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บทคัดย่อ 
 การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์คือ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาทั่วไปในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก ๒) เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก
๓) เพ่ือน าเสนอแนวทางการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัด
นครนายก 
 ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ระหว่างการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ที่ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ ๒๕ รูป/คน เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการ ก่อนจะ
น าข้อมูลที่ได้น าไปสู่การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)ที่ใช้การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ 
(Qualitative Research) จากกลุ่มตัวอย่าง ๑๖๙ รูป โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
Random Sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 

ผลการวิจัยพบว่า 
๑. สภาพทั่วการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการใน

ปัจจุบันนี้ พระสังฆาธิการได้ด าเนินการพัฒนารูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพ่ือการบูรณาการที่
เหมาะสมกับการศึกษาพระปริยัติธรรมให้มีความสอดคล้องตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ตลอดจนถึง
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับส านักเรียน เพ่ือส่งเสริมการสร้างทรัพยากรบุคคลคือพระภิกษุ สามเณร     
ผู้เป็นศาสนทายาทสืบทอดอายุพระพุทธศาสานาในอนาคต นอกจากนั้น ปัญหาอุปสรรคการจัดการ
เพ่ือการบูรณาการที่ไม่เหมาะสมกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาในปัจจุบันนี้ 
สาเหตุ เช่น การบริหารบุคคล การบริหารการเงิน การบริหารวัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ เป็นต้น 

๒. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริกหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษา
ของพระสังฆาธิการ ผลการแจกแบบสอบถามแก่บุคลากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๑๖๙ ชุด พบว่า       
มีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการ โดยภาพรวมอยู่
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ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่ามีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการ 
ศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการแต่ละด้านอยู่ ในระดับมาก คือ ตามหลักการบริหารการจัดการ
ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การบังคับบัญชา การประสานงานและการควบคุม 

๓. แนวทางการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการใน
จังหวัดนครนายก พบว่า ๑) การวางแผน การก าหนดนโยบาย มาตรการอันเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือ
บรรลุเป้าหมาย ผู้บริหารปฏิบัติงานทุกระดับก็ปฏิบัติไปตามแผนที่ก าหนดไว้ มีการปรับปรุงแก้ไข และ
ก าหนดแผนล่วงหน้าโดยประชุมปรึกษา ก าหนดแผนปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ๒) การจัดองค์การ การจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างงานกับบุคคลภายใน
หน่วยงานนั้นๆ โดยมีการมอบหมายภารกิจ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ การจัดโครงสร้างการ
บริหารต้องให้สอดคล้องเป็นระบบและมีการกระจายอ านาจหน้าที่ ก าหนดบุคคลรับผิดชอบอย่างมี
เหตุมีผล บุคลากรรู้จักการด าเนินโครงการต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรอย่างเหมาะสม ๓) การ
บังคับบัญชา ผู้บริหารระดับสูงสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชางานอย่างใดอย่างหนึ่ง และเป็นการตรวจสอบดูว่า
เขาได้ปฏิบัติงานที่มอบหมายได้ตามศักยภาพหรือไม่ หน้าที่ผู้บริหารต้องใช้ความสามารถจูใจให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานให้ดีที่สุด การมอบอ านาจหน้าที่การงานให้แก่บุคคลากรในส านักเรียน 
หรือคณะบุคคลหน่วยงานรองลงไปปฏิบัติศาสนกิจ หรือด าเนินการแทนตามความเหมาะสมแก่ความรู้
ความสามารถ ๔) การประสานงาน กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องมีการประชุมบุคคลากรเพ่ือ
มอบนโยบาย ตรวจติดตามนโยบาย ให้แนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การ
ประสานงานแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ประสานงานภายในส านักเรียนและ ประสานงานภายนอกส านัก
เรียน ๕) การควบคุม ได้มกีารติดตามผลงานของบุคคลากรภายในส านักเรียนเพ่ือต้องการทราบแต่ละ
ฝ่ายใต้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายส านักเรียน มีวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่ส าคัญ
คือการป้องกันไม่ให้ย่อหย่อนต่อหน้าที่การงาน และละทิ้งหน้าที่การงานมีการก ากับดูแลการบริหาร
เป็นประจ าด้วยตนเอง พร้อมทั้งมีการเสนอผลการบริหารประเมินผลการเรียนการสอนว่าสัมฤทธิ์ผล
มากน้อยแค่ไหน รวมทั้งประเมินงานตามภาระหน้าที่ในแต่ละหน่วยงาน 
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Abstract 
The objectives of this study were: 1) to study the General Administration of 

Religious Studies, Ministry of Education of Buddhist Monks in Nakhonnayok, 2) to study 
the concept, the theory involves the Sangha Administration of Religious studies of 
Buddhist Monks in Nakhonnayok 3) to propose the Sangha Administration of Religious 
Studies of Buddhist Monks in Nakhonnayok. 

This research was the mixed research method between the qualitative 
research and quantitative research. For the qualitative research used the documentary 
research and in-depth interview from 25 key informants as management development of 
education in Sangha Administrators in Nakhonnayok province and the quantitative 
research used the 169 questionnaires. The data analysis was used the social sciences 
programme for descriptive statistics were the frequency, percentage, mean, standard 
deviation (S.D.) 

The finding of the research as follows: 
1. State Administration of Religious Studies, Ministry of Education of Buddhist 

Monks today. Buddhist Monks have developed the model management related to the 
integration of the right to education act in accordance with the ecclesiastical ministry. As 
well as rules related to court. HR is to promote the creation of a novice monk, who is 
heir to inherit the old Buddhist monastery in addition to integrating the management 
problems that do not fit with the Sangha Administration of Religious Studies today. The 
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major cause of blurred vision. Mission in appropriate the learning process is not clear, for 
example, the planning, organizing, commanding, co coordinating and controlling. 

2. Concepts related to Sangha Administration of Religious Studies of Buddhist 
Monks. The results of questionnaires to a sample of 169 people found that a series of 
opinions on Administrative Affairs Ministry of Religious Studies of Buddhist Monks. The 
overall high level. When considering each aspect found that opinions on Administrative 
Affairs Ministry of Religious Studies of Buddhist Monks in each level is based on the 
principles of management include planning, organizing. The executive director of the 
control and so on.  

3. Guidelines for the The Sangha Administration of Religious Studies of 
Sangha Administrators in Nakhonnayok Province that 1) Planning policy, as a practical 
measure to achieve that goal. Management practitioners at all levels is to practice as 
planned. Improvements Plan ahead and consult the conference. Working plans 
According to the scheduled time. To achieve 2) Organization, the relationships between 
individuals within the agency itself. The assignment of authority and responsibility. The 
management structure and systems to ensure compliance with the distribution of 
authority. Determine individual responsibility Lange. People known to carry out various 
projects provide appropriate resources appropriately. 3) Commanding, executives 
ordered subordinates to work either. And to confirm that he has fulfilled the task 
assigned by the potential or not. Responsible management requires the ability to 
motivate subordinates to perform their best. Authorization to work in the personnel 
office report. Of persons or entities subordinate to the ministry. Or representations as 
appropriate, the competent. 4) Co coordinating The director of the teaching staff to 
deliver the required policies, monitoring policy provide practical guidance to be in the 
same direction. Coordination is divided into two parts : the internal coordination and 
liaison office to an external agency to 5) to control the tracking of personnel within the 
office report. Want to know each other under performance is on target to office. There is 
a way to fix the problem continues. The key is to prevent a drop off to duty. And 
abandon to work an administrative oversight a Dutch manually. Along with the 
presentation of the evaluation of teaching effectiveness that much. As well as assess the 
obligations of each agency. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ส ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยควำมเมตตำอนุเครำะห์ของคณะกรรมกำร
ที่ปรึกษำดุษฎีนิพนธ์ อันประกอบด้วย พระปลัดระพิน  พุทฺธิสำโร, ดร., และ ดร.ยุทธนำ  ปรำณีต ที่ได้
แนะแนวกำรปรับแก้ไขงำนวิจัยฉบับนี้ และท่ีกรุณำเสียสละเวลำอันมีค่ำช่วยตรวจสอบควำมถูกต้องทั้ง
ด้ำนภำษำ เนื้อหำ ระเบียบวิธีวิจัย และเครื่องมือที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรวิจัยที่ผู้วิจัยมีข้อติดขัดให้
กระจ่ำงจนสำมำรถท ำงำนบรรลุเป้ำหมำย  

ขอเจริญพรขอบคุณท่ำนผู้เชี่ยวชำญที่ตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือวิจัย ทั้ง  ๕ ท่ำน คือ
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโ , ดร., ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์, ดร.สุริยำ รักษำเมือง , 
ดร.อนุวัต กระสังข์, ดร.ประเสริฐ ธิลำว พร้อมทั้งคณะสงฆ์จังหวัดนครนำยก ที่เปิดโอกำสให้
ผู้วิจัยได้ศึกษำวิจัยกลุ่มตัวอย่ำงที่อยู่ในปกครองของท่ำน  

ขอกรำบขอบพระคุณคณำจำรย์ที่เมตตำเป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์ พร้อม
ทั้งได้ให้ค ำแนะน ำแก้ไขเนื้อหำในบำงส่วนเพ่ือให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และขอขอบพระคุณ พระอำจำรย์ทุก
รูป/คน และคณำจำรย์คณะสังคมศำสตร์ และบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำช
วิทยำลัย ทุกท่ำน ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่ทุกคน ที่ได้ให้ควำมรู้ สหวิทยำกำร และประสบกำรณ์ รวมถึง
กำรให้ควำมเมตตำเอ้ือเฟ้ือ ถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเป็นก ำลังใจให้แก่ผู้วิจัยมำตลอด  

สุดท้ำยนี้ผู้วิจัยขอกรำบขอบพระคุณ เจ้ำคณะจังหวัดนครนำยก คณะสงฆ์จังหวัด
นครนำยก ที่ได้อนุเครำะห์ให้ข้อมูล พร้อมให้กำรสนับสนุนจัดสถำนที่ในกำรสนทนำกลุ่ม คุณงำม
ควำมดีและอำนิสงส์ใดที่จักพึงบังเกิดจำกกำรท ำงำนวิจัยนี้ ผู้วิจัยขอน้อมถวำยบูชำแด่คุณพระศรี
รัตนตรัย คุณครูพระอุปัชฌำย์อำจำรย์ รวมทั้งพ่ีๆ น้องๆ ญำติสนิท มิตรสหำย และเพ่ือนร่วมชั้นเรียน
ที่เป็นก ำลังใจสนับสนุนในทุกๆเรื่อง ทั้งญำติโยมที่ให้กำรอุปถัมภ์ข้ำวและน้ ำตลอดมำที่ด ำรงเพศสมณะ 
และท่ีได้ร่วมกันสรรค์สร้ำงงำนวิจัยฉบับนี้ให้แก่ผู้วิจัยจนประสบผลส ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  

 
 
 
 

พระครูบรรพตภำวนำวิธำน วิ. (มนินท์ จนฺทโก) 
๗ มีนำคม ๒๕๖๐ 

 

 



ฉ 
 

สารบัญ 
เรื่อง  หน้า 
   
บทคัดย่อภาษาไทย  ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  ค 
กิตติกรรมประกาศ  จ 
สารบัญ  ฉ 
สารบัญตาราง  ช 
สารบัญแผนภาพ  ซ 
ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ  ฌ 
   

บทที่ ๑ บทน า  
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๔ 
 ๑.๓ ปัญหาที่ต้องการทราบ ๔ 
 ๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย ๕ 
 ๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๖ 
 ๑.๖ ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย ๗ 
   

บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ๘ 
 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน ๒๓ 
 ๒.๓ แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับส านักศาสนศึกษา ๒๖ 
 ๒.๔ ข้อมูลส านักศาสนศึกษาในจังหวัดนครนายก ๕๒ 
 ๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๕๕ 
 ๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๖๕ 
    
บทที่ ๓    วิธีด าเนินการวิจัย  
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๖๖ 
 ๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ๖๖ 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๖๙ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๗๒ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ๗๓ 
 
 

 
 

 

   
  



ช 
 

สารบญั (ตอ่) 
    
บทที่ ๔ ผลการวิจัย  
 ๔.๑ สภาพปัญหาทั่วไปในการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสน

ศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก 
๗๔ 

 ๔.๒ แนวคิด ทฤษฎีที่เหมาะสมกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการ 
ศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก 

๙๓ 

 ๔.๓ แนวทางการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของ        
พระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก 

๑๐๔ 

 ๔.๔ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ๑๔๒ 
    
บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๔๔ 
 ๕.๒ อภิปรายผล ๑๕๑ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๑๕๔ 
 
 
บรรณานุกรม 

 ๑๘๓ 
 
๑๕๕ 

ภาคผนวก   
 ภาคผนวก ก. หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือวิจัย ๑๕๙ 
 ภาคผนวก ข. หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 
๑๖๕ 

 ภาคผนวก ค. หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย ๑๖๗ 
 ภาคผนวก ง. แบบสอบถาม ๑๖๙ 
 ภาคผนวก จ. หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเก็บข้อมูลเพ่ือการ

วิจัย 

๑๗๕ 

 ภาคผนวก ฉ. แบบสัมภาษณ์ ๒๐๒ 
 ภาคผนวก ช. หนังสือเชิญเข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 

Discussion) 
๒๑๑ 

 ภาคผนวก ซ. ประมวลภาพการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย ๒๒๒ 
ประวัติผู้วิจัย  ๒๓๖ 
 



ช 
 

สารบัญตาราง 
เรื่อง  หน้า 

   
๒.๑ ความหมายของการบริหาร ๘ 
๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับการบริหาร ๒๓ 
๒.๓ กระบวนการบริหาร ๒๖ 
๒.๔ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ๓๖ 
๒.๕ แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน ๓๙ 
๒.๖ วัตถุประสงค์ของส านักศาสนศึกษา ๕๘ 
๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศาสนศึกษา ๘๕ 
๓.๑ แสดงรายนามผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๙๒ 
๓.๒ แสดงรายนามผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ ๙๔ 
๔.๑ จ านวนร้อยละของพระสังฆาธิการ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๑๑๐ 
๔.๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของการบริหารกิจการคณะ

สงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก โดยภาพรวม 

๑๑๒ 

๔.๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการต่อการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัด
นครนายก ด้านการวางแผน 
 

๑๑๓ 

๔.๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มี
ต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัด
นครนายกด้านการจัดองค์การ 

๑๑๔ 

๔.๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มี
ต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัด
นครนายกด้านการบริหารงานบุคคล 

๑๑๕ 

๔.๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มี
ต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัด
นครนายก ด้านการอ านวยการ 

๑๑๖ 

๔.๗ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มี
ต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัด
นครนายกด้านการควบคุม 

๑๑๗ 

   
   

 



ซ 
 

สารบัญแผนภาพ 
เรื่อง  หน้า 

    
๒.๑ กรอบการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๒๑ 
๒.๒ หน้าที่ของผู้บริหาร ๕ ประการ ๒๓ 
๒.๓ องค์ประกอบการเรียนการสอน ๒๖ 
๒.๔ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ๕๒ 
๒.๕ การพัฒนาการศึกษานักธรรม ๕๓ 
๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๕๕ 
๔.๑ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ๑๔๒ 

   

 



ฌ 
 

ค ำอธิบำยสัญลักษณ์และค ำย่อ 
 
๑. ค ำย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 
กกกกกกกกงานวิจัยครั้งนี้ได้ใช้ “พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พุทธศักราช ๒๕๓๙”, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙ ซึ่งมีจ านวน 
๔๕ เล่ม ในการวิจัย ได้ใช้ชื่อย่อ ดังต่อไปนี้  
 

พระสุตตันปิฎก 
ที.ม. (ไทย) = สุตตันตปิฎก  ฑีฆนิกาย มหาวรรค (ภาษาไทย) 
ที.ปา. (ไทย) = สุตตันตปิฎก  ฑีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
ส .ม. (ไทย) = สุตตันตปิฎก  สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค (ภาษาไทย) 
 
๒. กำรระบุเลขหมำยพระไตรปิฎก 
 ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ใช้ “พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พุทธศักราช ๒๕๓๙” เป็นหลักการอ้างอิงพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย จะระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า เช่น    
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๗๘/๑๒๗. หมายความว่า ระบุถึง สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค ฉบับภาษาไทย 
พระไตรปิฎกเล่มท่ี ๑๐ ข้อที่ ๑๗๘ หน้าที่ ๑๒๗ เป็นต้น 
 



บทท่ี ๑ 
บทน ำ 

 
๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การบริหารกิจการของคณะสงฆ์มีความส าคัญต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนา เป็น
การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันสงฆ์ และการด ารงอยู่ของคณะสงฆ์ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นสาวก
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจเผยแผ่สืบสานและถ่ายทอดพระ
ธรรมค าสอนของพระพุทธองค์ นอกจากนั้นการปฏิบัติและการด ารงชีวิตของพระสงฆ์ตามพระธรรม
วินัย  สามารถสร้างศรัทธาเลื่อมใสให้เกิดแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป ทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจ  
ให้พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักถึงหน้าที่ของตน ในฐานะพุทธบริษัทอีกด้วย เมื่อเกิดความเลื่อมใส
ศรัทธาในพระธรรมวินัย ของพระพุทธเจ้าแล้ว ก็มีวิธีแสดงออกหลายอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็น
ชาวพุทธมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล กุลบุตรชาวพุทธ จะต้องหาโอกาสบรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุใน
พระพุทธศาสนาเพ่ือเป็นการยังมลทินให้ออกไป๑ และศึกษาพระธรรมวินัย เพ่ือช่วยกันจรรโลง
พระพุทธศาสนา ภายหลังแต่พุทธปรินิพานล่วงมาแล้ว ๒๐๐ ปี หลังจากที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรง
อุปถัมภ์การสังคายนาครั้งที่ ๓ แล้วเสร็จในปี ๒๓๕๒ ก็ได้มีการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนามาเป็น
ล าดับมา 

การศึกษาคณะสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ด าเนินตามแนวไตรสิกขา โดยยึดถือพุทธพจน์ 
คือค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลัก มีความมุ่งหมายที่ส าคัญ เพ่ือให้ประพฤติปฏิบัติตนด ารงรักษา
และเผยแผ่พรหมจรรย์อันเป็นระบบการศึกษาของคณะสงฆ์๓ การศึกษาของคณะสงฆ์ในอดีตแยก
ออกเป็น ๒ ฝ่ายคือ  

๑) คันถธุระ ได้แก่ การศึกษาหลักธรรมทั้งที่เป็นค าสั่งและค าสอนคือ พระธรรมและ
วินัย 

๒) วิปัสสนำธุระ ได้แก่ การศึกษาการฝึกจิตของตนให้ปราศจากกิเลส 
จากการศึกษาใน ๒ ระดับข้างต้นมีการพัฒนาเรื่อยมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน 

การศึกษาของคณะสงฆ์ ภาค ๑ ได้จัดการศึกษาพัฒนาเรื่อยมาตามเกณฑ์การศึกษาคณะสงฆ์ ปัจจุบัน
มีทั้งจัดการเรียนการสอนในภาค ๑ และพระสงฆ์ในภาค ๑ ได้เดินทางไปศึกษาในสถาบันที่อ่ืนที่ให้
การศึกษาระดับสูงขึ้นไป 

การศึกษาของไทยในอดีตมีวัดเป็นศูนย์กลาง มีพระเป็นครูผู้สอนวิชาความรู้ที่เป็นเรื่อง
ปริยัติธรรม ภาษาบาลี ภาษาไทย รวมไปถึงศิลปวัฒนธรรมด้านอ่ืน ๆ ด้วย นอกจากนั้น วัดยังมี
                                                 

๑พระธรรมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม), ธรรมบทวิเครำะห์, (กรุงเทพมหานคร : ไทยรายวัน, ๒๕๓๐), 
หน้า ๖๓๓. 

๒สุชีพ ปุญญานุภาพ, ประวัติศำสตร์พระศำสนำ, พิมพ์ครั้งที่ ๑๐, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
รวมสาส์น, ๒๕๔๑), หน้า ๑๙๖. 
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(กรุงเทพมหานคร :  นวสารน์การพิมพ์, ๒๕๕๒), หน้า ๑๓๓. 
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บทบาททางสังคม เพราะสังคมไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานทางวัฒนธรรม จวบจนมีการปฏิรูป
การศึกษาอย่างสมัยใหม่ทางราชการได้แยกการศึกษาออกเป็น ๒ ระบบ คือ ระบบใหม่คือระบบ
โรงเรียนซึ่งรัฐให้กรสนับสนุน กับระบบเดิมคือระบบวัดซึ่งคณะสงฆ์เป็นผู้จัดการ การศึกษาของสงฆ์จึง
มีสงฆ์เป็นผู้จดการศึกษา โดยมีภารกิจอยู่ที่การสร้างประชากรที่มีคุณภาพให้กับประเทศหรือการ
เตรียมประชากรที่มีคุณภาพให้กับประเทศ 

การศึกษาพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยแต่โบราณมา นิยมศึกษาเป็นภาษาบาลี  
ที่เรียกว่า การศึกษาพระปริยัติธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้ยากส าหรับภิกษุสามเณรทั่วไป จึงปรากฏว่า  
ภิกษุสามเณรที่มีความรู้ในพระธรรมวินัยอย่างทั่วถึงมีจ านวนน้อย เป็นเหตุให้สังฆมณฑลขาดแคลน
พระภิกษุผู้มีความรู้ความสามารถที่จะช่วยกิจการพระศาสนาทั้งในด้านการศึกษา การปกครอง และ
การแนะน าสั่งสอนประชาชน ดังนั้น สมเด็จพระมหาสมณะเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส จึงได้ทรง
พระด าริวิธีการเล่าเรียนพระธรรมวินัยในภาษาไทยขึ้น ส าหรับสอนภิกษุสามเณรวัดบวรนิเวศวิหาร
เป็นครั้งแรก นับแต่ทรงรับหน้าที่ปกครองวัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อ พ .ศ.๒๔๓๕ เป็นต้นมา โดยทรง
ก าหนดหลักสูตรการสอนให้ภิกษุสามเณรได้เรียนรู้พระพุทธศาสนา ทั้งด้านหลักธรรม พุทธประวัติ   
และพระวินัย ตลอดถึงหัดแต่งแก้กระทู้ธรรม 

ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ 
เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า พระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง ได้มีลิขิตที่ กธ. ๔๙/๒๕๔๖ 
ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๖ แจ้งว่า ส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้จัดประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการคณะผู้บริหารการศึกษาระดับเลขานุการเจ้าคณะภาค เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด และ
เลขานุการเจ้าส านักเรียนส่วนกลาง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่ประชุมได้ปรารภเรื่องหลักสูตรธรรมศึกษา ที่
มีเนื้อหามากเกินความจ าเป็นส าหรับผู้เรียนธรรมศึกษา ซึ่งเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
และบางส่วนอยู่ในระดับประถมศึกษา ท าให้เวลาในการศึกษาไม่เพียงพอ ไม่สามารถเรียนให้จบตาม
หลักสูตรได้ และเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีเนื้อหาที่เหมาะสมแก่ผู้เรียน ส านักงานแม่
กองธรรมสนามหลวง ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการด าเนินงานจัดท าร่างหลักสูตรธรรม
ศึกษา ปรับปรุงหลักสูตร ให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งคณะกรรมการได้จัดท า
หลักสูตรเรียบร้อยแล้วและน าเสนอคณะผู้บริหารส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวงพิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้ว ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นควรน าเสนอมหาเถรสมาคมเพ่ือโปรดพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งเจ้า
คณะใหญ่ เจ้าคณะภาค เพ่ือทราบ และแจ้งเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดเพ่ือแจ้งวัดทุกวัดในเขตปกครอง
ได้รับทราบ  

การศึกษาของคณะสงฆ์ไทยจึงกลายเป็นสดมภ์หลักของการพัฒนาเพ่ือเป็นมรรควิธีใน
การน าสังคมชาวพุทธให้ไปสู่เป้าหมายที่ถูกต้อง เมื่อศึกษากันอย่างละเอียดจะพบว่าการศึกษาของ
คณะสงฆ์ไทยนับแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นมา ไม่ได้มีรูปแบบการจัดการศึกษาที่ชัดเจนนัก แต่
พระพุทธศาสนากลับตั้งมั่นได้อย่างมั่นคง เพราะพระพุทธศาสนาได้แทรกซึมเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในวิถีชีวิต
ของชาวบ้านอย่างแนบสนิท ต่อมาภายหลังเมื่อสังคมเริ่มขยายตัวไปพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงของ
ยุคสมัย ความเชื่อท่ีไม่อาจพิสูจน์ได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ จึงค่อยๆถูกบดบังด้วยโลกทัศน์แบบ
ประจักษ์นิยม ซึ่งโลกทัศน์แบบนี้ได้ท้าทายวิถีชีวิตและหลักคิดของบรรพบุรุษที่มีต่อความเชื่อใน



 ๓ 

เรื ่องบุญ-บาปหรือคุณธรรมทั่วไป ดังนั้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
(ปีพุทธศักราช ๒๔๑๑-๒๔๕๓) จึงได้มีการปฏิรูปการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย  เพ่ือรับกับความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ ซึ่งพระองค์ได้สนับสนุนให้ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโร
รส พระมหาเถระองค์ส าคัญในสมัยนั้น รจนาต าราทางด้านพระศาสนาขึ้นมาใหม่ ซึ่งบางต าราก็ทรง
อิทธิพลมาจนถึงปัจจุบัน เช่น นวโกวาท หรือแบบเรียนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันตั้งแต่บาลี พระไตรปิฎกและ
แบบเรียนนักเรียน๔ ในการปฏิรูปการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยในรูปแบบนี้ แม้จะเป็นที่ยอมรับได้ในหมู่
ผู้มีการศึกษาและชนชั้นกลาง แต่อีกด้านหนึ่งกลับเป็นการลดทอนพระพุทธศาสนาให้เหลือเพียงค าสอน
ในทาง โลกิยธรรมโดยเน้นหลักการหรือปริยัติเป็นส าคัญ และมุ่งแต่เพียงความส าเร็จทางโลกที่
ประจักษ์ได้เท่านั้น๕  ภารกิจทางการศึกษาที่ต้องท าคือ การสร้างประชากรที่มีคุณภาพให้กับประเทศ 
คณะสงฆ์ก็จ าเป็นที่จะต้องสร้างบุคคลากรทางการศึกษาขึ้นมาให้มีคุภาพด้วยการปฏิรูปการศึกษาใน
การจัดให้การศึกษาแก่ศาสนทายาทของคณะสงฆ์ สภาพการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยทั้งฝ่ายพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลีและนักธรรม มักจะประสบปัญหาในลักษณะที่คล้ายคลึงกันในหลายๆด้าน เช่น ปัญหา
ที่เกิดจากมาตรฐานการเรียนการสอน สถานที่เรียน ครูผู้สอน ตลอดจนงบประมาณ อาศัยภารกิจใน 
๔ ด้าน เป็นแนวทางการศึกษา คือ ๑) ในด้านสถานที่เรียน การเรียนการสอนภายในวัดได้อาศัย กุฎิ 
วิหาร ศาลาการเปรียญ เป็นหลักในการจัดการศึกษา ขาดความเป็นสปายะ และเทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยเหลือ สร้างส านักเรียนที่เป็นศูนย์กลางการศึกษา ๒) คุณภาพทางการศึกษา การศึกษาของคณะ
สงฆ์เป็นการศึกษาเฉพาะทาง เมื่อเรียนไม่ถึงที่สุดแล้ว หากด าเนินชีวิตแบพระไม่ได้มีการสละสมณะ
เพศออกไป การหางานล าบากเพราะไม่ตรงกับสายอาชีพ ปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการวัดผลให้ได้
มาตรฐานยิ่งขึ้น ๓) ความเสมอภาค ทางการศึกษาสงฆ์มีความเสมอกันทั่งประเทศเพราะใช้หลักสูตร
และต าราเล่มเดียวกัน หากไม่เสมอภาคกับการศึกษากับฆราวาส จะต้องสร้างความเท่าเทียมระหว่าง
การศึกษาของสงฆ์กับการศึกษาทางโลก ความเท่าเทียมนี้ไม่ใช่เรื่องความรู้หากแต่เป็นสถานภาพที่
ได้รับจากการศึกษา หรือการเทียบวุฒิทางการศึกษา ตลอดจนควรมีการบรรจุอัตราครูสอนบาลีหรือ
นักธรรมเข้าไว้ในการสอบบรรจุเข้ารับราชการของข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน เพ่ือให้การ
จัดการศึกษาดีและมีคุณค่ายิ่งขึ้น คณะสงฆ์จ าเป็นต้องจับมือกับภาครัฐเพ่ือสร้างฐานะของส านักเรียน
พระปริยัติธรรมให้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าโรงเรียนทั่วไปของฝ่ายรัฐ ๔) ประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิภาพ
สามารถน าไปใช้เฉพาะทางเท่านั้น  

ดังจะเห็นได้จาก การปฏิรูปการศึกษาสงฆ์เกิดขึ้นครั้งสุดท้ายโดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  มีจุดมุ่งหมายก็เพ่ือให้พระมีความรู้อันเป็นทางแห่งความปฏิบัติของตน
และสั่งสอนชาวบ้านให้ดีขึ้น หรือถ้าสึกออกมาก็เป็นผู้ประพฤติดี ไม่ก่อปัญหาต่อการปกครอง เพราะ
ได้รับการอบรมสั่งสอนธรรม ซึ่งจะใช้เป็นเครื่องบังคับจิตใจได้พอสมควร ปัญหาของการด าเนินการ
สอบที่ไม่เหมือนทางกับทางโลก และเรื่องของครูผู้สอนที่ไม่มีความมั่นคงในหน้าที่ เพราะต้องท าหน้าที่
อาจารย์และเป็นผู้ปกครองด้วย มีการโยกย้ายเกิดขาดสภาพการขาดแคลนครูและสถานที่เรียนหรือตัว
                                                 

๔พระธรรมปัญญาภรณ์ (สุชาติ ธมฺมรตโน) และ พระมหาทองดี  ปญฺ าวชิโร, กำรศึกษำพระปริยัติ
ธรรม แผนกบำลี, (กรุงเทพมหานคร : อาทรการพิมพ์, ๒๕๔๘), หน้า ๕๘-๖๐. 

๕พระไพศาล ว ิสาโล ,  พุทธศำสนำไทยในอนำคต แนวโน้มและทำงออกจำกวิกฤต,   
(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, ๒๕๔๖), หน้า ๒๑๒. 



 ๔ 

ผู้มีน้อยลง จึงควรด าเนินการให้ปัญหาเหล่านั้น มีการแก้ไขอย่างเร่นด่วนและชัดเจนตามตามนโยบาย
ของคณะสงฆ์ที่มีการส่งเสริมให้เรียนบาลี แต่ปัญหาอุปสรรคก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขเท่าท่ีควร 

ในด้านการศึกษาของพระสงฆ์สามเณรของจังหวัดนครนายก ในปัจจุบันมี ๔ ประเภท 
คือ ๑) การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  ๒) การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ๓) การศึกษา
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ๔) การศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ (ระดับอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ์ของคณะสงฆ์ ไทย เป็นสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย  และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เป็น
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติ รับผู้เรียนที่เป็นพระภิกษุสงฆ์และคฤหัสถ ์

จากการจัดการศึกษาของจังหวัดนครนายก ในประเด็นปัญหาดังกล่าวผู้วิจัย จึงใคร่ที่จะ
ศึกษา “การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก” ว่า
มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างไร    

ดังนั้น ผู้ท าการวิจัยจึงสนใจเป็นอย่างยิ่งที่จะศึกษาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้าน
การศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผน และพัฒนา
ระบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ในจังหวัดนครนายกให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ และเพ่ือต้องการทราบว่าพระสังฆาธิการมีวิธีการในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ให้ภิกษุสามเณรปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าประกาศของมหาเถระสมาคม ถูกต้อง
หรือมากน้อยอย่างไรและได้ปฏิบัติเอ้ือเฟ้ือต่อพระธรรมวินัย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และระเบียบ 
ข้อบังคับ กฎมหาเถรสมาคม มีการน าหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ในการปกครองที่ครองใจผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาอย่างไร และนโยบายการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการ
ในจังหวัดนครนายกเป็นอย่างไร ซึ่งอาจจะเป็นแนวทางที่คณะสงฆ์ในเขตปกครองภาคอ่ืน ๆ น าไป
ปฏิบัติเป็นแบบอย่างได้ และการท าวิจัยเรื่องนี้อาจเป็นผลดีต่อวงการคณะสงฆ์ไทยที่จะได้แนวคิดหรือ
วิธีการที่จะปฏิรูปการคณะสงฆ์ที่ดีได้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพองค์กรของคณะสงฆ์ให้มีความเรียบร้อยดี
งามตามพระธรรมวินัย สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาตลอดไป 

 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

๑.๒.๑  เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาทั่วไปในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษา
ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก 

๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีที่เหมาะสมกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ด้านการ ศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก 

๑.๒.๓ เพ่ือน าเสนอแนวทางการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระ
สังฆาธิการในจังหวัดนครนายก 

 
๑.๓ ปัญหำที่ต้องกำรทรำบ 

๑.๓.๑  สภาพปัญหาทั่วไปในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระ
สังฆาธิการในจังหวัดนครนายก เป็นอย่างไร 



 ๕ 

๑.๓.๒ แนวคิด ทฤษฎีที่เหมาะสมกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษา
ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก เป็นอย่างไร 

๑.๓.๓ แนวทางการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการใน
จังหวัดนครนายก ควรเป็นอย่างไรให้สอดคล้องกับพระธรรมวินัยและยุคโลกาภิวัตน์ 
 
๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย     

การวิจัยเรื่อง “การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการใน
จังหวัดนครนายก”  ผู้วิจัย ได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการบริหารกิจการ

คณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก ตามหลักอิทธิบาท ๔ และตาม
หลักการจัดการตามแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ จ านวน ๕ ด้านประกอบด้วย การวางแผน การจัด
องค์การ การบังคับบัญชา การประสานงาน และการควบคุม๖ 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
 ๑) เชิงคุณภำพ (Qualitative Research) ศึกษาเอกสาร พระไตรปิฎก หนังสือ 

งานวิจัย และแผนพัฒนาต่างๆ ของภาครัฐ เพ่ือก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยส าหรับการสัมภาษณ์   
เชิงลึก (In-Depth Interview) แบบมีโครงสร้าง ส าหรับสัมภาษณ์และประชุมกลุ่มย่อย พระภิกษุและ
ประชาชนผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีส่วนร่วมในทางการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระ
สังฆาธิการในจังหวัดนครนายก 

 ๒) เชิงปริมำณ (Quantitative Research) ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย         
ตัวแปรต้น (Independent Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables) ดังนี้ 

 ตัวแปรต้น ( Independent Variables) คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ ต าแหน่ง อายุ พรรษา การศึกษาสามัญ การศึกษานักธรรม และการศึกษา
เปรียญธรรม 

 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศา
สนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก ใน ๕ ด้าน  ได้แก่ ๑. ด้านการวางแผน ๒. ด้านการ
จัดองคก์าร ๓. ด้านการประสานงาน ๔. ด้านการประสานงาน และ ๕. ด้านการควบคุม 

๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนประชำกร 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของ     

พระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก มีดังนี้ 
๑) เชิงคุณภำพ (Qualitative Research) 

๑.๑ การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือศึกษาถึงการพัฒนา 
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก ประกอบด้วย พระภิกษุ 

                                                 
๖ศิริวรรณ เสรีรัตน์,  ทฤษฎีองค์กำร : ฉบับมำตรฐำน, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, ๒๕๕๓),    

หน้า ๔๗. 



