสาธารณะชน
คัดเลือกบุคลากรท่ีมีคุณภาพ

๓)ดานการติดตามประเมินผล
ตนทุน (Input) ฝกอบรมถวายความรู สัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทําเอกสารแนะนํา

ติดตามแผนงานในการใชคัดเลือกบุคลากร
การบริหาร (Process) ติดตามประเมินผลการบริหารงบประมาณ ติดตามประเมินผล

ดานการจัดการเรียนการสอน มีการประเมินผลความพึงพอใจของโครงการพระสอนศีลธรรม มีการ
กําหนดเวลาการประเมินผลใหพระสอนศีลธรรมนําไปใชอยางมีระบบ รวดเร็ว

ผลผลิต (Output) มีเจาหนาท่ีใหการบริการ มีศูนยอํานวยการท่ีติดตอสะดวก มีผู
ประสานงานแตละจังหวัด สอนตรงเวลา สงรายงานตรงเวลา และมีการสอบวัดผลความรูการเรียนรู
ของผูเรียนเพ่ือใหเกิดมาตรฐานการศึกษา

ผลลัพธ (Outcome) มีการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนือง ใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
สังคม การบริหารจัดการเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล

และบูรณาการดวยหลักพุทธธรรมคือ ฝกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทําเอกสาร
แนะนํา สํารวจความพรอมและสวนขาดของโครงการ นําผลมาปรับปรุงแกไข สงเสริมตอยอดผลงาน
เปนแผนงานระยะยาว พรอมรับปรับปรุงแกไขตนเอง ยินดีรับฟงปฏิบัติตามขอเสนอแนะติดตาม
ประเมิน งบประมาณอยางนอยปละครั้ง กําหนดระยะเวลาในการติดตามประเมินผลทุกป การให
ชุมชนมีสวนรวมในการติดตามประเมิน การใหชุมชนแสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรคในการบริหาร
โครงการ ใหสถานศึกษาไดทําการประเมิลผลโครงการ

หากการวัดและประเมินการเรียนรูไมมีคุณภาพ จะทําใหผูมีสวนเก่ียวของขาดขอมูล
สําคัญในการสะทอนผลการดําเนินการจัดการศึกษาท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ผูมีสวน
เก่ียวของ ไดแก ตนสังกัดสวนกลาง ศูนยโครงการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา
ผูปกครอง หนวยงานท่ีเก่ียวของ ขาดขอมูลสําคัญในการสะทอนผลและสภาพความสําเร็จเม่ือ
เปรียบเทียบกับเปาหมาย สงผลใหการวางแผนกําหนดทิศทางการพัฒนาผูเรียนระยะตอไป ไม
สามารถสรางความม่ันใจไดวาจะสอดคลองกับสภาพปญหา และมีความเหมาะสมกับระดับ
ความสําเร็จของการพัฒนาผูเรียนในระยะท่ีผานมา และตองอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใน
การบริหารจัดการท่ีทุกทานไดกลาวในเบื้องตน ประกอบดวย หลักสัปปุริสธรรม ๗ ประการคือ

๑)ธัมมัญุตา ความเปนผูรูจักเหตุหมายถึง รูความจริง รูหลักการ รูกฎเกณฑ รูกฎแหง
ธรรม ไดรูกฎเกณฑแหงเหตุผลและรูจักหลักการท่ีจะทําใหเกิดผล รวมความวาการบริหารจัดการ
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ผูบริหารจําเปนตองพิจารณาขอเท็จจริงอยางถูกตอง เพ่ือบรรลุ
เปาหมายของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รูจักการวิเคราะห
ความจริงท่ีเกิดข้ึน โดยพิจารณาหลักการและเกณฑแหงเหตุผลมาบริหารจัดการโครงการพระสอน
ศีลธรรม
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๒)อัตถัญุตา ความเปนผูรูจักผลหมายถึง รูความหมาย รูความมุงหมายของโครงการ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน รูประโยชนท่ีประสงค รูจักผลท่ีเกิดข้ึน สืบเนื่องจากการกระทําตามหลัก
หมายถึง การบริหารงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนใหบรรลุถึงวัตถุประสงคและรูถึง
ประโยชนของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนท่ีนําไปสูความม่ันคงและไมมีผลกระทบใดๆ ตอ
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในท่ีนี้ก็หมายถึงการมีแผนงานท่ีดี การวางแผนท่ีวิเคราะห
ผลกระทบดานตางๆ

๓)อัตตัญุตา ความเปนผูรูจักตนหมายถึง รูจักเราวาเรานั้น โดยฐานะภาวะเพศ ความรู
ความสามารถและคุณธรรมเปนอยางไรและเทาใด แลวประพฤติใหเหมาะสม และรูจักท่ีจะปรับปรุง
ตอไป ในท่ีนี้หมายถึงรูจักโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนท่ีเราบริหารเปนอยางดีวามีจุดดอย จุด
แข็งอยางไร มีขีดความสามารถอยางไรและรูจักการปรับปรุงโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให
ทันตอเหตุการณท่ีมีผลกระทบ รวมท้ังการบริหารความแตกตางท่ีจะทําใหโครงการพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียนเปนเลิศ มีประสิทธิภาพ และม่ันคงถาวร ซึ่งเราวาโดยชาติตระกูลยศศักดิ์สมบัติบริวารแลว
ประพฤติตนใหสมควรแกท่ีเปนอยูอยางไรทําใหเกิดประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนในลักษณะใด

๔)มัตตัญุตา ความเปนผูรูจักประมาณ รูจักความพอดี ความพอดีในการจายโภคทรัพย
ในท่ีนี้หมายถึงการบริหารการเงินหรือการขยายกิจการ ตองพิจารณาใหรูจักประมาณในความเพียงพอ
ของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ขีดความสามารถของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยในโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน รวมท้ังการแขงขันข้ันท่ี
รอบคอบและรูจักประมาณขีดความสามารถของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เชนในการ
แสวงหาเครื่องยังชีพก็ตองแสวงหาในทางท่ีชอบธรรมไมโลภมากเกินไปเม่ือหามาไดแลวก็ตองรูจัก
ประมาณในการใชจายดวยตองไมฟุมเฟอยจนเกินไปนักและตองไมฝดเคืองจนเกินไปดวย เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

๕)กาลัญุตา ความเปนผูรูจักกาลเวลาอันสมควรในอันประกอบกิจนั้นๆ ใหเกิด
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนอยางไร คือ รูกาลเวลาอัน
เหมาะสมและระยะเวลาในการประกอบกิจ ในท่ีนี้หมายถึงการบริหารจัดการโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนจะตองมีความเขาใจถึงระยะเวลาท่ีเหมาะสม การสรางโอกาสของโครงการพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียนจะตองพิจารณาถึงสถานการณในเวลานั้นๆ วาควรจะดําเนินการอยางไร
อะไรควรงด อะไรควรกระทํา เวลาใดควรขยายกิจการหรือชวงเวลาใดท่ีจะบริหารโครงการใหประสบ
ผลสําเร็จตอโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมากท่ีสุด

๖)ปุริสัญุตา ความเปนผูรูจักชุมชน หมายถึง รูกริยาท่ีจะประพฤติตอชุมชนนั้นวาควร
จะดําเนินการอยางไร การบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จําเปนตองปฏิสัมพันธ
กับองคกรตางๆ ท้ังท่ีเปนพันธมิตรและคูแขง การสรางสรรคหรือการประสาน งานกับชุมชนหรือกลุม
บุคคลท่ีมีผลตอโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนก็คือ เขาถึง เขาใจและพัฒนา เปนการบริหาร
จัดการท่ีสรางความสัมพันธดวยเมตตา ความเอ้ือเฟอเผื่อแผตอชุมชนหรือสาธารณะชนจะเปน
ภาพลักษณท่ีดีของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ความเปนผูรูจักการบริหารจัดการโครงการ
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พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและกิริยาท่ีจะตองประพฤติตอประชุมชนนั้นๆวาหมูนี้เม่ือเขาไปหาจะตอง
ทํากิริยาอยางนี้จะตองพูดอยางนี้เปนตน

๗)ปุคคลปโรปรัญุตา ความเปนผูรูจักเลือกบุคคลวาผูนี้เปนคนดีควรเลือกมาปฏิบัติงาน
ผูนี้เปนคนไมดีไมควรเลือกมาปฏิบัติงานเปนตน คือ รูจักความแตกตางของบุคคลวาโดยอัธยาศัย
ความสามารถและคุณธรรม ตลอดถึงรูในความสามารถของบุคคลและใชมอบงานท่ีเหมาะสมตอการ
บริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในการรูบุคคล เปรียบเสมือนการพัฒนาและ
บริหารทรัพยากรมนุษยท่ีจะตองมีการพัฒนาและบริหารบุคคลในโครงการใหมีความรูความสามารถ
และภักดีตอโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มีความสามัคคี สรางความเปนธรรม และเสมอภาค
ใหแก บุคลากรในโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน รวมถึงการทํางานเปนหมูคณะ การ
ติดตอสื่อสารกับบุคคลตางๆ ดวยความเปนมิตรไมตรี รวมท้ังมีความจริงใจตอกัน

จากสาระของหลักสัปปุริสธรรม ๗ ประการขางตน จะเห็นวาพระพุทธศาสนาอธิบาย
ความสัมพันธของการบริหารจัดการเก่ียวของกับคนและสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงคุณธรรมและ
จริยธรรมท่ีมีคุณคา พบไดในสังคมมนุษยหรือปจจัยแหงสังคมในกระบวนการอาศัยซึ่งกันและกัน การ
พิจารณาดวยเหตุดวยผล รูจักโลก รูจักธรรมชาติ เพราะมนุษยเทานั้นท่ีจะเปนผูท่ีบริหารจัดการ
องคการท่ีดีได สําหรับในสวนของหลักการบริหารสมัยใหมจะเนนเทคนิคและวิธีการโดยแสวงหากําไร
และการแขงขันใหองคกรบรรลุ สูเปาหมายตามแบบของทุนนิยม แตหากผูบริหารจะนําหลักการ
บริหารเชิงพุทธศาสตรเขามาประกอบหรือบูรณาการใหเขากับการบริหารงานในปจจุบันก็ถือวาเปน
แนวทางใหมหรือเขาสูมิติของการบริหารงานท่ียั่งยืนมีความม่ันคง และสรางความเปนธรรมตอบุคคล
หรือสังคมท่ีเก่ียวของกับโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อยางชาญฉลาด รวมท้ังสราง
ประสิทธิภาพ เปนการนําหลักธรรมนั้นมาบูรณาการปรับประยุกตใชในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

๕.๑.๓ การนําเสนอกระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ มีดังนี้

๑)ดานการบริหารงบประมาณ
มีงบประมาณเพียงพอ กําหนดดําเนินงานข้ันพ้ืนฐานมีการวางแผนงบประมาณท่ีดี

สําหรับปถัดไป จัดหางบประมาณใหเพียงพอซึ่งสามารถชวยทําใหฝายบริหารการเงินบริหารงานตางๆ
ของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนไดทันทวงที

การไดรับผลตอบแทนท่ีเหมาะสม ทุกโรงเรียนตองมีพระสอนศีลธรรมไปสอนตาม
โรงเรียนตางๆ ใหมีศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักสูตรและตองมีการไดรับผลตอบแทนท่ี
เหมาะสมมากข้ึน

การจัดหาผาปาการกุศลสนับสนุน ผูบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มี
หนาท่ีตองตัดสินใจวา ควรจะจัดหาเงินทุนมาจากแหลงใดเชนมีการจัดหาผาปาการกุศลมาสนับสนุน
และจะจัดหาดวยสัดสวนเทาใด จึงจะทําใหคาใชจายหรือตนทุนทางการเงินต่ําท่ีสุด ในขณะเดียวกันก็
จะตองไมเกิดความเสี่ยงภัยทางการเงินมากจนเกินไป
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มีงบประมาณโรงเรียนสนับสนุน บางครั้งพระสอนศีลธรรมไดทุนมาจากโรงเรียนเรียน
มาสนับสนุน เชน ลงทุนทําหองจริยธรรม หองคุณธรรม จัดหาผาปาการกุศลและแจกทุนการศึกษา
ใหกับนักเรียนท่ีสอบผานธรรมศึกษาเปนตน