 ๖ 

ข้าราชการที่เก่ียวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ จ านวน 
๒๕ รูป/คน 

๑.๒ การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ได้แก่ พระภิกษุและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๐ รูป/คน เพ่ือแสวงหาความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในบางประการ และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายกที่
ผู้วิจัย   สร้างข้ึน เพ่ือให้ได้รูปแบบการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัด
นครนายกที่มีความสมบูรณ์ 

๒) เชิงปริมำณ (Quantitative Research) 
การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility) ของการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของ

พระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก โดยใช้แบบสอบถามกับพระภิกษุ จ านวน ๒๙๐ รูป เพ่ือให้ได้
ข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับส ารวจสภาพความพร้อม เพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการพัฒนาการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก เพ่ือให้วัดเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน 

๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
พ้ืนที่ใช้ในการศึกษาผู้วิจัยได้ก าหนดเขตพ้ืนที่  คือ เขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัด

นครนายก ๔ แห่ง 
๑.๔.๕ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
ศึกษารวบรวมข้อมูลในการด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘- มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม ๑๓ เดือน 
   

๑.๕ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้เพื่อการวิจัย ดังนี้ 
กำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ หมายถึง การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษา 
พระสังฆำธิกำรจังหวัดนครนำยก หมายถึง ต าแหน่งของพระภิกษุผู้ปกครองคณะสงฆ์ 

ตั้งแต่ผู้ช่วยเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส เจ้าอาวาส รองเจ้าคณะต าบล เจ้าคณะต าบล รองเจ้าคณะ
อ าเภอ เจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะจังหวัด และเจ้าคณะจังหวัด ในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
นครนายก 

กำรศำสนศึกษำ หมายถึง การศึกษาของคณะสงฆ์ แผนกบาลี เป็นการเฉพาะ 
กำรบริหำรกิจกำรคณะสงฆ์ ด้ำนกำรศำสนศึกษำทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ 
๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องท าการ

คาดการณ์ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ และก าหนดขึ้นเป็นแบบแผนปฏิบัติ
งาน หรือวิถีทางที่จะปฏิบัติเอาไว้เพ่ือเป็นแนวทางการของการท างานในอนาคต 

๒. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึงหน้าที่ที่ผู้บริหารจ าต้องจัดให้มีโครงของงาน
ต่างๆ และอ านาจหน้าที่ ทั้งนี้เพ่ือให้เครื่องจักร สิ่งของ และตัวคน ยู่ในส่วนประกอบที่เหมาะสมใน
อันดับที่จะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลส าเร็จได้ 



 ๗ 

๓. การบังคับบัญชา (Commanding) หมายถึง หน้าที่ในการสั่งการงานต่างๆ ต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะกระท าให้ส าเร็จด้วยดี โดยที่ผู้บริหารจะต้องกระท าตนเป็นตัวอย่างที่ดีจะต้อง
เข้าใจคนงานของตน จะต้องเข้าใจถึงข้อตกลงในการท างานของคนงานและองค์การที่มีอยู่รวมถึง
จะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดทั้งขึ้นและล่อง นอกจากนี้ยังต้องท าการ
ประเมินโครงสร้างขององค์การและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของตนเป็นประจ าอีกด้วย หากโครงการสร้าง
ขององค์การที่เป็นอยู่ไม่เหมาะสมก็จ าเป็นต้องปรับปรุงเช่นเดียวกัน ถ้าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาคนใด
หย่อนประสิทธิภาพ การไล่ออกเพ่ือปรับปรุงก าลังคนที่มีอยู่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นก็เป็นสิ่งจ าเป็นต้องท า 

๔. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ภาระหน้าที่จะต้องเชื่อมโยงงานของทุก
คนให้เข้ากันได้ และก ากับให้ไปสู้จุดมุงหมายเดียวกัน 

๕. การควบคุม (Controlling) หมายถึงภาระหน้าที่ในการที่จะต้องก ากับให้สามารถ
ประกันได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ที่ท าไปนั้นมาสารถเข้ากันได้กับแผนที่ได้วางไว้แล้ว 

 

๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
๑.๖.๑ ได้ทราบสภาพทั่วไปในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระ

สังฆาธิการในจังหวัดนครนายก 
๑.๖.๒ ได้ทราบถึงการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศา

สนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก  
๑.๖.๓ ได้ท าให้ทราบถึงแนวทางการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของ

พระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายกที่มีความสอดคล้องกับพระธรรมวินัยและยุคโลกาภิวัตน์  
๑.๖.๔ องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยในครั้งนี้จักได้น าไปเสนอพระสังฆาธิการในเขต

ปกครองคณะสงฆ์เพ่ือเป็นองค์รวมรวมไปใช้ในด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัด
นครนายกต่อไป 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี ๒  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยเรื่อง “การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการใน

จังหวัดนครนายก” ผู้วิจัยได้ค้นคว้าเอกสารและแนวการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษา
ของพระสังฆาธิการ โดยมีการศึกษาค้นคว้าตามล าดับดังต่อไปนี้  

 
๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
๒.๓ แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับส านักศาสนศึกษาในจังหวัดนครนายก 
๒.๔ ข้อมูลส านักศาสนศึกษาในจังหวัดนครนายก 
๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
๒.๑.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
๑) ความหมายของการบริหารจัดการ 
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความหมายของการบริหารจัดการ

ของนักวิชาการหลายท่าน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
การบริหาร หมายถึง การท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยผู้อ่ืน เมื่อว่าตามค านิยามนี้ การ

บริหารในพระพุทธศาสนาเริ่มมีขึ้นเป็นรูปธรรม สองเดือนนับจากวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่น  คือ วัน
อาสาฬหบูชา เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกแก่พระปัญจวัคคีย์ ซึ่งท าให้เกิด
พระสังฆรัตนะขึ้น เมื่อมีพระสังฆรัตนะเป็นสมาชิกใหม่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาอย่างนี้ พระพุทธเจ้า
ก็ต้องบริหารคณะสงฆ์๑ การปกครอง การดูแลรักษาหมู่คณะ และการด าเนินงานหรือการจัดการ
กิจกรรมต่างๆ ของหมู่คณะหรือองค์การต่างๆ ได้ส าเร็จลุล่วงตามนโยบาย และวัตถุประสงค์ของ
องค์การนั้นๆ ด้วยดีมีประสิทธิภาพ๒ การบริหารจัดการี่เป็นคู่มือในการบริหารจัดการภายใต้ความ
ซับซ้อนของระบบข้อมูลข่าวสาร ได้ชี้ประเด็นส าคัญในการบริหารจัดการให้ประสบความส าเร็จไว้ ๗ 
ด้าน ได้แก่ (๑) การใช้เทคนิควิธีที่มีขอบเขตครอบคลุมวัตถุประสงค์ มีกลยุทธ์และมีคุณภาพ (๒) การ
บริหารจัดการในลักษณะเป็นกระบวนการแก้ปัญหา (๓) การมีคณะผู้บริหารที่มีศักยภาพในการ
ตัดสินใจสูง (๔) การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของผู้บริหารทุกคน (๕) การน าผลจากการ
ตัดสินใจมาใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว (๖) การมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่เหมาะสม 

                                                           
๑พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๓. 
๒พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), การบริหารวัด, (นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, ๒๕๔๘), 

หน้า ๒๖. 



๙ 
 

และ (๗) การบริหารจัดการให้ความเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์๓ ศักยภาพทางการบริหารจัดการ
ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ด้าน ได้แก่ 

๑) ศักยภาพของระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ และศักยภาพในการบริหารจัดการ
ของผู้บริหาร โดยที่ศักยภาพของระบบสนับสนุนการบริหารจัดการประเมินได้จากความเข้มแข็งของ  
๘ องค์ประกอบทางการบริหาร ซึ่งได้แก่ (๑) การวางแผน (๒) การฝึกอบรม (๓) การบริหารงานบุคคล 
(๔) การนิเทศงาน (๕) ความพร้อมของชุมชน (๖) การบริหารวัสดุครุภัณฑ์ (๗) การบริหารระบบ
สารสนเทศ (๘) การเตรียมความพร้อมของชุมชน 

๒) ศักยภาพของผู้บริหาร ประเมินได้จากความสามารถของผู้บริหารใน ๖ ด้าน ซึ่งได้แก่ 
(๑) ความสามารถในการจัดหาและระดมทรัพยากรเข้าสู่การบริหารจัดการ (๒) ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกให้อยู่ในกรอบ (๓) ความสามารถในการจัดสรร และแบ่งปันทรัพยากร 
(๔) ความสามารถในการบริหารจัดการขวัญและก าลังใจ (๕) ความสามารถในการบริหารจัดการที่
ตอบสนองความต้องการของประชาชน และ (๖) ความสามารถในการบริหารจัดการพัฒนาที่เบ็ดเสร็จ
ครบวงจร๔ การ เสริมพลั ง /อ านาจในการตัดสิน ใจ (Empowerment) การรื้ อปรับระบบ 
(Reengineering) การบริหารงานเชิงคุณภาพเบ็ดเสร็จ/โดยรวม (Total Quality Management) 
และการปรับลดขนาดองค์การ (Downsizing) โดยผู้บริหารจะต้องท าหน้าที่การจัดองค์การ 
(Organizing) การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) การวางแผน (Planning) และการควบคุม 
(Controlling)๕ 

กระบวนการอย่างหนึ่งที่มีคนตั้งแต่สองคนขึ้นไป ร่วมกระท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งให้
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด การบริหารเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในส่วนต่างๆ ของระบบสังคม เช่น มีการ
บริหารในกิจกรรมการเกษตร การสาธารณสุข การศึกษา การทหาร การพาณิชย์ การยุติภาพ การ
อุตสาหกรรม ฯลฯนอกจากนี้การบริหารก็เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งด้วย ซึ่งหมายความว่ามีขั้นตอน
ต่างๆ ในการบริหารเรียกว่า “กระบวนการบริหาร” อันที่จริงกระบวนการบริหารเป็นแนวความคิดที่
ได้มีการพัฒนาตั้งแต่อดีตซึ่งรู้จักกันในอักษรย่อว่า “POSDCORB” อักษรย่อดังกล่าวสามารถขยาย
ความได้ ดังนี้ (๑) การวางแผน (Planning) (๒) การจัดการองค์การ (Organizing) (๓) การจัดการ
บุคคล (Staffing) (๔) การอ านวยการ (Directing) (๕) การประสานงาน (Coordinating) (๖) การ
รายงานผล (Reporting) และ (๗) การงบประมาณ (Budgeting) ในปัจจุบันเนื่องจากมีการพัฒนา
ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์กระบวนการบริหาร จึงได้เปลี่ยนจาก “POSDCORB” มาเป็น “POLE” 
ซึ่งก็คือ (๑) การวางแผน (Planning) (๒) การจัดการองค์การ (Organizing) (๓) การเป็นผู้น า 
(Leading) และ (๔) การประเมินผล (Evaluating) และยังมีความหมายของการบริหารและ
กระบวนการของการบริหาร การบริหารเป็นค ากลางๆ ซึ่งอาจใช้กับการบริหารทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน การบริหารภาครัฐนิยมเรียกว่า “การบริหารัฐกิจ” ส่วนการบริหารภาคเอกชน เรียกว่า 

                                                           
๓ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ, วิทยาการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ธรรมศาสตร์, ๒๕๔๐), 

หน้า ๒๔. 
๔พีรสิทธ์ิค านวนศิลป์, และศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ, การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์การ

บริหารส่วนต าบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, (ขอนแก่น : โรงพิมพ์พระธรรมขันต์, ๒๕๔๖),หน้า ๖๑. 
๕จุฑา เทียนไทย, การจัดการมุมมองนักบริหาร, (กรุงเทพมหานคร ; แมคกรอฮิล, ๒๕๔๘), หน้า ๔. 



๑๐ 
 

“การบริหารธุรกิจ” ดังนั้น การบริหารรัฐกิจก็คือ การบริหารภาครัฐ ซึ่งหมายถึง การบริหารซึ่งมีสาระ
ดังนี้ 

(๑) ครอบคลุมถึงกิจกรรมของฝ่ายบริหารในภาครัฐ 
(๒) หมายรวมถึงการก าหนดนโยบาย และการน านโยบายไปปฏิบัติของหน่วยงาน

ภาครัฐ 
(๓) ครอบคลุมถึงปัญหาเกี่ยวกับการพฤติกรรมของคน และความร่วมมือของคนใน

กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของภาครัฐ ซึ่งการบริหารรัฐกิจ หมายถึง กิจกรรม 
นอกจากนี้การบริหารรัฐกิจในทางการศึกษายังมีอีกค าหนึ่งที่พบเห็นกันเสมอ คือ ค าว่า 

“รัฐประศาสนศาสตร์” ซึ่งมีความหมายถึง วิชาที่เกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์จึงมี
ความหมายถึงลักษณะวิชา (Discipline) นิยมเขียนว่า “Public Administration”๖การเสริมสร้าง
สังคมไทยไปสู่สังคมที่ปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตลอดจนเป็น
สังคมที่วัฒนธรรมและวิถีชีวิตสิทธิมนุษยชน และสุจริตชนแล้วนั้น สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ 
กระบวนการในการไปถึงเป้าหมายซึ่งต้องอาศัยการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก
และความส านึกในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา และการยกระดับสังคมไทยของประชาชนและ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องมีการทุ่มเททั้ งแรงกายและแรงใจอย่างจริงจังและต่อเนื่อง แม้จะมี
ข้อจ ากัดในด้านต่างๆ เช่น งบประมาณ บุคลากร แต่หากว่าเราได้มองข้ามหรือก้าวผ่าน และมีความ
เชื่อว่าสิ่งดีงามที่ไดกระท าต่อสังคมไทยนั้นจะน ามาซึ่งการร่วมแรงร่วมใจของทุกๆ คน ในสังคมไทยก็
จะเป็นแรงบันดาลใจ และกระบวนทัศน์ที่ปราศจากสิ่งใดมาฉุดรั้งในอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สิ่งดี
งามในสังคม๗ กระบวนการที่ผู้จัดการใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่างๆ ด าเนินกิจกรรมตามขั้นตอน โดย
อาศัยความร่วมแรง ร่วมใจของสมาชิกในองค์การโดยตระหนักถึงความสามารถ ความถนัดและความ
มุ่งหวัง ด้านความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การควบคู่ไปด้วย องค์การจะ
สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ก าหนด๘ การด าเนินงานตามล าดับชั้นประกอบด้วยการวางแผน การจัด
องค์การ การอ านวยการ และการควบคุม เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์โดยอาศัยคนและทรัพยากร
อ่ืน๙ ภาระหน้าที่ของบุคคลใดๆ ที่ปฏิบัติตนเป็นผู้บริหารที่จะต้องเข้ามาท าหน้าที่จัดระเบียบ และ
ด ารงไว้ซึ่งสภาพภายใน (ทั้งที่เป็นคน วัสดุ เงินทุนฯลฯ) ของกลุ่มหรือหน่วยงาน เพ่ือให้กลุ่มดังกล่าว
สามารถท างานจนบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ๑๐ 

                                                           
๖อุทัย เลาหวิเชียร, รัฐประศาสนศาสตร์ : ลักษณะวิชาและมิติต่างๆ , (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์เสมาธรรม, ม.ป.ท), หน้า ๑๔. 
๗สุทิน นพเกตุ, สิทธิมนุษยชนศึกษา ยุทธศาสตร์สู่การสร้างนวัตกรรม วิถีชีวิตสิทธิมนุษยชนและ

สุจริตชน, (กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ๒๕๔๙), หน้า ๕๑. 
๘อานุภาพ อิทธิบันลือ, ปั้นดาวให้เป็นดาวรุ่ง, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๑), หน้า ๗. 
๙ธนจรส พูนสิทธิ์, การจัดการองค์การและการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๑), 

หน้า ๒๐. 
๑๐ประยุทธ์  เ จริญสวัสดิ์ ,  การบริหารงานบุคคล ,  (กรุ ง เทพมหานคร  : กรมพลศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๐), หน้า ๓. 



๑๑ 
 

การบริหารเป็นเรื่องของการน าเอากฎหมายและนโยบายต่างๆ ไปปฏิบัติให้เกิดผล ซึ่ง
เป็นหน้าที่ของข้าราชการที่จะท างานด้วยความเต็มใจ ด้วยความเที่ยงธรรมและอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้๑๑ศาสตร์ที่ต้องใช้ศิลป์และเทคนิคอย่างสูงเพ่ือการวินิจฉัยตัดสินใจใน
กระบวนการวางแผน และการควบคุมการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพต่องานนั้น๑๒ การจัดการหรือ
การควบคุมกิจการต่างๆ ของรัฐ เช่น การบริหารการเงินของมูลนิธิ การบริหารกิจการภาษี การ
บริหารกิจการแพทย์ การบริหารที่ดินรกร้างว่างเปล่า การบริหารการก่อสร้าง การบริหารกิจการ
อุตสาหกรรม และอ่ืนๆ ที่เป็นงานที่เรียกกันในปัจจุบันว่า รัฐประศาสนศาสตร์๑๓ การก าหนดแนวทาง
หรือนโยบาย การสั่งการ การอ านวยการ การสนับสนุน และการตรวจสอบ ให้ผู้ปฏิบัติสามารถ
ด าเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ๑๔ กระบวนการทางสังคมซึ่งพิจารณาได้เป็น ๓ ทาง๑๕ คือ 

๑) ทางโครงสร้าง เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา
ตามล าดับขั้นตอนของสายบังคับบัญชา 

๒) ทางหน้าที่ เป็นขั้นตอนของหน่วยงานที่ระบุหน้าที่ บทบาท ความรับผิดชอบ และ
เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

๓) ทางการปฏิบัติ เป็นกระบวนการบริหารด าเนินการในสถานการณ์ที่บุคคลต่อบุคคล
ก าลังมีปฏิสัมพันธ์หรือร่วมท าปฏิกิริยาเก่ียวข้องซึ่งกันและกัน 

การปกครอง รักษาดูแล และการด าเนินอาศัยปัจจัยต่างๆ อันได้แก่ คน เงิน วัตถุสิ่งของ
ที่เป็นอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ส่วนผู้บริหาร คือ การที่ท าให้คนตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป มาร่วมกันท างาน
และให้งานส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และเนื่องจากผู้บริหารเป็นที่เพ่งมอง เป็น
แบบอย่างของผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนบุคคลทั่วไป๑๖การบริหารหรือการจัดการ คือ กระบวนการ
อย่างหนึ่งภายในองค์การ ซึ่งมีล าดับการท างานเป็นขั้นตอนมีกลุ่มบุคคลเป็นกลไกส าคัญในการ
บริหารงาน มีเงินทุน เครื่องจักร และวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ เป็นองค์ประกอบด้วย๑๗ กิจกรรมต่างๆ ที่

                                                           
๑๑พิทยา บวรวัฒนา, การบริหารเชิงบูรณาการ (นนทบุรี : ส านักงานข้าราชการพลเรือน, ๒๕๔๖), 

หน้า ๒. 
๑๒ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, การบริหารโรงเรียนประถมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, ๒๕๓๗), หน้า ๙. 
๑๓วิบูลย์โตวณะบุตร, หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร ; มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, ๒๕๔๒), หน้า ๑. 
๑๔มัลลิกา ต้นสอน, การจัดการยุคใหม่, (กรุงเทพมหานคร :เอ็กซเปอร์เน็ท จ ากัด, ๒๕๔๔), หน้า 

๑๐. 
๑๕วัชรี บูรณสิงห์, การบริหารหลักสูตร, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 

๒๕๔๓), หน้า ๙. 
๑๖ฉลอง มาปรีดา, คุณธรรมส าหรับผู้บริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์, ๒๕๓๗), 

หน้า ๗-๘. 
๑๗ธีรวุฒิ บุญยโสภณ และวีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : 

อักษรปริทรรศน์, ๒๕๓๔), หน้า ๑๒. 



๑๒ 
 

บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมาท างานร่วมมือกันด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายๆ อย่างรวมกัน โดยประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ๑๘ ดังนี้ 

(๑) บุคคลตั้งแต่ ๒ คนข้ึนไป 
(๒) ต้องมีการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน 
(๓) ต้องมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการกระท าร่วมกันเด่นชัด 
(๔) วัตถุประสงค์นั้นๆ ต้องตรงกันในหมู่บุคคลผู้ร่วมกระท าการ 
การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพ่ือตอบสนองความต้องการของ

บุคคล องค์การ หรือประเทศ หรือการจัดการเพื่อผลก าไรของทุกคนในองค์การ๑๙ 
การบริหารจัดการ (Management Administration) เป็นการบริหารพัฒนา 

(Development Administration) แม้กระทั่งการบริหารการบริการ (Service Administration) แต่
ละค ามีความหมายคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกัน ที่เห็นได้อย่างชัดเจนมีอย่างน้อย ๓ ส่วน คือ 

๑) ล้วนเป็นแนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐที่หน่วยงานของรัฐ และ/หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐน ามาใช้ในการปฏิบัติราชการ เพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการ 

๒) มีกระบวนการบริหารงานที่ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน คือ การคิด (Thinking) หรือ
การวางแผน (Planning) การด าเนินงาน (Action) และการประเมินผล (Evaluating) 

๓) มีจุดหมายปลายทาง คือ การพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ท าให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงเพ่ิมขึ้น ส าหรับส่วนที่แตกต่างกัน คือ 
แต่ละค ามีจุดเน้นต่างกัน กล่าวคือ การบริหารจัดการเน้นเรื่องการน าแนวคิดการจัดการของ
ภาคเอกชนเข้ามาในการบริหารราชการ เช่น การมุ่งหวังผลก าไร การแข่งขัน ความรวดเร็ว การตลาด 
การประชาสัมพันธ์ การจูงใจด้วยค่าตอบแทน การลดขั้นตอน และการลดพิธีการ เป็นต้น ในขณะที่
การบริหารการพัฒนาให้ความส าคัญเรื่องการบริหาร รวมทั้งการพัฒนานโยบาย แผนงาน โครงการ 
(Policy, Plan, Program, Project) หรือกิจกรรมของหน่วยงานของรัฐ ส่วนการบริหารการบริการ
เน้นเรื่องการอ านวยความสะดวก และการให้บริการแก่ประชาชน กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป
ร่วมมือกันด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างร่วมกัน๒๐ เป็น
ศิลปะในการท างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับบุคคลอ่ืน๒๑ โดยเป็นการขับเคลื่อนงานภายในองค์กรให้
เกิดไปข้างหน้า โดยอาศัยผู้อ่ืนด้วยการเป็นผุ้น าการแนะแนว และการกระตุ้นความเพียรของผู้อ่ืนเพ่ือ
สู่เป้าหมายขององค์กร และยังรวมไปถึงการให้ก าลังใจการสื่อสาร การวางแผน และการจัดการ๒๒ 

                                                           
๑๘บรรจบ เนียมมณี, หลักการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ, ๒๕๒๓), หน้า ๒๖๑. 
๑๙บุญทัน ดอกไธสง, การจัดองค์การ, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์

วิทยาลัย, ๒๕๓๗), หน้า ๑. 
๒๐Simon A Herbert, Public Administration, (New York :Alfrcod A Kuopf, 1966), p. 3. 
 ๒๑Campbell f Roald, Introduction to Educational Administration, (Boston 

:Allyn and Bacon, 1997), p. 6. 
 ๒๒Don Hellriegel. Management Survival. Kit, 2nded, (California : Science Research 

Associates Inc, 1995), p. 3. 



๑๓ 
 

สรุปได้ว่า การบริหาร หมายถึง การที่คนตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ร่วมกันตั้งวัตถุประสงค์และ
มาร่วมกันท ากิจกรรมขององค์การหรือหน่วยงาน ด้วยความสามารถ ด้วยศาสตร์ ด้วยศิลป์ ด้วยกล
ยุทธ์ และด้วยการบริหารงานที่ดี โดยน าเอาทรัพยากรมาพัฒนาและใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเป็นที่พอใจของคนทุก
ฝ่าย จากแนวคิดของนักวิชาการสามารถสรุปเป็นตารางแสดงความหมายของการบริหาร ได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๑ ความหมายของการบริหาร 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร 
ธมฺมจิตฺโต) (๒๕๔๙, หน้า ๓) 

การท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยผู้อ่ืน การบริหารในพระพุทธศาสนา
เริ่มมีข้ึนเป็นรูปธรรมสองเดือนนับจากวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่น
คือ วันอาสาฬหบูชา เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาเป็น
ครั้งแรกแก่พระปัญจวัคคีย์ ซึ่งท าให้เกิดพระสังฆรัตนะขึ้น เมื่อมี
พระสังฆรัตนะเป็นสมาชิกใหม่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาอย่างนี้
พระพุทธเจ้าก็ต้องบริหารคณะสงฆ์ 

พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย 
ชยฺมงคโล) (๒๕๔๘, หน้า ๒๖) 

การปกครอง การดูแล และการด าเนินงานหรือการจัดการ
กิจกรรมของหมูคณะ ได้ส า เ ร็ จลุ ล่ ว งตามนโยบายและ
วัตถุประสงค์ขององค์การนั้นๆ ด้วยดีมีประสิทธิภาพ 

อุทัย เลาหวิเชียร (ม.ป.ท., หน้า 
๑๔) 

การบริหาร คือ กระบวนการอย่างหนึ่งที่มีคนตั้งแต่สองคนขึ้นไป 
ร่วมกระท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

สุทิน นพเกตุ (๒๕๔๙, หน้า ๕๑) กระบวนการในการไปถึงเป้าหมายซึ่งต้องอาศัยการเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและความส านึกในการเมามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาและการยกระดับสังคมไทยของประชาชน 

อานุภาพ อิทธิบันลือ (๒๕๓๑, 
หน้า ๗) 

กระบวนการที่ผู้จัดการใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่างๆ ด าเนินกิจกรรม
ตามขั้นตอน โดยอาศัยความร่วมแรง ร่วมใจ ของสมาชิกใน
องค์การ 

ธนจรส พูนสิทธิ์ (๒๕๔๑, หนา้ 
๒๐) 

การด าเนินงานตามล าดับขั้นตอนประกอบด้วยการวางแผน การ
จัดองค์การ การอ านวยการ และการควบคุม เพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์โดยอาศัยคนและทรัพยากรอื่น 

ประยุทธ์ เจริญสวัสดิ์ (๒๕๔๐, 
หน้า ๓) 

ภาระหน้าที่ของบุคคลใดๆ ที่ปฏิบัติตนเป็นผู้บริหารที่จะต้องเข้า
มาท าหน้าที่จัดระเบียบและด ารงไว้ซึ่งสภาพภายใน (ทั้งที่เป็นคน 
วัสดุ เงินทุน) ของกลุ่มหรือหน่วยงาน เพ่ือให้กลุ่มดังกล่าว
สามารถท างานจนบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ (๒๕๓๗, 
หน้า ๙) 

ศาสตร์ที่ต้องใช้ศิลป์และเทคนิคอย่างสูง เพ่ือการวินิจฉัยตัดสินใจ
ในกระบวนการวางแผน และการควบคุมการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพต่องานนั้น 



๑๔ 
 

พิทยา บวรวัฒนา (๒๕๔๖, หน้า 
๒) 

การบริหารเป็นเรื่องของการน าเอากฎหมายและนโยบายต่างๆ 
ไปปฏิบัติให้เกิดผล ซึ่งเป็นหน้าที่ของข้าราชการที่จะท างานด้วย
ความเต็มใจ ด้วยความเที่ยงธรรม และอย่างมีประสิทธิภาพตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

มัลลิกา ต้นสอน (๒๕๔๔, หนา้ 
๑๐) 

การก าหนดแนวทางหรือนโยบาย การสั่งการ การอ านวยการ 
การสนับสนุน และการตรวจสอบ 
 

บุญทัน ดอกไธสง (๒๕๓๗, หน้า 
๑) 

การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของบุคคลองค์การ 

Simon A Herbert (1996, p. 3) กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไปร่วมมือกันด าเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

Campbell F Roald (1997, p. 
6) 

ศิลปะในการท างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อ่ืน คือ ศิลปะใน
การท าให้สิ่งต่างๆ ได้รับการกระท าจนเป็นผลส าเร็จ กล่าวคือ 
ผู้บริหารไม่ใช่เป็นผู้ปฏิบัติ แต่เป็นผู้ใช้ศิลปะท าให้ผู้ปฏิบัติท างาน
จนส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ผู้บริหารตัดสินใจเลือกแล้ว 

Don hellriegel (1982, p. 6) ศิลปะในการท างานให้บรรลุ เป้ าหมายร่วมกับผู้ อ่ืน  คือ 
กระบวนการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

Chapman (1995, p. 3) การขับเคลื่อนงานภายในองค์กรให้เดินไปข้างหน้าโดยอาศัยผู้อ่ืน
ด้วยการเป็นผู้น าการแนะแนว และการกระตุ้นความเพียรของ
ผู้อื่นเพ่ือสู่เป้าหมายขององค์กร 

 
๒.๑.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
ส าหรับการบริหารจัดการนั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงความหมายของการบริหารจัดการตาม

แนวคิดของนักวิชาการ ดังนี้ 
ค าว่า การจัดการหรือที่บางคนเรียกว่า การบริหาร ซึ่งได้แยกประเด็นส าคัญโดยสรุปได้ 

๓ ประเด็น ดังนี้ 
ประเด็นที่หนึ่ง ได้กล่าวว่า การบริหารจัดการเป็นศิลปะของการใช้บุคคลอ่ืนท างานให้

องค์การ จากความหมายนี้ เมื่อพิจารณาแล้วเป็นการมองว่าสมาชิกในองค์การเป็น เช่น วัตถุสิ่งของที่
จะต้องปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามที่ก าหนด แต่ในความเป็นจริงสมาชิกในองค์การเป็นมนุษย์ที่มีความ
ต้องการ มีความมุ่งหวังในความเจริญก้าวหน้า ในการปฏิบัติงานจ าเป็นที่องค์การควรตอบสนองต่อสิ่ง
เหล่านั้น ทั้งนี้เพ่ือองค์การประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด จึงเห็นควรปรับปรุงค าว่า การ
จัดการใหม่ว่า การจัดการเป็นศิลปะของการใช้บุคคลอ่ืนท างานให้แก่องค์กร โดยการตอบสนองความ
ต้องการ และจัดโอกาสให้เขาเหล่านั้นเจริญก้าวหน้าในการท างาน 

ประเด็นที่สอง ได้กล่าวว่า การจัดการเป็นกระบวนการ ที่กล่าวว่าการจัดการเป็น
กระบวนการนี้ มีความสัมพันธ์กับการก าหนดจุดมุ่งหมายขององค์การ และแปรเปลี่ยนจุดมุ่งหมายนั้น



๑๕ 
 

สู่การปฏิบัติจริง ซึ่งความหมายนี้ผู้จัดการจะท าให้การด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ขององค์การไปสู่
เป้ าหมายที่ ก าหนด โดยผ่านกระบวนการที่ เป็นระบบ (Systematic) มีการประสานงาน 
(Coordinated) และความร่วมมือร่วมใจจากทรัพยากรมนุษย์ขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ ที่จะท า
ให้องค์การประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย จะมีชื่อต่างๆ กันล้วนแต่มีความหมายแตกต่างกันไป 
เช่น Henri Fayol ได้แสดงทัศนะว่า การจัดการเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน ได้แก่ 
การวางแผนงาน การจัดองค์การ การบริหารบุคคล การอ านวยการ และการควบคุม 

สรุปได้ว่า แนวคิดของการบริหารจัดการ หมายถึง กรบวนการในการด าเนินงานให้มี
ระบบ ระเบียบ ขั้นตอน และวิธีการ เพ่ือให้การด าเนินงานนั้นๆ เป็นไปอย่างถูกต้องหลักเกณฑ์ที่
องค์กรทั้งไว้ ซึ่งการบริหารจัดการที่ดีนั้นมักจะเกิดจากประสบการณ์ทั้งของบุคลากร และผู้บริหาร
จัดการเองที่จะต้องเอ้ืออ านวยต่อกัน โดยส่วนใหญ่จะมีการบริหารจัดการและมีสายการบังคับบัญชา
เหตุผลเพราะจะท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น 

 
๑. แนวคิดการบริหารแบบดั้งเดิม 

 
ตารางท่ี ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พรเพ็ญ อยู่บ ารุง (๒๕๕๑, หน้า ๓๕ การจัดการหรือการบริหาร แบ่งได้ ๓ ประเด็น คือ ๑) การ

บริหารจัดการเป็นศิลปะการใช้บุคคลอ่ืนท างานให้องค์การ ๒) 
การจัดการเป็นกระบวนการความสัมพันธ์กับการก าหนด
จุดมุ่งหมายขององค์การ และแปรเปลี่ยนจุดมุ่งหมายนั้นสู่การ
ปฏิบัติจริง ๓) กลุ่มของผู้จัดการในความหมายนี้ องค์การเป็น
บุคคลที่ท าหน้าที่บริหาร คือ การจัดการกิจกรรมต่างๆ ใน
องค์การ 

Certo, Samuetl C. (2000, p. 
550) 

การบริหารจัดการแบบดั้งเดิม (Classical Management 
Approach) เป็นทัศนะการบริหารโดยมุ่งที่ประสิทธิภาพของ
องค์การ ซึ่งจะเพ่ิมความส าเร็จ 

Schemerhorn, John R. Jr.  
 (1999, p. 8) 

ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร แ บ บ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  (Scientific 
Management) เป็นทัศนะการจัดการซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาความรู้ (ศาสตร์) โดยใช้หลักเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร 

Bateman. Thomas S. & Scott 
A. Snell (1999, p. 10) 

การบริ หารจั ดกา ร เชิ งพฤติ กรรมศาสตร์  (Behavioral 
Management Approach) เป็นทัศนะความเป็นผู้น า ซึ่งระบุ
ถึงสิ่งดีที่ผู้น าควรท าและสิ่งที่ผู้น าควรเลี่ยง 

ชาญชัย เจนครองธรรม (๒๕๔๕, 
หน้า ๓๙๕-๔๑๔) 

การศึกษาและการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ของผู้บริหาร และการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในองค์การต่างๆ มีความส าคัญมาก 



๑๖ 
 

    
๓) แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการ 
๑. กระบวนการบริหารจัดการ 
จากการทบทวนเอกสารเกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหาร ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้

ให้แสดงทัศนะเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการ ไว้ดังนี้ 
การบริหารงานเป็นวิธีการท าให้งานส าเร็จโดยอาศัยผู้อ่ืน (Getting things done 

through other people) และกล่าวว่าหน้าที่ของผู้บริหารเป็นกรอบในการพิจารณาของผู้บริหารให้
ส าเร็จ มี ๕ ประการ ตามค าย่อภาษาอังกฤษว่า “POSDC” ดังนี้ คือ 

(๑) P คือ Planning หมายถงึ การวางแผน เป็นการก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือ
ความส าเร็จที่จะตามมาในอนาคต ผู้บริหารที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเพ่ือก าหนดทิศทางของ
องค์กร 

(๒) O คือ Organizing หมายถึง การจัดองค์กร เป็นการก าหนดโครงสร้างความสัมพันธ์
ของสมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองค์กร มีการแบ่งงานกันท าและการกระจายอ านาจ 

(๓) S คือ Staffing หมายถึง การบริหารบุคคล เป็นการสรรหาบุคลากรใหม่ การพัฒนา
บุคลากร และการใช้คนให้เหมาะสมกับงาน 

(๔) D คือ Directing หมายถึง การอ านวยการ เป็นการสื่อสารเพ่ือให้เกิดการด าเนินการ
ตามแผน ผู้บริหารต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และต้องมีภาวะผู้น า 

(๕) C คือ Controlling หมายถึง การควบคุม การก ากับดูแล เป็นการควบคุมคุณภาพ
ของการปฏิบัติงานภายในองค์กร รวมทั้งกระบวนการแก้ปัญหาภายในองค์กร๒๓ 

สรุปได้ว่า หลักการบริหารงานโดยทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน และองค์กรต่างๆ 
ประกอบด้วยการวางแผน การจัดองค์การ หรือการจัดหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร การสรรหา
บุคคลเข้าท างาน การสั่งการ การประสานงาน การายงานผลการปฏิบัติงาน การงบประมาณ หลักการ
เหล่านี้สามารถท าให้องค์กรทุกองค์กรล้วนแล้วแต่ประสบความส าเร็จ และมีประสิทธิภาพจากแนวคิด
ของนักวิชาการสามารถสรุปแสดงเป็นตารางได้ดังนี้ 

 
ตารางท่ี ๒.๓ กระบวนการบริหาร 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Fayol, Henri (1964, p. 39) หลัก POCCC ประกอบด้วย Planning, Organizing, 

 Commanding, Coordinating, Controlling 
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺม
จิตฺโต (๒๕๔๙, หน้า ๓-๕) 

หลัก POSDC ประกอบด้วย การวางแผน, การจัดองค์กร, 
งานบุคลากร, การอ านวยการ, การก ากับดูแล 

 
  

                                                           
๒๓พระธรรมโกศาจารย์(ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีในการบริหาร, พิมพ์ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร 

: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๓-๕. 



๑๗ 
 

๒. การบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
การบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Management for Results) คือ การบริหารโดยมุ่งเน้น

ผลลัพธ์ คือ ความสัมฤทธิ์และเป็นหลักโดยใช้ระบบการประเมินผลงานที่อาศัยตัวชี้วัดเป็นตัวสะท้อน
ผลงานให้ออกมาเป็นรูปธรรม ซึ่งผลการประเมินจะน ามาใช้ในการตอบค าถามถึงความคุ้มค่าในการ
ท างาน ใช้แสดงผลต่อสาธารณะและเพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างานให้ดียิ่งขึ้น ผู้ด าเนินการวิจัยได้
ศึกษาค้นคว้าสูตรของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานดังภาพที่ ๒.๑ ต่อไปนี้ 

 
 
 
 
๒.๑.๒ ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
การจัดการทุกองค์การไม่ว่าจะมีขนาด ประเภท หรือสถานที่ตั้งอย่างไร จ าเป็นต้องมีการ

จัดการที่ดี ซึ่งการจัดการที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นของการด าเนินงานขององค์การ การเติบโตและการด ารงอยู่
ต่อไปขององค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การในปัจจุบันซึ่งต้องเผชิญกับปัจจัยแวดล้อมที่มี การ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ โลกาภิวัตน์ และเทคโนโลยี ท าให้
องค์การต้องมีแนวทางในการจัดการที่ทันสมัยเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้ องค์การนั้น
หมายถึงการที่มีคนมาท างานร่วมกันอย่างมีระบบเพ่ือให้ได้บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่ง
องค์การมีลักษณะร่วมกันอยู่ ๓ ประเภทคือ ๑) ทุกองค์การต้องมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของ
ตนเอง ๒) ทุกองค์การต้องมีคนร่วมกันท างาน ๓) องค์การต้องมีการจัดโครงสร้างงานแบ่งงานหน้าที่
รับผิดชอบของคนในองค์การ องค์การในปัจจุบันนี้จะต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา เมื่อองค์การต้องมีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ แนวคิดเก่ียวกับองค์การในแบบเดิมกับองค์การ
สมัยใหม่ก็มีความแตกต่างกัน เช่น การจัดการแบบคงเดิมกับแบบพลวัต รูปแบบไม่ยืดหยุ่นกับแบบ
ยืดหยุ่น การเน้นที่ตัวงานกับเน้นทักษะ การมีสถานที่ท างานและเวลาท างานที่เฉพาะคงที่กับการ
ท างานได้ทุกที่ทุกเวลา องค์การแบบเดิมจะมีลักษณะการจัดการที่คงเดิมไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง ถ้า
จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ้างก็เป็นในช่วงสั้นๆ แต่องค์การปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอยู่
ตลอดเวลา จะมีความคงที่บ้างเป็นช่วงสั้นๆ จึงมีการจัดการแบบพลวัตสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดรับ
กับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา องค์การแบบเดิมมักมีการจัดการแบบไม่ยืดหยุ่นส่วน
ในองค์การสมัยใหม่จะมีการจัดการที่ยืดหยุ่น  

  กล่าวคือในองค์การสมัยใหม่จะไม่ยึดติดกับแนวทางปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น 
ต้องให้มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติ สามารถปรับเปลี่ยนได้ถ้าสถานการณ์แตกต่างไป องค์การ
แบบเดิมลักษณะของงานจะคงที่ พนักงานแต่ละคนจะได้รับมอบหมายงานเฉพาะ และท างานในกลุ่ม
เดิมไม่ค่อยเปลี่ยน แต่ในองค์การสมัยใหม่พนักงานต้องเพ่ิมศักยภาพของตนที่จะเรียนรู้และสามารถ
ท างานที่เกี่ยวข้องได้รอบด้าน และมีการสับเปลี่ยนหน้าที่และกลุ่มอยู่เป็นประจ า เนื่องจากปัจจุบัน
เทคโนโลยีเอ้ือให้สามารถสื่อสารถึงกันได้แม้ท างานคนละแห่งรวมทั้งความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และ
โลกาภิวัตน์ท าให้คนต้องท างานแข่งกับเวลามากขึ้นจนเบียดบังเวลาส่วนตัวและครอบครัว ดังนั้ น 

ผลสัมฤทธิ์ (Results) = ผลผลิต (Outputs) + ผลลัพธ์ (Outputs) 



๑๘ 
 

องค์การสมัยใหม่จะให้เกิดความยืดหยุ่นในการท างานทั้งเรื่องเวลาและสถานที่เพ่ือให้สอดรับกับ
แนวโน้มวิถีการด าเนินชีวิตของพนักงาน 

ทฤษฎีของเฮนรี ฟาโยล์ (Henry Fayol) ได้เสนอแนวทางการบริหารโดยมีความเชื่อว่า
เป็นไปได้ที่จะหาทางศึกษาถึงศาสตร์ที่เกี่ยวกับการบริหาร (Administrative) ซึ่งสามารถใช้ได้กับการ
บริหารทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานอุตสาหกรรมหรืองานรัฐบาล โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับ
การบริหาร ซึ่งประกอบด้วยหน้าที่ทางการบริหาร (Management Functions) ๕ ประการคือ๒๔ การ
วางแผน (Planning)  การจัดองค์การ (Organizing)  การบังคับบัญชา (Commanding) การ
ประสานงาน (Coordinating) และการควบคุม (Controlling) เป็นต้น โดยที่เฮนรี ฟาโยล์ ได้เสนอ
แนวทางการบริหารฟาโยมีความเชื่อว่า๒๕เป็นไปได้ที่จะหาทางศึกษาถึงศาสตร์ที่เกี่ยวกับการบริหาร 
(Administrative) ซึ่งสามารถใช้ได้กับการบริหารทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานอุตสาหกรรม
หรืองานรัฐบาล โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการบริหารประกอบด้วยหน้าที่ทางการบริหาร ๕ ประการ
คือ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การบังคับบัญชา (Commanding) การ
ประสานงาน (Coordinating) การควบคุม (Controlling) ดังแผนภูมติ่อไปนี้๒๖ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๒ หน้าที่ของผู้บริหาร ๕ ประการ 
 
จากแผนภาพที่ ๒.๓ หน้าที่ของผู้บริหาร ๕ ประการ จะพบว่า การด าเนินกิจกรรมทุก

อย่างของผู้บริหารต้องมีกิจกรรมด้านการจัดการอยู่ด้วยเสมอ ส าหรับภาวะด้านการจัดการในความคิด
ประกอบด้วยกิจกรรมทางด้านการจัดการของผู้บริหารไว้ดังต่อไปนี้ 

                                                           
๒๔สมยศ นาวีการ, ทฤษฎีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ดอกหญ้า,๒๕๕๒), หน้า ๑๑๙. 
๒๕ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา, แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์, (คณะรัฐศาสตร์และรัฐ

ประศาสนศาสตร์: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๑), หน้า ๑๑๖. 
๒๖Price, Alan, Human Resource Management, In a Business Context, 2 edition, 

(London: 2004), p. 110. 

การวางแผน 

การควบคุม 

การประสานงาน ภารกิจอื่นๆ การบังคับบัญชา 

การจัดองค์การ หน้าท่ีของผู้บริหาร 
(Management 

Functions) 
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๑. การวางแผน (Planning) หมายถึงภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องท าการ
คาดการณ์ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ และก าหนดขึ้นเป็นแบบแผนปฏิบัติ
งาน หรือวิถีทางที่จะปฏิบัติเอาไว้เพ่ือเป็นแนวทางการของการท างานในอนาคต 

๒. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึงหน้าที่ที่ผู้บริหารจ าต้องจัดให้มีโครงของงาน
ต่างๆ และอ านาจหน้าที่ ทั้งนี้เพ่ือให้เครื่องจักร สิ่งของ และตัวคน ยู่ในส่วนประกอบที่เหมาะสมใน
อันดับที่จะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลส าเร็จได้ 

๓. การบังคับบัญชา (Commanding) หมายถึง หน้าที่ในการสั่งการงานต่างๆ ต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะกระท าให้ส าเร็จด้วยดี โดยที่ผู้บริหารจะต้องกระท าตนเป็นตัวอย่างที่ดีจะต้อง
เข้าใจคนงานของตน จะต้องเข้าใจถึงข้อตกลงในการท างานของคนงานและองค์การที่มีอยู่รวมถึง
จะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดทั้งขึ้นและล่อง นอกจากนี้ยังต้องท าการ
ประเมินโครงสร้างขององค์การและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของตนเป็นประจ าอีกด้วย หากโครงการสร้าง
ขององค์การที่เป็นอยู่ไม่เหมาะสมก็จ าเป็นต้องปรับปรุงเช่นเดียวกัน ถ้าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาคนใด
หย่อนประสิทธิภาพ การไล่ออกเพ่ือปรับปรุงก าลังคนที่มีอยู่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นก็เป็นสิ่งจ าเป็นต้องท า 

๔. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ภาระหน้าที่จะต้องเชื่อมโยงงานของทุก
คนให้เข้ากันได้ และก ากับให้ไปสู้จุดมุงหมายเดียวกัน 

๕. การควบคุม (Controlling) หมายถึงภาระหน้าที่ในการที่จะต้องก ากับให้สามารถ
ประกันได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ที่ท าไปนั้นมาสารถเข้ากันได้กับแผนที่ได้วางไว้แล้ว 

เฮนรี ฟาโยล์ (Henry Fayol) ได้ก าหนดหลักการในการบริหารจัดการขึ้น ๑๔ ประการ
เป็นส่วนประกอบส าคัญในการเพ่ิมประสอทธิภาพของกระบวนการบริการจัดการ ดังนี้๒๗ 

๑) การแบ่งงานกันท า (Division of Labor) เฮนรี ฟาโยล์ ได้เสนอว่า คนงานควรจะ
ได้รับการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติมากขึ้น หรือได้รับการกระตุ้นให้มีความรับผิดชอบในผลลัพธ์ของ
งานมากขึ้น ซึ่งหลักการนี้จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในองค์การยุคปัจจุบันได้ 

๒) อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ(Authority and Responsibility) แวเบอร์ และ
เฮนรี ฟาโยล์ ได้ให้ความส าคัญของอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ อ านาจหน้าที่แบบเป็นทางการ
ของแวเบอร์จะได้มาจากต าแหน่งหน้าที่ของผู้บริหารในสายการบังคับบัญชา ส่วนอ านาจหน้าที่แบบไม่
เป็นทางการจะได้รับผิดจากความช านาญงานของบุคคล (Expertise) ความรู้ทางด้านเทคนิค 
(Technical Knowledge) ความมีคุณค่าทางศีลธรรม (Moral Worth) และความสามารถในการน า 
(Leading) และสร้างความผูกพันกับผู้ใต้บังคับบัญชา อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบควรอยู่คู่กัน 

๓) การมีผู้บังคับบัญชาคนเดียว (Unity of Command) ฟาโยล์ ได้กล่าวว่าค าสั่งสอง
ค าสั่ง (Dual Command) อาจก่อให้เกิดปัญหาในหารท างาน เช่น การรายงานจะมีความเกี่ยวข้อง ใน
เมื่อผู้ควบคุมสองคนได้ให้ค าสั่งกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว ท าให้เกิดการสับสนในบาง
สถานการณ์ ค าสั่งสองค าสั่งนี้ท าให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และท าให้เกิดการสับสนใน
ล าดับขั้นของอ านาจหน้าที่แบบเป็นทางการ (Formal Hierarchy of Authority) การประเมินอ านาจ

                                                           
๒๗ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ทฤษฎีองค์การ: ฉบับมาตรฐาน, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร,๒๕๕๔), หน้า 

๖๙. 
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หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใต้บังคับบัญชา มักจะโกรธและอาจไม่ให้ความร่วมมือในอนาคตถ้า
ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เชื่อฟัง 

๓) สายบังคับบัญชาตามอ านาจหน้าที่ (Line of Authority) เป็นสายการบังคับบัญชา
จากผู้บริหารในระดับบนสู่ผู้ปฏิบัติงานในระดับล่างขององค์การ ความสัมพันธ์ของการจ ากัดความยาว
ของสายการบังคับบัญชา โดยการควบคุยจ านวนของระดับในล าดับขั้นของการบริหารจัดการ จ านวน
ที่ดีที่สุดของล าดับขั้นการบังคับบัญชา (Hierarchy) คือความยาวของกาติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหาร
ระดับสูงและพนักงานระดับล่าง รวมถึงความล่าช้าในการวางแผน (Planning) และการจัดการ
องค์การ (Organizing) ซึ่งการจ ากัดจ านวนของระดับขั้นการบังคับบัญชาให้น้อยลงจะท าให้ปัญหาใน
หารติดต่อสื่อสารลดลง และองค์การจะมีการปฏิบัติงานที่รวดเร็วและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ภายใน
องค์การได้มีการแบ่งแยกแผนกต่างๆ ซึ่งแต่ละแผนกจะมีระดับขั้นการบังคับบัญชาโดยผู้บริหารใน
ระดับกลางและระดับต้นของสาย การบังคับบัญชาแต่ล่ะแผนก ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้จัดการในระดับ
เดียวกันในแผนกอ่ืนๆ ซึ่งปฏิสัมพันธ์นี้ช่วยในการตัดสินใจให้รวดเร็วขึ้น เนื่องจากผู้บริหารจะรู้จัก
บุคคลอ่ืน และรู้วิธีการในการแก้ปัญหาเพ่ิมมากขึ้น ส าหรับการท างานข้ามแผนกหรือการท างานข้าม
สายนั้นเป็นการสร้างทีมงานข้ามสาย ซึ่งสามารถควบคุมโดยผู้น าของแต่ล่ะทีม 

๕) การรวมอ านาจ (Centralization) เป็นการรวมอ านาจของการบังคับบัญชาไว้ที่
ผู้บริหารระดับสูงขององค์การ ซึ่งอ านาจหน้าที่จะไม่ได้รวมไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงของสาย การบังคับ
บัญชาแต่เป็นการก าหนดว่า ควรมีการวมอ านาจไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงเท่าไหร่ อย่างไร และมีการ
กระจายอ านาจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและคนงานในระดับล่างอย่างไร สิ่งนี้ถือ ว่ามีความส าคัญ
เนื่องจากจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของพนักงานทุกระดับองค์การ 

๖) การมีเป้าหมายเดียวกัน (Unity of Direction) เป็นการออกแบบหรือก าหนดแผนใน
การปฏิบัติงานของผู้บริหารและคนงานที่ใช้ทรัพยากรขององค์การ องค์การใดที่ไม่มี การวางแผนจะ
ท าให้ขาดประสิทธิภาพและขาดประสิทธิผล ซึ่งจะไม่มีการมุ่งไปสู่กิจกรรมของกลุ่มหรือกิจกรรมของ
บุคคล แต่การวางแผนจะเริ่มที่ผู้บริหารระดับสูงท างานเป็นทีมร่วมกับกลยุทธ์ขององค์การ ซึ่งจะต้องมี
การติดต่อกับผู้บริหารในระดับกลางที่มีส่วนในการตัดสินใจว่า จะใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างไร 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกลยุทธ์ หลักการในข้อนี้ ยึดหลักว่า กิจกรรมของแต่ละกลุ่มต้องมี
จุดหมายและแผนเดียวกัน 

๗) หลักความเสมอภาพ (Equity) ความเสมอภาคคือ ความเป็นธรรม (Justice) ความ
ยุติธรรม (Impartiality) และความเหมาะสม (Fairness) ส าหรับสมาชิกทุกคนภายในองค์การซึ่งใน
ปัจจุบันพนักงานมีความต้องการความเสมอภาคมากขึ้นเป็นการจัดการที่ใช้หลักความเท่าเทียมกัน 

๘) การออกค าสั่ง (Order) วิธีการจัดการซึ่งอยู่ในต าแหน่งนั้นในการจัดหาเพ่ือให้
องค์การได้รับประโยชน์สูงสุด และเป็นการจัดหางานให้แก่พนักงานโดยใช้ผังองค์การ (Organization 
Chart) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงต าแหน่งและหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน และเป็นชี้วัดว่าต าแหน่งของ
พนักงานแต่ละคนอาจจะมีการเลื่อนขั้นได้ในอนาคต การวางแผนเกี่ยวกับอาชีพได้รับความสนใจมาก
ขึ้นในองค์การปัจจุบัน เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ถือว่า มีความจ าเป็นที่จะต้องให้การฝึกอบรม 
(Training) และการพัฒนาก าลังแรงงาน (Developing) โดยองค์การจะก าหนดต าแหน่งหน้าที่ส าหรับ
คนทุกคน และทุกคนจะเข้าใจต าแหน่งหน้าที่ของตน 



๒๑ 
 

๙) ความคิดริเริ่ม (Initiative) เป็นความสามารถของบุคคลในการกระท าสิ่งต่างๆ โดย
ปราศจากการสั่งการจากผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารจะต้องกระตุ้นให้พนักงานมีความคิดริเริ่มซึ่งความคิด
ริเริ่มนี้นับถือว่าเป็นจุดแข็งขององค์การ เนื่องจากจะสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ผู้บริหารมีความ
ต้องการทักษะ (Skill) และไหวพริบ (Tact) เพ่ือให้ความสมดุลระหว่างองค์การและความต้องการของ
พนักงาน และความสามารถ (Ability) จะท าให้เกิดความสมดุล ซึ่งเป็นสิ่งที่ชี้วัดความสามารถของ
ผู้บริหารระดับสูงในการพัฒนาและการบริหารงาน 

๑๐) ความมีระเบียบวินัย (Discipline) เป็นการมุ่งให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องการเชื่อ
ฟัง (Obedience) อ านาจ (Power) การใช้กฎบังคับ (Application) และลักษณะของการแสดงความ
นับถือออกมา ส าหรับอ านาจของผู้บังคับบัญชา ความมีระเบียบวินัยเป็นบุคลิกลักษณะ ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้บริหารหลายๆ คนที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด และท างานอย่างเข้มแข็ง
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ความมีระเบียบวินัยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายใน
องค์การกับคุณสมบัติของผู้น าภายในองค์การ และเป็นความสามารถของผู้บริหารในการที่จะปฏิบัติ
ตามอย่างยุติธรรมอีกด้วย 

๑๑) ค่าตอบแทน (Remuneration of Personnel) การให้รางวัลประกอบด้วยโบนัส
และแผนการแบ่งก าไร เป็นการกระตุ้นการท างานของพนักงานได้ การให้หรือการจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานมีความส าคัญอย่างมากต่อความส าเร็จขององค์การ ระบบรางวัลที่มี ประสิทธิภาพ
สามารถให้ความยุติธรรมทั้งพนักงานและองค์การ รวมทั้งสามารถกระตุ้นผลผลิตเพ่ิมโดยการให้รางวัล 
เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้มีผลผลิตเพ่ิมขึ้น โดยยึดหลักว่าการจ่ายค่าตอบแทนควรยุติธรรมและ
ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดทั้งนายจ้างและลูกจ้างเท่าท่ีจะท าได้ 

๑๒) ความมั่นคงในงาน (Stability of Tenure of Personnel) ความมั่นคงในงานมี
ความส าคัญต่อการจ้างงานระยะยาว เมื่อพนักงานอยู่ในองค์การซึ่งมีแนวโน้มจะท างานเป็นทีมเป็น
ระยะเวลานาน โยพยายามพัฒนาทักษะ และปรับปรุงความสามารถในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ขององค์การ การจ้างงานระยะยาวเป็นปัจจัยส าคัญที่ใช้อธิบายการประสบความส าเร็ จของบริษัท
ขนาดใหญ่ในญี่ปุ่น  

๑๓) ผลประโยชน์ส่ วนตั วมีความส าคัญน้อยกว่ าผลประโยชน์ขององค์การ 
(Subordination of individual interests to the commoninterest) ผลประโยชน์ขององค์ถือว่า
เป็นประโยชน์ของทุกๆ คน หรือของทุกกลุ่มในองค์การ ในขณะที่องค์การยังด าเนินกิจการอยู่จะต้องมี
การก าหนดผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความยุติธรรมระหว่างองค์การและสมาชิกภายในองค์การ 

๑๔) ความสามัคคี (Esprit de corps) เป็นความรู้สึกร่วมกันของสมาชิกภายในองค์การ
ที่ช่วยสนับสนุนการท างานของสมาชิกในกลุ่ม ในการออกแบบประยุกต์ของอ านาจหน้าที่ตามล าดับขั้น
ภายในองค์การ และสิทธิในการสั่งการ หรือการบริโภค และความร่วมมือกัน ถือว่าเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญในการท าให้องค์การบรรลุผลส าเร็จและมีการพัฒนา ความสามัคคีจะสามารถบรรลุผลส าเร็จได้
หากมีการติดต่อกันระหว่างผู้บริหารและคนงาน โดยการติดต่อเพ่ือแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่ส าคัญ 
เพราะความสามัคคีคือพลัง เมื่อสมาชิกมีความสามัคคีกันสูงก็จะท าให้องค์การมีความแข็งแกร่ง 
  



๒๒ 
 

สรุปได้ว่า ทฤษฎีการจัดการของเฮนรี ฟาโยล์ เป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียงการจัดการที่มี
ความเชื่อในเรื่องหลักการบริหารที่เป็นสากลและเสนอความคิดเกี่ยวกับหลักการบริหารขึ้นฟาโยล์เขา
ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาของทฤษฎีปฏิบัติการและการจัดการตามหลักการบริหาร เขาเป็นวิศวกร
เหมืองแร่ชาวฝรั่งเศส ซึงมีความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องหัวหน้าฝ่ายบริหาร (ฝ่ายจัดการ) โดยให้
ความสนใจศึกษาหาวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างานของฝ่ายบริหารมากกว่ าฝ่าย
ปฏิบัติการ (คนงาน) เช่นเดียวกับนักวิชาการอ่ืนๆ เนื่องจากเฮนรี ฟาโยล์ มีความเชื่อว่าความส าเร็จ
ขององค์การขึ้นอยู่กับการปฏิบัติภารกิจของฝ่ายบริหารมากกว่าฝ่ายปฏิบัติการ เขาได้เสนอแนว
ทางการบริหารโดยมีความเชื่อว่า การบริหาร สามารถใช้ได้กับการบริหารทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการ
บริหารงานธุรกิจทั่วไปหรืองานภาครัฐโดยมีสาระส าคัญๆ เกี่ยวกับการบริหารประกอบด้วยหน้าที่การ
บริหาร ๕ ประการประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การบังคับบัญชาสั่งการ การ
ประสานงาน การควบคุม และภารกิจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการที่มีความเหมาะสมกับองค์กรแต่
ละองค์กร 

ดังนั้น ผู้วิจัยจักได้กล่าวสรุปเนื้อหาสาระส าคัญๆ ที่ได้ท าการศึกษาข้อมูลรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ตามทัศนะวิสัยทัศน์ของ
นักวิชาการและผู้วิจัย ตามตารางท่ี ๒.๖ 
 
ตารางท่ี ๒.๔ แนวคิดทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สมยศ นาวีการ (๒๕๕๒, 
หน้า ๑๑๙) 

ทฤษฎีการบริหารของเฮนรี ฟาโยล์ (Henry Fayol) โดยมีสาระส าคัญ
เกี่ ยวกับการบริหาร ซึ่ งประกอบด้วยหน้าที่ทางการบริหาร 
(Management Functions) ๕ ประการคือ๒๘ การวางแผน 
(Planning)  ก ารจั ดองค์ ก า ร  ( Organizing)  กา รบั ง คับบัญชา 
(Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุม 
(Controlling) 

Price, Alan (2004, p. 110) หน้าที่ของผู้บริหาร ๕ ประการ ประกอบด้วยกิจกรรมทางด้านการ
จัดการของผู้บริหารไว้ดังต่อไปนี้ ๑) การวางแผน (Planning) ๒)  
การจัดองค์การ (Organizing) ๓) การบังคับบัญชา (Commanding) 
๔) การประสานงาน (Coordinating) ๕) การควบคุม (Controlling)  

ศิริวรรณเสรีวัฒน์ (๒๕๕๔, 
หน้า ๖๙) 

การบริหารประกอบด้วย ๕ ประการ การวางแผน การจัดองค์การ 
การบังคับบัญชา การประสานงาน การควบคุม 

 
  

                                                           
๒๘สมยศ นาวีการ, ทฤษฎีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ดอกหญ้า,๒๕๕๒), หน้า ๑๑๙. 



๒๓ 
 

๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
๑)ความหมายของการจัดการเรียนการสอน  
การเรียนการสอนเป็นวิธีการเชิงระบบสามารถพิสูจน์และทดสอบได้ด้วยวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์ หรือวิธีการเชิงระบบ ในขณะที่กระบวนการจัดการมีความหมายในเชิงการบริหารงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามขั้นตอน กระบวนการจัดการเรียน
การสอน หมายถึง วิธีการหรือกลวิธีในการใช้ความพยายามของครูที่จะด าเนินการจัดการเรียนการ
สอนตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนนั้นต้องบูรณาการส่วนต่างๆ อย่างเหมาะสมและกลมกลืนกับ
หลักการ ทฤษฎีความก้าวหน้าทางวิชาการ ผู้เรียน ผู้สอน สื่อ รูปแบบวิธีการ ศิลปการสอน การวัด
และการประเมินผล ตลอดจนปัจจัยสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่มีอยู่ในช่วงเวลาขณะที่สอนได้
อย่างดี 

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ส าหรับครูมี ๔ ประการ ได้แก่ 
๑) พร้อมให้ความช่วยเหลือและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ (Wittiness) คือ ความสามารถ

ที่ครูเดินรอบๆ ห้องเรียนตลอดเวลาเช้ามามีส่วนร่วมในสถานการณ์ได้ทันที แต่ต้องหลีกเลี่ยงการ
ขัดจังหวะการเรียนการสอน 

๒) การท างานหลายๆ งานได้พร้อมๆ กันในเวลาเดียวกัน (Overlapping) คือ 
ความสามารถที่ครูจะท ากิจกรรมมากกว่าหนึ่งกิจกรรมในเวลาเดียวกัน เช่นการจัดเรียนเป็นกลุ่มหรือ
เฉพาะบุคคล 

๓) ความลื่นไหลระหว่างการจัดการเรียนการสอน (Momentum during lessons) คือ 
ความสามารถที่ครูจะจัดบทเรียนที่ท าให้นักเรียนชนะอุปสรรคและปัญหา และให้นักเรียนเห็นถึงการ
เตรียมความพร้อมของครูผู้สอน 

๔) ให้งานหลากหลายและท้าทาย (Challenge and variety in assignments) คือ 
ความสามารถที่ครูจะจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายท้าทายความสามารถของนักเรียน๒๙ 

สรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่ครูผู้สอนต้อง
ใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมกับวิธีการเรียนของผู้เรียน จะท าให้การเรียนของผู้เรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและคงทนยั่งยืน ถ้าผู้เรียนได้รับการสอนที่สอดคล้องกับวิธีการเรียนที่ผู้เรียนชอบจะท า
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนสูงขึ้น  

๒) ความส าคัญของการจัดการเรียนการสอน 
การสอนเป็นหน้าที่ของครู  ถึงแม้วาสั งคมจะมีการเปลี่ ยนแปลงและมีความ

เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างมากมายเพียงใดก็ตาม แต่ความส าคัญและความจ าเป็นของครูก็
ยังคงมีอยู่ เนื่องจากครูคือผู้ก่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาการโดยรอบด้านขึ้นในตัวของนักเรียน 
ดังนั้น ภารกิจหลักของครูก็คือการสอน หรือการให้การศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุดในการที่จะให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ครูซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการศึกษา 

                                                           
๒๙กระทรวงศึกษาธิการ, การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๒), หน้า ๒๑. 



๒๔ 
 

ดังนั้น การจัดการเรียนการสอน ครูจะต้องค านึงถึงความสนใจ ความต้องการและ
แรงจูงใจ ที่จะท าให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ รู้จักคิด วิเคราะห์ มีส่วนร่วม และรู้จักแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง ซึ่งจะเห็นว่าการปฏิรูปการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพการศึกษาเป็นส าคัญ ดังนั้น ครูซึ่งเป็น
องค์ประกอบหลักจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และเข้าใจในระบบการเรียนการสอนเป็นอย่างดี๓๐ 

๓) กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน สามารถแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ 
๑. ก่อนใช้กระบวนการเรียนการสอน 
ผู้จัดกระบวนการเรียนการสอนต้องท าศึกษาหลักสูตร คู่มือครู แนวทางการจัดการเรียน

การสอน การก าหนดวัตถุประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้ สาระวิชา ความพร้อมของผู้เรียน ยึดถือเป็น
ปัจจัยต่างๆ ที่แวดล้อมตลอดหลักทฤษฎี งานวิจัย และความเจริญก้าวหน้ าทางวิชาการด้านเนื้อหา
สาระและวิธีการจัดการเรียนการสอน แล้วน ามาจัดวางแผนการสอนโดยออกแบบกระบวนการสอน
และจัดท าแผนการสอน ตรวจสอบและปรับปรุงก่อนใช้จริงจากผู้เชี่ยวชาญและจากการทดลองใช้ 
ปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพแล้วจึงไปใช้สอน 

๒. ระหว่างการใช้กระบวนการเรียนการสอน 
การจัดกระบวนการเรียนการสอนสามารถจัดได้ ๒ นัย คือ 

๑) การจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยทั่วไป แบ่งออก ๖ ขั้นตอน ดังนี้ 
(๑) ขั้นเตรียมความพร้อมของผู้เรียนผู้สอน คือ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือการวัด

ประเมินผลและปัจจัยที่เก่ียวข้องก่อนสอน 
(๒) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นนี้เป็นขั้นดึงความสนใจของผู้เรียนทั้งหมดให้มาสนใจ

กิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูจะด าเนินการขึ้นระหว่างสอน ขั้นนี้อาจใช้ได้หลายวิธีตามความถนัด 
ความสามารถ ความสนใจ ความสะดวกและสอดคล้องกับกิจกรรมและบทเรียนที่จะจัดขึ้น เช่น แสดง
กิจกรรม แนะน าจุดประสงค์การเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความ
สนุกสนาน และเพลิดเพลินกับบทเรียน โดยมีปฏิสัมพันธ์กันทางบวกระหว่างครูกับผู้เรียนและระหว่าง
ผู้เรียนด้วยกันเอง 

(๓) ขั้นสอนตามรูปแบบการสอน กระบวนการเรียนรู้ วิธีสอน เทคนิคการสอน 
และศิลปะการสอนต่างๆ ที่ถูกเลือกมาใช้ในการสอนที่ถูกออกแบบไว้ โดยขั้นนี้ถือเป็นการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุดแก่ผู้เรียนด้วยการบูรณาการ เนื้อหาสาระ กิจกรรม สื่อการเรียนการ
สอน ตลอดจนเทคนิควิธีที่สอดคล้องกับธรรมชาติ วัย ประสบการณ์ของผู้เรียนอย่างเหมาะสม 

(๔) ขั้นสรุปบทเรียน ขั้นนี้เป็นชั้นที่ให้ผู้เรียนเป็นผู้ส่งสรุปสาระการเรียนรู้ที่
เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนจริงๆ มีอะไรบ้าง โดยอาจสรุปเฉพาะประเด็นหรือหัวข้อส าคัญๆ ดังที่ก าหนดไว้
ตามวัตถุประสงค์ เป็นการยิ่งที่หลงเหลือจากการสอนของครูและการเรียนของผู้ เรียน เมื่อ
กระบวนการเรียนการสอนสิ้นสุดลงไป อาจสรุปด้วยการใช้การอภิปราย การจดบันทึก การย่อ การ
แต่งบทร้อยกรอง การจัดท าโครงการ การประมวลเหตุการณ์ การวาดภาพ การจัดท าผังความคิด 
เครือข่าย เป็นต้น 
                                                           

๓๐ชาญชัย ยมดิษฐ์, เทคนิคและวิธีการสอนร่วมสมัย, (กรุงเทพมหานคร :อุดมการพิมพ์, ๒๕๔๘), 
หน้า ๑๐๖-๑๐๗. 



๒๕ 
 

(๕) ขึ้นวัดผลและประเมินผล ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้เรียนตรวจสอบตนเองว่าได้เกิด
พฤติกรรมการเรียนรู้ตามเป้าหมายหรือไม่เพียงใดในสภาพที่เป็นจริง หลังกระบวนการเรียนการสอน
สิ้นสุดลง การวัดผลการเรียนรู้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาตนเองและของผู้เรียน ให้บรรลุศักยภาพ
สูงสุดของการพัฒนา ดังนั้น วิธีประเมินต้องใช้เครื่องมือหรือวิธีการที่หลากหลายและ เที่ยงตรง
ประเมินผลที่ดีต้องประเมินทั้งก่อนสอน ระหว่างสอน และหลังกระบวนการจัดการเรียนการสอน
สิ้นสุดลง   

(๖) ขั้นส่งเสริมความแม่นย าและเปิดโอกาสให้ใช้จริงในชีวิตประจ าวัน 
๒) กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการเรียนรู้เฉพาะ 

การจัดการเรียนการสอนแบบนี้ มีข้ันตอนเหมือนกับการจัดการเรียนการสอนทั่วไป ตาม
กระบวนการเรียนรู้ที่น ามาใช้ให้ครบถ้วนหรือแม้ไม่ครบถ้วนแต่ก็สามารถปรับปรุงให้เหมาะสมกับ
บทเรียน วัย ประสบการณ์และประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนได้ โดยกระบวนการดังกล่าวที่น ามาใช้สอน 
เช่น กระบวนการทักษะ ๙ ขั้น กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กรบวนการสร้าค่านิยม 
กระบวนการคิดวิจารณญาณ กระบวนการสร้างเจตคติ กระบวนการสร้างทักษะ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ กระบวนการจ าและกระบวนการกลุ่ม เป็นต้น๓๑ 
 
ตารางท่ี ๒.๕ แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 

นักวิชาการหรือ
แหล่งข้อมูล 

แนวคิดหลัก 

กระทรวงศึกษาธิการ
(๒๕๔๒, หน้า ๒๑) 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน หมายถึง วิธีการหรือกลวิธีในการใช้
ความพยายามของครูที่จะด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอนที่
วางแผนไว้ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ชาญชัย ยมดิษฐ์ 
(๒๕๔๘, หน้า ๑๐๖-
๑๐๗) 

การจัดการเรียนการสอน ครูจะต้องค านึงถึงความสนใจ ความต้องการ
และแรงจูงใจ ที่จะท าให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ รู้จักคิด วิเคราะห์ มี
ส่วนร่วม และรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะเห็นว่าการปฏิรูป
การศึกษามุ่ ง เน้นคุณภาพการศึกษาเป็นส าคัญ ดังนั้น ครูซึ่ ง เป็น
องค์ประกอบหลักจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และเข้าใจในระบบการ
เรียนการสอนเป็นอย่างดี 

บรรพต สุวรรณประเสริฐ
(๒๕๔๔, หน้า ๑๔) 

การจัดกระบวนการเรียนการสอนสามารถจัดได้ ๒ นัย คือ ๑) การจัด
กระบวนการเรียนการสอนโดยทั่วไป ๒) กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนตามกระบวนการเรียนรู้เฉพาะ 

 
  

                                                           

 ๓๑บรรพต สุวรรณประเสริฐ, การพัฒนาหลักสูตรโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ, (เชียงใหม่ : แสงศิลป์, 
๒๕๔๔), หน้า ๑๔. 