มีการวางแผนงบประมาณท่ีดี การบริหารจัดการงบประมาณโครงการควรมีการ
วางแผน นโยบาย แผนผังการบริหารจัดการโครงการท่ีชัดเจน เปนระบบและตอเนื่องเปนรูปธรรม
การบริหารจัดการทุกระดับจะตองใชความรูความสามารถซึ่งหนวยงานท่ีรับผิดชอบตองยกระดับการ
บริหารเพ่ือสรางความม่ันใจ ความนาเชื่อถือ และความสําคัญของโครงการใหแกรัฐบาลท่ีจะใหการ
สนับสนุนงบประมาณอยางเพียงพอและมีความตอเนื่อง

มีการตรวจสอบจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดรับงบประมาณจากภาครัฐ
ตลอดมา จึงมีการพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณอยางดีมีประสิทธิภาพ เพราะมีการตรวจสอบ
จากสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทุกปเปนเครื่องรับรอง เพ่ือใหโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน บรรลุตามเปาหมายในการบริหารการเงิน คือ มีความโปรงใสสูงสุด จะตองมีการจัดการท่ีดี
ในทุก ๆ ดาน ไมวาจะเปนดานการเงิน การผลิตสื่อการเรียนการสอน บุคลากร และดานอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวของ ซึ่งหนาท่ีหนึ่งท่ีมีความสําคัญคือหนาท่ีทางดานการบริหารงบประมาณนั่นเอง

๒)ดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรม
เปดศูนยใหความรูเขาถึงขอมูลขาวสาร โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ใน

เขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ตองเปดศูนยศึกษาเก่ียวกับโครงการ เพ่ือการเขาถึงแหลงขอมูล
ขาวสาร เปนประโยชนตอการพัฒนาประสิทธิภาพของโครงการระยะยาว

มีการจัดบุคคลและสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ มีการคัดสรรบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการเขาไปทําหนาท่ี
เปนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เชนตองจบนักธรรมเอก มีพรรษา ๕ พรรษาข้ึนไป เนนบุคลากรท่ีมี
คุณภาพ จัดหาบุคลากรท่ีทําหนาท่ีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนไดครบตามเปาหมาย ซึ่งกําหนดตาม
แผนของแตละปและงบประมาณท่ีมี เพ่ือขยายพ้ืนท่ีใหครบตามสถานศึกษา โดยเนนพระสอนศีลธรรม
ท่ีมีคุณภาพมีความรูและความสามารถ

มีการฝกอบรมบุคลากรใหมีคุณภาพ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนตองไดรับการ
ฝกอบรมตามวาระ ใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการเรียนการสอน

ใหมีพระสอนศีลธรรมประจําทุกโรงเรียน การคัดสรรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ทํา
หนาท่ีชวยสอนมีนอยเพราะวาพระบวชนอยลง การพัฒนาบุคลากรเริ่มจะมีปญหาอันเนื่องมาจาก
สมาชิกท่ีจะเขามาบวชเปนพระภิกษุใหมหรือพระนวกะบวชแลวไมอยูนานเหมือนเม่ือกอน การบริหาร
บุคคลควรเพ่ิมจํานวนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ใหมากข้ึน เพ่ือใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียนและ
สถานศึกษา

จัดประชุมสัมมนาใหความรูบุคลากร มีการจัดประชุมและฝกอบรมพระสอนศีลธรรม
ใหมีความรู สามารถไปทําหนาท่ีของพระสอนศีลธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการประชุมรวมกัน
ระหวางพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และผูบริหารของโรงเรียนเพ่ือใหการเรียนธรรมะสอดคลองและ
เหมาะสมกับหลักสูตร
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เปดหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน มีการเพ่ิมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียนเปนหลักสูตรเสริมสรางใหพระสอนศีลธรรมมีทักษะ
สามารถนําไปปรับใชในการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

มีการเขียนแผน โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนตองจัดทําแผนการสอนของพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน และหลักสูตรใหสอดคลองกันตองจัดใหมีการประชุมรวมกันของท้ังสองฝาย
กับสถานศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ ตามจุดประสงคและเปาหมาย
ของโรงเรียนใหนักเรียนมีศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรม ความรูความสามารถ ตองมีการเขียนแผนการ
เรียนการสอน แผนความตองการ แผนการใหไดมาของกําลังพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และ
แผนการใชกําลังพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ใหเพียงพอตอนักเรียน แผนการพัฒนาบุคลากรเปน
กระบวนการเก่ียวกับการเพ่ิมพูนความรูความสามารถของบุคลากรท่ีจะปฏิบัติงานในโครงการ พระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียนเพ่ือความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนธรรมะในโรงเรียน

๓)ดานการติดตามประเมินผล
จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในกา รวัดผล และประเมินผล โครงการพระสอน

ศีลธรรมในโรงเรียน ตองจัดอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพใหพระสอนศีลธรรมไดนําผลการวัดผลและ
ประเมินผลมาเปนแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับเหตุการณและ
เกิดประโยชนตอการศึกษา บันทึกผลการวัดผลและประเมินผล ท้ังพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนท้ัง
ในเวลาเรียนและเวลาประเมินผลจริง ๆ เพ่ือนําขอมูลเหลานั้นมาเสนอตอผูบริหารสถานศึกษา นําไปสู
การปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนในอนาคต ในแตละภาคเรียนหรือปการศึกษา

จัดทําเอกสารหรือคูมือเกี่ยวกับวิธีการประเมินผล โครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน จัดทําเอกสารหรือคูมือเก่ียวกับวิธีการวัดและประ เ มิน ผล ที่หล ากหล าย เ พื ่อ ใ ห
สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู มีแนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม คือใหหนวยงานท่ี
รับผิดชอบจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการวัดผล และประเมินผลท่ีหลากหลายเพ่ิมใหแกพระสอน
ศีลธรรมเพ่ือใหสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู เชิญผูเชี่ยวชาญหรือวิทยากรมาใหคําแนะนําในดาน
ทักษะใหพระสอนศีลธรรม จัดทําเอกสารหรือคูมือเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลท่ีหลากหลาย
เพ่ือใหสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู  ซึ่งจะเปนแนวทางใหพระสอนศีลธรรมนํามาปรับใชใหเหมาะ
กับสภาพของแตละโรงเรียน  เพ่ือจะไดติดตามและแนะนําเพ่ิมเติมในการวัดผลและประเมินผลของแต
ละแหงไดอยางเหมาะสม จัดทําเอกสารหรือคูมือเก่ียวกับวิธีการประเมินผลจากแฟมสะสมงาน
ใหแกพระสอนศีลธรรมโรงเรียน  เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ใหพระสอนศีลธรรมใชวิธีการท่ี
หลากหลายเนนการปฏิบัติใหสอดคลองและเหมาะสมกับสาระการเรียนรู

โครงการพระสอนศีลธรรมจัดใหมีการวัดและประเมินผล โครงการพระสอนศีลธรรม
จัดใหมีการวัดและประเมินผล มีวิธีการประเมินผลจากแฟมสะสมงาน คือใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
จัดอบรมเพ่ิมประสิทธิในการวัดผล และประเมินผลจากแฟมสะสมงานเพ่ิมใหแกพระสอนศีลธรรม
และแนะนํา เพ่ือเพ่ิมทักษะและประสิทธิภาพการสอน พระสอนศีลธรรมตองจัดใหมีการวัดและ
ประเมินผล ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาและการสงตอ ท้ังนี้
ควรประสานสัมพันธกับผูเรียน ผูบริหารโรงเรียน  ผูปกครอง และผูเก่ียวของรวมกันประเมิน



๒๓๕

คุณลักษณะอันพึงประสงครายป หรือรายภาค พระสอนศีลธรรมนําผลการวัดและประเมินผลมาใช
เ พื ่อ ป ร ับ ป ร ุง ก า ร จ ัด กิจกรรมการเรียนการสอนคือ ใหครู พ่ี เลี้ ยงของแ ต ล ะ โ ร ง เ ร ีย น
ประสานงานกับพระสอนศีลธรรมในการประเมินผล เพ่ือนําขอมูลเหลานั้นมาปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน

สรางความตระหนักใหผูบริหารสถานศึกษาในการวัดผล และประเมินผล โรงเรียน
สงเสริมใหพระสอนศีลธรรมนําผลการวัดผลและประเมินผลมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนมี
แนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมคือ สรางความตระหนักใหผูบริหารสถานศึกษาและครูท่ี
พระสอนศีลธรรมเขาไปปฏิบัติงานไดเปดโอกาสใหพระสอนศีลธรรมไดนําผลการวัดผลและประเมินผล
มาใชประโยชนในการพัฒนาเด็กใหเปนรูปธรรมมากข้ึนและตอเนื่อง พระสอนศีลธรรมตองประสาน
กับครู พี่ เลี้ยงในเรื่องของการวัดผลและประเมินผล เพ่ือไดทราบจุดออน จุดแข็งในการเรียนการ
สอนของแตละแหง เพ่ือนําผลเหลานั้นมาปรับปรุงใหเกิดประโยชนแกตัวนักเรียนเอง

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการสรางเครื่องมือวัดผลและประเมินผล จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการในการสรางเครื่องมือวัดผลและประเมินผล กระบวนการเรียนรู  และสามารถดําเนินการ
อยางตอเนื่อง ควบคูไปในกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน ใหพระสอนศีลธรรมประเมินความรู
พฤติกรรมการเรียน  การรวมกิจกรรมและผลงานจากโครงงานหรือแฟมสะสมงาน  โดยอาศัยความ
รวมมือจากตัวผูเรียน ครูในโรงเรียน พระสอนศีลธรรมและพอแมผูปกครอง และจําเปนตองมีสวน
รวมในการกําหนดเปาหมายดวย

๔) ดานการพัฒนาเครือขาย
คณะสงฆในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ทุกระดับชั้นการปกครองมีการสงเสริมโครงการพระ

สอนศีลธรรมอยางเต็มท่ี เพ่ือพัฒนาโครงการใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
สํานักพุทธศาสนาประจําจังหวัดทุกจังหวัด ใหการสนับสนุนทุกดาน ใหโครงการพระ

สอนศีลธรรมมีความม่ันคง สามารถเปนพ่ีเลี้ยงในกิจกรรมตางๆ อยางดี เพ่ือพัฒนาโครงการใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

วัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด ใหการสนับสนุนทุกดาน ใหโครงการพระสอนศีลธรรมมี
ความม่ันคง สามารถเปนพ่ีเลี้ยงในกิจกรรมตางๆ อยางดี เพ่ือพัฒนาโครงการใหมีประสิทธิภาพสูงสุด

สถานศึกษาทุกสถานศึกษา ใหการสนับสนุนทุกดาน ใหโครงการพระสอนศีลธรรม
มีความม่ันคง สามารถเปนพ่ีเลี้ยงในกิจกรรมตางๆ อยางดี เพ่ือพัฒนาโครงการใหมีประสิทธิภาพสูงสุด

ศึกษานิเทศกทุกศึกษานิเทศก ใหการสนับสนุนทุกดาน ใหโครงการพระสอนศีลธรรมมี
ความม่ันคง สามารถเปนพ่ีเลี้ยงในกิจกรรมตางๆ อยางดี เพ่ือพัฒนาโครงการใหมีประสิทธิภาพสูงสุด

วิทยาลัยสงฆทุกวิทยาลัยสงฆ ใหการสนับสนุนทุกดาน ใหโครงการพระสอนศีลธรรมมี
ความม่ันคง สามารถเปนพ่ีเลี้ยงในกิจกรรมตางๆ อยางดี เพ่ือพัฒนาโครงการใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
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กระบวนการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะ
สงฆภาค ๑๕ ท้ัง ๔ ดาน คือ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรม ดานการ
ติดตามประเมินผล และหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาไดแกหลักสัปปุริสธรรม ๗ เปนหลักพุทธ
ธรรมท่ีเหมาะสม และนํามาบูรณาการเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่น สอดคลองกับ
วัตถุประสงค และนโยบายของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนนั้นอยางสมานฉันทและมี
ประสิทธิภาพและการกํากับดูแล เปนการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงานภายในโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน รวมท้ังกระบวนการแกปญหาภายในโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และ
นําไปสูการพัฒนา ปรับปรุงแกไข ในการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในเขต
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ใหมีประสิทธิภาพนั่นเอง