๒๖ 
 

๒.๓ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับส านักศาสนศึกษา 
การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ตามพระราชบัญญัติ กฎหมาย นโยบาย แผนงานของ

รัฐ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ ได้ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎระเบียบของมหาเถรสมาคมฉบับที่ ๒๓ 
(พ.ศ.๒๕๔๑) ในด้านการศาสนศึกษา และการศึกษาสงเคราะห์ ผู้บริหารจะต้องระดมสมสองในการ
วิเคราะห์สภาพภายนอก เพ่ือให้ได้ข้อสรุปในการพัฒนาการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อต้องการของ
บุคคลากร และสอดคล้องกับความปรารถนาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการรับบริการทางการศึกษา 
ทั้งนี้ส านักศาสนศึกษาจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วยบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาการศึกษา  ได้แก่ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน เพ่ือช่วยกันก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย ในการพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์นั้นมี ๒ ประการ คือ การศึกษาคันถธุระ หมายถึง
การศึกษาพระธรรมวินัยอันเป็นค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เช่น การเรียนนิกายหนึ่งก็ดี สองนิกายก็ดี 
การเรียนพุทธพจน์คือพระไตรปิฎกก็ดี ตามสมควรแก่ปัญญาของตนแล้วทรงไว้กล่าวบอกพุทธพจน์นั้น 
ส่วนการศึกษาวิปัสสนาธุระ หมายถึงการเรียนกรรมฐานอันเป็นเครื่องมือหรืออุบายฝึกหดจิตใจของ
ตนเองให้สะอาดผ่องแผ้ว ปราศจากกิเลสาสวะทั้งปวง เช่น การเริ่มตั้งความสิ้นและความเสื่อมไว้ใน
อัตภาพ ยังวิปัสสนาให้เจริญด้วยอ านาจการท าการติดต่อ ความจริงแล้วการศึกษาพระปริยัติธรรมนั้น 
เป็นหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ อาจารย์ จะต้องรับเป็นภาระหน้าที่สั่งสอนสิทธิวิหาริกและอันเตวาสิก
ให้แก่พระภิกษุสามเณร เพ่ือเป็นการสนับสนุนอุดหนุนให้มีการสอบไล่ความรู้เรื่องปริยัติธรรม โดย
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระองค์ทรงพระทัยใน
พระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับพระมหากษัตริย์พระองค์อ่ืนๆ ทรงท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ผู้วิจัยจะได้
น าเสนอข้อมูลส าคัญๆ ดังต่อไปนี้ 

๒.๓.๑ ความหมายของส านักศาสนศึกษา 
๒.๓.๒ แนวคิดเกี่ยวกับส านักศาสนศึกษา 
๒.๓.๓ ประโยชน์ของส านักศาสนศึกษา 
๒.๓.๔ วัตถุประสงค์ของส านักศาสนศึกษา 
๒.๓.๕ เป้าหมายของส านักศาสนศึกษา 
๒.๓.๖ พระสังฆาธิการผู้บริหารส านักศาสนศึกษา 
๒.๓.๗ ปัญหาอุปสรรคของส านักศาสนศึกษา 
๒.๓.๘ ส านักศาสนศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 
 
๒.๓.๑ ความหมายของส านักศาสนศึกษา 
การศาสนศึกษา หมายถึง การศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาของ

บรรพชิตและคฤหัสถ์ เป็นกิจการบริหารของคณะสงฆ์ประการหนึ่งที่ส าคัญยิ่งในอ านาจหน้าที่ของมหา
เถรสมาคมมีความตอนหนึ่งว่า "ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษา" ของคณะสงฆ์ (ม.๑๕ ตรี) และ
ในระเบียบการบริหารปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง มหาเถรสมาคมได้ก าหนดวิธีด าเนินการควบคุมและ
ส่งเสริมการศาสนศึกษาว่า "ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษาให้ด าเนินไปด้วยดี" การจัดการศาสน



๒๗ 
 

ศึกษาดังกล่าว คณะสงฆ์ยังมิได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้โดยชัดเจนแต่โดยหลักสูตรและเนื้อวิชาแล้วคง
อนุมานได้ว่ามีวัตถุประสงค์ ๙ ประการคือ๓๒ 

๑) เพ่ือพระสงฆ์รักษาตนและหมู่คณะ 
๒) เพ่ือใช้อบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ 
๓) เพ่ือพัฒนาชาติบ้านเมืองด้วยคุณธรรมของพระศาสนา 
๔) เพ่ือใช้ในกิจการคณะสงฆ์และการศาสนา 
๕) เพ่ือรักษาศาสนทายาทสืบอายุพระพุทธศาสนา 
๖) เพ่ือสร้างศาสนทายาทสืบอายุพระพุทธศาสนา 
๗) เพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา 
๘) เพ่ือความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม 
๙) เพ่ือความมั่นคงของประเทศชาติอันเป็นส่วนรวม 
พระพุทธศาสนา หมายความว่าพระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายาน

ประกอบด้วย พระศาสดา ศาสนธรรม ศาสนศึกษา ศาสนบุคคล ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ศาสนสมบัติ 
และศาสนพิธี พระศาสดา หมายความว่าพระพุทธเจ้าและหมายรวมถึงพระธรรมและพระวินัยตามที่
ปรากฏในพระไตรปิฎก ศาสนาธรรม หมายความว่าพระธรรม พระวินัย ค าสั่งสอนและหลักปฏิบัติที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดงและบัญญัติไว้ตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎก และหมายความรวมถึ งค าสั่งสอน
และหลักปฏิบัติที่ปรากฏในอรรถกถา ฎีกา และคัมภีร์อ่ืนของพระพุทธศาสนา 

ศาสนศึกษา หมายความว่า การแนะน า การถ่ายทอดความรู้ การเทศนาสั่งสอน การเผย
แผ่ การฝึกอบรม การปฏิบัติธรรม การเรียนการสอน การสร้างองค์ความรู้ตามหลักและแนวทางของ
พระพุทธศาสนา รูปแบบ วิธีการ ที่เป็นเอกลักษณ์ของการแสดงธรรมในพระพุทธศาสนา และ
หมายความรวมถึงการศึกษาเล่าเรียนแผนกธรรม แผนกบาลี แผนกสามัญ และการศึกษาสงเคราะห์ 
อ่ืนใดที่คณะสงฆ์จัดขึ้นเพ่ือให้การศึกษาแก่พุทธบริษัท ศาสนบุคคล หมายความว่าภิกษุ ภิกษุณี 
สามเณร สามเณรี แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา และหมายความรวมถึงประวัติและสัญลักษณ์ของศาสน
บุคคลในพระพุทธศาสนา ศาสนสถาน หมายความว่าอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา
ประกอบด้วย ที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ ศาสนสมบัติกลาง สิ่งก่อสร้าง โบสถ์ วิหาร ธรรมสถาน สถูป เจดีย์ 
หรือทรัพย์สินอ่นใดในลักษณะเดียวกัน และหมายรวมถึงประติมากรรม จิตรกรรม และศิลปกรรม ที่
ติดอยู่ กับอสั งหาริมทรัพย์นั้น  ศาสนวัตถุ  หมายความว่ าสั งหาริมทรัพย์ที่ เป็นสมบัติของ
พระพุทธศาสนา ประกอบด้วยประติมากรรม จิตรกรรม ศิลปกรรม วัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร ข้อมูล 
ทรัพย์สินทางปัญญา ประวัติและหมายความรวมถึงสัญลักษณ์ที่ใช้แทนพระศาสดา ศาสนธรรม ศาสน
ศึกษา ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ  และศาสนพิธี  ศาสนสมบัติ  หมายความว่ าทรัพย์สินของ
พระพุทธศาสนา ทั้ งที่ เป็นศาสนสถาน ศาสนวัตถุ และหมายความรวมถึงศัพท์ เฉพาะทาง
พระพุทธศาสนา ซึ่งใช้เรียกพระศาสดา ศาสนธรรม ศาสนศึกษา ศาสนบุคคล ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ 
ศาสนสมบัติ และศาสนพิธี ศาสนพิธี หมายความว่าพิธีกรรมและระเบียบปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา
ซึ่งสืบทอดกันมาตามพระธรรมวินัย ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของพุทธบริษัท 
                                                           

๓๒พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ), การพัฒนาชนบทของคณะสงฆ์ไทย, (กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๔๑. 



๒๘ 
 

การเรียนการสอนเป็นส่วนส าคัญของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน ถ้าการเรียน
การสอนไม่ได้รับการเอาใจใส่ปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียนโดยตรงแล้ว การสอนย่อมเป็นผลเสียต่อ
การศึกษา ทั้งคุณภาพของผลผลิตก็จะไม่เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ ดังนั้น ผู้เกี่ยวข้องควรให้
ความส าคัญกับการเรียนการสอน การเรียนการสอนเป็นสิ่งที่คู่กัน เมื่อมีการสอนจะต้องมีการเรียนซึ่ง
เป็นปฏิกิริยาสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ระหว่างครูกับนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของการสอนมิใช่อยู่ที่
ผู้สอนสอนให้จบตามเนื้อหาที่ก าหนดไว้ แต่ความส าคัญของการสอนอยู่ที่การเรียน อยู่ที่ผู้เรียนๆ ได้
มากน้อยแค่ไหนเรียนรู้ได้อย่างไร และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางใดบ้าง ดังนั้น การสอนต้องใช้
หลักการทางจิตวิทยาว่าด้วยพฤติกรรม ปรัชญาว่าด้วยตรรกวิทยาและญาณวิทยาเป็นต้น 
องค์ประกอบการสอนประกอบด้วยเนื้อหาวิชาทักษะกระบวนการและการประเมินผล ซึ่งมี
องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การเตรียมการสอน วัตถุประสงค์ของวิชา เอกสารประกอบการสอน 
ความสามารถในการสอน การจัดกิจกรรมการสอน การใช้สื่อการสอน และการประเมินผลการสอน
เป็นต้น ซึ่งการจัดการสอนจะด าเนินไปด้วยดีโดยค านึงองค์ประกอบการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ระบบดังนี้๓๓ 

๑. ตัวป้อน (Input) หมายถึงหลักสูตร ผู้เรียน ผู้สอน เนื้อหาวิชา สื่อการสอน สิ่งอ านวย
ความสะดวก เป็นต้น 

๒. กระบวนการ (Process) หมายถึงกระบวนการจัดการสอนเป็นการวางแผนและการ
เตรียมการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลการสอน 

๓. ผลผลิต (Product) เป็นผลสมบูรณ์ของผู้เรียนจากการวัดและประเมินผล การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปทางที่ปรารถนาของผู้เรียน เป็นไปตามความคาดหวังของหลักสูตรเป็นต้น 

 
 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๒.๓ องค์ประกอบการเรียนการสอน 

                                                           
๓๓ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ, (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, 

๒๕๕๐), หน้า ๕๔. 

ตัวป้อน (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลติ (Product) 

๑. หลักสูตร 
๒. ผูส้อน 
๓. ผู้เรียน 
๔. เนื้อหาวิชา 
๕. สื่อการสอน 
๖. สิ่งอ านวยความ
สะดวก 

๑. วางแผนและเตรียมการสอน 
๒. ตรวจสอบและเสริมพื้นฐาน 
๓. สรา้งความพร้อมในการเรยีน 
๔. การใช้วิธีการสอนแบบต่างๆ 
๕. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และการประเมินผลการสอน 

ผลการเรยีนรู ้
๑. ด้านพุทธิพิสัย 
๒. ด้านทักษะพิสยั 
๓. ด้านจติพิสัย 

ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 



๒๙ 
 

วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน เป็นการให้บุคคลได้รับความรู้ ได้ใช้ประโยชน์จาก
โอกาสที่ได้ มีความสัมพันธ์กันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน คือ ครูและนักเรียน๓๔ และได้อธิบายจุดหมาย
ของการสอนไว้ ๗ ประการคือ 

๑. เพ่ือเป็นแหล่งของข้อมูลให้กับผู้เรียน 
๒. ชี้ ให้ เห็นถึงประสบการณ์ที่ ได้รับ เ พ่ือให้ผู้ที่ เข้ารับการศึกษาได้มี โอกาสรับ

ประสบการณ์นั้น 
๓. เพ่ือให้บุคคลที่อยู่ในวัยเดียวกันหรือต่างกัน ได้มีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์

และความรู้ 
๔. เพ่ือให้บุคคลที่อยู่ในวัยเดียวกันหรือต่างกัน ได้มีโอกาสที่จะเรียนร่วมกัน 
๕. เพ่ือให้บุคคลแต่ละคนหรือกลุ่มได้ใช้เวลา วัสดุอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
๖. เพ่ือช่วยให้บุคคลแต่ละคนหรือกลุ่มได้ตีความหมายและประเมินผลร่วมกัน 
๗. เพ่ือช่วยให้บุคคลแต่ละคนหรือกลุ่มได้เข้าใจถึงคุณค่า ทักษะจากประสบการณ์ที่

ได้รับ 
การจัดการเรียนการสอน ผู้ที่มีบทบาทส าคัญที่สุดในการจัดการเรียนการสอน คือ 

ครูผู้สอน ดังนั้น ครูผู้สอนจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน บทบาท หน้าที่และคุณสมบัติของครูผู้สอนต่อการจัดการเรียนการสอน ครู อาจารย์ผู้ท าหน้าที่
ในสถานศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติที่พ่ึงประสงค์ของผู้สอนมี ๒ ส่วนคือ๓๕ 

๑. จรณะ คือคุณสมบัติด้านความประพฤติ ครูต้องมีความประพฤติดีในระดับที่สังคม
ยอมรับ และถือเอาเป็นแบบอย่างได้ พระพุทธศาสนาแสดงคุณสมบัติของผู้เป็นครูอาจารย์ไว้ เรียกว่า 
กัลยาณมิตตธรรม 

๒. วิชา คือคุณสมบัติด้านวิชาการ คนที่เป็นครูอาจารย์ต้องมีความโดดเด่นทางวิชาการ
จนเป็นที่สังเกตได้ นั้นคือเป็นคนที่มีคุณสมบัติเรียกว่า พหูสูต 

คุณสมบัติทั้ง ๒ ส่วนนี้จะเป็นเครื่องมือสร้างศรัทธาให้เกิดในศิษย์ ถ้าผู้สอนไม่มี
คุณสมบัติดังกล่าว ศิษย์ไม่มีศรัทธา การเรียนการสอนก็สักแต่ว่าสอน วิชาการไม่เจริญงอกงาม จิตใจก็
ไม่เจริญงอกงาม แม้จะจบเป็นบัณฑิตความเป็นบัณฑิตก็ไม่เจริญงอกงาม ความสัมพันธ์ของผู้สอน ที่มี
ต่อผู้เรียนนั้น อยู่ในฐานะเป็นกัลยาณมิตร คือ เป็นผู้ช่วยเหลือแนะน าผู้เรียนให้ด าเนินก้าวหน้าไปใน
มรรคาแห่งการฝึกอบรม กัลยาณมิตร เป็นคุณสมบัติของมิตรดีหรือมิตรแท้  คือเมื่อคบหรือเข้าหาแล้
จะเป็นเหตุให้เกิดความดีงามและความเจริญ ในที่นี้มุ่งเอามิตรประเภทครูผู้สอนเป็นส าคัญมี ๗ 
ประการดังนี้๓๖ 
  

                                                           
๓๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๓. 
๓๕พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ), "แนวทางพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาโดย

กระบวนการเรียนการสอน", รวมบทความทางวิชาการ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๖. 

๓๖พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธวิธีในการสอน, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๓๕. 



๓๐ 
 

๑. ปิโย หมายถึง น่ารัก ในฐานเป็นที่สบายใจและสนิทสนม ชวนให้อยากเข้าไปปรึกษา 
๒. ครุ หมายถึง น่าเคารพ ในฐานประพฤติสมควรแก่ฐานะ ให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ

เป็นที่พ่ึงได้ และปลอดภัย 
๓. ภาวนีโย หมายถึงน่าเจริญใจ หรือน่ายกย่อง ในฐานทรงคุณคือความรู้และภูมิปัญญา

แท้จริง ทั้งเป็นผู้ฝึกอบรมและปรับปรุงตนอยู่เสมอ ควรเอาอย่าง ท าให้ระลึกนึกถึงและภูมิใจ 
๔. วตฺตา จ หมายถึง รู้จักพูดให้ได้ผล รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อรึควรพูดอะไรอย่างไร 

คอยให้ค าแนะน าว่ากล่าวตักเตือน เป็นที่ปรึกษาท่ีดี 
๕. วจนกฺขโม หมายถึงอดทนต่อถ้อยค า คือพร้อมที่จะรับฟังค าปรึกษา ซักถาม ค าเสนอ

และพิพากษ์วิจารณ์ อดทนฟังได้ไม่เบื่อ ไม่ฉุนเฉียว 
๖. คมฺภีรญฺจ กถ  กตฺตา หมายถึงแถลงเรื่องล้ าลึกได้ สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อน

ให้เข้าใจ และให้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งข้ึนไป 
๗. โน วฏฐาเน นิโย ขเย หมายถึงไม่ชักน าไปในอฐาน คือไม่แนะน าในเรื่องเหลวไหว 

หรือชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย 
พหูสูต คือ คุณสมบัติด้านวิชาการ ผู้ได้เรียนรู้มากหรือคงแก่เรียนมีองค์ ๕๓๗ 
๑. พหุสฺสุตา หมายถึง ฟังมาก คือ ได้เล่าเรียนสดับฟังไว้มาก 
๒. ธตา หมายถึง จ าได้ คือ จับหลักหรือสาระได้ ทรงจ าความไว้แม่นย า 
๓.วจสา หมายถึงปริจิตา คล่องปาก คือท่องบ่น หรือใช้พูดอยู่เสมอตจนแคล่วคล่อง

ชัดเจน 
๔. มนสานุเปกฺขิตา หมายถึง เพ่งขึ้นใจ คือใส่ใจนึกคิดพิจารณาจนเด่นใจ นึกถึงครั้งใดก็

ปรากฎเนื้อความสว่างชัด 
๕. ทิฏฐิยา สุปฏิวิทฺธา หมายถึง ขบได้ด้วยทฤษฎีหรือแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ คือ มีความ

เข้าใจลึกซ้ึงมองเห็นประจักษ์แจ้งด้วยปัญญา ทั้งในแง่ความหมายและเหตุผล 
ครูเป็นผู้มีบทบาทหลัก เป็นผู้น าอ านวยความสะดวกในการจัดการห้องเรียน เป็นผู้ให้

การช่วยเหลือและจัดการกับปัญหาของนักเรียนจัดและน าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งรวบรวมข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่เอ้ือต่อการด าเนินงานประกัน
คุณภาพทางศึกษาทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ดังนี้๓๘ 

๑. ด้านวิชาการ ได้แก่การจัดโครงการ และกิจกรรมเพ่ือพัฒนาโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
๒. ด้านธุรการ ได้แก่การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
๓. ด้านการปกครอง ได้แก่ การพัฒนาวินัยและพฤติกรรมในห้องเรียน 
๔. ด้านกิจกรรมพัฒนานักเรียน ได้แก่ การจัดกิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมแนะแนว 
๕. การจัดแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน ห้องสมุด ห้องสืบค้นข้อมูล 

                                                           
๓๗เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๗๑. 
๓๘ฆนัท ธาตุทอง, การจัดการชั้นเรียนห้องเรียนแห่งความสุข, (กรุงเทพมหานคร: เพชรเกษมการ

พิมพ์, ๒๕๕๒), หน้า ๓๐. 



๓๑ 
 

บทบาทของครูผู้สอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้๓๙ 

๑. การส ารวจประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ครูผู้สอนควรค านึกว่า ผู้เรียนแต่ละ
คนมีวิธีเรียนรู้ แตกต่างกันครูผู้สอนจะต้องให้เวลาในการเรียนรู้ ให้โอกาสกับผู้เรียนได้ค้นพบวิธีการ
เรียนรู้ของตนเอง จึงจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและท าให้การเรียนรู้นั้น มีความหมายต่อผู้เรียน ด้วยเหตุนี้
ครูผู้สอนควรด าเนินการ เช่น ๑) ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน โดยค านึงถึงลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่
ละคนที่มีภูมิหลัง สติปัญญา ความสามารถ ความถนัด รูปแบบการเรียนรู้ ความสนใจ และความ
ต้องการที่แตกต่างกันและจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับพ้ืนฐานของผู้เรียนไปสู่เป้าหมายการเรียนรู้
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ๒) จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการ
เรียนรู้ ๓) จัดเตรียม และเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม น าภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ๔) ประเมินความก้าวหน้าในกรเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และระดับ
พัฒนาการของผู้เรียน ๕) วิเคราะห์การประเมินเพ่ือน าผลมาใช้ในการซ่อมเสริม และพัฒนาผู้ เรียน 
รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของตนเองด้วยกระบวนการวิจัย 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เป็นกฎหมายการศึกษาที่ก าหนดหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติงานด้วยการเรียนการสอน ซึ่งเป็นเครื่องมือทีส าคัญต่อการสร้างและพัฒนาก าลังคนให้มีความรู้
ความสามารถน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ การปฏิรูปการศึกษาส่งผล
ให้มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
แนวคิดของการปฏิรูปมีผลโดยตรงต่อผู้สอนและผู้เรียนที่จ าเป็นก าลังคนที่ส าคัญในอนาคตดังนั้นการ
บริหารงานวิชาการ ในส่วนของการจัดการเรียนการสอน ควรค านึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้๔๐ 

๑. รูปแบบการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนต้องมีความหลากหลายตามต้องการของ
ผู้เรียน โดยไม่จ ากัดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

๒. การจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมเสริมต้องยึดผู้ เรียนเป็นหลัก โดยต้อง
เน้นความส าคัญทั้งความรู้ และคุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้ โดยผู้สอนท าหน้าที่ส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้เต็มศักยภาพ 

๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน หลักสูตรให้ก้าวหน้าทันต่อความเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
สร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีความใฝ่รู้ สามารถคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ ริเริ่มสร้างสรรค์ มีความ
รับผิดชอบ และมีคุณธรรม จริยธรรมควบคู่กับความรู้ความสามารถในสาขาวิชาต่างๆ 

๔. ให้ความส าคัญแก่การลงทุนเพ่ือการวิจัย สร้างองค์กรความรู้และเทคโนโลยี เพ่ือการ
พัฒนาประเทศ 

                                                           
๓๙ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, (กรุงเทพมหานคร: กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๒), หน้า ๑๑. 
๔๐สันติ บุญภิรมย์, การบริหารงานวิชาการ, (กรุงเทพมหานคร:บุ๊คพ๊อยท์, ๒๕๕๒), หน้า ๑๔๘. 



๓๒ 
 

๕. ปรับระบบการประเมินและวัดผลการศึกษา เพ่ือเอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ โดยพิจารณาจากความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรมควบคู่กับการทอด
สอบตามความเหมาะสม 

๖. น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมและการบริหาร
จัดการทั้งนี้เพ่ือพัฒนาคุณภาพ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน และการกระจายโอกาสทาง
การศึกษาอย่างกว้างขวางและท่ัวถึง 

การบริหารจัดการโรงเรียนเป็นแหล่งพัฒนาประชากรของประเทศที่ส าคัญยิ่งเป็น
หน่วยงานที่ใช้คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ จ านวนมาก หากการจัดการบริหารงานในโรงเรียนขาด
ประสิทธิภาพ ผลผลิตของโรงเรียน คือนักเรียนที่ส าเร็จออกไปย่อมมีประสิทธิภาพต่ า ซึ่งส่งผลต่อการ
พัฒนาประเทศย่อมล้าช้าตามไปด้วย๔๑ การบริหารสถานศึกษา เป็นการใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการ
ด าเนินการบริหารหรือการบริการด้านการปกครอง การเรียนการสอน และการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับ
การศึกษาร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือให้การเรียนการสอนด าเนินไปด้วยดีมีประสิทธิภาพตามจุดมุ่งหมายของ
การศึกษา๔๒ การบริหารโรงเรียนเป็นภารกิจของผู้บริหารเพื่อให้งานบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ทั้งยัง
ข้อสังเกตว่า การบริหารโรงเรียนมุ่งหวังที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพ๔๓ การบริหารโรงเรียนหมายถึง
กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมมือกันด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างที่บุคคลร่วมก าหนด โดยใช้กระบวนการอย่างมีระเบียบ และใช้ทรัพยากร
ตลอดจนเทคนิคต่างๆ ที่เหมาะสม ผู้บริหารโรงเรียนมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติทั้ง ในโรงเรียน และนอก
โรงเรียน ในการด าเนินงาน ๕ ประการคือ๔๔ ๑) การให้โอกาสทางการศึกษาในโรงเรียนหรือ
บริหารงานวิชาการ ๒) บริหารงานบุคลากรในโรงเรียน ๓) บริหารงานเกี่ยวกับชุมชนและการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน ๔) บริหารงานที่เกี่ยวกับอาคารสถานที่ ธุรการ การเงิน และการใช้บริหาร ๕.
บริหารงานกิจการนักเรียน 

การบริหารโรงเรียน คือกระบวนการต่างๆ ในการด าเนินงานของกลุ่มบุคคล ซึ่งเรียกว่า
ผู้บริหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการทางการศึกษาแก่สมาชิกในสังคม ๔๕ การศาสนศึกษา
สงเคราะห์ หมายถึงการจัดการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล หรืออุดหนุนจุ นเจือช่วยเหลือด้าน
การศึกษาอ่ืนนอกจากการศาสนศึกษา หรือสถาบันอ่ืน หรือบุคคลอ่ืนผู้ก าลังศึกษาเล่าเรียน คณะสงฆ์
ได้ก าหนดการศึกษาสงเคราะห์เป็นกิจการอันหนึ่งของพระสงฆ์ การศึกษาสงเคราะห์นั้นว่าโดยลักษณะ
ควรแยกออกเป็นลักษณะคือ๔๖ ๑) การศึกษานอกเหนือจากการศาสนศึกษาที่พระสงฆ์ด าเนินการเพ่ือ

                                                           
๔๑สมคิด บางโม, การบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันราชภัฏพระนคร, ๒๕๕๒), หน้า 

๑๕๓. 
๔๒เมธี ปิลันนานนท์, การบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: เมธีทิปส์, ๒๕๕๑), หน้า ๒. 
๔๓พนัส หันนาคินทร์, หลักการบริหารโรงเรียน, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๕๒), หน้า 

๒๕. 
๔๔นพพงษ์บุญจิตรดุล,ก้าวเข้าสู่ผู้บริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ์, ๒๕๕๐), 

หน้า ๑๒๘. 
๔๕นิพนธ์ กินาวงศ์, หลักการบริหารการศึกษา, (พิษณุโลก: ตระกูลไทย, ๒๕๕๒), หน้า ๑๒.  
๔๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๙. 



๓๓ 
 

การสงเคราะห์ประชาชนหรือพระภิกษุสามเณร ๒) การสงเคราะห์ เกื้อกูลแก่การศึกษา
สถาบันการศึกษา หรือบุคคลผู้ก าลังศึกษา 

สรุปได้ว่า ส านักศาสนาศึกษา หมายถึงวัดเป็นส านักเรียนผู้บริหารได้จัดการศาสนศึกษา
เป็นระบบ เช่น มีปัจจัยน าเข้าคือรับนักเรียนเข้ามาศึกษาต่อมีกระบวนการศึกษาตามล าดับชั้น มี
หลักเกณฑ์ กฎกติกา กฎระเบียบวินัยของโรงเรียน มีปัจจัยน าออกคือนักเรียนจบการศึกษาออกมารับ
ใช้สังคม ประกอบสัมมาอาชีพ เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพที่สังคมต้องการต่อไป 
 

๒.๓.๒ แนวคิดเกี่ยวกับส านักศาสนศึกษา 
ส านักศาสนศึกษา หมายถึง วัดที่จัดให้มีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

และหรือแผนกบาลี ซึ่งอยู่ในจังหวัดอ่ืนนอกกรุงเทพมหานคร แต่เดิมตั้งขึ้นตามมติคณะกรรมการสงฆ์
จังหวัด ปัจจุบันตั้งขึ้นตามความเห็นชอบของเจ้าคณะจังหวัด เพราะในต่างจังหวัดนั้น ถือว่าวัดที่การ
เรียนการสอน เป็นส านักศาสนศึกษา หรือเรียกแยกว่า ส านักศึกษาธรรม หรือเรียกว่า ส านักศึกษา
ธรรมและบาลีบ้าง ส านักศึกษาบาลี แต่รวมแล้วก็คือส านักศาสนศึกษานั้นเอง เมื่อรวมทุกส านักศาสน
ศึกษาในจังหวัดจึงเป็น ส านักเรียนคณะจังหวัด การแต่งตั้งครูสอนจึงเป็นหน้าที่ของเจ้าคณะจังหวัด 
และเมื่อรวมทุกส านักศาสนศึกษาในเขตจึงเป็น ส านักเรียนคณะเขต ส่วนใจกรุงเทพมหานคร วัดเป็น
เพียงส านักศาสนศึกษา คงข้ึนต่อส านักเรียนวัดใดวัดหนึ่ง แต่ที่ไม่ต้องขึ้นต่อส านักเรียนวัดใดวัดหนึ่ง ก็
ขึ้นต่อเจ้าคณะเขตเจ้าสังกัด  ในฐานะเจ้าคณะส านักเรียนคณะเขตสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อ
ส านักศาสนศึกษา หมายถึงสิ่งแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราทั้งสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิทั้งที่
เป็นสสารและพลังงาน ซึ่งอาจได้แก่ ธรรมชาติที่อยู่รอบๆ ตัวเราคือ ดิน น้ า ฟ้า อากาศ ภูเขา ฯลฯ 
และสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึนมา เช่น ถนน บ้าน เรือน ที่พักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม และประดิษฐ์กรรม
ด้านวัตถุ เช่น รถยนต์ ผงซักฟอก ถุงพลาสติกเป็นต้น มนุษย์นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม
แล้ว การกระท าของมนุษย์ยังมีผลในการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และในท านอง
เดียวกันสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขั้น ก็จะมีผลโดยตรงต่อความเป็นอยู่และคุณภาพ
ของชีวิตมนุษย์ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีดีก็คือ สิ่งแวดล้อมที่ท าให้สิ่งที่มีชีวิตมีสุขภาพอนามัย ทั้งทางร่างกาย 
จิตใจ และสังคมดี ตามหลักพระพุทธศาสนา มี ๒ ประการคือ สิ่งแวดล้อมภายนอก (ปรโตโฆสะ)๔๗ 
หรือกัลยาณมิตร สิ่งแวดล้อมภายใน (โยนิโสมนสิการ) การตริตรองโดยอุบายอันแยบคาย 

สิ่งแวดล้อมภายนอก (ปรโตโฆสะ) หรือกัลยาณมิตร๔๘ กล่าวถึงการจัดสภาพแวดล้อม
หรือหลักการบริหารอาคารสถานที่ และอุปกรณ์การศึกษาไว้ว่า "อาคารและสิ่งแวดล้อมนอกจากจะ
เป็นที่พักอาศัยที่มีความมั่นคง แข็งแรง คุ้มแดด มีความสมบูรณ์ และเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และยัง
เป็นที่พบปะสังสรรค์ มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างครู นักเรียน ผู้บริหาร โรงเรียนและประชาชน
ทั่วไป อาคารเรียนยังเป็นศูนย์รวมของนักวิชาการ วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเป็นศูนย์กลาง
ของการจัดกิจกรรมทางด้านความคิดเพ่ือนักเรียนและชุมชน นอกจากนี้อาคารและสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนยังมีอิทธิพลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรม ทัศคติ ค่านิยม สติปัญญา และสังคมของ
                                                           

๔๗ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๐/๒๘. 
๔๘พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ.  ปยุตฺ โต) ,  พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม , 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๖๕. 



๓๔ 
 

นักเรียนและครูอีกด้วย" อาคารและสภาพแวดล้อมที่ดีช่วยท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี ก่อให้เกิด
ความจงรักภักดีและความภาคภูมิใจต่อสถาบันบริเวณภายในโรงเรียนสามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

๑) บริเวณโรงเรียน บริเวณที่เรียน หมายถึงห้องเรียนโดยทั่วไปซึ่งใช้สอนตามปกติ ไม่มี
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ หรือกิจกรรมอ่ืนที่นอกเหนือไปจากการเรียนการสอน ห้องเรียน
เฉพาะ หมายถึงบริเวณที่เน้นการเรียนรู้ต่างๆ หรือห้องเรียนประจ าที่มีลักษณะพิเศษ คือ ต้องการ
อุปกรณ์ เครื่องใช้แตกต่างไปจากห้องเรียนอ่ืนๆ เช่น ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องศิลปะ ห้อง
วิทยาศาสตร์เป็นต้น 

๒) บริเวณบริการและสนับสนุนการเรียน หมายถึงบริเวณจัดขึ้นเพ่ือเน้นกิจกรรมอ่ืนๆ 
ซึ่งนอกจากกิจกรรมภายในห้องเรียน เน้นอ านวยความสะดวกโดยการให้บริการแก่ครูและนักเรียน
ช่วยให้การด าเนินการของโรงเรียนเป็นไปอย่างราบรื่น ได้แก่ บริเวณบริหารและธุรการ ห้องพักครู 
ห้องน้ า ห้องส้วม ห้องแนะแนว ห้องพยาบาล ห้องสมุด ห้องประชุมเป็นต้น 

๓) บริเวณที่พักผ่อนหย่อนใจ หมายถึงบริเวณที่นักเรียนใช้พักผ่อนอิริยาบถ พบปะ
สังสรรค์ระหว่างเพ่ือนฝูงเป็นต้น 

๔) บริเวณที่พักอาศัย หมายถึงบริเวณที่ใช้พักอาศัยของนักเรียน ครู คนงาน ภารโรง 
เช่น บ้านพักครู หอพักนักเรียนเป็นต้น 

สิ่งแวดล้อมของวัดหรือส านักเรียนที่เหมาะสมกับการศึกษาธรรมะควรมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้๔๙ 

๑) วัดมีบริเวณกว้างขวางพอสมควรต้องพิจารณาถึงขนาดชุมชนที่อยู่โดยรอบวัด
กิจกรรมของวัดที่พึงจะมีประกอบด้วย วัดในชุมชนเล็กๆ อาจไม่ต้องมีพ้ืนที่มากนัก แต่วัดในชุมชน
ใหญ่ ถ้ามีพ้ืนที่กว้างขวางก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งขึ้น พ้ืนที่ขนาด ๑๐-๑๕ ไร่ เป็นพ้ืนที่ไม่มากไม่
น้อยเกินไปพอเพียงส าหรับดูแลรักษาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ 

๒) วัดควรอยู่ห่างไกลจากสิ่งรบกวนต่างๆ วัดที่อยู่ในย่านกลางของชุมชนมักจะมีปัญหา
เรื่องเสียงรบกวน ผู้คนพลุกพล่าน ขาดความสงบ วัดที่มีโรงงานอยู่ใกล้ๆ อาจมีปัญหาเรื่องกลิ่น เสียง
และควัน วัดที่อยู่ติดถนนสายหลักที่มีการจราจรหนาแน่น ก็ท าให้มีเสียงรถรบกวนตลอดเวลาเป็นต้น 
ที่ตั้งวัดที่เหมาะสมจึงควรให้ปราศจากสิ่งที่อาจจะรบกวนทั้งหลาย แต่ถ้าเลือกไม่ได้ก็ควรหาทางให้สิ่ง
ที่จะรบกวนหรือเป็นพิษอยู่ห่างจากวัดให้มากที่สุดเท่าท่ีจะท าได้ 

๓) วัดต้องมีความสงบและร่มรื่น จะเป็นที่ดึงดูดใจให้ประชาชนสนใจเข้าวัดเป็นอย่างดี 
ความร่มรื่นจะเกิดขึ้นได้ วัดต้องมีความสนใจรักต้นไม้ ปลูกต้นไม้ ทั้งไม้ดอกไม้ประดับไม้ยืนต้นมากๆ 
ให้ดูร่มรื่น เขียวชะอุ่ม สดชื่นอยู่ตลอดเวลาถ้ามีการผสมผสานการปลูกต้นไม้หลากหลายพันธุ์ให้ขึ้น
เป็นธรรมชาติ ทั้งไม้ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา คือต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นมะม่วงเป็นต้น รวมไม้
พ้ืนบ้านที่ขึ้นงอกงามตามธรรมชาติก็จะช่วยให้วัดดูร่วมรื่น นอกจากนี้ต้นไม้ต่างๆ ยังช่วยกรอกเสียง
กรอกอากาศเป็นพิษให้เกิดบรรยากาศที่สงบมากข้ึน 

๔) วัดควรมีความงามตามธรรมชาติ วัดบางแห่งเน้นการสร้างถาวรวัตถุท่ีใหญ่โต แต่วัดที่
เน้นการปรับปรุงแต่งธรรมชาติที่มีอยู่ให้สวนงานยิ่งขึ้น จะเป็นวัดที่ประดับใจผู้คนที่พบเห็น วัดควร
                                                           

๔๙พระมหาไกรวรรณ ปุณขันธ์, “ผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารส านักเรียนพระปริยัติธรรม”, ปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๒). 



๓๕ 
 

ปลูกไม้ดอกไม้ประดับควบคู่ไปกับไม้ใหญ่ให้ดูสวยงามอาจตกแต่งบริเวณเป็นถ้ าเป็นภูเขาเป็นเนินหิน
หรือเป็นสระผสมกันไปจะท าให้วัดสวยงามยิ่งข้ึน 

๕) วัดมีความสะอาด ความสะอาดจะช่วยให้วัดดูสงบร่มเย็น สวยงามมากยิ่งขึ้น วัดควร
ให้ความส าคัญกับการดูแลและก าจัดขยะมูลฝอย ให้มีการเก็บท าลายให้เป็นที่เรียนร้อย ไม่ควรให้มีบ่อ
น้ าขังเน่าเหม็น เป็นที่เพราะพันธุ์เชื้อโรคต่างๆ หรือมีกองเศษวัสดุก่อสร้างจนดูรกรุงรัง 

๖) วัดควรมีความเป็นระเบียบ ควรมีแผนผังวัด เพ่ือก าหนดพ้ืนที่ใช้สอยว่าบริเวณไหน
จะใช้ประโยชน์อะไรบ้าง ทั้งในปัจจุบันและอนาคตรวมทั้งจัดระเบียบถนนหนทางเท้าให้เหมาะสมและ
สวยงามด้วย 

๗) วัดมีเสนาสนะเพ่ือการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์และพุทธบริษัท ตามความจ าเป็น
และเหมาะสม คือจัดให้มีส่วนจ าเป็นที่สุดก่อนเป็นล าดับแรก ที่จ าเป็นน้อยกว่าควรจัดหาในล าดับ
หลังๆ สิ่งก่อสร้างควรเหมาะกับจ านวนพระสงฆ์และพุทศาสนิกชนที่จะมาวัด 

๘) วัดมีสิ่งที่เป็นศูนย์กลางรวมจิตใจของประชาชน เช่น พระพุทธรูป เจดีย์ วิหาร 
ศิลปวัตถุทางพระพุทธศาสนา ภาพวาด ตู้พระธรรม หรือแม้แต่ต้นไม้ก้อนหิน ถ้ าตามธรรมชาติ ถ้า
ดูแลรักษาให้ดีจะมีคุณค่ายิ่ง ดึงดูดใจให้ผู้คนเข้ามาวัดได้มาก วัดอาจสร้างขึ้นมาใหม่ก็ได้ แต่ไม่
จ าเป็นต้องเป็นของใหญ่โตหรูหราราคาแพง 

๙) วัดมีสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานพอเหมาะสมกับสภาพสิ่งอ านวยความสะดวก
เหล่านี้ อาจรวมถึงน้ า ไฟ แต่ทีส าคัญคือ มีอาคารสถานที่เหมาะกับการปฏิบัติศาสนกิจปฏิบัติกิจกรรม
ทางศาสนาและเพ่ือการพักผ่อนจิตใจของประชาชน มีที่นั่งพัก หาความสงบตามมุมต่างๆ ตามโคนไม้มี
แสงสว่างตามทางเดิน มีถนนทางเท้าไปสู่จุดหาความสงบร่มรื่น มีที่อ่านหนังสือเป็นต้น 

๑๐) วัดมีพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบข้อแรกๆ ที่กล่าวถึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมของวัด แต่วัดจะเป็นวัดได้ พระสงฆ์ในวัดเป็นส่วนประกอบส าคัญที่สุด จริยวัตรของ
พระสงฆ์จะเป็นที่สนใจของประชาชน 

๑๑) วัดมีพระสงฆ์ที่มีความรู้ ความเข้าใจในพระธรรมวินัยอย่างแท้จริง วัดจะเป็นเช่นนี้
ได้ผู้น าของวัดต้องส่งเสริมให้พระในวัดได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยอย่างกว้างขวางเช่น มี
การศึกษาพระปริยัติธรรม เปรียญธรรม มีหนังสือ มีห้องสมุด ให้ศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวางสร้าง
บรรยากาศในวัดให้เหมาะสมกับการศึกษาเล่าเรียน จ าท าให้วัดมีพระที่มีความรู้ความสามารถที่จะเผย
แผ่พระพุทธศาสนาสั่งสอนอบรมผู้สนใจในธรรมได้อย่างลึกซึ้งแท้จริง 

๑๒) วัดมีกิจกรรมเพ่ือการศึกษาธรรมะแก่ประชาชน เป็นต้นว่ามีการสอนธรรมะให้แก่
เด็ก เยาวชน ผู้สนใจใคร่รู้ อาจมีโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มีการเทศนาในวัดพระและวัด
ส าคัญเป็นประจ าและมีกิจกรรมอ่ืนๆ ในวัดส าคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นต้น 

๑๓) วัดมีกิจกรรมภาคปฏิบัติเพ่ือความสงบทางจิตใจให้กับประชาชนผู้สนใจสม่ าเสมอ
เป็นประจ า เช่นมีการฝึกจิตท าสมาธิในรูปแบบและวิธีการต่างๆ ส่งเสริมการถืออุโบสถศีลของอุบาสก
อุบาสิกา 

๑๔) วัดเป็นแหล่งบริหารเพ่ือเพ่ิมพูนการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
เช่น มีห้องสมุดประชาชน เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาศึกษาหาความรู้ห้องสมุดกลางแจ้งและห้องสมุด



๓๖ 
 

ปกติมีการจัดวิทยากรแนะน าการท ามาหากิน การดูแลสุขภาพอนามัย มีสิ่งอ านวยความสะดวกให้
ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจและหาความสงบภายในวัดเป็นต้น 

๑๕) วัดควรท าหน้าที่เป็นผู้น า ชักจูงให้ประชาชนได้ปรึกษาหารือกันเพ่ือสร้างความสงบ
สุข ความเจริญรุ่งเรืองของชุมชน วัดอาจเป็นผู้น าในการชักกชวนให้ประชาชนได้ช่วยกันพัฒนาท้องถิ่น
ของตนในด้านต่างๆ 

นอกจากคุณสมบัติดังกล่าวจะส าเร็จได้ช้าหรือเร็วประการใดย่อมขึ้นอยู่กับฝ่ายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ที่ส าคัญวัดต้องเป็นของชุมชนให้มีความรู้สึกว่าวัดเป็นของเขาที่หวงแหนช่วยกันพัฒนา
นอกจากจะมีสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีลักษณะเป็นวัตถุสิ่งของอ านวยความสะดวกต่างๆ แล้ว
สิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญโดยตรงต่อการเรียนรู้ก็คือบุคคลที่ให้ความรู้หรือครู ซึ่งก่อนจะเริ่มต้นกระบวนการ
เรียนการสอนจะต้องแสดงตนเป็นกัลยาณมิตรให้นักเรียนเกิดศรัทธาต้องแสดงความรักเมตตาต่อศิษย์ 
ศิษย์ที่ดีต้องมีความพึงพอใจใฝ่เรียนรู้นอกจากนั้นครูและศิษย์ต้องเชื่อมั่นในสาระความรู้ที่จะศึกษา
และมีความคิดเห็นว่าสาระความรู้จะช่วยน าไปสู่ความเจริญ 

สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงเลือกเสนาสนะที่สงัดอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ และสะอาด
ร่มเย็นมากกว่าในราชธานี ในมงคลสูตรอันอุดม ซึ่งเป็นธรรมะที่บุคคลพึงเลือกประพฤติปฏิบัตินั้นได้มี
คาถาบทหนึ่งในมงคลสูตรว่า "ปฏิรูปเทสวาโส จะ เอตมฺมงฺคลมุตฺตม " การอยู่ในประเทศ(คามหมู่บ้าน 
นคร ชนบท) อันสมควรเป็นมงคลสูดสุด การจัดการสภาพแวดล้อมที่จูงใจให้ศึกษาหาความรู้นั้น
นอกจากท าให้เกิดศรัทธาแล้วในทางพระพุทธศาสนายังมีค าที่แสดงถึงความพอใจและแรงจูงใจที่ใคร่
จะเรียนรู้ ได้แก่ ปีติ ปาโมชะ ปสาทะ แปลว่า ความยินดีพึงใจ เสื่อมใสสิ่งแวดล้อมที่ดีอีกลักษณะหนึ่ง 
คือ สิ่งแวดล้อมที่ปราศจากสิ่งยั่วยุให้กระท าผิดกระท าชั่ว และขาดสมาธิ ไม่อยู่ท่วมกลางแห่งอบายมุข
และคนพาลซึ่งจะท าให้บุคคลถูกชักจูงในทางเสื่อมได้ แสดงให้เห็นว่า พระพุทธเจ้าทรงเห็นมีความ
เข้าใจถึงอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ บุคคล วัตถุ และธรรมชาติ ว่าสามารถสนับสนุน
หรือเป็นอุปสรรคต่อการฝึกหัดอบรมกายวาจา และจิตใจของมนุษย์ได้อย่างมากทีเดียวการเลือก
สถานที่ปฏิบัติธรรมจึงต้องเงียบสงัดจากคนและเสียงรบกวน ภิกษุทั้งหลายจึงต้องหลักเร้ นออกจาก
หมู่บ้านแออัดสับสนไปหาความสงบตามป่า ภูเขาและถ้ าเป็นต้น ลักษณะสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด
พระพุทธศาสนา จะเห็นได้ว่าตัวอย่างของวัดในพระพุทธศาสนา มีลักษณะกว้างขวาง ปลอดโปร่ง ร่ม
รื่น สงบ และเย็นสบาย กุฏิและเสนาสนะ มีลักษณะเรียบง่าย สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ส่ วน
พระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกา เมื่ออยู่ในที่ใดก็ต้องท าความส ารวมทั้งกาย วาจา ใจ ทั้งนี้
เพ่ือให้เกิดการฝึกหักอบรมตน ได้บรรลุวัตถุประสงค์คือสงบอย่างแท้จริง๕๐ 

ส านักศาสนศึกษา หมายถึง สถานศึกษาทีวัดจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม
หรือพระปริยัติธรรม แผนกบาลี  ตามที่มหาเถรสมาคมประกาศก าหนด ส านักเรียน หมายถึง 
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม หรือพระปริยัติธรรมแผนก บาลี ซึ่งเป็นส านัก
เรียนในเขตกรุงเทพมหานครและส านักเรียนคณะจังหวัดตามที่มหาเถรสมาคมประกาศก าหนด 
สิ่งแวดล้อมภายใน (โยนิโสมนสิการ) การตริตรองโดยอุบายอันแยบคาย พระพุทธศาสนาเป็นศาสนา
ของปัญญาชนมากกว่าความเชื่อ เมื่อพุทธศาสนิกชนมีความตั้งมั่นที่จะศึกษาพุทธธรรม ทุกคนต้อง

                                                           
๕๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๐. 



๓๗ 
 

ฝึกฝนให้รู้จักคิด พิจารณา ไตร่ตรอง ควบคู่ไปกับการศึกษาค้นคว้าและการปฏิบัติ คนที่จะเข้าใจถึง
แก่นแท้ของพุทธศาสนา จะต้องถึงพร้อมด้วย โยนิโสมนสิการ รู้จักคิดแยบคาย การคิดอย่างมีระบบ 
คิดถูกต้อง ใช้สติปัญญาศึกษา เป็นปัจจัยภายในที่ส าคัญที่สุดในระบบการเรียนการสอนตามแนวพุทธ
วิธี โยนิโสมนสิการโดยรูปศัพท์ โยนิโสมนสิการประกอบ โยนิโส กับมนสิการ โยนิโสมาจาก โยนิ ซึ่ง
แปลว่าเหตุต้นเค้า แหล่งเกิดปัญญา อุบาย วิธีทาง ส่วนมนสิการ แปลว่าการท าในใจการคิดค านึงนึก
ถึง ใส่ใจพิจารณา เมื่อแปลรวมกันจึงแปลว่า การท าในใจให้แยบคาย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้๕๑ 

๑) อุปายมนสิการ แปลว่า คิดหรือพิจารณาโดยอุบาย คิดอย่างมีวิธีหรือคิดถูกวิธี 
หมายถึงคิดถูกวิธีที่จะให้เข้าถึงความจริง 

๒) ปถมนสิการ แปลว่า คิดเป็นทาง หรือคิดถูกทาง คือคิดได้ต่อเนื่องเป็นล าดับ 
๓) การณมนสิการ แปลว่า คิดตามเหตุผลค้นเหตุ คิดตามเหตุผลโดยการสอนให้เกิดสิ่ง

เร้าภายใน ๑๐ วิธี คือ 
๑. คิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย 
๒. คิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ 
๓. คิดแบบรู้เท่าทันธรรมดา 
๔. คิดแบบแก้ปัญหา 
๕. คิดแบบสัมพันธ์หลักการกับความมุ่งหมาย 
๖. คิดมองคุณโทษและทางออก 
๗. คิดแบบคุณค่าแท้และคุณค่าเทียม 
๘. คิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม 
๙. คิดตามสภาพเป็นอยู่ปัจจุบัน 
๑๐. คิดจ าแนกแยกแยะออกให้ครบทุกแง่ทุกมุม 
ในเชิงวิชาการเพ่ือการ าหน้าที่โดยโยนิโสมนสิการ จะประกอบด้วย 
๑. โยนิโสมนสิการแบบปลุกปัญญามุ่งให้เกิดความรู้แจ้งตามสภาวะ เน้นที่การขจัด

อวิชชาเป็นฝ่ายวิปัสสนา มีลักษณะเป็นการส่องสว่าง ท าลายความมืด หรือช าระล้างสิ่งที่สกปรกให้ผล
ไม่จ ากัดกาลหรือเด็ดขาดน าไปสู่โลกุตตรสัมมาทิฏฐิ 

๒. โยนิโสมนสิการแบบสร้างเสริมคุณภาพจิต มุ่งปลุกเร้ากุศลธรรมอ่ืนๆ เน้นที่การสกัด
หรือข่มตัณหา เป็นฝ่ายสมถะกล่าวสรุปการสร้างศรัทธาพ้ืนฐานจากองค์ประกอบ ๒ ประการ ปัจจัย
ภายนอก ไดแ้ก่สิ่งแวดล้อมที่มีบรรยากาศก่อให้เกิดแรงจูงใจและครูผู้เป็นกัลยาณมิตร เมื่อเกิดศรัทธา
ขึ้นแล้วย่อมสนับสนุนให้ปัจจัยภายในคือวิธีการแห่งปัญญา (โยนิโสมนสิการ) มีก าลังแรงพัฒนาขึ้นโดน
ล าดับการสอนตามแนวพุทธวิธีจึงมีลักษณะสมบูรณ์ สมดุลเกิดความไพบูลย์ ด้านกาย วาจา ปัญญา 
ความรู้ และจิตใจ ซึ่งมนุษย์พึงมีได้จากการฝึกอบรมของตน 

การประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมแผนกบาลีไว้ว่า 
ขณะนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีจะต้องถูกตรวจสอบ
คุณภาพด้วยหรือไม่ แต่ก็เป็นหลักธรรมดาว่า ถ้าโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี
                                                           

๕๑พระพรหมคุณาภรณ์  (ป .อ.  ปยุตฺ โต) ,  พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๖๖. 



๓๘ 
 

ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐเท่าเทียมกันกับการที่รัฐสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบ
โรงเรียนปกติของรัฐส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาก็ต้องเขามาตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพซึ่งจะเป็นเรื่องที่ดี เพราะท าให้โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนก
บาลีสามรถแข่งขันกับโรงเรียนประเภทอ่ืนได้๕๒ และได้กล่าวถึงการศึกษาของคณะสงฆ์ไว้ในการ
ปาฐกถาพิเศษในการประชุเชิงปฏิบัติการของเจ้าคณะพระสังฆาธิการและผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่
การศึกษาทั่วประเทศ เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อ าเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ว่าก่อนหน้านี้คณะสงฆ์เคยตกรถไฟปฏิรูปการศึกษาในประเทศหลาย
ขบวนแล้ว รถไฟขบวนทีผ่านมาพอตกได้ แต่รถไฟขบวนนี้ไม่ควรตก เพราะเป็นขบวนใหญ่กว่าทุกครั้ง
ที่ผ่านมา นี่นับเป็นครั้งแรกในรอบร้อยปีที่ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ถ้าตก
รถไฟขบวนนี้แล้วคณะสงฆ์คงหมดโอกาสที่จะพัฒนาการศึกษาพระพุทธศาสนาและการศึกษาสงฆ์นี้
เรียกว่าเป็นระไฟขบวนสุดท้ายในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ถ้าคณะสงฆ์พลาดโอกาสครั้งนี้
แล้ว นอกจากจะตามฝ่ายบ้านเมืองและศาสนาอ่ืนไม่ทันในเรื่องการจัดการศึกษาแล้ว คณะสงฆ์ยังเสีย
โอกาสที่ดีในหลายเรื่อง รวมทั้งเรื่องที่เราก าลพยายามเกาะขบวนรถไฟอยู่ในขณะนี้นั่นคือเรื่อง
กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถาบันพระพุทธศาสนา ที่จะท าให้พระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรมและพระปริยัติธรรมแผนกบาลีเป็นการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนั้น รัฐให้การ
ช่วยเหลืองบประมาณการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไม่เพียงพอ ส านักเรียนต้องช่วยเหลือตัวเอง ผล
จึงออกมาไม่ได้มากเท่าที่ควร แต่คิดว่าเมื่อมีการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งก าหนดไว้ว่ารัฐต้องสนับสนุนงบประมาณ การจัดการศาสนศึกษา คงได้รับงบประมาณ
เต็มเม็ดเต็มหน่วย พระสงฆ์ท่ีท่านจัดการศึกษาและรักการศึกษาท่านก็หวังแลรอคอยตรงจุดนี้อยู่๕๓ 

สรุปได้ว่า สภาพแวดล้อมทั่วไปที่เอ้ืออ านวยต่อการจัดการเรียนรู้ทัศนคติ ค่านิยม
สติปัญญา คือการจัดการแวดล้อมเพ่ือให้เกิดการศึกษา พอใจ เกิดปีติ ความยินดีเลื่อมใสและถ้า
สิ่งแวดล้อมปราศจากยิ่งยั่วยุท าให้มีสมาธิ ฝึกอบรมกาย วาจา จิตใจของมนุษย์ได้มาก รวมแล้ว
สิ่งแวดล้อมในพระพุทธศาสนาต้องปลอดโปร่ง ร่มรื่น สงบ เย็นสบาย เรียนง่าย สะอาด ระเบียบ
เรียบร้อย ภายในคือการตริตรองพิจารณาไตร่ตรองควบกับการศึกษารู้จักคิดแคบคาย มีระบบถูกต้อง
ใช้สติปัญญาในระบบการเรียนรู้ตามพุทธวิธี ดังนั้น การเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม แต่
เดิมตั้งขึ้นตามมติคณะกรรมการสงฆ์จังหวัด ปัจจุบันตั้งขึ้นตามความเห็นชอบของเจ้าคณะจังหวัด 
เพราะในต่างจังหวัดนั้น ถือว่าวัดที่มีการเรียนการสอนที่เรียกว่าส านักศาสนศึกษานั่นเอง ส านักศาสนา
ศึกษา หมายถึงสถานที่วัดจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ตามที่มหาเถรสมาคมประกาศ
ก าหนด ส านักเรียน หมายถึงสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ซึ่งเป็นส านักเรียน
คณะจังหวัดตามท่ีมหาเถรสมาคมประกาศก าหนด 

 
  
                                                           

๕๒พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ขอบฟ้าแห่งความรู้กับผลงานด้านการศึกษา , 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๑๐๑. 

๕๓ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, บทบาทสถาบันพระพุทธศาสนากับการจัด
การศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทพิมพ์ดี จ ากัด, ๒๕๕๐), หน้า ๗. 



๓๙ 
 

๒.๓.๓ ประโยชน์ของส านักศาสนศึกษา 
การบริหารจัดการส านักศาสนศึกษา หมายถึงการจัดการศึกษาพระปริยติธรรมแผนก

ธรรม เป็นพระราชภาระของพระมหากษัตริย์ ทรงจัดให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาเล่าเรียนตาม
ก าลังสติปัญญา สืบเนื่องเป็นพระราชกรณียกิจมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ครั้งถึงสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ตอนต้นนับแต่สมัยรัชกาลที่ ๑ ถึงสมัยรัชการที่ ๙ พระมหากษัตริย์ทุกพรองค์ทรงรับพระ
ราชภาระอยู่โดยสม่ าเสมอ ทรงปรับปรุงระเบียบบริหารราชการแผ่นดินใหม่ ทรงจัดตั้งกระทรวง 
ทบวง กรม ในส่วนกลาง ตลอดถึงมณฑล จังหวัด อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้านในส่วนภูมิภาคแล้ว
พระองค์ทรงปรึกษากับคณะสงฆ์ขอให้แบ่งพระราชภารกิจในการจัดการศึกษาโดยตลอด โดยทรง
มอบหมายให้สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงด าเนินการก่อน พ.ศ. ๒๔๖๙ 
การสอบพระปริยัติธรรมแผนกธรรม 

- ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ให้เป็นไปตามนโยบาย 
- ประสานงานกับส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง 
- ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้ง การรวม การยุบ การย้าย และการยุบเลิกส านัก เรียน

ส านักศาสนศึกษา 
- ส่งเสริม สนับสนุนการแต่งตั้ง ถอดถอนครู และบุคคลากรทางการศึกษา 
- จัดท าระเบียบการเทียบโอนผลการศึกษา รวมทั้งประสานงานความร่วมมือกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบและวัดผลการศึกษา 
- จัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม 
- ด าเนินการอบรมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา แผนกธรรม 
- ด าเนินการและส่งเสริมการสื่อสาร การจัดการเรียนการสอน 
- ด าเนินการออกประกาศนียบัตร 
- ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารงบประมาณ จัดท างบประมาณแผนการใช้

จ่ายงบประมาณประจ าปี ส านักเรียน ส านักศาสนศึกษา และโรงเรียนทั่วประเทศ 
- จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 
- วิจัยและส่งเสริมการวิจัยการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 
- จัดท าสถิติข้อมูลสารสนเทศส านักเรียน ทะเบียนนักเรียน ครู และบุคลากร 
ยุทธศาสตร์ด้านผู้เรียน สร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนด้วยการมอบทุนการศึกษาเมื่อสอบได้

เพ่ิมสวัสดิการ แก่นักเรียนที่มีความตั้งใจศึกษาและมีความประพฤติดี 
๑. พัฒนาครูสอน โดยการส่งครูเข้าร่วมอบรมการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

โครงการอบรมครูสอนของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครู 
๒. กระบวนการเรียนการสอนเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากลาย พร้อมสอดแทรก

คุณธรรมจริยธรรม 
๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ภายในส านักเรียน และ

ศรัทธาสาธุชนทั่วไป 



๔๐ 
 

การก าหนดพันธกิจโรงเรียนการศึกษาพระปริยัติธรรม เพ่ือก าหนดพันธกิจหรือแนวการ
ด าเนินงานเพ่ือตอบค าถามให้ได้ว่า กิจกรรมการศึกษาจะต้องก าหนดให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องฝ่ายใด
รับผิดชอบปฏิบัติและปฏิบัติในภารกิจใดบ้าง ตัวอย่างเช่น 

๑. ผู้บริหารจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร
นักธรรม 

๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง 

๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๔. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๕. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๖. ส่งเสริมให้มีการทดสอบ 
การอบรมเช่นนี้ เป็นเช่นเดียวกับการอบรมกึ่งเข้าชั้นเรียน ซึ่งจะท าให้ผู้ศึกษาได้รับ

ความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน และสามารถน าไปประยุกต์ ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนที่เป็น
ปัจจุบัน อันจะเป็นประโยชน์อย่างส าคัญต่องานพัฒนาการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
ของคณะสงฆ์ 

การจัดอบรมครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมดังกล่าว ได้ด าเนินต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ 
พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๗ ประชุมครั้งละ ๑๕ วัน มีพระสงฆ์ทั่วสังฆมณฑลเข้ารับการอบรมครั้งละ 
ประมาณ ๑๐๐ กว่ารูป ท าให้บุคลากรทางการศึกษาเหล่านี้ได้รับประโยชน์ย่างมหาศาล แต่ก็เป็นที่น่า
เสียดายว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ นี้ โครงการการประชุมครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ดังกล่าวต้อง
ยุติไป เพราะส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไม่ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุน จึงท าให้อาจกล่าว
ได้ว่ากระบวนการะพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา พระปริยัติธรรมแผนกธรรม ซึ่งเป็นการศึกษาดั้งเดิม
ของคณะสงฆ์ไทย ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

นักเรียน หมายถึง พระภิกษุสามเณรของคณะสงฆ์ไทย ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของ
มหาเถรสมาคมทั่วสังฆมณฑลที่สมัครเข้ารับการศึกษาจากส านักศาสนศึกษา หรือส านักเรียนแห่งใด
แห่งหนึ่ง นักเรียนดังกล่าวนี้ อาจจะเป็นนักเรียนภายในส านัก หรือนักเรียนภายนอกที่วัดของตนเอง
ไม่ได้จัดการเรียนการสอน และได้มาสมัครเรียนร่วมกับนักเรียนภายในส านักเรียนแห่งนั้น 

นอกจากนี้ บางส านักเรียนอาจจะมีพระภิกษุสามเณรต่างประเทศ มาเรียนร่วมด้วยกันก็
มี เช่น ส านักเรียนวัดปากน้ าเป็นต้น และจากฐานข้อมูล (Database) ของส านักงานแม่กองธรรม
สนามหลวง แผนกธรรม มีพระภิกษุสามเณรเข้ารับการศึกษาในแต่ละส านักเรียนทั่วสังฆมณฑล 

 
สรุปได้ว่า การจัดการพระปริยัติธรรมแผนกธรรม หมายถึง การจัดการเรียนการสอน

พระสงฆ์ให้ด าเนินไปบรรลุผลตามเป้าหมาย หมายถึงบุคลากรทางการศึกษาที่มีส่วนร่วมในการบริหาร
และการจัดการเรียนการสอน เช่น เจ้าส านักเรียน ครูใหญ่หรืออาจารย์ใหญ่ และครู อาจารย์ประจ า 



๔๑ 
 

เงินหมายถึง งบประมาณในการบริหารงานด้านการจัดการเรียนการสอนต่างๆ เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
นิตยภัตถวายครู ค่าทุนการศึกษา ค่าจัดกิจกรรมทางการศึกษา วัสดุ หมายถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ส านัก
เรียนจะต้องจัดหาให้กับนักเรียนและคณะครู เช่น ต าราเรียน สมุด ดินสอ ปากกา คอมพิวเตอร์ พริ๊น
เตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เทปเสียง เครื่องเทปเป็นต้น ซึ่งต าราเรียนอาจจะใช้ระบบการยืมสืบต่อการ
นักเรียนรุ่นพี่สู่รุ่นน้องก็ได้ ถ้าไม่ช ารุดหรือเสียหายมากเกินไป การจัดการ เป็นการน าเอาทรัพยากรทั้ง 
๓ ประการ มาบูรณาการและจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสม 

 
๒.๓.๔ วัตถุประสงค์ของส านักศาสนศึกษา 
การศึกษาของพระภิกษุสงฆ์ในสมัยพุทธกาล มุ่งเน้นในด้านการอบรมจิตใจโดยเฉพาะ

แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือคันถธุระ การศึกษาเล่าเรียนหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ที่เป็น
ภาคทฤษฎีโดยวิธีบอกกล่าว ท่องจ าปากต่อปาก ที่เรียกว่า มุขปาฐะ ทั้งที่เป็นการเล่าเรียนสดับรับฟัง
จากพระพุทธเจ้าโดยตรง และจากพระอรหันตสาวก วิปัสสนาธุระ คือการศึกษาวิธีฝึกหัดอบรมจิตใจ
ให้สงบ สะอาด ปราศจากกิเลสอาสวะทั้งปวง เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระมหาสาวก
ซึ่งมีพระมหากัสสปะเป็นประธาน ได้ท าการสังคายนาพระธรรมวินัย และรวบรวมค าสั่งสอนเพ่ือไม่ให้
ประพฤติไขว้เขวไปจากค าสั่งสอนของพระพุทธองค์ จัดไว้เป็นหมวดหมู่มี ๓ หมวด รวมเรียกว่า
พระไตรปิฎกมี ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์แบ่งได้ดังต่อไปนี้๕๔ 

๑. หมวดพระสูตร เรียกว่า พระสุตตันตปิฎก มี ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ 
๒. หมวดพระวินัย เรียกว่า พระวินัยปิฎก มี ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ 
๓. หมวดพระอภิธรรม เรียกว่า พระอภิธรรมปิฎก มี ๔๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ 
พระสงฆ์สาวกสมัยนั้น ก็ศึกษาท่องจ ากันด้วยปาก เป็นคณะๆ คณะละหมวดบ้างสอง

หมวดบ้าง จึงถึงสังคายนาที่ ๕ จึงมีการจารึกลงในใบลานไว้เป็นหลักฐาน ด้วยภาษาบาลีหรือภาษา
มคธ ทั้งนี้ ด้วยเล็งเห็นว่า ในกาลภายหน้าจะไม่มีผู้ทรงจ าพระไตรปิฎกได้ทั้งหมด และจากการที่
พระไตรปิฎกได้ถูกจารึกไว้ด้วยภาษาบาลีนี่เอง พระสงฆ์สาวกโดยเฉพาะฝ่ายเถรวาท จึงหันมาศึกษา
ภาษาบาลีให้เป็นความรู้พ้ืนฐานก่อน จากนั้นถึงศึกษาพระไตรปิฎกต่อไป เพ่ือเป็นการรักษาพระธรรม
วินัยดั้งเดิมของพระพุทธองค์ ไม่ให้คลาดเคลื่อนหรือวิปลาสไป ต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาได้เจริญ
แพร่หลายไปยังนานาประเทศ จึงได้มีการคัดลอกพระไตรปิฎกไว้ด้วยภาษาของตน เพ่ือจะได้เรียนรู้ได้
ง่ายขึ้น และสามารถถ่ายทอดค าสั่งสอนนั้นออกมาอย่างถูกต้องตามพระพุทธประสงค์ วัตถุประสงค์
ของส านักศาสนศึกษา ๑) เพ่ือส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม แก่พระภิกษุสามเณร ๒) 
เพ่ือการสนองนโยบายด้านการศึกษาของคณะสงฆ์ ๓) เพ่ือการธ ารงไว้ซึ่งพระธรรมค าสอนของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ๔) เพ่ือความมั่นคงสถาพรแห่งพระพุทธศาสนา 

                                                           
๕๔พระบุญประทาน าณทีโป (ทะปะละ), "ศึกษาปัจจัยน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของ

นักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี: กรณีศึกษาวัดจองค า อ าเภองาว จังหวัด
ล าปาง ปีการศึกษา ๒๕๕๒", ปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 



๔๒ 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ๕๕ พุทธศักราช ๒๕๔๒ หมวดที่ ๑ มาตรา ๖ การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั่งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้
และคุณธรรม มีจริยธรรมและคุณธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
หมวดที่ ๒ สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา ในมาตราที่ ๑๒ บัญญัติไว้ว่า นอกเหนือจากรัฐ เอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ความมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาเป็นไปเพ่ือพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารอยู่รวมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ดังนั้นโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
จึงเป็นสถาบันทางการศึกษาตามความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เป็นแหล่ง
เรียนรู้ส าคัญที่สามารถพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ 
ควบคู่คุณธรรม มีจริยธรรม และมีวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารอยู่รวมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
แต่จากสภาพปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีทันสมัยมีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากขึ้นอารยธรรมต่างประเทศมีผลต่อวิถีชีวิตของคนไทย 
การดูแลเอาใจใส่และพ่ึงพาอาศัยกันในครอบครัวปฐมภูมิลดน้อยลง ดังนั้น การพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา คือการให้เป็นคนดี คนเก่ง และสามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างสงบสุข จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องพัฒนาเพื่อท าให้สังคมไทยซึ่งเป็นเมืองพุทธศาสนามั่นคงและน่า
อยู่สืบไป 
 
ตารางท่ี ๒.๖ วัตถุประสงค์ของส านักศาสนศึกษา 

ส านักศาสนศึกษา ยุทธศาสตร์การศึกษา 
๑. คณะผู้บริหาร/พระสังฆาธิการ การพัฒนาตน-การพัฒนาคน-การพัฒนางาน 
๒. ครู/อาจารย์/เจ้าหน้าที่ การพัฒนาตน-การพัฒนาคน-การพัฒนางาน 
๓. นักเรียน/นักศึกษา/ผู้สนใจทั่วไป การพัฒนาตน-การพัฒนาคน-การพัฒนางาน 

 
การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์นั้น เป็นการจัดการศึกษาที่เรียกว่าการศาสนศึกษาโดยมี

วัตถุประสงค์ ๓ ระดับ ดังต่อไปนี้ 
๑. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาตน คือภิกษุสามเณรทุกรูปที่บวชมาจะต้องศึกษาหลัก

เบื้องต้นคือพระวินัย การศึกษาพระวินัยก็คือศึกษาเรื่องศีลของภิกษุสามเณรระเบียบปฏิบัติทาง
ศาสนา รวมถึงธรรมเนียมต่างๆ เป็นการศึกษาเพ่ือรักษาตัวเอง เพ่ือปฏิบัติได้ถูกต้อง ท าให้ถูกต้อง
ตลอดถึงศึกษาเพ่ือเอาตัวให้รอก คือ หลุดพ้นจากความทุกข์ เช่น ศึกษาและปฏิบัติกรรมฐาน การ
จัดการศึกษาแบบนี้เป็นการจัดให้เฉพาะตัวบุคคล ได้ประโยชน์เฉพาะตัว ใครท าใครได้ และเอาตัวรอด
ได้ โดยจะเรียนตามอัธยาศัย เรียนจากต ารา หรือจากครูอาจารย์ก็ได้ 

                                                           
๕๕กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: โรง

พิมพ์องค์การขนส่งสินค้าและพัสดุ,๒๕๕๐), หน้า ๕. 