๕.๒ อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเก่ียวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ มีประเด็นท่ีจะนํามาอภิปรายดังนี้

๕.๒.๑ ดานการบริหารงบประมาณ
ในการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕

คนพบวา ดานการบริหารงบประมาณจะตองมีงบประมาณท่ีเพียงพอ มีการวางแผนงบประมาณท่ีดี มี
การไดรับผลตอบแทนท่ีเหมาะสม มีการไดรับผลตอบแทนมากข้ึนกวาเดิม มีงบประมาณของโรงเรียน
สนับสนุน มีการจัดหาผาปาการกุศลสนับสนุน มีการตรวจสอบโดยสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
แสดงใหเห็นวา จะตองมีการบริหารจัดการดานงบประมาณใหเพียงพอ มีการวางแผนท่ีดี และรัดกุม
การตอบแทนผลประโยชนใหมีความเหมาะสมกับบริบทของพระสอนศีลธรรม มีความโปรงใส ซึ่ง
สอดคลองกับ พระครูพิศิษฏโชติธรรม ไดทําการวิจัยเรื่อง“ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ธรรมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”๑ ผลการวิจัยพบวา การบริหาร
การเงินคือรูปแบบและวิธีการจัดการบริหารการเงินของครูพระสอนศีลธรรมและหนวยงานตางๆท้ัง
ภายนอกและภายในโรงเรียน ในเรื่องการเบิกจายเงิน การบัญชีและระบบการจัดซื้ออุปกรณท่ี
เก่ียวของกับการเรียนการสอนไดอยางถูกตอง เปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ การบริหารวัสดุ
อุปกรณคือรูปแบบวิธีการบริหารในเรื่องวัสดุหรืออุปการณทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและปริมาณ
เพียงพอ ตองไดรับงบประมาณสนับสนุนดําเนินงานมากพอ  ตองมีวัสดุสิ่งของตามความตองการของ
โครงการและแผนงานและจะตองมีระบบบริหารท่ีดีและมีประสิทธิภาพเพ่ือใชวัสดุอุปกรณท่ีมีอยูจํากัด

๑พระครูพิศิษฏโชติธรรม, “ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ), (บัณฑิตวิทยาลัย:
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘).
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หรือหามาเพ่ิมเติมใหเกิดประโยชนสูงสุด การจัดการคือรูปแบบวิธีการจําแนกกระบวนการบริหาร
จัดการโดยแบงเปน ๗ หนาท่ี ประกอบดวยข้ันตอนท่ีเรียกกันยอๆ วา POSDCoRB คือ การวางแผน
(Planning) การจัดองคการ (Organizing) การจัดบุคลากร (Staffing) การสั่งการ (Directing) การ
ประสานงาน (Coordinating) การรายงาน (Reporting) การงบประมาณ (Budgeting) เปนแนวทาง
ในการพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดท่ีจะจะนําไปใชในการพัฒนาตอไป สหัทยา  พลปถพี ไดทํา
การวิจัยเรื่อง “การนําเสนอแนวทางการพัฒนาคนใหมีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”๒ ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของคนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แบงเปน ๓ ประการ คือ ๑) พอประมาณกับศักยภาพของตน  พอประมาณกับสภาพแวดลอม และไม
โลภเกินไปจนเบียดเบียนผูอ่ืน ๒) มีเหตุผล ไดแก ไมประมาท รูถึงสาเหตุ  พิจารณาคนหาปจจัยท่ี
เก่ียวของ และคํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการกระทํา ๓) มีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี ไดแก พ่ึงตนเอง
ไดทางเศรษฐกิจ  พึงตนเองไดทางสังคม คํานึงถึงผลระยะยาวมากกวาระยะสั้น รูเทาทันและพรอมรับ
ตอการเปลี่ยนแปลง ซึ่งคุณลักษณะท้ัง ๓ ประการจะเกิดข้ึนไดจากการพัฒนาความรูและคุณธรรม
ซึ่งเปนเงื่อนไขหลักการพัฒนาคน กิจกรรมทางเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนท่ีดําเนินการตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถแบงได ๔ ดาน คือ กิจกรรมเพ่ือสรางความพอเพียงดานเศรษฐกิจ
กิจกรรมเพ่ือสรางความพอเพียงดานสังคม  กิจกรรมเพ่ือสรางความพอเพียงดานสิ่งแวดลอม  และ
กิจกรรมเพ่ือสรางความพอเพียงดานจิตใจ  ซึ่งกิจกรรมเหลานี้จําเปนตองมีการดําเนินไปพรอมกัน
อยางสมดุล จึงจะสรางความพอเพียงใหเกิดข้ึนในชุมชนได จินตนา ศักดิ์ภูอราม ไดทําการวิจัยเรื่อง
“การนําเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนในกํากับของรัฐสําหรับประเทศไทย”๓ ผลการวิจัยพบวา
การบริหารโรงเรียนในกํากับของรัฐ ประกอบดวย การบริหารโดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และ
การบริหารงานโรงเรียนในกํากับของรัฐ ๔ ดาน ไดแก งานวิชาการ งานบุคคล งานการเงิน และงาน
บริหารท่ัวไป ท่ีสําคัญคือ ตองมีกฎหมายรองรับ และการคัดเลือกผูบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนท่ีมีความสามารถตรงความตองการ ถวิล คําโสภา และ พระมหาสันติ ธีรภทฺโท ไดทํา
การวิจัยเรื่อง “สภาพปญหาการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”๔

ผลการวิจัย พบวา ดานการสงเสริมพัฒนาบุคลากร พบวา ดานการจัดสวัสดิการใหบุคลากร พบวา

๒สหัทยา  พลปถพี, การนําเสนอแนวทางการพัฒนาคนใหมีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง, วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต, (ภาควิชานโยบาย การจัดการ และความเปนผูนําทางการศึกษา,
๒๕๔๘).

๓จินตนา ศักดิ์ภูอราม, “การนําเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนในกํากับ ของรัฐสําหรับประเทศไทย”,
วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา, (ครุศาสตร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕).

๔ถวิล คําโสภา และ พระมหาสันติ ธีรภทฺโท, “สภาพปญหาการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หนา ๕.



๒๓๘

มจร มีสวัสดิการคารักษาพยาบาล การบริการยานพาหนะ อาหารกลางวัน และไดเขารวมโครงการ
สวัสดิการเงินกูเพ่ือท่ีอยูอาศัยโดยธนาคารเคหะสงเคราะห ใหสิทธิพิเศษในวงเงินกู และเงินกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ และจัดใหมีการเลนกีฬาประเภทตางๆ จากการสัมภาษณเพ่ือศึกษาแนวทางการ
บริหารงานบุคคลใน มจร พบวา มจร สมควรพัฒนาแผนกําลังคน การนําคนเขาสูตําแหนงงาน ควร
เปนวิธีการสอบคัดเลือกท้ังหมด ควรมีหลักสูตรฝกอบรมพัฒนาบุคลากรใหครบวงจร หลักสูตร
ฝกอบรมพัฒนาผูบริหารทุกระดับ ควรมีการติดตามผลการลาศึกษาตอของบุคลากร ควรพัฒนา
หลักเกณฑและระบบการประเมินผลการทํางานใหสอดรับกับความเปนจริง ควรปรับโครงสราง
ตําแหนง ประเภทตําแหนงบุคลากรใหสอดรับกับภาระงาน  ควรปรับปรุงระเบียบ ประกาศเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล คาตอบแทนผูเกษียณอายุการ
ทํางาน คาฌาปนกิจศพ และคาทํางานลวงเวลาใหเหมาะสม การตรวจสุขภาพประจําป การบริการ
ยานพาหนะ สวัสดิการรานอาหารและท่ีพักอาศัย การใหความดีความชอบ การใหรางวัลประจําป
และการนันทนาการ มหาวิทยาลัยควรมีสวัสดิการท่ีสมดุลกับบุคลากรและสอดคลองกับภาวะ
เศรษฐกิจ พระมหากังวาล ธีรธมฺโม (ศรชัย) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด”๕ ผลการวิจัยพบวา ปจจัยหลักสําคัญท่ีทําใหการบริหาร
จัดการสํานักปฏิบัติธรรม ในเขตการปกครองคณะสงฆ ภาค ๑๕ เกิดประสิทธิภาพนั้น คือการวางแผน
โครงการเพ่ือเปนแนวทางของการทํางาน การจัดองคการ การบังคับบัญชาสั่งการ การอํานวยการการ
ควบคุมกํากับกิจกรรมตาง ๆ ใหดําเนินตามแผนท่ีวางไว การรายงานผลการปฏิบัติของหนวยงาน การ
จัดทํางบประมาณบัญชีการใชจายเงินและตรวจสอบ

๕.๒.๒ ดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรม
ในการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕

คนพบวา ดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรมจะตองมีการจัดบุคคลและสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ใหมี
พระสอนศีลธรรมประจําทุกโรงเรยีน มีการฝกอบรมบุคลากรใหมีคุณภาพ จัดประชุมสัมมนาใหความรู
บุคลากร เปดศูนยใหความรู เ ขา ถึง ขอมูลขาวสาร ใหความรูอ ย า ง บูรณาการ เปดหลักสูตร
ประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียนจัดทําแผน ทําสื่อการสอน แสดงใหเห็นวา โครงการพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน จะตองมีการบริหารจัดการดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรมโดยจัดใหมีการ
คัดเลือกและสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพมีความรูความสามารถในการทําหนาท่ีพระสอนศีลธรรม และ
ผลิตพระสอนศีลธรรมใหมีประจําทุกโรงเรียนเพ่ือสนองตอบความตองการทางสังคม โดยจัดการเรียน

๕พระมหากังวาล ธีรธมฺโม (ศรชัย), “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรม
ประจําจังหวัด”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ), (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘).



๒๓๙

การสอนเรื่องศีลธรรมใหท่ัวถึง มีการฝกอบรมบุคลากรใหมีคุณภาพเพ่ือจะทําใหพระสอนศีลธรรมมี
ทักษะทําหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ และจัดประชุมสัมมนาใหความรูบุคลากรอยางตอเนื่อง เปด
ศูนยใหความรูการเขาถึง ขอมูลขาวสารในโครงการพระสอนศีลธรรมอยางดีทันสมัย พระสอน
ศีลธรรมใหความรูอยางบูรณาการ เปดหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียนเพ่ือ
รองรับในการพัฒนาพระสอนศีลธรรม และจัดทําแผนทําสื่อการสอนใหแกพระสอนศีลธรรม ซึ่ง
สอดคลองกับ องสรภาณอนัมพจน (พิสิษฐ เถี่ยนบาว/ศรีวิชา) การศึกษาเรื่อง “การพัฒนารูปแบบ
การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพของคณะสงฆอนัมนิกายในประเทศไทย”๖ ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการ
บริหารคณะสงฆอนัมนิกายในประเทศไทยท่ีมีประสิทธิภาพในภาพรวม พบวาตองมีรูปแบบท่ีชัดเจน
และเปนสากล ประกอบดวย ๑) ตองมีการคิดคนและกําหนดวิธีท่ีดีท่ีสุด (OneBest Way) สําหรับงาน
แตละอยาง ๒) ตองมีการคัดเลือกและพัฒนาคนอยางเปนระบบ ๓) ตองมีวิธีการพิจารณาอยาง
รอบคอบเก่ียวกับวิธีการทํางาน ๔) การประสานรวมมือกันอยางใกลชิดระหวางผูบริหารและ
ผูใตบังคับบัญชาทุกๆ ภาระงาน สวัสดิ์  เพชรบูรณ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการ
โรงเรียนวิถีพุทธระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนวัดสังเวช สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร   เขต ๑”๗ ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน มีองคประกอบสําคัญ คือการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอมและบรรยากาศ
โรงเรียน การพัฒนาหลักสูตรใชการสอดแทรกหรือบูรณาการพุทธธรรมและคุณลักษณศึกษา
(Character Education) ฉัตรชัย  ธรรมครบุรี ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาของโรงเรียนรางวัลพระราชทาน”๘ ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยตามแนวทางพระพุทธศาสนาของโรงเรียนรางวัลพระราชทาน มี ๓ ดาน ประกอบดวย ๑) การ
ใหการศึกษา โรงเรียนไดมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา บูรณาการการเรียนรูกับทุกสาระ
วิชา มีระบบการประกันคุณภาพภายใน ๒) การฝกอบรม โรงเรียนไดสงเสริมกิจกรรมทักษะวิชาการ
การประกวดโครงงาน จัดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ๓) การพัฒนา โรงเรียนได
สนับสนุนพัฒนากิจกรรมตางๆ มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประมูล สารพันธ, ดร ไดทํา

๖องสรภาณอนัมพจน (พิสิษฐ เถ่ียนบาว/ศรีวิชา), “การพัฒนารูปแบบการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพของ
คณะสงฆอนัมนิกายในประเทศไทย”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา), (บันฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖).