๔๓ 
 

๒. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคน หรือการจัดหลักสูตรให้เป็นประโยชน์ในเชิงธ ารง
รักษาเนื้อหาสาระหรือแก่นสารพระศาสนาเข้าไว้ ได้แก่ การศึกษานักธรรมและบาลี หลักสูตรที่ใช้
เรียนก็มีเนื้อหาที่มีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้า โดยน าพระไตรปิฎกและหลักธรรมต่างๆ มาย่อแล้วเรียน
กัน เรียนเพ่ือรักษาพระพุทธศาสนา เรียกกันว่าเรียนพุทธพจน์ ที่พระพุทธศาสนาด ารงคงอยู่และสืบ
ต่อมาได้ทุกวันนี้โดยไม่สูญหายหรือผิดเพ้ียนไป และมีการสืบทอดพัฒนาตลอดมาก็เพราะได้อาศัย
การศึกษาเล่าเรียนแบบนี้ 

๓. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนางาน การศึกษาแบบนี้เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือ
สังคมคือลูกชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา กล่าวคือสมัยแรกๆ รัฐไม่สามารถจัด
การศึกษาได้ทั่วถึง ท าให้ลูกชาวบ้านผู้ใฝ่รู้แต่ยากจนไม่มีโอกาสได้เรียน จึงอาศัยมาบวชเป็นสามเณร
จึงได้เรียน การเรียนแบบนี้เรียกกันว่า "พระปริยัติธรรมแผนกสามัญ" หมายถึงการเรียนวิชาทางโลก
ควบคู่กันไปกับเรียนทางธรรม ตามแบบที่ ๒ เมื่อเรียนจบแล้วก็สึกหาลาเพศไป และสามารถใช้ความรู้
ไปประกอบอาชีพเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไปได้ การจัดการศึกษาแบบนี้จึงเป็นการช่วยเหลือสังคม
หรือผลิตคนที่มีคุณภาพให้สังคมได้ทางหนึ่ง 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช ๒๕๔๕ ซึ่งมีฐานเป็นกรมขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีโดยให้มี
อ านาจดังต่อไปนี้๕๖ 

๑) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ กฎหมายว่าด้วยการก าหนดวิทยฐานะ
ผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนา รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๒) รับสนองงาน ประสานงานและถวายการสนับสนุนกิจการของคณะสงฆ์ การบริหาร
การปกครอง 

๓) เสนอแนวทางก าหนดนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา 
๔) ส่งเสริม ท านุบ ารุง รักษาศาสนาและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา 
๕) ดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลางทางพระพุทธศาสนา 
๖) พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนา 
๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
๘) ท านุบ ารุง ส่งเสริมการพุทธศาสนศึกษาเพ่ือพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม 
๙) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน หรือตามที่

กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ส าหรับหน่วยงานราชการภายในส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินั้น ประกอบด้วย

กองกลาง กองพุทธศาสนา กองพุทธศาสนสถาน ส านักงานพุทธมณฑล ส านักงานศาสนสมบัติ 
ส านักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม กองพุทธศาสนศึกษาเป็นหน่วยงานที่สังกัดส านักงานพุทธศาสนา
แห่งชาติที่ท าหน้าที่ดูแลการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาโดยตรง ซึ่งมี
อ านาจหน้าที่ดังนี้ 
                                                           

๕๖กองพุทธศาสนศึ กษา ,  ปฏิทินการศึกษาแผนกสามัญศึ กษา พุทธศัก ราช  ๒๕๕๒, 
(กรุงเทพมหานคร: ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๒), หน้า ๑๕. 



๔๔ 
 

๑) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล จัดการศึกษาวิชาการ จัด
การศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และรับผิดชอบงานการศึกษา 

๒) ด าเนินการเกี่ยวกับจัดท าสื่อการเรียนการสอนด้านศาสนาวิเคราะห์ทางวิชาการต่างๆ 
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เป็นแหล่งความรู้ที่เป็นระบบและอ้างอิงได้ 

๓) สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาทุกระดับ รวมทั้งการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการศึกษาทุกประเภท 

๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 

การพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม ดังต่อไปนี้ ๑) ให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่
กว้างไกลให้มีภาวะผู้น าเป็นผู้มีคุณธรรมเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง รู้หลักชุมชนสัมพันธ์ และเป็นผู้มี
ความรู้ทางจิตวิทยาสังคม ๒) ให้เป็นผู้มีความสามารถในการเป็นผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน การพัฒนาครู พัฒนาบุคลากร การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน 
การจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก การสร้างบรรยากาศ การให้รางวัล ให้ก าลังใจแก่ครูและบุคลากร 
การมีมนุษย์สัมพันธ์และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ๓) ให้เป็นผู้มีความสามารถท าหน้าที่สอนและ
สามารถจัดกระบนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 

ส่วนการพัฒนาครู หมายถึงผู้บริหารมุ่งพัฒนาครูให้มีความส านักและมีจิตวิญญาณของ
ความเป็นครู มีความเอ้ืออาทรช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งและกัน โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน
และพัฒนาครูให้เปลี่ยนพฤติกรรมในการสอนจากแบบบรรยายให้มีความสามารถในการสอนที่เน้น
นักเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านเทคนิควิธีการ ดังต่อไปนี้ 

ด้านความรู้ โดยครูต้องมีความรู้ด้านปรัชญาในเรื่องนักเรียนเป็นศูนย์กลางนักเรียนมี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนสามารสร้างกระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ครูต้องมี
ความรู้ในการพัฒนาและบูรณาการหลักสูตร ครูต้องมีความรู้ในการประเมินผลจากการปฏิบัติตรง ครู
ต้องมีความรู้ด้านจิตวิทยา และเทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

ด้านทักษะ โดยครูต้องมีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ครูต้องมีทักษะใน
การจัดกลุ่มนักเรียนห้องเรียน ครูต้องมีทักษะในการสอนเป็นทีม ครูต้องมีทักษะในการสอนเป็นเรื่อง
เป็นสถานการณ์ โดยบูรณาการความรู้จากหลายสาขาวิชาและวิถีชีวิตจริง ครูต้องมีทักษะในการ
พัฒนาสื่อรวมถึงการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูต้องมีความสามรในการประเมินนักเรียนในทุกด้าน ครู
ต้องมีทักษะในการใช้แฟ้มผลงาน ครูต้องมีทักษะในประเมินระดับความรู้และระดับการพัฒนาของ
นักเรียน ครูต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี ครูต้องมีทักษะในการให้ค าปรึกษาแนะน าเป็นต้น 

ด้านเทคนิควิธีการ โดยครูต้องสามารถใช้เทคนิคการสอนได้อย่างเหมาะสมในการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ครู
ต้องสามารถใช้สื่อการเรียนการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ครูจะต้องสามารถใช้นวัตกรรม
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างถูกวิธี เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุผล
อย่างมีประสิทธิภาพ 

การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์นั้น เป็นการจัดการศึกษาที่ เรียกว่าศาสนศึกษาจัดโดยมี
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเป็น ๓ ระดับ ดังต่อไปนี้  



๔๕ 
 

๑. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาตัวบุคคล คือภิกษุสามเณรทุกรูปที่บวชมาจะต้องศึกษา
หลักเบื้องต้นคือพระวินัย การศึกษาพระวินัยก็คือศึกษาเรื่องศีลของภิกษุสามเณรระเบียบปฏิบัติทาง
ศาสนา รวมถึงธรรมเนียมต่างๆ เป็นการศึกษาเพ่ือรักษาตัวเอง เพ่ือปฏิบัติได้ถูกต้อง ท าให้ถูกต้อง
ตลอดถึงศึกษาเพ่ือเอาตัวให้รอด คือ หลุดพ้นจากความทุกข์ เช่น ศึกษาและปฏิบัติกรรมฐาน การ
จัดการศึกษาแบบนี้เป็นการจัดให้เฉพาะตัวบุคคล ได้ประโยชน์เฉพาะตัว ใครท าใครได้ และเอาตัวรอด
ได้ โดยจะเรียนตามอัธยาศัย เรียนจากต ารา หรือจากครูอาจารย์ก็ได้ 

๒. การจัดการศึกษาเพ่ือพระศาสนา หรือการจัดหลักสูตรให้เป็นประโยชน์ในเชิงธ ารง
รักษาเนื้อหาสาระหรือแก่นสารพระศาสนาเข้าไว้ ได้แก่ การศึกษานักธรรมและบาลี หลักสูตรที่ใช้
เรียนก็มีเนื้อหาที่มีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้า โดยน าพระไตรปิฎกและหลักธรรมต่างๆ มาย่อแล้วเรียน
กัน เรียนเพ่ือรักษาพระพุทธศาสนา เรียกกันว่าเรียนพุทธพจน์ ที่พระพุทธศาสนาด ารงคงอยู่และสืบ
ต่อมาได้ทุกวันนี้โดยไม่สูญหายหรือผิดเพ้ียนไป และมีการสืบทอดพัฒนาตลอดมาก็เพราะได้อาศัย
การศึกษาเล่าเรียนแบบนี้ 

๓. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคม การศึกษาแบบนี้เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือ
ช่วยเหลือสังคมคือลูกชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา กล่าวคือสมัยแรกๆ รัฐไม่สามารถ
จัดการศึกษาได้ทั่วถึง ท าให้ลูกชาวบ้านผู้ใฝ่รู้แต่ยากจนไม่มีโอกาสได้เรียน จึงอาศัยมาบวชเป็น
สามเณรจึงได้เรียน การเรียนแบบนี้เรียกกันว่า "พระปริยัติธรรมแผนกสามัญ" หมายถึงการเรียนวิชา
ทางโลกควบคู่กันไปกับเรียนทางธรรม ตามแบบที่ ๒ เมื่อเรียนจบแล้วก็สึกหาลาเพศไป และสามารถ
ใช้ความรู้ไปประกอบอาชีพเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไปได้ การจัดการศึกษาแบบนี้จึงเป็นการ
ช่วยเหลือสังคมหรือผลิตคนที่มีคุณภาพให้สังคมได้ทางหนึ่ง 

สรุปได้ว่า การพัฒนาการบริหารการจัดการส านักศาสนศึกษา หมายถึงการจัด
การศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้
และคุณธรรม มีจริยธรรมและคุณธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่ วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม จึงเป็นสถาบันทางการศึกษาตามความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ส าคัญที่สามารถพัฒนาพระภิกษุสามเณรให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์นั้น เป็นการจัดการศึกษาที่เรียกว่า
ส านักศาสนศาสตร์ศึกษามีวัตถุประสงค์ ๓ ระดับคือ เพื่อพัฒนาตน เพ่ือพัฒนาคน และเพ่ือพัฒนางาน
เป็นต้น 

๒.๓.๕ เป้าหมายของส านักศาสนศึกษา 
การศึกษาในทางพระพุทธศาสนาส าหรับพระภิกษุสามเณรที่เรียกว่า การศึกษาพระ

ปริยัติธรรมนั้น เป็นหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ อาจารย์ จะต้องรับเป็นภาระหน้าที่สั่งสอนสัทธิวิหาริก
และอันเตวาสิกให้แก่พระภิกษุสามเณร เพ่ือเป็นการสืบต่ออายุพระศาสนา ฝ่ายอาณาจักรอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ก็ทรงให้การสนับสนุนอุดหนุนให้มีการสอบไล่ความรู้เรื่องปริยัติธรรม
ตลอดมา ทั้งได้ทรงยกย่องผู้มีความรู้ให้เป็นที่ปรากฏด้วยการพระราชทานสมณศักดิ์และนิตยภัตตาม
สมควรแก่ฐานะ เพ่ือส่งเริมพระภิกษุสามเณรผู้มีความรู้ในการปฏิบัติศาสนกิจสืบต่อไป ในปัจจุบันนี้
ทางราชการได้ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาในส่วนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม และ
แผนกบาลี และการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โดยได้ตั้งนิตยภัตถวายครูสอนพระปริยัติ
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ธรรมและจัดการเทียบความรู้ทางด้านพระปริยัติธรรม ตามสมควรแก่ภูมิชั้นนั้นๆ นอกจากนี้ ยังได้
ออกพระราชบัญญัติก าหนดวิทยฐานะผู้ส าเร็จวิชาการพระพุทธศาสนาโดยรับรองผู้ส าเร็จการศึกษาตา
ราหลักสูตรที่ก าหนดไว้ให้ได้รับปริญญาชั้นปริญญาตรี การศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมทั้งแผนก
ธรรมและแผนกบาลี นอกจากจะเป็นการศึกษาหลักธรรมค าสั่งสอนแล้ว ยังได้ชื่อว่าเป็นสืบต่ออายุ
พระพุทธศาสนาได้อีกด้วย โดยเฉพาะการศึกษาภาษาบาลี เพราะถ้าไม่รู้ภาษาบาลีแล้ว ก็จะไม่มี ผู้ใด
สามารถรู้และเข้าใจพระพุทธพจน์ ในพระไตรปิฎก ถ้าขาดความรู้ เรื่ องพระไตรปิฎกแล้ว 
พระพุทธศาสนาก็จะต้องเสื่อมสูญไปด้วย ด้วยเหตุนี้พระมหากษัตริย์ผู้เป็นศาสนูปถัมภกตั้งแต่โบราณ
มา จึงทรงท านุบ ารุงสนับสนุนการเล่าเรียนพระปริยัติธรรมและทรงยกย่องพระภิกษุสามเณรที่เรี ยนรู้
พุทธวจนะให้มีสมศักดิ์ฐานันดร พระราชทานรูชูปการต่างๆ มีนิตยภัตเป็นต้น จึงจัดให้มีวิธีการสอบ
พระปริยัติธรรม เพ่ือให้ปรากฏต่อชาวโลกทั่วไปว่า พระภิกษุสามเณรรูปใดมีความมากน้อย แค่ไหน 
เพียงใด เมื่อปรากฏว่าพระภิกษุสามเณรรูปใด มีความรู้รอบรู้ถึงชั้นที่ก าหนดแล้ วพระมหากษัตริย์ก็
ทรงยกย่องพระภิกษุสามเณรรูปนั้นให้เป็นมหาเปรียญ ครั้นอายุพรรษาถึงชั้นเถรภูมิก็ทรงตั้งให้มีสมณ
ศักดิ์ในสังฆมณฑล ตามสมควรแก่คุณธรรมและความรู้ เป็นอาจารย์สั่งสอนพระปริยัติธรรมสืบๆ กัน
มาจนบัดนี้ เป้าหมายการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม ๓ ประการดังต่อไปนี้๕๗ 

๑. ปริยัติ ได้แก่ การศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย นับเป็นองค์ประกอบส าคัญโดยความ
เป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติและการศึกษาเล่าเรียนปริยัติธรรมนั้นเป็นการศึกษาภาคทฤษฎี คือการศึกษา
พระธรรมวินัยให้มีความรู้พ้ืนฐานอย่างแจ่มแจ้ง เพ่ือให้เกิดความกระจ่างแจ้งว่า ค าสอนของพระพุทธ
องค์ท่ีจัดเป็นธรรมบทนั้น บทนี้ว่าด้วยเรื่องอะไร ถ้าผู้เรียนจะน้อมน าเอาธรรมค าสั่งสอนมาปฏิบัติเพ่ือ
เป็นแนวทางหรือแสงประทีปแห่งชีวิต จะท าอย่างไรและเมื่อปฏิบัติตามแล้วจะได้ผลอย่างไร เป็นต้น 
เรียกว่า ปริยัติ 

๒. ปฏิบัติ ได้แก่ การน้อมเอาหลักธรรมค าสอนที่ได้เรียนรู้ในทางภาคทฤษฎีนั้นมาสู่
ภาคปฏิบัติ คือ น ามาปฏิบัติจริงๆ เพ่ือเป็นการอบรมกาย วาจา และใจ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือน าเอา
หลักธรรมที่เรียนแล้วนั้นมาเป็นแนวทางหรือปทัฏฐานแห่งชีวิตให้เหมาะสมกับฐานะของตนเรียกว่า 
ปฏิบัติ 

๓. ปฏิเวธ ได้แก่ ผลของการปฏิบัติธรรมนั้น เช่น พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า    
พระอรหันตสาวก และพระอริยบุคคลเป็นต้น ผู้ได้รับผลแห่งการปฏิบัติซึ่งท าให้ยกฐานะจากปุถุชน
ธรรมดาขึ้นมาเป็นพระอริยบุคคล การบรรลุชั้นนั้น ตามภูมิธรรมที่ตนปฏิบัตินั้น ไม่มีใครมายกย่องหรือ
แต่งตั้งให้ แต่การยกฐานะดังกล่าวเป็นไปโดยอัตโนมัติหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือฐานะหรือต าแหน่ง
แห่งอริยเจ้านั้นไม่มีการแต่งตั้งให้ จะรู้ได้ด้วยตนเองก็เป็น ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ เรียกว่า ปฏิเวธ 

กระบวนการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมนอกจากจะประกอบด้วยองค์ความรู้ ๓ 
ประการดังกล่าวแล้ว ยังต้องมีส่วนประกอบอ่ืนๆ ที่ส าคัญของการศึกษาอีกหลายประการ เช่น ผู้
ศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจสภาวะของสิ่งทั้งหลาย ตามความเป็นจริง เพ่ือประโยชน์ในการปรับตัว
และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง ว่าสิ่งใดควรปรับ อย่างไรเป็นต้น การปรับเปลี่ยนตัวเพ่ือเพ่ิมพูน
ความสามารถในการด ารงอยู่โดยการพัฒนาองค์ประกอบภายในทางด้านร่างกายให้มีความสามารถ
                                                           

๕๗มงคล ศรีไพวรรณ, ประวัติการศึกษาของสงฆ์, (กรุงเทพมหานคร: กรมการศาสนา, ๒๕๕๐), หน้า 
๒. 
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และความพร้อมในการด ารงอยู่ด้วยดี เช่น ให้เจริญเติบโต แข็งแรง มีสุขภาพดีเป็นต้น การพัฒนา
องค์ประกอบภายในทางด้านจิตใจให้แข็งกล้าสามารถยิ่งขึ้นเช่น มีสติปัญญามากขึ้น มีคุณธรรมอ่ืนๆ 
เช่น ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสาเป็นต้น การรู้จักเก่ียวข้องสัมพันธ์ตลอดจนปรับสิ่งแวดล้อมให้เป็น
ประโยชน์แก่ตน โดยรู้จักเลือกเกี่ยวข้องและถือประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมเท่าที่มีอยู่ไม่ท าลายหรือท า
ตนให้เป็นอันตรายแก่สิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลแก่ชีวิต ท าตนให้เกื้อกูลแก่สิ่งแวดล้อมที่ดีอันเป็นประโยชน์
ร่วมกัน รู้จักจัดสิ่งแวดล้อมต่างๆ และสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ที่อ านวยประโยชน์ 

การพัฒนาการบริหารจัดการส านักศาสนศึกษา หมายถึงการบริหารมีควบคู่มากับมนุษย์
เป็นเวลานาน มนุษย์นอกจากจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมและได้รับประสบการณ์จากการมีปฏิสั มพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมแล้วมนุษย์ก็จะประมวลประสบการณ์เหล่านั้นน ามาถ่ายทอดให้กับชนรุ่นหลั ง การศึกษา
อย่างไม่เป็นทางการจึงได้เกิดขึ้น ชีวิตและการศึกษาจึงเป็นไปอย่างธรรมชาติ แต่เมื่อมีความรู้ใหม่ๆ
เกิดขึ้น จ านวนประชากรเพ่ิมขึ้น สิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์ก็เริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้นเช่นเดียวกัน
มนุษย์จึงเริ่มรวมเข้าเป็นชุมชนเล็กๆ และต่อมาเป็นชุมชนใหญ่ขึ้นเพ่ือสนองความต้องการของตนเอง
ทั้งทางกายภาพและทางสังคม๕๘ การพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
ถูกต้องตามพระธรรมวินัยและบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งถือเป็นหัว ใจส าคัญของการศึกษาใน
พระพุทธศาสนา โดยได้รับการสนับสนุนจากพระมหากษัตริย์และรัฐบาล ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมเพ่ือให้พระภิกษุ สามเณร ที่ส าเร็จการศึกษา มีความรู้ทางธรรม และหากพระภิกษุ สามเณรลา
สิกขาบทไปแล้ว ก็สามารถเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาของรัฐได้ หรือเข้ารับราชการเพ่ือท างานสร้าง
คุณประโยชน์ให้ก้าวหน้าให้บ้านเมืองและตนเอง ตามสภาพของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

วิสัยทัศน์ของส านักศาสนศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม จะมุ่งมั่นในการจัดการ
พัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ตามระเบียบของแม่กองธรรมสนามหลวงเพ่ือให้
พระภิกษุสามเณรมีความรู้เข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีความประพฤติตามหลักพระธรรม
วินัย สมกับค าว่า "วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน" มีความรู้คู่คุณธรรม และสามารถถ่ายทอดหลักธรรมแก่
พุทธศาสนิกชนได ้

พันธกิจของส านักศาสนศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม จัดการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม ตามระเบียบแม่กองธรรมสนามหลวง พยายามพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
ธรรมให้มีคุณภาพ ด าเนินการฝึกอบรมพระภิกษุสามเณรให้สามารถเผยแผ่หลักธรรมแก่
พุทธศาสนิกชนและเป็นผู้น าด้านคุณธรรมจริยธรรม การบริหารนั้น หมายถึงการท างานให้ส าเร็จโดย
อาศัยคนอ่ืน (Getting things done through other people) เมื่อว่าตามค านิยามนี้การบริหารใน
พุทธศาสนาเริ่มมีขึ้นเป็นรูปธรรมสองเดือนนับจากวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ นั่นคือในวันอาสาฬหบูชา 
เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกแก่พระปัญจวัคคีย์ ซึ่งท าให้เกิดพระสังฆรัตนะ
ขึ้น เมื่อมีพระสงฆรัตนะเป็นสมาชิกใหม่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาอย่างนี้ พระพุทธเจ้าก็ต้องบริหาร
คณะสงฆ์ วิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ซึ่งด ารงสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน
เป็นเวลากว่า ๒,๖๐๐ ปี เป็นข้อมูลให้เราได้ศึกษาพุทธวิธีบริหาร  
  
                                                           

๕๘ชาญชัย อาจินสมาจาม, การบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ส่งเริมกรุงเทพมหานคร, 
๒๕๕๐), หน้า ๒๗. 



๔๘ 
 

นอกจากนี้ยังมีพุทธพจน์ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารกระจายอยู่ในพระไตรปิฎก และ
ยุทธศาสตร์การศึกษาตามแนวคิดของ   พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึง เป้าหมายของ
มนุษย์ไว้ว่า มนุษย์เมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีเป้าหมายของชีวิตแล้วก็ควรต้องพยายามท าให้ส าเร็จและ
เป้าหมายของชีวิตมี ๓ ระดับ ได้แก่๕๙ 

๑. เป้าหมายเบื้องต้น คือการเลี้ยงตัวเอง เลี้ยงครอบครัวได้ ต้องมีอาชีพและอาชีพต้อง
บริสุทธิ์ในการด าเนินชีวิตปัจจุบันหรือประโยชน์ปัจจุบัน ๔ ข้อ ได้แก่ ๑) มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง 
ไร้โรค งามสง่า อายุยืน ๒) มีเงินมีงาน มีทรัพย์จากอาชีพสุจริต พ่ึงตนเองได้ ๓) มีสถานภาพที่ดีเป็นที่
ยอมรับนับถือในสังคม ๔) มีครอบครัวผาสุก ท าวงศ์ตระกูลให้เป็นที่นับถือ 

๒. เป้าหมายระดับกลาง คือการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ เท่าที่สามารท าได้ 
การกระท าด้วยเมตตาและปัญญา ในระดับนี้เรียกว่า สัมปรายิกัตถะประโยชน์มี ๕ ข้อ ได้แก่ ๑) ความ
อบอุ่นซาบซึ้งสุขใจ ด้วยศรัทธา มีหลักใจ ๒) มีความภูมิใจในชีวิต สะอาดที่ได้ประพฤติสุจริต ๓) มี
ความอ่ิมใจในชีวิต มีคุณค่าที่ได้เสียสละท าประโยชน์ ๔) ความแกล้วกล้ามั่นใจที่มีปัญญาแก้ปัญหาน า
ชีวิต ๕) ความโล่งจิต มั่นใจว่าได้ท ากรรมดีมีทุนประกันภพใหม่ 

๓. เป้าหมายระดับสูงสุด คือการบรรลุพระนิพพาน การหมดกิเลส ความโลภ โกรธ และ
หลง มีความสุข ไม่กลับมาเกิดอีกหลังชีวิตเสียไป ให้ทุกคนบรรลุเป้าหมายนี้ได้ในชาตินี้ แต่ก็ควร
พยายามสะสมบารมีในชาตินี้ต่อไป คือ ปรมัตถะประโยชน์หรือประโยชน์อย่างยิ่ง ได้แก่ ๑) จุดหมาย
เพ่ือตนเอง ๒) จุดหมายเพื่อผู้อ่ืนหรือประโยชน์ของผู้อ่ืน คือประโยชน์ขั้นข้างต้น ซึ่งพึงช่วยเหลือผู้อ่ืน 
หรือเพ่ือนมนุษย์ให้บรรลุถึงด้วยการชักน าสนับสนุนให้เขาพัฒนาชีวิตเขาเองไปจนถึงตามล าดับ ๓) 
จุดหมายร่วมกันหรือประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือประโยชน์สุขเพ่ือความดีงามร่วมกันของชุมชนหรือสังคม 
รวมทั้งภาวะปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ซึ่งพึงช่วยกันสร้างสรรค์บ ารุงรักษา เพ่ือเกื้อกูลให้ตนและผู้อ่ืนก้าว
ไปสู่จุดมุ่งหมาย 

เป้าหมายเชิงประมาณในจังหวัดหนึ่งๆ พระสังฆาธิการผู้บริหารควรจะต้องเปิดโรงเรียน
พระปริยัติธรรม เพ่ือเป็นรับพระสังฆาธิการทุกระดับ และพระภิกษุสามเณร ได้เข้าศึกษาต่อตาม
ความสามารถ ตั้งแต่ประโยคบาลีไวยากรณ์ และประโยคอ่ืนๆ เป้าหมายเชิงคุณภาพ พระสังฆาธิการ
และพระภิกษุสามเณร มีความรู้ ความเข้าใจหลักภาษาบาลีตามหลักสูตรหรือหนังสือแบบเรียน
นักธรรม/บาลี จนสามารถอ่านออกเขียนได้ และสอบได้รับปริญญาบัตรสมตามความปรารถนา 

ผู้บริหารการศึกษา หมายถึงพระสังฆาธิการผู้มีหน้าที่บริหารจัดการก าหนดเป้าหมาย
การเรียนการสอนให้มีผลสัมฤทธิ์ตามระบบการศึกษาตามหลักสูตร (แบบเรียน) จัดระบบนิเทศภายใน
ให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ วัดผลประเมินผล ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการใช้สื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ที่
สอคล้องต่อการเรียนรู้ โดยที่สถานศึกษาในอดีตเป็นพระบรมมหาราชวังเป็นหลักในการจัดการเรียน
การพระปริยัติธรรม ภายหลังต่อมามีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมย้ายเข้ามาอยู่
ตามวัดต่างๆ ที่ส าคัญในกรุงเทพมหานคร ครูผู้สอนในอดีตได้แก่พระมหาเถระผู้ทรงพระไตรปิฎก และ
ราชบัณฑิตเป็นต้น การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
ประกาศให้มีการสอบพระปริยัติธรรมแล้ว พระมหาเถระและราชบัณฑิตก็จะจัดตั้งคณะกรรมสอบขึ้น 
                                                           

๕๙พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๒๑. 



๔๙ 
 

โยมีพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นประธานในการสอบ ในปัจจุบันนี้ ผู้บริหารการศึกษาพระปริยัติธรรมมี
กระบวนการพัฒนารูปแบบการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การบังคับบัญชาสั่งการ 
การประสานงาน การควบคุมเป็นต้น ส าหรับเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม 
ดังต่อไปนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๒.๕ การพัฒนาการศึกษานักธรรม 

จากแผนภาพที่ ๒.๖การพัฒนาการศึกษานักธรรม จะพบว่า คณะสงฆ์ไทยโดยมหาเถร
สมาคม ได้มอบหมายให้ส านักงานแม่กองบาลีสนามหลวงเป็นผู้บริหารจัดการการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม โดยมีอ านาจหน้าที่ในส่วนของการก าหนดหลักสูตรการเรียนการสอน รวมถึงการด าเนินการ
อ่ืนๆ เพื่อพัฒนาส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ปัจจุบันนี้ส านักงานแม่กองธรรม
สนามหลวง เป็นหน่วยงานจัดการศึกษานักธรรมของคณะสงฆ์ เป็นหน่วยงานภายใต้การดูแลของมหา
เถรสมาคมซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์ของรัฐบาล ดูแลรับผิดชอบการศึกษาพระปริยัติธรรมระดับชาติ และ
ก าหนดเปลี่ยนแปลงการใช้คัมภีร์ เรียนในหลักสูตรให้เหมาะสมกับชั้นเรียน รวมทั้งการจัดสอบ
ประเมินผลการศึกษาระดับชั้น โดยมีส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้รับสนองงาน ภายใต้การ
ก ากับดูแลของมหาเถรสมาคม หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมแบ่งเป็น ๓ ชั้น คือ 
นักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโท และนักธรรมชั้นเอก 

สรุปได้ว่า การศึกษาในทางพระพุทธศาสนาส าหรับพระภิกษุสามเณรที่ เรียกว่า
การศึกษาพระปริยัติธรรมนั้น เป็นหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ อาจารย์ จะต้องรับเป็นภาระหน้าที่สั่งสอน
สิทธิวิหาริกและอันเตวาสักให้แก่พระภิกษุสามเณร เพ่ือเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาฝ่าย
อาณาจักรอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ก็ทรงให้การสนับสนุนอุดหนุนให้มีการสอบไล่ความรู้เรื่อง
ปริยัติธรรมตลอดมา เป้าหมายการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม ๓ ประการ ดังต่อไปนี้ 

๑. ปริยัติได้แก่การศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย นับเป็นองค์ประกอบส าคัญโดยความ
เป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติและการศึกษาเล่าเรียนปริยัติธรรมนั้นเป็นการศึกษาภาคทฤษฎี คือการศึกษา
พระธรรมวินัยให้มีความรู้พ้ืนฐานอย่างแจ่มแจ้ง  

หลักสตูรนักธรรม 

นักธรรมชั้นตร ี

(น.ธ.ตรี) 
( 

นักธรรมชั้นโท 

(น.ธ.โท 

นักธรรมชั้นเอก 

(น.ธ.เอก 
 

แม่กองธรรมสนามหลวง ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 



๕๐ 
 

๒. ปฏิบัติ ได้แก่การน้อมเอาหลักธรรมค าสอนที่ได้เรียนรู้ในทางภาคทฤษฎีนั้นมาสู่
ภาคปฏิบัติ คือ น ามาปฏิบัติจริงๆ เพื่อเป็นการอบรมกาย วาจา และใจ  

๓. ปฏิเวธ ได้แก่ผลของการปฏิบัติธรรมนั้น เช่น พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระ
อรหันตสาวก และพระอริยบุคคลเป็นต้น ผู้ได้รับผลแห่งการปฏิบัติซึ่งท าให้ยกฐานะจากปุถุชนธรรมดา
ขึ้นมาเป็นพระอริยบุคคล การบรรลุชั้นนั้น ตามภูมิธรรมที่ตนปฏิบัตินั้น ไม่มีใครมายกย่องหรือแต่งตั้ง
ให้ แต่การยกฐานะดังกล่าวเป็นไปโดยอัตโนมัติหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือฐานะหรือต าแหน่งแห่งอริย
เจ้านั้นไม่มีการแต่งตั้งให้ จะรู้ได้ด้วยตนเองก็เป็น ปัจจัตตัง  เวทิตัพโพ วิญญูหิ เรียกว่าปฏิเวธ 

 
๒.๓.๖ พระสังฆาธิการผู้บริหารส านักศาสนศึกษา 
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เป็นการศึกษาระดับเบื้องต้น ระดับกลาง และ

ระดับสูง ตามหลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆ์ ที่มุ่งศึกษาพระธรรมวินัย ซึ่งจารึกค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา อันมีอยู่ในพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และปกรณ์วิเศษต่างๆ จากคั มภีร์
ดั้งเดิมให้มีความเข้าใจ สามารถน ามาปฏิบัติและเผยแพร่ได้ถูกต้อง เป็นภาระหน้าที่ของพระสังฆาธิ
การผู้บริหารส านักศาสนศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้มีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องด าเนินการ
จัดการส านักศาสนศึกษาพระปริยัติธรรมที่อยู่ในเขตการปกครองของตนให้เป็นไปโดยชอบ เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนที่มีความเลื่อมใส
เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาได้รับการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยได้อย่างถูกต้อง โดยเปิดสอน
แผนกนักธรรม รับนักเรียนซึ่งเป็นพระภิกษุสามเณรในจังหวัดสมุทรปราการเข้าศึกษาต่อระดับ
นักธรรมชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยการจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษา
พระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๓๑ เพ่ือให้การอุปถัมภ์การศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพดียิ่งขึ้น กรมการศาสนาจึงวางระเบียบ ว่าด้วยการจัดสรรเงินอุดหนุน
การศึกษาพระปริยัติธรรม เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้๖๐ 

๑. ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยการจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษา
พระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๒. ให้ยกเลิกบรรดาค าสั่งข้อบังคับ บทบัญญัติหรือระเบียบอื่นใด ซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ 
๓. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
๔. ในระเบียบนี้ 
 ๔.๑ การศึกษาพระปริยัติธรรม หมายความว่า การศึกษาตามหลักสูตรพระปริยัติ

ธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีสนามหลวง 
 ๔.๒ ส านักงานศาสนาศึกษาจังหวัด หมายความว่า หน่วยงานของส านักงานเจ้าคณะ

จังหวัดรับผิดชอบงานด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม 
 ๔.๓ โรงเรียนพระปริยัติธรรม หมายความว่าสถานที่ที่จัดให้มีการเรียนการสอน

ศึกษาพระปริยัติธรรม 

                                                           
๖๐สุทธพงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์, พระราชบัญญัติคณะสงฆ์, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์กรมการ

ศาสนา, ๒๕๕๐), หน้า ๕. 