๗สวัสดิ์  เพชรบรูณ, “การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียน
วัดสังเวช สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑”, วิทยานิพนธศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต,
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๕๐).

๘ฉัตรชัย  ธรรมครบุรี, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวทางพระพุทธศาสนาของโรงเรียนรางวัล
พระราชทาน”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๕๕๗).



๒๔๐

การวิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวทางการพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ”๙ ผลการวิจัยพบวา คณะสงฆ
ควรพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีใหเปนไปตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายการศึกษาท่ีใหสิทธิสถาบันพระพุทธศาสนาจัดการศึกษาได  รูปแบบการจัด
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีท่ีเหมาะสมในระดับมาก ซึ่งควรจะนํามาใชในการ
พัฒนาการศึกษาของคณะสงฆไดแกรูปแบบท่ีเปดโอกาสใหพระภิกษุสามเณรไดเรียนวิชานักธรรมบาลี
และวิชาสามัญควบคูกันไปตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ถึงระดับปริญญาเอก  วิชาสามัญท่ีพระภิกษุ
สามเณรควรจะไดศึกษาในหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกและแผนกบาลีไดแกวิชาภาษาตางประเทศ
ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  คณิตศาสตร ศิลปะ วิทยาศาสตร สุขศึกษาและพล
ศึกษา และ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามลําดับ ดรุณี  ชูประยูร ไดทําการวิจัยเรื่อง “การนอม
นําสาระสําคัญของหลักธรรมในพระไตรปฎกเพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนานิสิตนักศึกษา”๑๐

ผลการวิจัยพบวา หลักธรรมในพระไตรปฎก จํานวน ๒๔๔ หลักธรรมมีคุณคาตอการนอมนํามาพัฒนา
นิสิตนักศึกษา ครอบคลุมการพัฒนานิสิตนักศึกษาทุกดาน คือ กาย พฤติกรรม จิตใจ และปญญา แต
ละหลักธรรมสามารถนําไปพัฒนานิสิตนักศึกษาไดตั้งแต ๑ ดาน ถึงครบท้ัง ๔ ดาน และหลักธรรมใน
พระไตรปฎกครอบคลุมการพัฒนานิสิตนักศึกษาตามทฤษฎีจิตสังคม  ทฤษฎีโครงสรางทางสติปญญา
ทฤษฎีสัญลักษณ  และทฤษฎีการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับสภาพแวดลอม คนพบท่ีสําคัญ คือ ผล
จากการพัฒนานิสิตศึกษาตามรูปแบบการพัฒนานิสิตนักศึกษาโดยนอมนําหลักธรรมในพระไตรปฎก
ทําใหนิสิตนักศึกษาไดรับการพัฒนาโดยองครวม วีรชัย อนันตเธียร ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ
การพัฒนาจริยธรรมสําหรับเยาวชนไทย”๑๑ ผลการวิจัยพบวา วิธีการนําหลักธรรมมาใชกับเยาวชน
ทําไดใน ๒ มิติ คือ การประยุกตวิธีการสอนหลักธรรม เชน การเปดใจเยาวชน กิจกรรมนอกหลักสูตร
การเขาคายตางๆ เปนตน และการขัดเกลาจิตใจ เชน การทําใหเยาวชนมีโอกาสเขาใกลศาสนา การ
สรางสํานึกท่ีดีใหกับเยาวชน เปนตน และมีกลยุทธการพัฒนาจริยธรรมของเยาวชนโดยใชหลักธรรมท่ี
เหมาะสมสําหรับเยาวชน

๙ประมูล สารพันธ, ดร., “การศึกษาแนวทางการพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ”,รายงานการวิจัย,
(สถาบันวิจัยพุทธศาสตร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หนา ๙.

๑๐ดรุณี  ชูประยูร, การนอมนําสาระสําคัญของหลักธรรมในพระไตรปฎกเพ่ือพัฒนารูปแบบการ
พัฒนานิสิตนักศึกษา, วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต, (ภาควิชานโยบาย การจัดการ และความเปนผูนําทาง
การศึกษา, ๒๕๔๗).

๑๑วีรชัย  อนันตเธียร, “กลยุทธการพัฒนาจริยธรรมสาํหรับเยาวชนไทย”, วิทยานิพนธพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑติวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗).



๒๔๑

๕.๒.๓ ดานการติดตามประเมินผล
ในการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕

คนพบวา ดานการติดตามประเมินผลจะตองมีการจัดทําเอกสารหรือคูมือเก่ียวกับวิธีการติดตาม
ประเมินผล โครงการพระสอนศีลธรรมจัดใหมีการวัดและประเมินผล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการ
สรางเครื่องมือวัดผลและประเมินผล จัดอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการวัดผลและประเมินผล แสดง
ใหเห็นวา การจัดทําเอกสารหรือคูมือเก่ียวกับวิธีการติดตามประเมินผลเปนการใหความรูแก
พระสอนศีลธรรมจะไดนําเอาวิธีการติดตามประเมินผลไปใชไดอยางถูกตอง โครงการพระ
สอนศีลธรรมจัดใหมีการวัดและประเมินผลเพราะเปนการพัฒนาปรับปรุงแกไขผูเรียนใหมีคุณภาพ
ยิ่งข้ึน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการสรางเครื่องมือวัดผลและประเมินผลเพ่ือเปนการตอกย้ําใน
กระบวนการติดตามประเมินผลใหมีประสิทธิภาพ และจัดอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการวัดผลและ
ประเมินผล ซึ่งสอดคลองกับ สุธรรม ทัศนานนทไดทําการวิจัยเรื่อง “การนําเสนอรูปแบบการพัฒนา
ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาประเทศ”๑๒ ผลการศึกษาพบวา รูปแบบการพัฒนาแบบ
บูรณาการจากผูบริหารสูผลลัพธการพัฒนาประเทศ  โดยมีข้ันตอนการพัฒนา ๔ ข้ัน คือ ๑) ข้ันการ
ประเมินเพ่ือกําหนดคุณลักษณะท่ีตองพัฒนา ๒) ข้ันเตรียมการพัฒนาคุณลักษณะ ๓) ข้ันดําเนินการ
พัฒนาคุณลักษณะ และ ๔) ข้ันการประเมินผลการพัฒนาและการดําเนินการ สวนท่ี ๔ เปนแนวทาง
การนํารูปแบบไปใชเงื่อนไขความสําเร็จและตัวชี้วัดความสําเร็จของรูปแบบโดยการบูรณาการ พระครู
ปลัดไพฑูรย เมธิโก (มหาบุญ)ไดทําการวิจัยเรื่อง“การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการพร
ปริยัติธรรมแผนกบาลีของวัดในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๔”๑๓ ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของวัดในเขตการปกครองคณะสงฆ
ภาค ๑๔ การนําปจจัยนําเขาตามหลักการบริหารจัดการ “POLE” ท่ีประกอบดวย การวางแผน การ
จัดการองคการ การเปนผูนํา และการประเมินผล มารวบรวมสังเคราะหขอมูลโดยการประมวลผล คือ
การนําหลักการบริหารจัดการ POLE มากําหนดในดานตางๆ ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของวัดในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๔ ซึ่งสอดคลองกับ
การกําหนดนโยบายใน ๕ ดาน ประกอบดวย ดานหลักสูตร ดานผูสอน ดานกิจกรรมการเรียนการ
สอบ ดานปจจัยท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน และดานการประเมินผล ซึ่งทําใหไดผลลัพธทางการวิจัย
ท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซหลี) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการ

๑๒สุธรรม ทัศนานนท, “การนําเสนอรูปแบบการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนา
ประเทศ”, ดุษฎีนิพนธการบริการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๙).

๑๓พระครูปลัดไพฑูรย เมธิโก (มหาบุญ), “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการพรปริยัติธรรม
แผนกบาลีของวัดในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๔”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเชิง
พุทธ), (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘).



๒๔๒

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระธรรมวิทยากร”๑๔ ผลการวิจัยพบวาพระธรรม
วิทยากรมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา โดยมีบทบาทสําคัญ ๙ ดาน
คือ ๑. ดานการใหคําปรึกษา ๒. ดานการสนทนาธรรม ๓. ดานการอบรมเยาวชน ๔. ดานการจัด
กิจกรรมทาง ๕. ดานการรวมกับสถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการ ๖. ดานการจัดทําทะเบียนผูเขารวม
กิจกรรม ๗. ดานการพัฒนาเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียน ๘. ดานการจัดคาย
คุณธรรม ๙. ดานการประเมินผลกลุมเปาหมายรวมกับสถานศึกษา และมีการนําเอาหลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนา คือ หลักไตรสิกขา หลักอริยสัจ ๔ หลักอิทธิบาท ๔ และหลักภาวนา ๔ มาใชในการ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมดวย พอล ดี. โคเวอรสโตน (Paul D. Coverstone) ไดศึกษาเรื่อง “การ
ฝกอบรมและการประเมินผลการฝกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศโดยศึกษาท่ีการปรับปรุงระบบงานใน
หนวยงานซึ่งทําหนาท่ีสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการ”๑๕ ผลการศึกษาพบวา ในปจจุบัน
งบประมาณดานการฝกอบรมดานนี้ขององคการไดขยายตัวเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวา ๓ เทา ทําใหความรู (ท่ี
มองเห็นไดชัด) ทักษะ ความสามารถ และขีดความสามารถพิเศษเพ่ิมข้ึนตาม แตยังไมมีกระบวนการใดมา
วัดความคิดริเริ่มดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการฝกอบรมดานนี้วาใหผลตอบแทน
กับองคการคุมคาและเหมาะสมอยางไร การฝกอบรมดานนี้ทราบกันโดยสากลวามักเปนโครงการท่ีไม
สามารถนําไปประยุกตใชไดทันกับความตองการเนื่องจากวัตถุประสงคเชิงกลยุทธขององคการไมได
เชื่อมเขากับความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองการ ดังนั้นหากขาดการวางแผนยุทธศาสตรท่ีไป
ดวยกันกับกลยุทธการวางแผนการฝกอบรมดวยยอมมีผลตอความสามารถในการใหบริการของทีม
เทคโนโลยีสารสนเทศขององคการอนามัยนี้ เชน ภายในแผนยุทธศาสตรนี้ตองรวมถึงวิธีการท่ีการ
ฝกอบรมจะสนับสนุนภารกิจขององคการไดอยางไร สําหรับภายในกลยุทธการฝกอบรมจะกลาวถึง
ขอดีของทฤษฎีการเรียนรูท่ีหลากหลายตามประสบการณตางๆ การสรางหลักสูตรการฝกอบรมจะ
รวมถึงการฝกปฏิบัติและกิจกรรมท่ีสรางการมีสวนรวมกับสังคม และหลักสูตรยังตองสนับสนุนการ
ทํางานเปนทีมอีกดวย วาเลนเซีย เอ็ม. เวสแทร (Valencia M. Westray) ไดทําการวิจัยเรื่อง
“การศึกษาเชิงคุณภาพเพ่ือการประเมินผลการฝกอบรมความพรอมในงานจากมุมมองของผูผานการ

๑๔พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซหลี), “รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของ
พระธรรมวิทยากร”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๘).