๕๑ 
 

 ๔.๔ ครูสอนพระปริยัติธรรม หมายความว่าพระภิกษุหรือสามเณรเปรียญที่ท าการ
สอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

 ๔.๕ ครูสอนพระปริยัติธรรมอาสา หมายความว่า พระภิกษุหรือสามเณรเปรียญที่
ช่วยสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดชายแดน พ้ืนที่ อ.พ.ป. พ้ืนที่ชนบท 
ยากจน 

 ๔.๖ พระปริยัตินิเทศก์ หมายความว่า พระภิกษุที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ด้าน
การนิเทศการศึกษาและข่วยเหลืองานด้านการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม 

 ๔.๗ ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ หมายความว่า หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นศูนย์รวมใน
การประสานงานของพระปริยัตินิเทศก ์

 
หมวดที่ ๒ การอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม 
๕. ส านักงานศาสนศึกษาจังหวัด จะไดรับเงินอุดหนุนด้านการบริหารงานทั่วไปส าหรับ

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คาวัสดุครุภัณฑ คาเครื่องเขียนแบบพิมพ และค่าใชจายตางๆ ที่เกี่ยวข
องกับการศึกษาพระปริยัติธรรม 

๖. โรงเรียนพระปริยัติธรรม จะได้รับเงินอุดหนุนด้านการบริหารงานทั่วไป ส าหรับ
ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และนิตยภัตครูผู้สอนพระปริยัติธรรม 

 ๖.๑ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ในปีหนึ่งต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ 
ชั่วโมง 

 ๖.๒ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในปีหนึ่งต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ 
ชั่วโมง 

 ๖.๓ มีจ านวนนักศึกษาเข้าสอบธรรม หรือบาลีสนามหลวง หรือทั้งสองอย่างรวมกัน
ไม่ น้อยกว่า ๒๐ รูป 

 ๖.๔ โรงเรียนพระปริยัติธรรมที่มีผลสอบตามเกณฑ์ที่กรมการศาสนาก าหนดจะได้รับ
เงินอุดหนุนเป็นค่านิตยภัตครูสอนพระปริยัติธรรมอีกแผนกหนึ่ง 

๗. ครูสอนพระปริยัติธรรมอาสาที่ช่วยสอนแผนกบาลี จะได้รับค่านิตยภัต ต้องมี
คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

 ๗.๑ เป็นเปรียญธรรมตั้งแต่ ป.ธ.๓ ขึ้นไป หรือส าเร็จการศึกษาศาสนศาสตรบัณฑิต
หรือพุทธศาสตรบัณฑิต 

 ๗.๒ เจ้าคณะจังหวัดสังกัดเป็นผู้แต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของกรมการศาสนา 
๘. พระปริยัตินิเทศก์ที่จะได้รับค่านิตยภัตต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 ๘.๑ เป็นเปรียญธรมอย่างต่ าเปรียญโท หรือศาสนศาสตร์บัณฑิต หรือพุทธศาสตร์

บัณฑิต 
 ๘.๒ เคยสอนวิชาการพระพุทธศาสนาในโรงเรียนพระปริยัติธรรมต่อกันไม่น้อยกว่า 

๓ ปี 
 ๘.๓ เจ้าคณะจังหวัดสังกัดเป็นผู้แต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของกรมการศาสนา 



๕๒ 
 

๙. โรงเรียนพระปริยัติธรรมที่มีผลการจัดการศึกษาได้ตามเกณฑ์ที่กรมการศาสนา
ก าหนดจะได้รับเงินอุดหนุนเพ่ิมเป็นพิเศษอีกส่วนหนึ่ง 

๑๐. ศูนย์ครูพระปริยัตินิเทศก์ จะได้รับเงินอุดหนุนเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การนิเทศการศึกษา 

๑๑. การจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมตามระเบียบนี้ กรมการศาสนาจะ
ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรตามความเหมาะสมกับนโยบาย และวงเงินงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี 

๑๒. ส าหรับส่วนภูมิภาค ให้เจ้าคณะจังหวัดที่มีความประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนตาม
ระเบียบนี้ ส่งรายงานขอรับเงินอุดหนุนประจ าปีต่อกรมการศาสนา ตามแบบที่กรมการศาสนาได้
ก าหนดภายในเดือนเมษายนของทุกปี ส่วนโรงเรียนพระปริยัติธรรมในกรุงเทพมหานคร ให้โรงเรียน
เป็นผู้ส่งรายงานการขอรับเงินอุดหนุน 

๑๓. ให้ผู้อ านวยการกองศาสนศึกษา รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
สรุปได้ว่า การศึกษาพระปริยัติธรรม  แผนกธรรม เป็นภาระหน้าที่ของพระสังฆาธิการ

ผู้บริหารส านักศาสนศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้มีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องด าเนินการจัดการ
สักนักศาสนศึกษาพระปริยัติธรรมที่อยู่ในเขตการปกครองของตนให้เป็นไปโดยชอบ เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนที่มีความเลื่อมใส
เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาได้รับการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยอย่างถูกต้องตั้งแต่ระดับนักธรรม
ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอกเป็นต้น 

 
๒.๔ ข้อมูลส านักศาสนศึกษาในจังหวัดนครนายก 

ส านักศาสนศึกษาในจังหวัดนครนายก ประกอบด้วยส านักศาสนศึกษาท่ี
จัดการเรียนการสอนศาสนศึกษา โดยเป็นส านักเรียนใหญ่ มี ๔ ส านักเรียน ได้แก่ 

 
๑. ส านักศาสนศึกษาวัดพราหมณี  
 วัดพราหมณี สร้างขึ้นเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๕) เสด็จ

ประพาสมณฑลปราจีนบุรี เมื่อมาถึงบริเวณวัด ช้างทรงเชือกหนึ่งได้ล้มลง จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัด
ขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณ์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๖  ปัจจุบันนี้มีอายุ ๑๐๐ กว่าปีแล้ว มีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๓ งาน 
ตั้งอยู่ที่บ้านพราหมณี ต าบลสาริกา อ าเภอเมืองนครายก จังหวัดนครนายก  

วัดพราหมณีเคยได้ถูกทิ้งร้างไปในช่วงหนึ่ง  กระทั่งในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา หรือ
สงครามโลกครั้งที่ ๒ กองทัพญี่ปุ่นได้เลือกบริเวณที่ตั้งของวัดพราหมณีและเขาทุเรียนเป็นจุดพักทัพ
ของกองพลทหารที่ ๓๗ ซึ่งมีจุดหมายจะไปรวมพลกันที่บริเวณเขาชะโงก (ปัจจุบัน คือ สถานที่ตั้งของ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก) จนสงครามสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม 
๒๔๘๘ จึงมีทหารญี่ปุ่นล้มตายอยู่ในเขต จ.นครนายก หลายแห่งด้วยกัน ปรากฏว่ามีการค้นพบ
กระดูกของทหารญี่ปุ่นใกล้วัดพราหมณี ดังนั้น สมาคมทหารสหายสงครามกองพลญี่ปุ่นที่ ๓๗ ได้
ร่วมกันบริจาคเงินในนามสมาคมสหายสงครามสร้างอนุสรณ์สถานไว้เพ่ือเป็นที่ระลึกถึงทหารญี่ปุ่น 
เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๒  



๕๓ 
 

ส านักศาสนศึกษาวัดพราหมณี ได้จัดตั้งส านักเรียนบาลี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ปัจจุบัน มี
ผู้บริหารการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประกอบด้วย 

๑. พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดพราหมณี (พระอาราม
หลวง) ด ารงต าแหน่ง เจ้าส านักเรียน 

๒. พระมหาสมศักดิ์ ยสปาโล นักธรรมเอก (ป.ธ.๖) ด ารงต าแหน่ง อาจารย์ใหญ่ 
๓. พระมหาณรงค์ วชิรญาโณ นักธรรมเอก ป.ธ.๔ ด ารงต าแหน่ง รองอาจารย์ใหญ่   
๔. พระมหาปัญญา สุธมฺโม นักธรรมเอก (ป.ธ. ๓) ด ารงต าแหน่ง เลขานุการส านักเรียน   
                   
๒. ส านักศาสนศึกษาวัดอุดมธานี  
วันอุดมธานี เดิมชื่อ วัดแก้วตา กล่าวกันว่าแม่แก้วตา ชาวเวียงจันทร์เป็นผู้สร้าง ได้

อพยพมาในสมัยสมเด็จพระเจ้า ตากสิน ต่อมาแม่สาวหนูเชื้อสายชาวเวียงจันทร์ มีศรัทธา ใน
พระพุทธศาสนาได้ยกบ้านและที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งอยู่ใกล้ๆ กับวัดแก้วตา ให้สร้างเป็นวัด ให้ชื่อ
ว่า วัดอุดม ในปีพุทธศักราช ๒๔๖๐ พุทธศาสนิกชนที่อยู่ในบริเวณ ใกล้เคียงกับวัดแก้วตาและวัดอุดม 
ได้พิจารณาถึง ความเหมาะสม ให้รวมวัดแก้วตาและวัดอุดมเป็นวัดเดียวกัน ชื่อว่า วัดอุดมรัตนาวาส 
ได้สร้างพระอุโบสถหลังใหม่ในช่วง ที่อยู่ระหว่างการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ สมเด็จพระมหา สมณ
เจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ได้เสด็จเมืองนครนายกและได้เสด็จไปเยี่ยม
วัดอุดมรัตนาวาส ได้พระราชทานชื่อวัดให้ใหม่ว่า วัดอุดมธานี ได้รับยกฐานะเป็น พระอารามหลวง
เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม 
พุทธศักราช ๒๕๔๒ สถานที่ตั้ง วัดอุดมธานี เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ ข๔ - 
๓๙๖ ถนนอุดมธานี ต าบลบ้านใหญ่ อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๓๖ 
ไร่ ๒ งาน ๑๔ ตารางวา ปัจจุบัน ส านักศาสนศึกษาวัดอุดมธานี มีผู้บริหารการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี ประกอบด้วย 

๑. พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอ าเภอเมืองนครนายก เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี ด ารง
ต าแหน่ง เจ้าส านักเรียน    

๒. พระครูสาทรสันติวัฒน์ (น.ธ.เอก) ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าส านักเรียน 
๓. พระมหาสุกฤษฐิ์ ปญฺ าวโร  (ป.ธ.๗) ด ารงต าแหน่ง อาจารย์ใหญ่   
๔. พระมหาบรรพต กิตฺติปญฺโ  (ป.ธ.๓) ด ารงต าแหน่ง เลขานุการส านักเรียน   
 
๓. ส านักศาสนศึกษาวัดช้าง  
วัดช้าง ตั้งอยู่ที่ ต าบลพิกุลออก อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครานายก ในอดีตเมื่อกว่า ๒๐๐ 

ปีที่ผ่านมานั้น พ้ืนที่ต าบลบ้านนา อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เป็นป่าดงดิบรกชัฏ เต็มไปด้วยโรค
ร้ายไข้ป่าที่ชุกชุม และเต็มไปด้วย สัตว์ป่าที่ดุร้ายนานาชนิด รวมทั้ง “ช้างป่า” ที่เป็นสัตว์ใหญ่และ
มักจะมารวมตัวกันอยู่อาศัย หากินในย่านนี้เป็นโขลงๆ ทั้งโขลงเล็กและโขลงใหญ่เป็นจ านวนมาก ด้วย
เหตุ นี้เองจึงท าให้ทางกรุงศรีอยุธยามักจะส่งก าลังทหาร เข้ามาในป่าแถบนี้อยู่เป็นประจ าทุกๆ ปี เพ่ือ
ท าการคล้องช้างป่าเอาไปฝึกเป็นช้างศึก ไว้ใช้งานในยามมีสงครามเข้ามารุกรานบ้านเมือง 



๕๔ 
 

วัดช้าง เริ่มสร้างมาแต่ปีใดไม่ผู้ใดทราบแต่มีคนเก่าแก่เล่าต่อกันมาว่าเดิมที่เดียวบริเวณ 
วัดที่ตั้งอยู่นี้เคยเป็นที่พักช้างของทางราชการตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีปะร าพิธีรับช้าง
อยู่ที่มุมด้านทิศตะวันออกของวัดเป็นที่ราบลุ่ม บริเวณรอบๆ มีป่าไม้เบญจพรรณขึ้นหนาแน่น หาแสง
ส่องลงมาถึงพ้ืนมิได้เลย ต่อมาก็ได้มีกลุ่มชาวบ้านเดินทางเข้ามาใช้พ้ืนที่บริเวณนี้เป็นปางพักช้าง และ
มีการฝึกช้างไว้เป็นช้างลากซุง เพราะชาวบ้านในแถวนี้ส่วนใหญ่ก็จะอาศัยผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์
ประกอบอาชีพท าไม้ซุง โดยอาศัยคลองบ้านนา เป็นที่ล่องซุงไปขาย เมื่อมีชาวบ้านเข้ามารวมตัวอยู่
อาศัยกันมากขึ้น จึงได้มีการด าเนินการสร้างวัดขึ้นมาไว้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในการประกอบพิธี
ทางศาสนา ตามหลักพุทธศาสนิกชนที่ดี โดยเมื่อเริ่มท าการก่อสร้างวัดมี “หลวงพ่อคุ้ม” เป็นผู้ริเริ่ม
ร่วมมือกับชาวบ้าน หลวงพ่อคุ้ม ได้ร่วมกับชาวบ้านก่อสร้างวัดจนส าเร็จลุล่วง ในปี พุทธศักราช 
๒๒๗๓ ชาวบ้านก็ได้ตั้งชื่อวัดตามท้องถิ่นที่อยู่นั้นว่า “วัดช้าง “เพราะว่าพ้ืนที่แถบนี้เป็นถิ่นที่อยู่อาศัย
ของช้างป่าเป็นจ านวนมาก เมื่อมีวัดแล้วความเจริญเติบโตของชุมชนก็ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ และในที่สุด 
เมื่อถึงปีพุทธศักราช ๒๓๒๓ วัดช้าง ก็ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา และเจริญรุ่งเรืองขึ้นมา
ตามล าดับพร้อมกับชุมชนโดยรอบวัด จนปัจจุบันสภาพป่าดงดิบได้หายไปหมดแล้วกลายเป็นตัว
อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกในปัจจุบันนี้นั่นเอง ส านักศาสนศึกษาวัดช้าง จัดตั้งส านักเรียนบาลี 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ปัจจุบันมีผู้บริหารการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประกอบด้วย 

๑. พระครูโสภณนาคกิจ เจ้าคณะอ าเภอบ้านนา เจ้าอาวาสวัดช้าง ด ารงต าแหน่ง เจ้า
ส านักเรียน    

๒. พระมหาอภิชาต สิริทตฺโต น.ธ.เอก (ป.ธ.๓) ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าส านักเรียน 
๓. พระมหาเทวินทร์ วรปญฺโ  น.ธ.เอก (ป.ธ.๔) ด ารงต าแหน่ง อาจารย์ใหญ่ 
๔. พระปลัดสงคราม โชติปญฺโ  น.ธ.เอก (ป.ธ.๓) ด ารงต าแหน่ง เลขานุการส านักเรียน 
 
๔. ส านักศาสนศึกษาวัดหนองโพธิ์ 
วัดหนองโพธิ์ เป็นวัดคู่บ้านหนองโพธิ์ ตามชื่อของหมู่บ้านเพราะมีหนองน้ าทางทิศใต้ของ

วัด และมีต้นโพธิ์ต้นใหญ่ต้นหนึ่ง ชาวบ้านจึงถือเอาชื่อตามลักษณะและเป็นมงคลว่า บ้านหนองโพธิ์ 
วัดจึงได้ชื่อว่าวัดหนองโพธิ์ วัดหนองโพธิ์ เป็นวัดที่สร้างมาคู่กับบ้านหนองโพธิ์ กระทรวงศึกษาธิการได้
ประกาศตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๓ การตั้งวัดหนองโพธิ์นี้ ตั้งตามชื่อบ้าน เพราะมีหนองน้ าอยู่แห่งหนึ่ง
ทางทิศใต้ของวัดในปัจจุบันนี้ ห่างจากวัดประมาณ  ๒๐๐ เมตร และมีต้นโพธิ์ใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง คน
เก่าแก่กล่าวว่าเป็น ต้นไม้ที่ใหญ่มาก เกิดริมฝั่งหนองน้ านั้น ชาวบ้านจึงถือเอานิมิตอันเป็นมงคลนามนี้
ตั้งเป็นชื่อบ้านว่า "บ้านหนองโพธิ์" และวัดก็ตั้งชื่อตามหมู่บ้านว่า "วัดหนองโพธิ์"  มีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๒ 
งานตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ 

ในด้านประวัติศาสตร์นั้น บ้านหนองโพธิ์ เดิมเป็นชุมชนของคนลาว โดยการกวาดต้อน
มา ในสมัยกรุงธนบุรีประมาณ พ.ศ.๒๓๒๒ เจ้าพระยากรุงธนบุรีโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระมหากษัตริย์
ศึกยกทัพไปตี ได้กวาดต้อนเอาชาวลาวเวียงและลาวหัวเมืองฟากโขงตะวันออก (คัดจากหนังสือ
ประวัติจังหวัดนครนายก) ซึ่งมีหลักฐานใกล้เคียงกับการสร้างวัดหนองโพธิ์ คือ พ .ศ. ๒๓๒๓ ซึ่งใน
ขณะนั้นคนลาวที่ถูกกวาดต้อนมาก็อยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆ หรือเป็นชุมชน โดยเฉพาะในละแวกนี้ มี
ชุมชนใหญ่ๆ คือชุมชนบ้านใหญ่ ชุมชนศรีนาวา ชุมชนหนองโพธิ์ เป็นต้น และในบริเวณใกล้เคียงก็มี



๕๕ 
 

ชุมชนมอญรวมอยู่ด้วย คือชุมชนนามอญ (บ้านนาบุญ ในปัจจุบัน) เมื่อชุมชนเข้มแข็งขึ้นจึงได้ตั้งชื่อ
ตามชุมชนที่ตนเคยอยู่คือ ชุมชนหนองโพธิ์ (โพธิ์ทองก็เรียก) มีการท านาและค้าขายกันโดยการสัญจร
ทางแม่น้ า ระหว่างชุมชนหนองโพธิ์และชุมชนศรีนาวา ต่อมาเมื่อมีประชากรมากขึ้น  จึงได้ตั้งเป็น
หมู่บ้านหนองโพธิ์ แขวงศรีนาวา-เกาะหวาย ตามเขตปกครองในสมัยนั้น ส านักศาสนศึกษาวัดหนอง
โพธิ์ จัดตั้งส านักเรียนบาลี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๐  ปัจจุบัน มีผู้บริหารการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
บาลี ประกอบด้วย 

๑. พระมหาสิริสวัสดิย์ ธีรปภาโส (ป.ธ.๙) รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองนครนายก เจ้าอาวาส
วัดหนองโพธิ์  ด ารงต าแหน่ง เจ้าส านักเรียน  

๒. พระมหาไสว นาถปญฺโญ  น.ธ.เอก (ป.ธ.๖) ด ารงต าแหน่ง อาจารย์ใหญ่   
๓. พระมหาสิริวัฒนา สีลสาโร น.ธ.เอก (ป.ธ. ๓) ด ารงต าแหน่ง รองอาจารย์ใหญ่ 
๔. พระมหาอาชนะ อภิ าโณ  น.ธ.เอก (ป.ธ.๓) ด ารงต าแหน่ง เลขานุการส านักเรียน 
 

๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง "การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสน

ศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก" พบว่า ได้มีบุคคลผู้ท าการศึกษาวิจัยหลายท่าน เพ่ือ
ประโยชน์แก่การจัดการศึกษาวิจัยและเพ่ือใช้เป็นแนวทางการประกอบการอ้างอิงเป็นตัวอย่างส าหรับ
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะได้น าเสนอรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๒.๕.๑ งานวิจัยเกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ซึ่งมีผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา

หลายท่านด้วยกัน มีดังนี้ 
พระราชรัตนมงคล (มนตรี ยางธิสาร) ได้วิจัยเรื่อง "การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิธีการ

สอนศีลธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของพระสอนศีลธรรมตามโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ" 
ผลการวิจัยพบว่า 

๑. หลักสูตรฝึกอบรม วิธีสอนศีลธรรมระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น ของพระสอนศีลธรรม 
มีผลการประเมินดัชนีความสอดคล้องมากกว่า ๐.๐๕ และมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 

๒. ผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม พบว่าหลักการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
คะแนนทดสอบความรู้เพ่ิมข้ึนมากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

๓. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการใช้หลักสูตรฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 

๔. การติดตามผล การใช้หลักสูตรฝึกอบรม เมื่อเวลาผ่านไป ๑ เดือน พบว่า (๑) ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมได้น าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติงานสอนได้ผลจริง (๒) ผู้เข้าร่วม
ประชุมสนทนากลุ่ม มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า หลักสูตรมีความสอดคล้องและมีความเหมาะสม
ทั้งด้านระยะเวลา ด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรม ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการประเมินผล 
สามารถน ามาใช้เป็นหลักสูตรฝึกอบรม วิธีการสอนศีลธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของพระสอน



๕๖ 
 

ศีลธรรมกับนักเรียนระดับอ่ืนได้ นอกจากนี้ หน่วยงานอ่ืนที่มีโครงการสอนศี ลธรรมสามารถน า
หลักสูตรฝึกอบรมฉบับนี้ ไปใช้ฝึกอบรมพระสอนศีลธรรม ในหน่วยงานนั้นได้เช่นเดียวกัน๖๑ 

ณันศภรณ์ นิลอรุณ ได้วิจัยเรื่อง "การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา" ผลการวิจัยพบว่า ระบบการจัดการความรู้ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประกอบด้วย ระบบที่ส าคัญ ๒ ระบบหลัก คือ ๑) ระบบทั่วไปของการจัดการความรู้ ๒) ระบบเฉพาะ
ของการจัดการความรู้ โดยระบบที่ออกแบบระบุความเป็นมาและความส าคัญ ความหมาย 
วัตถุประสงค์ หลักการ วิธีการด าเนินการ ค าอธิบายประกอบ แนวทางและเงื่อนไขของการน าระบบไป
ใช้ได้รับการตรวจสอบรับรองจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์
เหมาะสมมากที่สุด จากการทดลองมีผลการด าเนินการจัดการความรู้ในภาพรวมระดับมาก ค่าเฉลี่ย
ของผลการด าเนินการจัดการความรู้ระดับบุคคลอยู่ระหว่าง ๓.๓๓-๔.๐๐ และมีค่าเฉลี่ยผลการจัดการ
ความรู้ระดับกลุ่มและองค์กรอยู่ระหว่าง ๓.๓๓-๓.๗๐ จากการเปรียบเทียบ พบว่า ค่าเฉลี่ยการ
ด าเนินงานตามระบบการจัดการความรู้หลักการทดลองมีค่าสูงกว่าก่อนการทดลอง มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ ซึ่งระบบการจัดการความรู้ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาดังกล่าวมีสาระส าคัญโดยสังเขป ดังนี้ 

๑. ระบบทั่วไปของการจัดการความรู้มีองค์ประกอบย่อย ๕ ด้านได้แก่ ๑) ด้าน
สภาพแวดล้อม ๒) ด้านสิ่งที่น าเข้า ๓) ด้านกระบวนการ ๔) ด้านสิ่งที่ส่งออก ๕) ด้านสิ่งที่ย้อนกลับ 

๒. ระบบเฉพาะของการจัดการความรู้มีองค์ประกอบย่อย ๔ ด้านได้แก่ ๑) ด้าน
โครงสร้างการจัดการความรู้ ๒) ด้านบุคลากรการจัดการความรู้ ๓) ด้านภารกิจการจัดการความรู้ 
และ ๔) ด้านเทคโนโลยีการจัดการความรู้๖๒ 

พระมหาอ านาจ ปวฑฺฒโน ได้วิจัยเรื่อง "การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม" ผลการวิจัยพบว่า๖๓ 

๑. สภาพการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมปัจจุบันนี้ พระสังฆาธิการได้ด าเนินการ
พัฒนารูปแบบที่เก่ียวข้องกับการจัดการเพ่ือการบูรณาการที่เหมาะสมกับการศึกษาพระปริยัติธรรมให้
มีความสอดคล้องตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ตลอดจนถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับส านักเรียน เพ่ือ
ส่งเสริมการสร้างทรัพยากรบุคคลคือพระภิกษุ สามเณร ผู้เป็นศาสนทายาทสืบทอดพระพุทธศาสนาใน
อนาคต นอกจากนั้น ปัญหาอุปสรรคการจัดการเพ่ือการบูรณาการที่ไม่เหมาะสมกับการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมในปัจจุบันนี้ สาเหตุส าคัญมาจากวิสัยทัศน์ไม่ชัดเจน พันธกิจไม่เหมาะสมกระบวนการ

                                                           
๖๑พระราชรัตนมงคล (มนตรี ยางธิสาร), "การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิธีการสอนศีลธรรมระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้นของพระสอนศีลธรรมตามโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ", วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
, สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ, ๒๕๕๔). 

๖๒ณันศภรณ์ นิลอรุณ, "การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา",  
วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต , สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒). 

๖๓พระมหาอ านาจ ปวฑฺฒโน, " การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม", 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๗). 



๕๗ 
 

จัดการภายในส านักเรียนไม่ชัดเจน เช่น การบริหารบุคคล (Man) การบริหารการเงิน (Money) การ
บริหารวัสดุอุปกรณ์ (Materials) และการจัดการ (Management) เป็นต้น 

๒.การบูรณาการหลักพุทธธรรมส าหรับการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม ตาม
หลักการจัดการประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารบุคคล การอ านวยการ และ
การควบคุมเป็นต้น ตามหลักอิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสาเป็นต้น ตาม
หลักสารณียธรรม ๖ ประกอบด้วย เมตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม สาธารณโภคี สีล
สามัญญตา และทิฏฐิสามัญญตาเป็นต้น 

๓. น าเสนอการพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม ผลการแจก
แบบสอบถามแก่บุคคลกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๑๗ ชุด พบว่า ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
นักเรียน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน มี
ความคิดเนต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แต่ละด้านอยู่ในระดับปานกลาง 
คือ ตามหลักการจัดการประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารบุคคล การอ านวยการ 
และการควบคุมเป็นต้น ตามหลักอิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสาเป็นต้น 

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกลับกับผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๒ รูป ที่มี
บทบาทส าคัญในหารบริหารการศึกษาในแต่ละส านักเรียนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ให้ข้อมูล
หลักที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เพ่ือพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นต่อการ
พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แต่ละด้านอยู่ในระดับปานกลาง คือ การวางแผน 
การจัดองค์การ การอ านวยการ และการควบคุมเป็นต้น ส่วนด้านการบริหารบุคคล ผู้ทรงคุณวุฒิมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยกล่าวถึงการบริหารบุคคลว่า ส านักเรียนขาดแคลนนักเรียนทุก
ชั้นประโยค ตั้งแต่ประโยค ๑-๒ จนถึงประโยค ป.ธ.๙ และขาดแคลนอาจารย์ผู้สอนทุกชั้นประโยค
เช่นเดียวกัน 

 
พระมหาศรณชัย มหาปุญฺโ  ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของ

พระสังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน์” ผลการวิจัยพบว่า๖๔ การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ
ในยุคโลกภิวัตน์จ านวน ๖ ด้านได้แก่ ๑) ด้านการปกครอง ในรูปแบบเดิมๆ มีการประชุมเพ่ืออบรม
พระสังฆาธิการตามมติมหาเถรสมาคม หรือการจัดหลักสูตรในระยะสั้นๆ เท่านั้น จึงมีองค์กร หรือ
สถาบันที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมีการกระจายอ านาจ ประสานสร้าง
ประโยชน์ สร้างเครือข่ายให้เกิดความร่วมมือทุกภาคส่วน ๒) ด้านการศึกษา มีการบริหารจัดการด้าน
การศึกษาที่ยังคงไว้ซึ่งพระธรรมวินัย แต่มีการศึกษาพระปริยัติธรรมสายสามัญ หรือการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยมากข้ึน จึงควรให้ความส าคัญในด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลี ปรับปรุง
กฎระเบียบการจัดการศึกษาให้เข้ากับยุคสมัย วางนโยบายให้ไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้เกิดเอกภาพ
                                                           

๖๔พระมหาศรณชัย มหาปุญฺโ , "การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในยุค
โลกาภิวัตน์", วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



๕๘ 
 

ทางการศึกษา พร้อมสร้างแรงจูงใจให้เห็นความส าคัญในการเรียนบาลี เพ่ือน าไปประพฤติปฏิบัติเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อไป ๓) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ มีการบริหารจัดการทางด้านการศึกษาโดยมุ่งเน้น
การสงเคราะห์ประชาชนให้ได้รับการศึกษาทางพระธรรมวินัย ควบคู่ไปกับการปฏิบัติ จึงควรสนับสนุน
ให้มีการศึกษาทางธรรมแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ในทางธรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม
ให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป และควรมีการระดมความคิดในเบื้องต้นในระดับจังหวัด เพ่ือศึกษา
ความส าคัญของปัญหาอุปสรรค จุดเด่น จุดด้อยของแต่ล่ะจังหวัด และเป็นมติของจังหวัดแล้วน ามา
รวมความคิดเห็นเป็นระดับภาคต่อไป  

 ๔) ด้านการเผยแผ่ มีการพัฒนาให้พระสังฆาธิการมีความก้าวหน้าในการเผยแผ่ และ
ทักษะการใช้ภาษาของสมัยปัจจุบัน มีความพร้อมทั้งในการพูด เทศน์ การบรรยาย การเขียนและพิมพ์
ต าราทางพระพุทธศาสนา และแต่งต าราทางวรรณคดี วรรณกรรม ต าราวิชาการ รวมถึงการมุ่งเน้นให้
ประชาชนมีการน าไปปฏิบัติ ถือว่าเป็นการสั่งสอนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ควบคู่กันไป จึงควรมี
แผนระยะสั้น และแผนระยะยาวในการฝึกอบรมผู้น าสงฆ์ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ด้วยการจัดให้มี
การรับฟังนโยบาย หลักการเผยแผ่ และฝึกพูด เทศน์ บรรยายและผลิตสื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อที่จะได้ท างานเผยแผ่เชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๕) ด้านการสาธารณูปการ ใน
ปัจจุบันมี ๒ รูปแบบคือ การพัฒนาตามก าลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชน โดยไม่ได้มีการวางแผนเอาไว้
ล่วงหน้า ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่มาก และการพัฒนาโดยการศึกษา และวางแผนการก่อสร้างสิ่งต่างๆ 
ภายในวัดเพ่ือให้เหมาะสมกับสถานที่  จึงควรมีการจัดท าแผนแม่บทในการพัฒนาวัด ศึกษา
รายละเอียดของงานสาธารณูปการ การบริหารจัดการวัดด้วยความโปร่งใส่ การบูรณปฏิสังขรณ์
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ควรอนุรักษ์ศิลปะวัฒนาธรรมท้องถิ่นรูปแบบการก่อสร้างความภูมิภาคตาม
ความเหมาะสม เพ่ือพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน และศูนย์กลางทางการศึกษา
และการพัฒนาของชุมชน ๖) ด้ านการสาธารณสงเคราะห์  การด า เนินการ เ พ่ือให้ เป็น
สาธารณประโยชน์ปัจจุบันมีการช่วยเหลือประชาชนโดยอยู่บนพ้ืนฐานของจิตเมตตา พระสงฆ์จึงควรมี
บทบาทด้านการแนะน าให้เกิดความคิดริเริ่มแก่ชาวบ้าน ในชุมชนมีอะไรที่จะท าให้เกิด ประโยชน์แก่
ส่วนรวมโดยท าหน้าที่เหมาะสมกับบทบาท ค านึงถึงความเหมาะสมและกาละ เทศะ และไม่ขัดต่อพระ
ธรรมวินัย เป็นผู้น าในการเสียสละ แสดงภาวะในการเป็นผู้น าที่มีอยู่ให้ประจักษ์แก่คณะสงฆ์แประชา
ชน ด้วยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพไปสู่ยุคโลกาภิวัตน์ 

สรุปได้ว่าการพัฒนาการสอนควรพัฒนาคุณภาพการบริหารโดยการอบรบด้าน
กระบวนการและแนวทางในการเรียนการสอนให้แก่พระสอนศีลธรรม ด้านสภาพการจัดสื่อการสอน
ยังขาดสื่อการสอนและงบประมาณการจัดท าสื่อไม่เพียงพอ ด้านสภาพการจัดกิจกรรมควรจัดกิจกรรม
อบรมคุณธรรม จริยธรรมในวันส าคัญทางศาสนา ด้านสภาพการบริหารงบประมาณงบประมาณโดย
เขตพ้ืนที่การศึกษาควรจัดงบประมาณให้เพียงพอ ด้านสภาพการประเมินผลทั้งการเรียนการสอน 
หลักสูตรและวิธีการสอน ด้านสภาพการบริหารทั่วไปสภาพอาคารสถานที่มีความพร้อมและเหมาะสม
ควรจัดห้องจริยธรรมในโรงเรียน 

 
  



๕๙ 
 

๒.๕.๒ งานวิจัยเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ซึ่งมีผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการหลายท่านด้วยกัน มีดังนี้ 
กนกวรรณ  โกมลิทธิพงศ์ ได้วิจัยเรื่อง "การบริหารกิจการของคณะสงฆ์จีนนิกายใน

ประเทศไทย" ผลการวิจัยพบว่าการจัดการมีการก าหนดนโยบายจากเจ้าอาวาส ผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้จัดการโรงเรียน การจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นองค์กรหนึ่งที่มีการบริหารจัดการที่แบ่งเป็นฝ่าย 
ด้านการเรียนมีครูใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบ และต าแหน่งการบริหารจัดการออกเป็นฝ่ายต่างๆ ให้ร่วมกัน
รับผิดชอบงานทั้ งหมดในโรงเรียน เนื่องจากการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงท าให้ลักษณะการบริหารงานในโรงเรียนค่อนข้างเป็นทางการไปด้วย 
(E=Education) หมายถึงการบริหารกิจการด้านการศึกษา เป็นงานการบริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา รูปแบบโครงสร้างมีผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ คณะกรรมการสถานศึกษา 
ครูใหญ่ และผู้ช่วยครูใหญ่ แบ่งเป็นการบริหารกิจการของโรงเรียนเป็น ๖ ฝ่ายคือ ฝ่ายวิชาการ ฝ่าย
ปกครอง ฝ่ายธุรการ ฝ่ายแผนงาน และบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหาร และฝ่ายทะเบียนวัดผล๖๕ 

นงลักษณ์ เรือนทอง ได้วิจัยเรื่อง "รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล" 
ผลการวิจัยพบว่า๖๖ 

๑. องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วย ๘ 
องค์ประกอบคือ ๑) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ๒) ผู้บริหารและครูเป็นมืออาชีพ ๓) การประกัน
คุณภาพ การตรวจสอบได้และความเชื่อถือ ๔) สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ๕) การมีวิสัยทัศน์
และวัตถุประสงค์ร่วมกัน ๖) เน้นการเรียนการสอน ๗) การสอนที่มีวัตถุประสงค์ ๘) มีความคาดหวัง
ต่อนักเรียนสูง 

๒. รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล เป็นรูปแบบที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ
ที่ส าคัญ ๘ องค์ประกอบ ซึ่งมีความเหมาะสมถูกต้อง เป็นไปได้ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
สอดคล้องกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย 

สรุปได้ว่า งานการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รูปแบบ
โครงสร้างมีผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ คณะกรรมการสถานศึกษา ครูใหญ่ และผู้ช่วยครูใหญ่ แบ่งเป็น
การบริหารกิจการของโรงเรียนเป็น ๖ ฝ่ายคือ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายธุรการ ฝ่ายแผนงาน 
และบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหาร และฝ่ายทะเบียนวัดผล 

 
  

                                                           
๖๕กนกวรรณ  โกมลิทธิพงศ์, "การบริหารกิจการคณะสงฆ์จีนนิกายในประเทศไทย", วิทยานิพนธ์

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๐). 

๖๖นงลักษณ์ เรือนทอง, "รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล",สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, 
วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐). 



๖๐ 
 

๒.๕.๓ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับศาสนศึกษา 
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศาสนศึกษา ซึ่งมีผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับการศาสน

ศึกษาหลายท่านด้วยกัน มีดังนี้ 
สมชาย ไมตรีได้วิจัยเรื่อง "การศึกษาของพระสงฆ์ในประเทศไทย : กรณีศึกษาพระ

ปริยัติธรรมแผนกบาลี" ผลการวิจัยพบว่า๖๗การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในปัจจุบัน มีรูปแบบ
แบะพ้ืนฐานการจัดการศึกษาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๒ คือ เป็นการศึกษาที่เน้นการสอนวัดผลความรู้หรือ
ที่เรียกว่าสอบบาลีสนามหลวงเป็นหลัก โดยมีแม่กองบาลีสนามหลวงเป็นผู้รับผิดขอบด าเนินการจัด
สอบพร้อมกันทั่วประเทศ ส่วนการเรียนการสอนนั้น จะอยู่ที่ผู้ เรียนหรือแต่ล ะส านักเรียนจะ
ด าเนินการโดยมีเจ้าส านักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการทั้งการเรียนการสอน การจัดการเรื่อง
สถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอน ครูผู้สอน ตลอดถึงงบประมาณในการด าเนินการ ส าหรับการศึกษา
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามนั้น ประเด็นที่ว่าด้วยความคิดเห็นต่อระบบการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลี พบว่า โดยภาพรวมแล้ว ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ หรือร้อยละ ๖๘.๙ ตอบว่า
ระบบการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีปัจจุบันยังมีความเหมาะสม อยู่ในดับปานกลาง แต่เมื่อ
สอบถามในเรื่องการปรับปรุงระบบการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีแล้ว กลับพบว่า ผู้ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่หรือร้อยละ ๘๓.๔ มีความเห็นด้วยที่จะให้มีการปรับปรุงระบบการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลี ถือได้ว่าความคิดเห็นทั้งสองประเด็นไม่ค่อยมีความสอดคล้องกันเท่าไรนัก แต่
อย่างไรก็ตาม การศึกษาคณะสงฆ์ก็ยังคงรักษารูปแบบการศึกษาเดิมมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึ ง
ปัจจุบัน และคณะสงฆ์จะต้องเริ่มคิดตัดสินใจในการปรับปรุงระบบการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
บาลี เพ่ือให้การศึกษาระบบนี้คงอยู่ และแพร่หลายมากยิ่งขึ้นต่อไป 

พระมหาสหัส ตสาโร ได้วิจัยเรื่อง "การศึกษาวิจัยการบริหารองค์กรคณะสงฆ์" 
ผลการวิจัยพบว่า๖๘ การบริหารงานบุคคลในองค์กรคณะสงฆ์ การแต่งตั้งและถอดถอนเป็นอ านาจ
หน้าที่ของบริหารชั้นต้นหรือผู้บริหารที่สูงกว่า ยังขาดการบริหารอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาไม่
ทันกับการเปลี่ยนแปลง แต่การมอบอ านาจในการตัดสินใจยังขึ้นอยู่กับผู้บริหารที่มีล าดับชั้นสูงกว่า 
การจัดการบริหารในแต่ละวัดยังไม่เด่นชัด รวมทั้งการบริหารจัดกิจการคณะสงฆ์ในระดับต่างๆ ตั้งแต่
ระดับภาค จบถึงระดับวัดการปกครองมีการรวมศูนย์ และเป็นไปในการสั่ งการจากบนลงล่าง 
การศึกษาของวัดและของคณะสงฆ์โดยรวมขาดระบบบริหารจัดการที่ดีและไม่เป็นระบบ การเผยแผ่
ยังเป็นรูปแบบเดิมและขาดการปรับให้สอดคล้องกับยุคสมัย การบริหารงานสาธารณูปการ ก็ขาด
ระบบแบบแผนที่ชัดเจนขาดระบบการจัดการที่ดี การศึกษาสงเคราะห์ขาดการก าหนดรูปแบบการให้
การสงเคราะห์ที่ดี และไม่เป็นระบบและด้านการสาธารณสงเคราะห์มีรูปแบบและระบบที่ดีต่อการให้
การอนุเคราะห์แก่ประชาชน 
  

                                                           
๖๗สมชาย ไมตรี, "การศึกษาของพระสงฆ์ในประเทศไทย : กรณีศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี", 

รายงานการวิจัย, (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๓๙), หน้า ๑๒๖. 
๖๘พระมหาสหัส ตสาโร, "การบริหารองค์การคณะสงฆ์", รายงานการวิจัย, (คณะครุศาสตร์, 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๑). 