๑๕Paul D. Coverstone, “A Case Study of IT Training Assessment and Evaluation:
Reengineering One Company’s IT Support Services”, Doctoral Dissertation, (Capella University,
2002). (Abstract)
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ฝกอบรมในชุมชนรัฐเซาทคาโรไลนา”๑๖ ผลการวิจัยพบวา ความสามารถสวนบุคคลเปนกุญแจสําคัญ
ในการทํางานซึ่งสามารถทําใหสําเร็จบรรลุผลไดโดยตองหลีกหนีพฤติกรรมบางประการ ผูตอบ
แบบสอบถามไดสะทอนผลของการฝกอบรมกลับวาไดสรางความสําเร็จในงานหลังการฝกอบรม
อยางไร กอนการฝกอบรมไดมีการปฐมนิเทศสั้นๆเตรียมการรับทักษะดวย ผูเขารับการฝกอบรมตอง
เชื่อม่ันในความสามารถของคนท่ีจะไดใชการเรียนรูท่ีไดรับในการแขงขันกันในการทํางานในโลกยุค
ตอไป เพททิเซีย พูลเลี่ยม ฟลิปส (Patricia Pulliam Phillips) ทําวิจัยเรื่อง “การประเมินผลการ
ฝกอบรมในหนวยงานภาครัฐของสหรัฐอเมริกา”๑๗ ผลการวิจัยพบวา ในภาครัฐจะใชเพียง ๒ ระดับแรก
เทานั้น ผูวิจัยเสนอวาตองประเมินถึงระดับ ๕ เนื่องจากมีความสําคัญตอวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร และ
ตอเปาหมายในการดําเนินการและตนทุนของโครงการดวย ขอแนะนําสําหรับการวัดผลตอบแทนจากการ
ลงทุนตองการกระบวนการทํางานซึ่ง งาย เหมาะสม เชื่อถือได และประหยัดคุมคาดวย ผลการวิจัยยัง
พบวา ในภาครัฐใชการประเมินผลการฝกอบรมนอยกวาในภาคเอกชน (ในทุกระดับ) ยังพบวาขอจํากัดของ
การประเมินผลการฝกอบรมประกอบดวย คาใชจายในการประเมินผล ความรูและประสบการณในการ
ประเมินผล และทัศนะมุมมองขององคการท่ีตองการใชผลการประเมิน สําหรับขอเสนอแนะในการศึกษา
นั้นผูวิจัยเสนอแนะวา องคการควรพัฒนานโยบายท่ีดีในการประเมินผล ควรใชขอมูลในการประเมินผลให
ถูกตองและประหยัดคาใชจาย ควรสรางความสามารถในเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุนในการฝกอบรม
ตลอดจนควรสรางการมีสวนรวมในการดําเนินการ และการเรียนรูเรื่องการประเมินผล นอกจากนั้นใน
การศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาผูมีสวนไดสวนเสียในสวนอ่ืนๆดวย ตลอดจนศึกษาองคการอ่ืนๆ เชน
องคการไมหวังผลกําไรประเภทโรงเรียน สุธรรม ทัศนานนท ไดทําการวิจัยเรื่อง “การนําเสนอรูปแบบ
การพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาประเทศ”๑๘ ผลการศึกษาพบวา การสราง
รูปแบบการพัฒนา การตรวจสอบและประเมินความเหมาะสม โดยมีข้ันตอนการพัฒนา ๔ ข้ัน คือ ๑)
ข้ันการประเมินเพ่ือกําหนดคุณลักษณะท่ีตองพัฒนา ๒) ข้ันเตรียมการพัฒนาคุณลักษณะ ๓) ข้ัน
ดําเนินการพัฒนาคุณลักษณะ และ ๔) ข้ันการประเมินผลการพัฒนาและการดําเนินการ

๑๖Valencia M. Westray, “Job Readiness Training: A Qualitative Study of Program
Graduates in Rural South Carolina”, Doctoral Dissertation, (Capella University, 2008). (Abstract)

๑๗Patricia Pulliam Phillips, “Training Evaluation in the Public Sector”, Doctoral
Dissertation, (University of Southern Mississippi, 2003). (Abstract)

๑๘ สุธรรม ทัศนานนท, การนําเสนอรูปแบบการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนา
ประเทศ, ดุษฎีนิพนธการบริการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๙).
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๕.๓ ขอเสนอแนะ
จากศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕” ผูวิจัยจึงสรุปขอเสนอแนะประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ เพ่ือใหเกิดประโยชน
ตอการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ผูวิจัยจึงขอแสนอแนะดังนี้

๕.๓.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑. โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ตองมีหลักสูตรท่ีชัดเจนและเหมาะสมกับ

ยุคสมัย พรอมท้ังการจัดอบรมใหแกพระสอนศีลธรรมกอนจะออกปฏิบัติงานในแตละปการศึกษา
เพ่ือใหการปฏิบัติการสอนในโรงเรียนนั้นเปนไปในแนวทางเดียวกัน

๒. โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ตองใหการนิเทศติดตาม ประสานงาน
และคอยชวยเหลือสนับสนุนพระสอนศีลธรรมในการสอนศีลธรรมในโรงเรียนของแตละรูป โดยเฉพาะ
การจัดผูดูแลรับผิดชอบในแตละสวนท่ีใกลชิดมากท่ีสุด เพ่ือใหพระสอนศีลธรรมสามารถปรึกษาหารือ
ไดในเวลาท่ีมีปญหาในการสอน

๓. โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ตองมีงบประมาณสนับสนุนการผลิตสื่อ
การเรียนการสอน  มีการสนับสนุนใหพระสอนศีลธรรมผลิตสื่อการสอนข้ึนใชเอง  พรอมท้ังจัดอบรม
เก่ียวกับการผลิตสื่อการสอนใหแกพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเปนประจํา

๔. โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ตองมีการประสานงานระหวางหนวยงานท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและสถานศึกษาท่ีพระสอนศีลธรรมเขาไปปฏิบัติงาน
ในเรื่องของการวัดผลประเมินผลเปนตน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางเปนระบบและใหเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน

๕. โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ตองมีการปรับเรื่องนิตยภัตของพระสอน
ศีลธรรมใหมีความสมดุลตอผลงานหรือวุฒิการศึกษาเปนตน

๖. โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ตองมีการปรับเปลี่ยนพระสอนศีลธรรมท่ี
ไมมีผลงานหรือขาดกิจในการเรียนการสอนบอยๆ

๗. โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ตองมีการจัดทําบัญชีพระสอนศีลธรรมให
ครอบคลุมในการเขาไปปฏิบัติงาน ไมทําใหเกิดการกระจุกตัว เพราะบางโรงเรียนมีพระสอนศีลธรรม
มากเกินไป บางโรงเรียนไมมีพระสอนศีลธรรมเลย

๘. โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ตองมีการประสานงานระหวางหนวยงานท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและสถานศึกษาท่ีพระสอนศีลธรรมเขาไปปฏิบัติงาน
ในเรื่องของการเดินทางเพราะบางโรงเรียนตองไปไกลๆ ตองมีรถรับสงใหพระสอนศีลธรรม

๕.๓.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
๑. โครงการพระสอนศีลธรรมตองใหพระสอนศีลธรรมเขารับการอบรมกอนจะออก

ปฏิบัติงานในแตละปการศึกษา เพ่ือใหการปฏิบัติการสอนในโรงเรียนนั้นเปนไปในแนวทางเดียวกัน
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๒. โครงการพระสอนศีลธรรมตองมีการติดตามประเมินผล ประสานงาน และคอย
ชวยเหลือสนับสนุนพระสอนศีลธรรมรูปอ่ืนๆ โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนเรียนรู การสรางเครือขาย
เพ่ือใหพระสอนศีลธรรมรูปอ่ืนๆสามารถปรึกษาหารือไดในเวลาท่ีมีปญหาในการเรียนการสอน

๓. โครงการพระสอนศีลธรรมตองใหพระสอนศีลธรรมมีการพัฒนาศักยภาพตนเอง
เสมอ เพ่ือทําหนาท่ีในการสอนศีลธรรมในโรงเรียนใหมีคุณภาพ จนเปนท่ียอมรับของสถานศึกษา

๔. โครงการพระสอนศีลธรรมตองใหพระสอนศีลธรรมมีการรับผิดชอบเก่ียวกับการ
สอนศีลธรรมในโรงเรียนและสถานศึกษาท่ีพระสอนศีลธรรมเขาไปปฏิบัติงานเพ่ือใหการเรียนการสอน
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

๕.๓.๓ ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
๑.ควรศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ โดยการสังเกตการณ และสัมภาษณ
๒.ควรศึกษาปญหาและแนวทางการแกไขปญหาการบริหารจัดการโครงการ

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาคอ่ืนเพ่ือเปรียบเทียบผล
๓.ควรศึกษาปญหาและแนวทางการแกไขปญหาการบริหารจัดการโครงการ

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดยใชกลุมตัวอยาง ผูบริหารโรงเรียน  ครู  นักเรียน และผูปกครอง
นักเรียน
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สมหวัง พิริยนุวัฒน.วิทยาการสอน.กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐.

.หลักการบริหาร.กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๓.
เสนาะ ติเยาว. หลักการบริหาร. พิมพครั้งท่ี ๒.กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๔.



๒๕๐

เสฐียรพงษ วรรณปก. คําบรรยายพระไตรปฎก.กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๕๕.
แสง  จันทรงาม.วิธีสอนของพระพุทธเจา.กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(กพร.). การบริหารงานฝกอบรม. การฝกอบรม

หลักสูตรการบริหารงานฝกอบรม.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๔๒.
สํานักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.

๒๕๔๒.(อัดสําเนา).มปป.
สํานักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. คูมือการดําเนินงานโครงการ

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปงบประมาณ ๒๕๕๐.(อัดสําเนา).มปป.
สํานักงานสหกรณ จังหวัดปตตาน.ี เทคนิคการบริหารโครงการ. (อัดสําเนา).งบประมาณประจําป พ.ศ.

๒๕๕๓.
สําราญ มีแจง. รศ.ดร. การประเมินโครงการทางการศึกษา.พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๔๐.
อนันต  เกตุวงศ. หลักการและเทคนิคการวางแผน. พิมพครั้งท่ี ๗.กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๑.
อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ. การจัดทําและการดําเนินโครงการท่ีดี. การบริหารโครงการ : แนวทาง

สําหรับการปฏิบัติงานโครงการ, ๒๕๔๙.
.การบริหาร. พิมพครั้งท่ี ๗. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๙.

(๒) วารสาร /หนังสือพิมพ

เชาวศิลป จินดาละออง.ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือสรางคนสรางชาติ .วารสารวิทยาจารย .ฉบับท่ี ๗
ปท่ี๑๐๐.(๒๕๔๔): ๑๖ – ๑๗.

วันชัย ปานจันทร. การบริหารโครงการ : แนวทางสําหรับการปฏิบัติงานโครงการ. วารสารการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย. ปท่ี ๒. ฉบับท่ี ๒. (๒๕๔๙) : ๑๙๘.

(๓) วิทยานิพนธ/รายงานการวิจัย

ฆนัท  ธาตุทอง. ผศ.ดร., การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนนกระบวนการเรียนรูแบบจิตต
ปญญาศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะทางปญญาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ของประเทศไทย. รายงานการวิจัย.บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา,
๒๕๕๔.

จรูญศรี มาดิลกโกวิท และคณะ. การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือสงเสริมความเปนประชาธิปไตย.
รายงานวิจัย. คณะกรรมการวิจัยและพัฒนา : รัฐสภา, ๒๕๕๐.

ฉัตรชัย  ธรรมครบุรี.การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวทางพระพุทธศาสนาของโรงเรียนรางวัล
พระราชทาน. วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.



๒๕๑

ชัชภูมิ สีชมพู. รูปแบบการบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล วิทยานิพนธ
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
นเรศวร, ๒๕๔๘.

ดนุพล  สุนทรัตน.การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษาเอกชน. ดุษฎีนิพนธการบริการศึกษา.บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา,
๒๕๕๐.

ดรุณี  ชูประยูร. การนอมนําสาระสําคัญของหลักธรรมในพระไตรปฎกเพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนา
นิสิตนักศึกษา.วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต.ภาควิชานโยบาย การจัดการ และความ
เปนผูนําทางการศึกษา, ๒๕๔๗.

ถวิล คําโสภา และ พระมหาสันติ ธีรภทฺโท.สภาพปญหาการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๕๕๓.

บัณฑิต ฉัตรวิโรจน.การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการจัดการความรูเพ่ือเสริมสราง
สมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู. วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย
: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐.

บัญชายุทธ นาคมุจลินท.วิเคราะหการบริหารองคกรในการเผยแผพระพุทธศาสนาของศูนยการ เผย
แผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดอุทัยธานี.วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิต วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๕๕๕.

บรรจง  เจริญสุข. การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน เขตจังหวัดภาคใตตอนบน ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๒.

ประมูล สารพันธ. ดร.การศึกษาแนวทางการพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ. รายงานการวิจัย.
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓.

ปรีชา กันธิยะ.การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีพระมีสวนรวมในการสอนศีลธรรม.
วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยสยาม,๒๕๕๒.

พระครูพิศิษฏโชติธรรม.ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘.

พระครูปลัดไพฑูรย เมธิโก (มหาบุญ).การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการพรปริยัติธรรมแผนก
บาลีของวัดในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๔. วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ.บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๕๕๘.

พระปลัดประดิสิษฐ ตาโภ (ประคองสาย).การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธใน
จังหวัดพระนครศรอยุธยา.วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘.



๒๕๒

พระมหากังวาล ธีรธมฺโม (ศรชัย). การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักปฏิบัติธรรมประจํา
จังหวัด.วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ.บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘.

พระมหาธฤติ  วิโรจโน (รุงชัยวิทูร).รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพ่ือประสิทธิภาพการบริหาร
กิจการคณะสงฆ.วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร.
(บัณฑิตวิทยาลัย :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖.

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซหลี).รูปแบบการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของพระ
ธรรมวิทยากร.วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘.

พระวิมาน คมฺภีรปฺโญ (ตรีกมล).การศึกษาวิเคราะหศีล ๕ ในฐานะเปนรากฐานของสันติภาพ.
วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕.

มณกาญจน  ทองใย.การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน.วิทยานิพนธศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา .บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๙.

วราภรณ จิรชีพพัฒนา. ผศ.ดร. การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ.รายงานการวิจัย.
กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๕๑.

วีรชัย  อนันตเธียร.กลยุทธการพัฒนาจริยธรรมสําหรับเยาวชนไทย.วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.

สวัสดิ์  เพชรบูรณ.การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนวัด
สังเวช สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑.วิทยานิพนธศึกษา
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๕๐.

สหัทยา  พลปถพี. การนําเสนอแนวทางการพัฒนาคนใหมีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง.วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต.ภาควิชานโยบาย การจัดการ และความเปน
ผูนําทางการศึกษา, ๒๕๔๘.

สิน  งามประโคน และคณะ.การศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล.รายงานการวิจัย.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖.

สุวิดา  แสงสีหนาท. ภูมิปญญาบูรณาการบนฐานคิดพุทธปรัชญา : ยุทธศาสตรทางเลือกในการพัฒนา
สั งคมไทย . ปรัชญาดุษฎี บัณฑิต สาขาวิ ชาสหวิทยการ . บัณฑิตวิทยาลั ย :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๙.

เสท้ือน เทพรงทอง.การประเมินประสิทธิภาพของการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานี ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐. รายงานการวิจัย.บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ๒๕๕๐.



๒๕๓

องปลัดสิทธิศักดิ์ เถ่ียนยา (แซโคว).การบริหารจัดการประสิทธิภาพการสาธารณสงเคราะหของคณะ
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คณะสงฆอนัมนิกายในประเทศไทย.วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
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อนันต เตียวตอย.รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล.
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พีรพร พรอมเทพ. การวางแผนและบริหารโครงการ.[ออนไลน]. แหลงขอมูล : http://www.
plan.doae.go.th/WebPlanningGp/RW222-24-0254.pdf. [๒๖ มี.ค.๒๕๕๙].
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โครงการพระสอนศีลธรรมในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕. อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี.
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สัมภาษณ พระวินัย นนฺทวณฺโณ.พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน. วัดแกวเจริญ ตําบลเหมืองใหม
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อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ. ๖ สิงหาคม, ๒๕๕๙.
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ภาคผนวก ข
ผลการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)



๒๖๘

ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองตามวัตถุประสงค
Index of Congruence (IOC)

แบบสอบถาม
เร่ือง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕

ขอท่ี
ประสทิธิภาพการบริหารจัดการโครงการ

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕

ผูเช่ียวชาญ / คนท่ี สรุปและแปลผล

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม
คา

IOC.
แปล
ผล

๑.ดานการบริหารงบประมาณ
๑ โครงการพระสอนศีลธรรมใชงบประมาณ

จัดประชุม เพ่ือสรางความตระหนักและ
ความเขาใจใหเกิดประโยชนแกทุกฝายท่ี
เ ก่ียวของใหทราบวัต ถุประสงคและ
แนวทางปฏิบัติท่ีมีผลตอการดําเนินงาน
ของพระสอนศีลธรรม ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได

๒ โครงการพระสอนศีลธรรมมีกระบวนใน
การบริหารจัดการงบประมาณอยาง
โปรงใส ๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใชได

๓ โครงการพระสอนศีลธรรมมีการจัดซื้อจัด
จางคาวัสดุ อุปกรณเปนไปอยางเหมาะสม ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได

๔ โคร งการพระสอน ศีลธ ร รมจั ดส ร ร
งบประมาณทําสื่อการสอนและเทคโนโลยี
สมัยใหม ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได

๕ โครงการพระสอนศีลธรรมมีการบริหาร
จัดการนิตยภัตรถูกตองและตรงตามเวลา
ท่ีกําหนดทุกๆเดือน ๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใชได

๖ โครงการพระสอนศีลธรรมมีแผนการ
บริหารจัดการงบประมาณประจําปอยางมี
มาตรฐานท่ีพึงประสงค ๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใชได

๗ โครงการพระสอนศีลธรรมมีความรวดเร็ว
ในการบริหารจัดการคาใชจายท่ัวไปอยาง
เปนระบบ ๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใชได



๒๖๙

ขอท่ี
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕

ผูเช่ียวชาญ / คนท่ี สรุปและแปลผล

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม
คา

IOC.
แปล
ผล

๑.ดานการบริหารงบประมาณ(ตอ)
๘ โครงการพระสอนศีลธรรมมีการใช

งบประมาณในการฝกอบรมพระสอน
ศีลธรรมในเรื่องการใชสื่อเทคโนโลยีใหมี
ความชํานาญในการปฏิบัติงาน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได

๙ โครงการพระสอนศีลธรรมมีผลการทํางาน
ท่ีมีคุณภาพและเหมาะสมกับงบประมาณ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได

๑๐. โครงการพระสอนศีลธรรมมีการบริหาร
งบประมาณในสรางประโยชนตอสังคม
เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได

๑๑ โครงการพระสอนศีลธรรมใชงบประมาณ
ในการสร างคุณคาให เ กิด ข้ึนตอพระ
ศาสนาอยางมาก ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได

๑๒ โ ค ร ง ก า ร พ ร ะ ส อ น ศี ล ธ ร ร ม มี ก า ร
กําหนดเวลาในการใชจายงบประมาณ
อยางชัดเจน ทันตอเวลา ๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใชได

๒.ดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรม
๑๓ โครงการพระสอนศีลธรรมจัดสัมมนาใน

เรื่องเทคนิคการสอนแกพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได

๑๔ โครงการพระสอนศีลธรรมสนับสนุน
สงเสริมในการฝกอบรมพระสอนศีลธรรม
ในเรื่องการเขียนแผนการสอน ๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใชได

๑๕ โครงการพระสอนศีลธรรมสนับสนุน
สงเสริมในการจัดสัมมนาในเรื่องเทคนิค
การใชวัสดุ อุปกรณแกพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน ๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใชได

๑๖ โครงการพระสอนศีลธรรมสนับสนุน
สงเสริมทักษะความรูในเรื่องการพัฒนา
สื่ อ เทคโนโลยี ส มัย ใหม แกพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใชได



๒๗๐

ขอท่ี
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕

ผูเช่ียวชาญ / คนท่ี สรุปและแปลผล

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม
คา

IOC.
แปล
ผล

๒.ดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรม(ตอ)
๑๗ โครงการพระสอนศีลธรรมสงเสริมใหพระ

สอนศีลธรรมมีความรูในเรื่องการประยุกต
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการ
เรียนการสอนไดอยางถูกตอง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได

๑๘ โครงการพระสอนศีลธรรมมีการพัฒนา
พระ สอน ศี ล ธ ร ร ม ใน แต ล ะป ใ ห ไ ด
มาตรฐานท่ีพึงประสงค ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได

๑๙ โครงการพระสอนศีลธรรมมีการสงเสริม
ฝ กอบรม พัฒนาวิ สั ย ทั ศน พระสอน
ศีลธรรมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมในยุคปจจุบัน

๐ ๑ ๑ ๑ ๑
๔ ๐.๘๐ ใชได

๒๐ โครงการพระสอนศีลธรรมจัดการอบรม
แกพระสอนศีลธรรมใหตระหนักใน
บุคลิกภาพของสมณะในเรื่องการใชสื่อ
เทคโนโลยี ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได

๒๑ โครงการพระสอนศีลธรรมมีแผนพัฒนาใน
การคัดเลือกบุคคลากรท่ีมีคุณภาพใหมๆ
เขามาอยางชัดเจน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได

๒๒ โครงการพระสอนศีลธรรมมีการใหความรู
การบูรณาการหลักธรรมแกพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนเพ่ือใหเกิดประโยชน
ตอสังคม ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได

๒๓ โครงการพระสอนศีลธรรมทําความพึง
พอใจใหเกิดกับผูเก่ียวของ ในดานการ
พัฒนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได

๒๔ โครงการพระสอนศีลธรรมมีการพัฒนา
แผนการสอนแกพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน เพ่ือใหทันเวลาของการศึกษา
ของนักเรียน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได



๒๗๑

ขอท่ี
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕

ผูเช่ียวชาญ / คนท่ี สรุปและแปลผล

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม
คา

IOC.
แปล
ผล

๓.ดานการติดตามประเมินผล
๒๕ โครงการพระสอนศีลธรรมมีการแนะนํา

ใหพระสอนศีลธรรม ไปประเมินผลการใช
จายของแตละปท่ีปฏิบัติงาน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได

๒๖ โครงการพระสอนศีลธรรมมีการติดตาม
ประเมินผลการใชงบประมาณใหคุมคา
ท่ีสุด ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได

๒๗ โครงการพระสอนศีลธรรมมีการติดตาม
ประเมินผลคาใชจายในเรื่องของวัสดุ
อุปกรณและสื่อของพระสอนศีลธรรม ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได

๒๘ โครงการพระสอนศีลธรรมมีการติดตาม
ประเมินผลความรู ทักษะความสามารถใน
เรื่องการใชสื่อเทคโนโลยี โดยเนนความ
คุมคาและประหยัด ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได

๒๙ โครงการพระสอนศีลธรรมมีการจัดให
ความรู ท่ีถูกตองในวิธีดําเนินการเตรียม
ความพรอมของผูเรียนในการสอบวัดผล
การเรียนรู ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได

๓๐ โครงการพระสอนศีลธรรมจัดใหมีการ
สอบวัดผลการเรียนรูของผูเรียนเพ่ือให
เกิดมาตรฐานการศึกษา ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได

๓๑ โ ค ร ง ก า ร พ ร ะ ส อ น ศี ล ธ ร ร ม มี ก า ร
กําหนดเวลาการประเมินผลใหพระสอน
ศีลธรรมนําไปใชอยางมีระบบ รวดเร็ว ๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใชได

๓๒ โครงการพระสอนศีลธรรมมีการติดตาม
ประเมินผลพระสอนศีลธรรมในเรื่องการ
ใชสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได

๓๓ โครงการพระสอน ศีลธรรมติ ดตาม
แผนงานในการใช คัด เลือกบุคลากร
ผู เ ก่ียวของ เ พ่ือคัดสรรคบุคลากรท่ี มี
คุณภาพ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได



๒๗๒

ขอท่ี
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕

ผูเช่ียวชาญ / คนท่ี สรุปและแปลผล

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม
คา

IOC.
แปล
ผล

๓.ดานการติดตามประเมินผล(ตอ)
๓๔ โครงการพระสอนศีลธรรมมีการติดตาม

ประเมินผลความรู ในการบูรณาการหลัก
พุทธธรรมของพระสอนศีลธรรมเพ่ือให
เกิดประโยชนสูงสุดตอสังคม ๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ ๐.๘๐ ใชได

๓๕ โ ค ร ง ก า ร พ ร ะ ส อ น ศี ล ธ ร ร ม มี ก า ร
ประเมินผลความพึงพอใจของโครงการ
พระสอนศีลธรรม ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได

๓๖ โ ค ร ง ก า ร พ ร ะ ส อ น ศี ล ธ ร ร ม มี ก า ร
ประเมินผลการทําหนาท่ีของพระสอน
ศีลธรรม ใหตรงตอเวลา ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได



ภาคผนวก ค
คาสัมประสิทธิ์ แอลฟา (Alpha coefficient)



๒๗๔



๒๗๕



ภาคผนวก ง
หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย



๒๗๗



๒๗๘



๒๗๙



๒๘๐



๒๘๑



๒๘๒



๒๘๓



๒๘๔



๒๘๕



๒๘๖



๒๘๗



๒๘๘



๒๘๙



๒๙๐



๒๙๑



๒๙๒



๒๙๓



๒๙๔



๒๙๕



๒๙๖



ภาคผนวก จ
แบบสอบถามเพ่ือการวิจยั



๒๙๘

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย

เร่ือง

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕

คําช้ีแจง
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ อันจะเปนประโยชนตอ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ท้ังยังสามารถใชเปนแนว
ทางแกไขปญหา อุปสรรค และพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนตอไป

ขอมูลท่ีได จะแปลผลวิจัยในภาพรวม ผูวิจัยจะเก็บขอมูลของทานเปนความลับ และใช
ประโยชนเฉพาะการวิจัยเทานั้น ไมมีผลกระทบตอทานหรือหนวยงานของทานแตอยางใด

แบบสอบถามนี้แบงออกเปน ๓ ตอน  คือ
ตอนท่ี ๑ เปนแบบสอบถามเ ก่ียวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถาม
ตอนท่ี ๒ เปนแบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕
ตอนท่ี ๓ เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ

แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครอง
คณะสงฆภาค ๑๕ โปรดตอบคําถามใหครบทุกขอ

ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความอนุเคราะหรวมมือตอบแบบสอบถามนี้

พระครูอุเทศสุตาภรณ
นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปการศึกษา ๒๕๕๙



๒๙๙

ตอนที่ ๑ : สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม

คําชี้แจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย / ลงใน หนาขอความท่ีตรงกับตัวทาน

๑. พรรษา

 ต่ํากวา ๑๐ พรรษา

 ๑๐ พรรษาข้ึนไป

๒. วุฒิการศึกษาสามัญ

 ต่ํากวาปริญญาตรี

 ปริญญาตรีข้ึนไป

๓. ประสบการณในการสอนศีลธรรม

 ต่ํากวา ๕ ป

 ตั้งแต ๕ ปข้ึนไป

๔. ตําแหนงการปกครองทางคณะสงฆ

 พระสังฆาธิการ

 พระไมมีต่ําแหนง (ลูกวัด)



๓๐๐

ตอนที่ ๒ : แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕

คําชี้แจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองระดับประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ท่ีทานไดมี
การปฏิบัติในเร่ืองนั้นๆ วาอยูในระดับใด  ท่ีตรงกับความเปนจริง  โดยกําหนดระดับ
คะแนน  ดังนี้

๕ หมายถึง  มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ อยูในระดับมากท่ีสุด

๔ หมายถึง  มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ อยูในระดับมาก

๓ หมายถึง  มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ อยูในระดับปานกลาง

๒ หมายถึง  มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ อยูในระดับนอย

๑ หมายถึง มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ อยูในระดับนอยท่ีสุด



๓๐๑

ขอที่
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระ

สอนศีลธรรมในโรงเรียน
ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕

ระดับความคิดเห็น

มาก

ที่สุด
มาก

ปาน
กลาง นอย

นอย

ที่สุด

๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๑. ดานการบริหารงบประมาณ

๑. โครงการพระสอนศีลธรรมใชงบประมาณจัดประชุม
เพ่ือสรางความตระหนักและความเขาใจใหเกิด
ประโยชนแกทุกฝายท่ีเก่ียวของใหทราบวัตถุประสงค
และแนวทางปฏิบัติท่ีมีผลตอการดําเนินงานของพระ
สอนศีลธรรม

๒. โครงการพระสอนศีลธรรมมีกระบวนในการบริหาร
จัดการงบประมาณอยางโปรงใส

๓. โครงการพระสอนศีลธรรมมีการจัดซื้อจัดจางคาวัสดุ
อุปกรณเปนไปอยางเหมาะสม

๔. โครงการพระสอนศีลธรรมจัดสรรงบประมาณทําสื่อ
การสอนและเทคโนโลยีสมัยใหม

๕. โครงการพระสอนศีลธรรมมีการบริหารจัดการ  นิตย
ภัตรถูกตองและตรงตามเวลาทุกๆเดือน

๖. โครงการพระสอนศีลธรรมมีแผนการบริหารจัดการ
งบประมาณประจําปอยางมีมาตรฐานท่ีพึงประสงค

๗. โครงการพระสอนศีลธรรมมีความรวดเร็วในการ
บริหารจัดการคาใชจายท่ัวไปอยางเปนระบบ

๘. โครงการพระสอนศีลธรรมมีการใชงบประมาณใน
การฝกอบรมพระสอนศีลธรรมในเรื่องการใชสื่อ
เทคโนโลยีใหมีความชํานาญในการปฏิบัติงาน

๙. โครงการพระสอนศีลธรรมมีผลการทํางานท่ีมี
คุณภาพเหมาะสมกับงบประมาณ



๓๐๒

ขอที่
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระ

สอนศีลธรรมในโรงเรียน
ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕

ระดับความคิดเห็น

มาก

ที่สุด
มาก

ปาน
กลาง นอย

นอย

ที่สุด

๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๑. ดานการบริหารงบประมาณ(ตอ)

๑๐. โครงการพระสอนศีลธรรมมีการบริหารงบประมาณ
ในสรางประโยชนตอสังคมเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ

๑๑. โครงการพระสอนศีลธรรมใชงบประมาณในการสราง
คุณคาใหเกิดข้ึนตอพระศาสนาอยางมาก

๑๒. โครงการพระสอนศีลธรรมมีการกําหนดเวลาในการ
ใชจายงบประมาณอยางชัดเจน ทันตอเวลา

๒. ดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรม

๑๓ โครงการพระสอนศีลธรรมจัดสัมมนาในเรื่องเทคนิค
การสอนแกพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

๑๔ โครงการพระสอนศีลธรรมสนับสนุนสงเสริมในการ
ฝกอบรมพระสอนศีลธรรมในเรื่องการเขียนแผนการ
สอน

๑๕ โครงการพระสอนศีลธรรมสนับสนุนสงเสริมในการ
จัดสัมมนาในเรื่องเทคนิคการใชวัสดุ อุปกรณแกพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน

๑๖ โครงการพระสอนศีลธรรมสนับสนุนสงเสริมทักษะ
ความรูในเรื่องการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสมัยใหมแก
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน



๓๐๓

ขอที่
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระ

สอนศีลธรรมในโรงเรียน
ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕

ระดับความคิดเห็น

มาก

ที่สุด
มาก

ปาน
กลาง นอย

นอย

ที่สุด

๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๒. ดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรม(ตอ)

๑๗ โครงการพระสอนศีลธรรมสงเสริมใหพระสอน
ศีลธรรมมีความรูในเรื่องการประยุกตหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในการเรียนการสอนไดอยางถูกตอง

๑๘ โครงการพระสอนศีลธรรมมีการพัฒนาพระสอน
ศีลธรรมในแตละปใหไดมาตรฐานท่ีพึงประสงค

๑๙ โครงการพระสอนศีลธรรมมีการเร งรีบพัฒนา
วิสัยทัศนพระสอนศีลธรรมเพ่ือรองรับประชาคม
อาเซียน

๒๐ โครงการพระสอนศีลธรรมจัดการอบรมแกพระสอน
ศีลธรรมใหตระหนักในบุคลิกภาพของสมณะในเรื่อง
การใชสื่อเทคโนโลยี

๒๑ โครงการพระสอนศีลธรรมมีแผนพัฒนาในการ
คัดเลือกบุคคลากรท่ีมีคุณภาพใหมๆเขามาอยาง
ชัดเจน

๒๒ โครงการพระสอนศีลธรรมมีการใหความรูการ บูรณา
การหลักธรรมแกพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเพ่ือให
เกิดประโยชนตอสังคม

๒๓ โครงการพระสอนศีลธรรมทําความพึงพอใจใหเกิด
กับผูเก่ียวของ ในดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน



๓๐๔

ขอที่
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระ

สอนศีลธรรมในโรงเรียน
ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕

ระดับความคิดเห็น

มาก

ที่สุด
มาก

ปาน
กลาง นอย

นอย

ที่สุด

๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๒. ดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรม(ตอ)

๒๔ โครงการพระสอนศีลธรรมมีการพัฒนาแผนการสอน
แกพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เพ่ือใหทันเวลาของ
การศึกษาของนักเรียน

๓. ดานการติดตามประเมินผล

๒๕ โครงการพระสอนศีลธรรมมีการกําหนดใหพระสอน
ศีลธรรม ไปประเมินผลการการใชจายของป

๒๖ โครงการพระสอนศีลธรรมมีการติดตามประเมินผล
การใชงบประมาณใหคุมคาท่ีสุด

๒๗ โครงการพระสอนศีลธรรมมีการติดตามประเมินผล
คาใชจายในเรื่องของวัสดุอุปกรณและสื่อของพระ
สอนศีลธรรม

๒๘
โครงการพระสอนศีลธรรมมีการติดตามประเมินผล
ความรู  ทักษะความสามารถในเรื่องการใชสื่อ
เทคโนโลยี โดยเนนความคุมคาและประหยัด

๒๙ โครงการพระสอนศีลธรรมมีการจัดใหความรู ท่ี
ถูกตองในวิธดีําเนินการเตรียมความพรอมของผูเรียน
ในการสอบวัดผลการเรียนรู

๓๐ โครงการพระสอนศีลธรรมจัดใหมีการสอบวัดผลการ
เรียนรูของผูเรียนเพ่ือใหเกิดมาตรฐานการศึกษา



๓๐๕

ขอที่
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระ

สอนศีลธรรมในโรงเรียน
ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕

ระดับความคิดเห็น

มาก

ที่สุด
มาก

ปาน
กลาง นอย

นอย

ที่สุด

๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๓. ดานการติดตามประเมินผล(ตอ)

๓๑ โครงการพระสอนศีลธรรมมีการกําหนดเวลาการ
ประเมินผลใหพระสอนศีลธรรมนําไปใชอยางมีระบบ
รวดเร็ว

๓๒
โครงการพระสอนศีลธรรมมีการติดตามประเมินผล
พระสอนศีลธรรมในเรื่องการใชสื่อเทคโนโลยี
สมัยใหม

๓๓ โครงการพระสอนศีลธรรมติดตามแผนงานในการใช
คัดเลือกบุคลากรผูเก่ียวของเพ่ือคัดสรรคบุคลากรท่ีมี
คุณภาพ

๓๔ โครงการพระสอนศีลธรรมมีการติดตามประเมินผล
ความรู ในการบูรณาการหลักพุทธธรรมของพระสอน
ศีลธรรมเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคม

๓๕ โครงการพระสอนศีลธรรมมีการประเมินผลความพึง
พอใจของโครงการพระสอนศีลธรรม

๓๖ โครงการพระสอนศีลธรรมมีการประเมินผลการทํา
หนาท่ีของพระสอนศีลธรรม ใหตรงตอเวลา



๓๐๖

ตอนที่ ๓ : ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะกระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕

๑. ดานการบริหารงบประมาณ
ปญหา  อุปสรรค
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

ขอเสนอแนะ

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

๒. ดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรม
ปญหา  อุปสรรค
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

ขอเสนอแนะ

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................



๓๐๗

๓. ดานการติดตามประเมินผล
ปญหา  อุปสรรค
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

ขอเสนอแนะ

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

ขอขอบคุณทุกทานท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม

พระครูอุเทศสุตาภรณ
นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปการศึกษา ๒๕๕๙



ภาคผนวก ฉ
แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัย



๓๐๖

แบบสัมภาษณเพื่อการวิจัย
เรื่อง

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕

คําช้ีแจง
แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ อันจะเปนประโยชนในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนตอไป

แบบสัมภาษณนี้ แบงเปน ๓ ตอน คือ
ตอนท่ี ๑ ขอมูลเก่ียวกับผูใหสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview)
ตอนท่ี ๒ คําถามความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ท้ัง ๗ ขอ
ตอนท่ี ๓ ขอมูลเก่ียวกับการสนทนากลุม (Focus Group Discussion)
ขอมูลท่ีได จะแปลผลการวิจัยในภาพรวม ผูวิจัยจะเก็บขอมูลของทานเปนความลับ

และใชประโยชนเฉพาะการวิจัยเทานั้น ไมมีผลกระทบตอทานหรือหนวยงานของทานแตอยางใด
ผูวิจัย หวังเปนอยางยิ่งวา คงจะไดรับความอนุเคราะหในการตอบแบบสัมภาษณ

เปนอยางดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

พระครูอุเทศสุตาภรณ
นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปการศึกษา ๒๕๕๙



๓๐๗

แบบสัมภาษณเพื่อการวิจัย

เรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕
**************************

ตอนท่ี ๑ ขอมูลเก่ียวกับผูใหสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)

ชื่อผูใหสัมภาษณ...................................................................ฉายา/นามสกุล..........................................

ตําแหนงหนาท่ี/การงานปจจุบัน.............................................................................................................

สถานท่ีสัมภาษณ....................................................................................................................................

ตอบแบบสัมภาษณวันท่ี.........................เดือน......................................พ.ศ...........................................
หมายเหตุ  ขออนุญาตในการใชเครื่องบันทึกเสียงและภาพขณะสัมภาษณ

ตอนท่ี ๒ คําถามเก่ียวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ใน
เขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ท้ัง ๗ ขอ มีดังนี้

๑. ทานคิดวาโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ดาน
การบริหารงบประมาณ ดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรม ดานการติดตามประเมินผล เปนอยางไร ?

..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

๒. ทานคิดวา จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในการบริหารจัดการโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ในปจจุบันเปนอยางไร ?

..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................



๓๐๘

๓. ทานคิดวา สภาพปญหาและแนวทางการแกไข ในการบริหารจัดการโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ มีอะไรบาง ?

..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

๔. ทานคิดวา ปจจัยใดบางท่ีสงผลกระทบตอความสําเร็จ ในการบริหารจัดการโครงการพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ คืออะไร ?

..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

๕. ทานคิดวา หลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสม และควรนํามาบูรณาการในการบริหารจัดการ
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ เปนอยางไร ?

..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

๖. กระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๕ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการพัฒนาพระสอนศีลธรรม ดาน
การติดตามประเมินผล เปนอยางไร ?

..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณผูใหขอมูลทุกทานในการตอบแบบสัมภาษณ



ภาคผนวก ช
ภาพสัมภาษณ



๓๑๐

๑.สัมภาษณ พระครูปยธนาทร เจาคณะจังหวัดราชบุรี(ธ) รองประธาน โครงการพระสอนศีลธรรม
ฯลฯ วัดอมรินทราราม ตําบลโคกหมอ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙.

๒.สัมภาษณ พระมหาประสาน โชติโก ป.ธ.๓ หัวหนาพระสอนศีลธรรมจังหวัดราชบุรี วัดเขาวัง
(พระอารามหลวง) ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙.



๓๑๑

๓.สัมภาษณ  พระมหาสายัญ กตปฺุ โญ ป.ธ .๗ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดเขาวั ง
(พระอารามหลวง) ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙.

๔.พระมหาปราโมทย ปโมทิโต ป.ธ.๙ รองเจาคณะจังหวัดราชบุรี กรรมการ โครงการพระสอน
ศีลธรรม ฯ วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม ตําบลแพงพวย อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ๑๐
สิงหาคม ๒๕๕๙.



๓๑๒

๕.สัมภาษณ พระครูวาทีวรวัฒน ,ดร. พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดมหาธาตุวรวิหาร
ตําบลคลองกระแซง อําเภอเมือง จังหวัดเพรชบุรี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙.

๖.สัมภาษณ ดร.สุรพล ดนตรีสวัสส  ผู อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  ตําบลหนาเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙.



๓๑๓

๗.สัมภาษณ นางสาวกาญจนา เจิดสกุล  รักษาการผูอํานวยการโรงเรียนบานชัฏเจริญ ตําบลน้ําพุ
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๘.สัมภาษณ พระครูสมุหประดิษฐ ปฺญาวฑฺฒโก พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดหนองแชเสา
ตําบลน้ําพุ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙.



๓๑๔

๙.สัมภาษณ พระมหาเกรียงศักดิ์ ภูริวฑฺฒโก ป.ธ.๙ กรรมการและผูชวยเลขานุการ โครงการพระสอน
ศีลธรรม ฯ วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม ตําบลแพงพวย อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
๓ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๑๐.สัมภาษณ นายสุทธิรักษ หนูฉง ผู อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี
กรรมการ โครงการพระสอนศีลธรรม ฯลฯ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙.



๓๑๕

๑๑.สัมภาษณ นายพิษณุ โชติสิริคุณานุวัฒน  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเขาวัง (แสงชวง สุวนิช)
ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๑๒.สัมภาษณ นางอภิรดี กลกิจ  รองผู อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ (เทศบาลสงเคราะห)
ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙.



๓๑๖

๑๓.สัมภาษณ พระครูสมุหเสถียร สิริธโร พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดสามขุม ตําบลชัยเกษม
อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๑๔.สัมภาษณ นายกิตติชัย วงษปาน  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหวยไผ  ตําบลน้ําพุ อําเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙.



๓๑๗

๑๕.สัมภาษณ นายรวม สีสม  ผู อํานวยการโรงเรียนวัดเขาถํ้ากุญชร ตําบลน้ําพุ อําเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๑๖.สัมภาษณ พระปลัดไพบูลย ญาณวิปุโล หัวหนาพระสอนศีลธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตําบลแมกลอง อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
๘ สิงหาคม ๒๕๕๙.



๓๑๘

๑๗.สัมภาษณ พระวินัย นนฺทวณฺโณ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดแกวเจริญ ตําบลเหมืองใหม
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๑๘.สัมภาษณ พระวริทย รตนปฺโญ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดชองลมวรรณาราม
ตําบลวัดประดู อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๓๑๘

๑๗.สัมภาษณ พระวินัย นนฺทวณฺโณ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดแกวเจริญ ตําบลเหมืองใหม
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๑๘.สัมภาษณ พระวริทย รตนปฺโญ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดชองลมวรรณาราม
ตําบลวัดประดู อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๓๑๘

๑๗.สัมภาษณ พระวินัย นนฺทวณฺโณ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดแกวเจริญ ตําบลเหมืองใหม
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙.

๑๘.สัมภาษณ พระวริทย รตนปฺโญ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วัดชองลมวรรณาราม
ตําบลวัดประดู อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙.



ภาคผนวก ซ
หนังสือขอความอนุเคราะหสนทนากลุมเฉพาะ ( Focus Group Discussion )



๓๒๐๓๒๐๓๒๐



๓๒๑



๓๒๒



๓๒๓๓๒๓๓๒๓



๓๒๔๓๒๔๓๒๔



๓๒๕๓๒๕๓๒๕



๓๒๖๓๒๖๓๒๖



๓๒๗๓๒๗๓๒๗



๓๒๘๓๒๘๓๒๘



๓๒๙๓๒๙๓๒๙



๓๓๐๓๓๐๓๓๐



๓๓๑๓๓๑๓๓๑



ภาคผนวก ฌ
ประมวลภาพ

ผูเช่ียวชาญ ในการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion)



๓๓๓



ภาคผนวก ญ
ตารางแสดงกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน (Taro Yamane)



๓๓๕

ตารางแสดงขนาดกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน (Taro Yamane)

ขนาดประชากร
ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีระดับความคลาดเคลื่อน (e)

± 1% ± 2% ± 3% ± 4% ± 5% ± 10%
500 ∗ ∗ ∗ ∗ 222 83

1,000 ∗ ∗ ∗ 385 286 91
1,500 ∗ ∗ 638 441 316 94
2,000 ∗ ∗ 714 476 333 95
2,500 ∗ 1,250 769 500 345 96
3,000 ∗ 1,364 811 517 353 97
3,500 ∗ 1,458 843 530 359 97
4,000 ∗ 1,538 870 541 364 98
4,500 ∗ 1,607 891 549 367 98
5,000 ∗ 1,667 909 556 370 98
6,000 ∗ 1,765 938 566 375 98
7,000 ∗ 1,842 959 574 378 99
8,000 ∗ 1,905 976 580 381 99
9,000 ∗ 1,957 989 584 383 99
10,000 5,000 2,000 1,000 588 385 99
15,000 6,000 2,143 1,034 600 390 99
20,000 6,667 2,222 1,053 606 392 100
25,000 7,143 2,273 1,064 610 394 100
50,000 8,333 2,381 1,087 617 397 100
100,000 9,091 2,439 1,099 621 398 100

∞ 10,000 2,500 1,111 625 400 100



ภาคผนวก ฎ
คําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนฯ



๓๓๗



๓๓๘



๓๓๙



๓๓๘

ประวัติผูวิจัย

ช่ือ : พระครูอุเทศสุตาภรณ (พุฒศิริ)

เกิด : ๒๘ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๑๔

สถานท่ีเกิด : ๗/๔ หมู ๒ ตําบลสุขฤทัย อําเภอหวยคต จังหวัดอุทัยธานี

การศึกษา : ประถมศึกษา  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพต ตําบลสุขฤทัย  อําเภอหวยคต

จังหวัดอุทัยธานี  พ.ศ. ๒๕๒๘

: ประกาศนียบัตรสัมฤทธิบัตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

: พุทธศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (เกียรตินิยมอันดับสอง)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖

: พุทธศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗

: นักธรรมเอกวัดเขาวัง ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๓๖

: เปรียญธรรม ๕ ประโยค วัดเขาวัง ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี

พ.ศ. ๒๕๕๗

อุปสมบท : ณ วัดสุวรรณบรรพต ตําบลสุขฤทัย อําเภอหวยคต จังหวัดอุทัยธานี

เม่ืออายุ ๒๒ ป  วันท่ี ๒๗ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๓๖

หนาท่ี : พระวิทยากรประจําวัดเขาวัง ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

: เลขานุการพระวิปสสนาจารยเพ่ือพัฒนาสังคมรุนพิเศษ

ท่ีอยูปจจุบัน : ท่ีพักสงฆสวนปาสิริกิติ์ ๑๐๙ หมู ๖ ตําบลดอนทราย อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี

สังกัดวัดเขาวัง (พระอารามหลวง) ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี

โทรศัพท : ๐๓๒-๓๓๗๑๗๗, ๐๙๙-๐๑๓๔๑๙๕