๖๑ 
 

บุญหนา จิมานัง ได้วิจัยเรื่อง "การประเมินประสิทธิภาพการสอนของพระสอนศีลธรรม
ในสถานศึกษา เขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙" มี ผลการวิจัยพบว่า๖๙ พระสอนศีลธรรมใน
สถานศึกษาเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี เมื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการสอนของพระสอนศีลธรรมกับตัวแปรอิสระ พบว่าพระสอนศีลธรรมที่มีอายุต่างกัน มี
วุฒิการศึกษาแผนกธรรมต่างกัน มีวุฒิการศึกษาแผนกบาลีต่างกัน มีประสิทธิภาพการสอนศีลธรรม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ ความพึงพอใจต่อพฤติกรรมของนักเรียนหลังจากมีพระ
สอนศีลธรรมอยู่ในระดับดีเพียงร้อยละ ๕๓.๓ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการสอนศีลธรรม พบว่า
ระยะเวลาที่สอนระดับความพึงพอใจต่อพฤติกรรมของนักเรียน จ านวนชั่วโมงสอน จ านวนนักเรียนมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการสอนในเชิงบวก 

สรุปได้ว่า งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการของส านักศาสนศึกษา
คือ พระสังฆาธิการเป็นผู้มีภาระหน้าที่ส าคัญในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามกฎระเบียบ
ของส านักเรียนให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กฎเกณฑ์ของแม่กองธรรมสนามหลวง กระบวน
การศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ของนักเรียน กระบวนการศึกษาผ่าน
บทเรียนมีขั้นตอนส าคัญโดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหาอุปสรรคการวางแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดการ การสั่งการ การประสานงาน และการ
ควบคุมเป็นต้น นอกจากนี้ บุคลากรในส านักเรียนมีความส าคัญต่อกระบวนการจัดการศึกษา 

ผู้บริหารหรือเจ้าส านักเรียน เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการด าเนินการเรียนการสอนใน
ส านักเรียน มีหน้าที่ดูแลการจัดการศึกษาในส านักเรียนในแต่ละวัดให้เป็นไปถูกต้องตามกฎระเบียบ
ของส านักเรียน ถูกต้องตมกฎเกณฑ์ของแม่กองธรรสนามหลวง เช่น การก าหนดปัจจัยน าเข้าคือ
อาจารย์ และนักเรียน (Input) กระบวนการบริหารบุคคล การบริหารการเงิน การบริหารวัสดุอุปกรณ์ 
และการจัดการเป็นต้น (Process) ก าหนดปัจจัยน าออกคือ ได้อาจารย์ตามเกณฑ์ นักเรียนสอบได้ตาม
เกณฑ์ (Output) เป็นต้น 

อาจารย์ เป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาเยาวชนโดยการให้การศึกษาที่มีคุณภาพ ให้
ความรู้วิชาตามหลักสูตรธรรมสนามหลวง อาจารย์เป็นผู้มีบทบาทส าคัญไม่ว่าจะจัดการสอนโดยวิธีใด
อาจารย์ต้องมีการวางแผนและเตรียมการสอนเป็นอย่างดี ไม่ละทิ้งนักเรียน มีการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนยิ่งขึ้น นอกจากการสอนวิชาความรู้แล้ว อาจารย์ยังมีบทบาท
ในการสอนให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักคิดเป็น แก้ไขปัญหาเป็น เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม มีความสุขตามควรแก่อัตภาพ มีการประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่
ดีแก่ศิษย์ มีศีลธรรม มีความเมตตากรุณาเอ้ืออาทรต่อความเป็นอยู่ของศิษย์ คอยช่วยเหลือเมื่อศิษย์
ปัญหา มีความอดทนและเสียสละ 

เจ้าหน้าที่ มีหน้าที่จัดท าแผนการพัฒนางานในส านักเรียน ควบคุมจัดท าสถิติและ
รายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติการและการลาของบุคลากรในส านักเรียน อ านวยความสะดวกแก่
บุคลากรในส านักเรียน ด าเนินการทางวินัยกับบุคลากรในส านักเรียน ประสานงานและให้ความร่วมมือ
                                                           

๖๙บุญหนา จิมานัง, "การประเมินประสิทธิภาพการสอนของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙", รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑). 



๖๒ 
 

กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกส านักเรียน ดูแลบ ารุงรักษา รับผิดชอบทรัพย์สินของส านัก
เรียน ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เสนอโครงการและรายงานผลการปฏิบัติงานตามล าดับ
ขั้นตอน เช่น จัดซื้อ จัดจ้าง (วิธีตกลงราคา) ทุกรูปแบบ จัดท าหนังสือสั่งซื้อ สั่งจ้าง ฯลฯ ตรวจรับพัสดุ 
(วิธีตกลงราคา) พิมพ์หนังสือราชการ นอกจากนั้น บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบดูแลรักษาวัสดุ
อุปกรณ์ในส านักเรียน เช่น หนังสือเรียนต าราเรียน สูตรไวยากรณ์ สมุด ดินสอ ปากกา เค รื่อง
คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ช่วยสอน โต๊ะ ตู้ เก้าอ้ี ห้องเรียน ห้องธุรการ ห้องสมุดเป็นต้น 

 
ดังนั้น ผู้วิจัยจักได้กล่าวสรุปเนื้อหาสาระส าคัญๆ ที่ได้ท าการศึกษาข้อมูลรายละเอียด

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตามทัศนะวิสัยทัศน์ของผู้วิจัย ตามตารางท่ี ๒.๑๒ 
 
ตารางท่ี ๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศาสนศึกษา 

ผู้วิจัย ผลการวิจัย 
พระราชรัตนมงคล (มนตรี ยางธิ
สาร, ๒๕๕๔) 

ได้วิจัยเรื่อง "การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิธีการสอนศีลธรรม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของพระสอนศีลธรรมตามโครงการของ
กระทรวงศึกษาธิการ" ผลการวิจัยพบว่า ๑. หลักสูตรฝึกอบรม วิธี
สอนศีลธรรมระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น ของพระสอนศีลธรรม มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ๒. ผลการทดลองใช้หลักสูตร
ฝึกอบรมพบว่าหลักการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนน
ทดสอบความรู้เพ่ิมขึ้นมากกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ๓. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจ
ต่อการใช้หลักสูตรฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด  

ก น ก ว ร ร ณ  โ ก ม ลิ ท ธิ พ ง ศ์ ,         
(๒๕๕๐) 

ได้วิจัยเรื่อง "การบริหารกิจการของคณะสงฆ์จีนนิกายในประเทศ
ไทย" ผลการวิจัยพบว่า การจัดการมีการก าหนดนโยบายจากเจ้า
อาวาส ผู้ด ารงต าแหน่งผู้จัดการโรงเรียน การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเป็นองค์กรหนึ่งที่มีการบริหารจัดการที่แบ่งเป็นฝ่าย ด้าน
การเรียนมีครูใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบ และต าแหน่งการบริหาร
จัดการออกเป็นฝ่ายต่างๆ  
      จึงท าให้ลักษณะการบริหารงานในโรงเรียนค่อนข้างเป็น
ทางการไปด้วย  

ณันศภรณ์ นิลอรุณ, ๒๕๕๒. ได้วิจัยเรื่อง " การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา" ผลการวิจัยพบว่า ระบบการจัดการความรู้
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จากการทดลองมีผลการ
ด า เนินการจัดการความรู้ ในภาพรวมระดับมาก จากการ
เปรียบเทียบ พบว่า ค่าเฉลี่ยการด าเนินงานตามระบบการจัดการ
ความรู้หลักการทดลองมีค่าสูงกว่าก่อนการทดลอง มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 



๖๓ 
 

ผู้วิจัย แนวคิดหลัก 
จุฬาภรณ์ มาเสถียรวงศ์, ๒๕๔๙ ได้วิจัยเรื่อง "นโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษาแบบมุ่ง

อนาคตเพ่ือเด็กและเยาวชนไทย" ผลการวิจัยพบว่า สังคมไทยใน 
๑๐ ปีข้างหน้าจะต้องเผชิญกับแนวโน้มส าคัญและความไม่แน่นอน
ไม่ด้านต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสังคม เด็กเยาวชน และการศึกษา
ไทย ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มด้านสื่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโฉมหน้าการ
เรียนรู้จากห้องเรียนไปสู่โลกไร้พรมแดน กระแสเศรษฐกิจเสรีที่มี
ผลต่อภาวะการแข่งขันและการแย่งชิงเพ่ือเข้าถึงความรู้ กระแส
ความก้าวหน้าทางวิทยาการที่ส่งผลกระทบต่อการเร่งรัดให้
การศึกษาต้องไล่ทันทันต่อความรู้และวิธีวิทยาการใหม่ๆ กระแส
การเมืองยุคใหม่ท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมที่หนีไม่พ้นซึ่งความ
ขัดแย้งและการเรียกร้องสิทธิทางสังคม ในชุมชน ชาติพันธุ์ต่างๆ 
แนวโน้มวิกฤติทางจริยธรรมคุณธรรม รวมถึงความอ่อนแอของ
สถาบันครอบครัว 

นงลักษณ์ เรือนทอง, ๒๕๕๐. ได้วิ จั ย เรื่ อง  "รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล " 
ผลการวิจัยพบว่า 
๑. องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล 
ประกอบด้วย ๘ องค์ประกอบคือ ๑) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ๒) 
ผู้บริหารและครูเป็นมืออาชีพ ๓) การประกันคุณภาพ การตรวจสอบ
ได้และความเชื่อถือ ๔) สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ๕) การมี
วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ร่วมกัน ๖) เน้นการเรียนการสอน ๗)การ
สอนที่มีวัตถุประสงค์ ๘) มีความคาดหวังต่อนักเรียนสูง 
๒. รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล เป็นรูปแบบที่
ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ ๘ องค์ประกอบ ซึ่งมีความ
เหมาะสมถูกต้อง เป็นไปได้ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
สอดคล้องกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย 

 
  



๖๔ 
 

ตารางท่ี ๒.๗ (ต่อ) 

ผู้วิจัย แนวคิดหลัก 
บัณ ฑิ ต  ฉั ต ร วิ โ ร จ น์ , 
๒๕๕๐. 

ได้วิจัยเรื่อง "การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการจัด
ความรู้เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู" ผลการวิจัย
พบว่า 
๑) สมรรถนะด้านการเตรียมการสอนและการวางแผนการสอนอยู่ใน
ระดับปานกลาง  
๒) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการจัดการความรู้ ซึ่ง
ได้รับการประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญที่ระดับมากที่สุด รูปแบบ
มีลักษณะเด่น คือ การบูรณาการการจัดการความรู้ กระบวนการกลุ่มและ
เรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนรู้แนวสร้างสรรค์นิยม การน าความรู้ไปสู่การ
ปฏิบัติ และการประเมินผลตามสภาพจริง 
๓) การน าเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการจัดการความรู้ไป
ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาครู สมรรถนะทางการสอนสูงกว่า
กลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

พระมหาอ านาจ ปวฑฺฒ
โน, ๒๕๕๗. 

ได้วิจัยเรื่อง "การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม" 
ผลการวิจัยพบว่า การบูรณาการหลักพุทธธรรมส าหรับการจัดการ
การศึกษาพระปริยัติธรรม ตามหลักการจัดการประกอบด้วย การวางแผน 
การจัดองค์การ การบริหารบุคคล การอ านวยการ และการควบคุมเป็นต้น  

ปรีชา กันธิยะ, ๒๕๕๑ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่พระมีส่วนร่วมใน
การสอนศีลธรรม” ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารโรงเรียน
ประกอบด้วยปรัชญา คือ คุณธรรมน าความรู้ ความรู้พัฒนามาตรฐาน
อาชีพ อนุรักษ์สืบทอด ศาสนพิธี  พัฒนาคนดีมีคุณธรรมและความ
สมานฉันท์ให้สังคมเป็นสุขตามหลักธรรม 

สมชาย ไมตรี, ๒๕๓๙ ได้วิจัยเรื่อง "การศึกษาของพระสงฆ์ในประเทศไทย  : กรณีศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลี" ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
บาลีในปัจจุบัน มีรูปแบบแบะพ้ืนฐานการจัดการศึกษาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 
๒ คือ เป็นการศึกษาที่เน้นการสอนวัดผลความรู้หรือที่ เรียกว่าสอบบาลี
สนามหลวงเป็นหลัก โดยมีแม่กองบาลีสนามหลวงเป็นผู้รับผิดขอบ
ด าเนินการจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ส่วนการเรียนการสอนนั้น จะอยู่ที่
ผู้ เรียนหรือแต่ละส านักเรียนจะด าเนินการโดยมีเจ้าส านักเรียนเป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการทั้งการเรียนการสอน 

 
 
 



๖๕ 
 

ตารางที่ ๒.๗ (ต่อ) 

ผู้วิจัย แนวคิดหลัก 
พระมหาสหัส ตสาโร, 
๒๕๕๑ 

ได้วิจัยเรื่อง "การศึกษาวิจัยการบริหารองค์กรคณะสงฆ์" ผลการวิจัย
พบว่า๗๐ การบริหารงานบุคคลในองค์กรคณะสงฆ์ การแต่งตั้งและถอด
ถอนเป็นอ านาจหน้าที่ของบริหารชั้นต้นหรือผู้บริหารที่สูงกว่า ยังขาดการ
บริหารอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง แต่การ
มอบอ านาจในการตัดสินใจยังขึ้นอยู่กับผู้บริหารที่มีล าดับชั้นสูงกว่า การ
จัดการบริหารในแต่ละวัดยังไม่เด่นชัด  

บุญหนา จิมานัง, ๒๕๕๑ ได้วิจัยเรื่อง "การประเมินประสิทธิภาพการสอนของพระสอนศีลธรรมใน
สถานศึกษาเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค๙" ผลการวิจัยพบว่าพระสอน
ศีลธรรมในสถานศึกษาเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ มีประสิทธิภาพ
อยู่ในระดับดี  

 

๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง “การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการใน

จังหวัดนครนายก” ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้ก าหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) ตามล าดับขั้นตอนทางวิชาการ ประกอบด้วยตัวแปร
ต้น (Independent Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

                                                           
๗๐พระมหาสหัส ฐิตสาโร, "การบริหารองค์การคณะสงฆ์", รายงานการวิจัย, (คณะครุศาสตร์, มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๑). 

 
สภาพปัญหาทั่วไปในการบริหารกิจการ

คณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของ 
พระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก 

 

 
หลักการบริหารจัดการ 
๑. การวางแผน 
๒. การจัดองค์การ 
๓. การบังคับบัญชา 
๔. การประสานงาน 
๕. การควบคุม 

 

การบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
ด้านการศาสนศึกษาของ 

พระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก 



 
 

บทท่ี ๓ 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการใน

จังหวัดนครนายก” ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย   
การวิจัยเรื่อง “การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการใน

จังหวัดนครนายก” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Method Research) โดยใช้การวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In–depth interview) 
และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยใช้วิธีส ารวจ (Survey Research) ซึ่งเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพระ
สังฆาธิการ และบุคลากรที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิ
การในจังหวัดนครนายก โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามล าดับ และน าเสนอต่อการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 
๓.๒ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงกก 

การวิจัยเรื่อง “การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการใน
จังหวัดนครนายก” ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการจัดเก็บข้อมูล ดังนี้ 

๓.๒.๑ เชิงปริมำณ 
๑) ประชากร ได้แก่ พระสังฆาธิการที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับส านักศาสนศึกษาใน

จังหวัดนครนายกจ านวน ๒๙๐ รูป๑ 
๒) กลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ พระสังฆาธิการ ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) 

โดยการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน่๒ (Taro Yamane) ซึ่งใช้ระดับความเชื่อมั่นที่ 
๐.๐๕ ดังนี้ 

 
                                                           

 ๑ส านักงานเจ้าคณะจังหวัดนครนายก, สถิติพระภิกษุสำมเณรจ ำพรรษำเจ้ำคณะจังหวัด
นครนำยกพ.ศ.๒๕๕๗, (นครนายก : ส าน างานเจ้าคณะจังหวัดนครนายก, ๒๕๕๗), หน้า ๒๐. 

๒ธานินทร์ ศิลป์จารุ, กำรวิจัยและวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ, (กรุงเทพมหานคร :บิสซิเสนอาค์แอนด์ดี
, ๒๕๕๒), หน้า ๔๙. 



๖๗ 

โดย N =  จ านวนประชากรทั้งหมด 
  e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได ้
  n = จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรทั้งหมด ๒๙๐ รูป เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ๑๖๙ รูป 
 
๓.๒.๒ เชิงคุณภำพ/ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
การสัมภาษณ์ (Interview) บุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๒๕ รูปหรือคน ที่มีคุณสมบัติ

สอดคล้องกับประเด็นการวิจัยเกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระ
สังฆาธิการในจังหวัดนครนายก ประกอบด้วย 

 
ตำรำงท่ี ๓.๑  แสดงรายนามผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 

ที ่ ชื่อ – ฉำยำ – นำมสกุล ต ำแหน่ง 
๑ พระราชพรหมคุณ  เจ้าคณะจังหวัดนครนายก 

เจ้าอาวาสวัดพราหมณี (พระอารามหลวง) 
๒ พระสิทธิวรนายก รองเจ้าคณะจังหวัดนครนายก 

เจ้าอาวาสวัดเขาทุเรียน 
๓ พระราชสิทธิวราจารย์ เจ้าคณะอ าเภอองครักษ์  

เจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช 
๔ พระครูปริยัติโพธิสุนทร (ป.ธ.๔) เจ้าคณะอ าเภอเมืองนครนายกเจ้าอาวาส 

วัดอุดมธานี (พระอารามหลวง) 
๕ พระครูวิริยานุโยค เจ้าคณะอ าเภอปากพลี   

เจ้าอาวาสวัดฝั่งคลอง 
๖ พระครูโสภณนาคกิจ  เจ้าคณะอ าเภอบ้านนา   

เจ้าอาวาสวัดช้าง 
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๖๘ 

ตำรำงท่ี ๓.๑  แสดงรายนามผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (ต่อ) 

 ที ่ ชื่อ – ฉำยำ – นำมสกุล ต ำแหน่ง 
๗ พระมหาสิริสวัสดิย์ ธีรปภาโส  

(ป.ธ.๙) 
รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองนครนายก 
เจ้าอาวาสวัดหนองโพธิ์ 

๘ พระมหาสุกฤษ์ฐิ์ ปญฺญาวโร (ป.ธ.๗)   รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองนครนายก 
ผ.จ.ล. วัดอุดมธานี (พระอารามหลวง) 

๙ พระครูปทุมกิจโสภณ รองเจ้าคณะอ าเภอปากพลี   
เจ้าอาวาสวัดปทุมวงษาวาส 

๑๐ พระครูโพธิรัตนธรรม รองเจ้าคณะอ าเภอบ้านนา   
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 

๑๑ พระครูมานิตสมณคุณ เจ้าคณะต าบลเขาพระ เขต ๒  
เจ้าอาวาสวัดสมบูรณ์สามัคคี 

๑๒ พระครูกมลธรรมรัตน์ เจ้าคณะต าบลเขาพระ เขต ๑  
เจ้าอาวาสวัดวังไทร 

๑๓ พระครูสาทรสันติวัฒน์ ผ.จ.ล. วัดอุดมธานี (พระอารามหลวง) 
๑๔ พระมหาไสว นาถปญฺโญ (ป.ธ.๖) เลขานุการ จอ.เมืองนครนายก  

อาจารย์สอนบาลี  
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอุดมธานี (พระอารามหลวง) 

๑๕ พระครูขันติธรรมธารี (พธ.ม.)  เจ้าคณะต าบลศรีนาวา เขต ๒ 
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณ 

๑๖ พระครูศีลนันทโสภณ (ป.ธ.๓)     
พธ.ม. 

เจ้าคณะต าบลหินตั้ง 
เจ้าอาวาสวัดนางรอง 

๑๗ พระครูรัตตคีรีรักษ์  เจ้าอาวาสวัดเขาแดง 
๑๘ พระประโชติวีราภรณ์ เจ้าคณะต าบลนครนายก 

เจ้าอาวาสวัดดง 
๑๙ พระครูโสภณพรหมรังสี (ป.ธ.๓)  เจ้าคณะต าบลท่าทราย 

เจ้าอาวาสวัดพรหมมหาจุฬามุนีพรหมรังสี 
๒๐ พ.ต.ท.สุวิชา บุญมี (อดีต)  กกต.นครนายก 
๒๑ นายบุญฮงกัตตา  อดีตก านันต าบลเขาพระ 
๒๒ นายวีรวงษ์  รัตนพันธ์ (ป)  อาจารย์สอนโรงเรียนปริยัติสามัญ วัดอุดมธานี 
๒๓ นายสุรพิษคณฑา (ป)  อนุศาสนาจารย์ เรือนจ าจังหวัดนครนายก 
๒๔ นายพงษ์สวัสดิ์  ธีรวัฒนกุล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
๒๕ สจ.สัญชัย  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก 

 
 



๖๙ 

การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) บุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๐ 
รูป ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประเด็นการวิจัยเกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสน
ศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายกประกอบด้วย 

 
ตำรำงท่ี ๓.๒  แสดงรายนามผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ 

ที ่ ชื่อ – ฉำยำ – นำมสกุล ต ำแหน่ง 
๑ พระครูอุดมกิจจานุกูล  เจ้าคณะต าบลสาลิกา เขต.๑      

เจ้าอาวาสวัดคีรีวัน 
๒ พระครูอรรถวาที (ป.ธ๓)  (พธ.ม.) เจ้าอาวาสวัดวังตูม 
๓ พระครูสุตเมธากร (ป.ธ.๓) (พธ.ม.)  เจ้าอาวาสวัดเกาะกระชาย    
๔ พระครูปลัดธวัชชัย  ฐิตมานโส  เจ้าอาวาสวัดหุบเมย 
๕ พระมหาบรรจง  คุณส วโร (ป.ธ.๔)  เจ้าอาวาสวัดบ้านวังรี   
๖ พระครูปลัดโชคชัย  กิตฺติคุโณ  เจ้าอาวาสวัดโพธินายก   
๗ พระครูสมุห์บุญยัง ฐิตวฑฺฒโน        เจ้าอาวาสวัดกุตตะเคียน   
๘ ผศ.ดร.ปวีนา ศุขวัฒน์   ผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการ

นครนายก 
๙ ดร.อนุวัต กระสังข์                   อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๐ นางฐิติรัตน์ ล าดวน                     นักวิชาการศาสนา ช านาญการพิเศษ                                          

รก. ผู้อ านวยการ ส านักงานพระพุทธศาสนา 
 

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีขั้นตอนการ

ตรวจสอบคุณภาพ และลักษณะของเครื่องมือ ดังนี้ 
๓.๓.๑ ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือ 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการตามขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 

ดังนี้ 
๑) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ต าราและงานวิจัย

ที่เก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม 
๒) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึง

รายละเอียดต่างๆ เพ่ือให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้  
๓) ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
๔) สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล 
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๕) น าเสนอร่างแบบสอบถามต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ
ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข 

๖) น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกลุ่ม
ตัวอย่าง เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) แล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 

๗) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับจริง และน าไปแจกกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
๘) รวบรวมแบบสอบถาม แล้วน ามาวิเคราะห์ 
๓.๓.๒ ลักษณะของเครื่องมือ 
๑) ลักษณะของเครื่องมือส ำหรับแบบทดสอบ 
ลักษณะของเครื่องมือส าหรับการแจกแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการ 

ดังต่อไปนี้ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น

ตามกรอบของการวิจัยเรื่อง “การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการใน
จังหวัดนครนายก” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาสภาพปัญหาทั่วไปการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้าน
การศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายกศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายกเพ่ือน าเสนอแนวทางการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายกโดยแบ่งออกเป็น 
๓ ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ได้แก่ ต าแหน่ง อายุ พรรษา การศึกษาสามัญ 
การศึกษานักธรรม และการศึกษาเปรียญธรรม 

ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ “การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษา
ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก” ผู้วิจัยได้แบ่งข้อค าถามออกเป็น ๕ ด้าน ได้แก่ 

๑) ด้านการวางแผน   มีข้อค าถาม  ๕  ข้อ 
๒) ด้านการจัดองค์การ  มีข้อค าถาม ๕ ข้อ 
๓) ด้านการบริหารงานบุคคล  มีข้อค าถาม ๕ ข้อ 
๔) ด้านการประสานงาน  มีข้อค าถาม ๕ ข้อ 
๕) ด้านการควบคุม   มีข้อค าถาม ๕  ข้อ 
  
โดยจัดท าแบบสอบถามเป็นแบบมาตรฐานส่วนประเมินค่า (Numerical Rating Scale) 

มี ๕ ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้น้ าหนักของคะแนน ดังนี้ 
ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด  เท่ากับ  ๕ คะแนน 
ระดับความคิดเห็นมาก  เท่ากับ  ๔ คะแนน 
ระดับความคิดเห็นปานกลาง  เท่ากับ  ๓ คะแนน 
ระดับความคิดเห็นน้อย  เท่ากับ  ๒ คะแนน 
ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด  เท่ากับ  ๑  คะแนน 
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การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์๓ ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ – ๕.๐๐ หมายความว่า ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๐ – ๔.๔๙ หมายความว่า  ระดับความคิดเห็นมาก 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมายความว่า ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๐ – ๒.๔๙ หมายความว่า  ระดับความคิดเห็นน้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๐๐ – ๑.๔๙ หมายความว่า  ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามประเภทปลายเปิด (Open Ends Question) เกี่ยวกับ

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัด
นครนายก มีลักษณะให้เลือกตอบโดยเสรี 

๒) ลักษณะของเครื่องมือส ำหรับกำรสัมภำษณ์ 
ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

(๑) ขอค ำแนะน ำจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และผู้ เชี่ยวชำญ เพ่ือ
ตรวจสอบเครื่องมือที่สร้างไว้ 

(๒) หำควำมเที่ยงตรง (Validity) โดยการน าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จ เสนอ
ประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือขอความเห็นชอบและน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ แล้ว
น ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม จ านวน ๕ ท่าน 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบความเที่ยงตรง ตามเนื้อหา (Content Validity) 
จ านวน ๕ ท่าน ได้แก ่

(๑) พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ อาจารย์ประจ า ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

(๒) ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ อาจารย์ประจ า ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

(๓) ดร.สุริยา รักษาเมือง อาจารย์ประจ า ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

(๔) ดร.อนุวัต กระสังข์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

(๕) ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจ าหลักสูตร ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เพ่ือพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาและโครงสร้างของค าถามตลอดจนภาษาที่ใช้ และ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์เป็นรายข้อ (Item 
Objective Congruence : IOC) ได้ค่ามากกว่า ๐.๕ ขึ้นไปทุกข้อ 

 

                                                           

 
๓ประกอบ กรรณสูตร ,  สถิ ติ เ พ่ือกำรวิจั ยทำงพฤติกรรมศำสตร์ ,  พิมพ์ครั้ งที่  ๓ , 

(กรุงเทพมหานคร :สุทธาการพิมพ์, ๓๕๔๒), หน้า ๑๐๘. 
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(๓) หำควำมเชื่อม่ันของเครื่องมือโดยน าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไป
ทดลองใช้ (Try out) แก่บุคคลที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ๓๐ รูป เพ่ือหาความเชื่อมั่นด้วย
วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟา (coefficient)ตามวิธีการของครอนบาค(Cronbach)๔ ซึ่งได้ค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ ๐.๙๒ 

(๔) น ำแบบสอบถำมที่ ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์ เพ่ือขอความเห็นชอบ และจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือใช้แจกกลุ่มตัวอย่าง
จริงในการวิจัยต่อไป 

 
๓.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
๓.๔.๑ เชิงปริมำณ 

 ๑) ขอหนังสือน าจากผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
เครื่องมือการวิจัย จ านวน ๕ คน 

 ๒) ขอหนังสือน าจากผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือขอแจกแบบสอบถามทดสอบ จ านวน 
๓๐ ชุด (Try out) แก่บุคลากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  

 ๓) ขอหนังสือน าจากผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือขอแจกแบบสอบถามแก่บุคลากรพระ
สังฆาธิการ จ านวน ๑๖๙ รูป 

 ๔) ผู้วิจัยด าเนินการติดตามเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
 
๓.๔.๒ เชิงคุณภำพ 

 ผู้วิจัยได้ติดตามเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (Interview) และการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

 ๑) การศึกษาข้อมูลขั้นปฐมภูมิ ได้แก่ หนังสือพระไตรปิฎก และบุคลากรซึ่งเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง 

 ๒) การศึกษาข้อมูลขั้นทุติยภูมิ ได้แก่ วิทยานิพนธ์ หนังสือ วารสาร เอกสาร        
สิ่งตีพิมพ์ และสื่ออิเลคโทรนิคส์ เป็นต้น 

 ๓) ขอหนังสือน าจากผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยถึงบุคลากรเพ่ือขอสัมภาษณ์ จ านวน ๒๕ 
รูป เพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูล 

                                                           

๔Cronbach, Lee j., Essentials of paychological testing 4thed, (New York : Harper & 
Row, 1971), p. 79. 



๗๓ 

 ๔) ขอหนั งสือน า พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิ ง พุทธ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงบุคลากรเพ่ือขอสนทนากลุ่ม จ านวน ๑๐ รูป เพ่ือการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 

 ๕) ผู้วิจัยด าเนินการติดตามเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
 

๓.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดรูปแบบในการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยใช้

สถิตการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
๑) กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ 
ผู้วิจัยด าเนินการสังเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดนครนายก รวมทั้งการลงเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ด้วยตัวเองตามระเบียบวิธีวิจัยและตาม
วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินงานวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา (Content Analysis) และสังเคราะห์เนื้อหา (Synthesis) ข้อมูลที่สอดคล้องกันเพ่ือแสงหา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบูรณาการการพัฒนาการบริหารจัดการและน าเสนอองค์ความรู้ใหม่ของการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก ซ่ึงด าเนนิการตามข้ันตอน ดังน้ี 

 (๑) จัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เป็นแฟ้มข้อมูล 
 (๒) อ่าน ท าความเข้าใจ บันทึก เขียนข้อสังเกตและตั้งประเด็น 
 (๓) พรรณนา แยกแยะสดส่วนข้อมูล (Data Reduction) ให้รหัส (Coding) และ

ตีความข้อมูล จัดหมวดหมู่ หาความเหมือน ความต่างและความเชื่อมโยงกับบริบท 
 (๔) สรุปผลการวิจัย น าเสนอข้อมูลเป็นความเรียงและรายงานผลการวิจัย 

๒) กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ 
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย

ทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ส าหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและพรรณนาความเป็นไปได้ของการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก โดยใช้สถิติดังนี ้

 (๑) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ค่าความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

 (๒) ความคิดเห็นจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก ใช้สถิติการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 (๓) ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด ผู้วิจัยท าการรวบรวมจากแบบสอบถามแล้ว
จัดกลุ่มตามประเด็นที่ก าหนดไว้ จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ  

 (๔) น าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ สรุปผลและน าเสนอ
เขียนเป็นความเรียงหรือตาราง 

 



 
 

 

บทท่ี ๔ 
ผลการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดนครนายก” เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) 
ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ ๑) เพ่ือ
ศึกษาสภาพปัญหาทั่วไปการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัด
นครนายก ๒) เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เหมาะสมกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสน
ศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก ๓) เพ่ือน าเสนอแนวทางการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก  

การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสาร 
(Documentary Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน ๒๕ รูป/คน ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสน
ศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วได้ด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูล โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอรรถาธิบายและพรรณนาความ  

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ได้ก าหนดกลุ่มประชากร ได้แก่ 
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก จ านวน ๒๙๐ รูป 
ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยแจกแบบสอบถามจ านวน ๑๖๙ รูป ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
สามารถเรียงตามล าดับได้ดังนี้  

๔.๑  สภาพปัญหาทั่วไปการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิ
การในจังหวัดนครนายก  

๔.๑.๑ ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
๔.๑.๒ ผลการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 

๔.๒ แนวคิด ทฤษฎีที่เหมาะสมกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของ
พระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก  

๔.๓ แนวทางการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการใน
จังหวัดนครนายก 

๔.๔ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย  
 

๔.๑ สภาพปัญหาทั่วไปการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิ
การในจังหวัดนครนายก  

๔.๑.๑ ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative research) โดยผู้วิจัยได้
ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร ( Documentary research) ที่เกี่ยวข้อง และการ



๗๕ 

 

สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ได้แก่ กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรพระสังฆาธิการ จ านวน 
๒๕ รูป/คน ที่มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้าน
การศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก โดยเริ่มต้นจากการวิเคราะห์สถานภาพทั่วไป
และปัญหาอุปสรรคการบริหารจัดการของส านักศึกษา เมื่อกาลเวลาผ่านไป ผู้บริหารศึกษามีความรู้
และทักษะไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการเท่าการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย อีกอย่างหนึ่ง ผู้บริหาร
การศึกษามีภาระงานอ่ืนมากเกินไปท าให้ไม่มีเวลาเพียงพอในการบริหารจัดการ บุคลากรคือครู
อาจารย์ขาดความมั่งคง ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ขาดขวัญและก าลังใจ ไม่ได้รับสวัสดิการ การ
สงเคราะห์รายได้และสวัสดิการที่ เหมาะสมกับคุณวุฒิ  และไม่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดการกระบวนการการเรียนการสอน ระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรยังไม่เป็น
ระบบ ไม่มีทิศทางในการจัดการที่ชัดเจน ด้านการเงินมีงบประมาณไม่เพียงพอ ไม่สอดคล้องกับภาร
งานและรูปแบบการจักการเรียนการสอนด้านการบริหารไม่มีแผนงานในการบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาอย่างชัดเจนนอกจากนั้น กระแสวัตถุนิยมในสมัยปัจจุบันส่งผลให้
บทบาทของวัดและพระสงฆ์ลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นผลให้เกิดการขาดแคลนบุคลากรฝ่ายสงฆ์ที่จะมา
ท าหน้าที่รักษาพระธรรมวินัย การพัฒนาการเรียนรู้เป็นวิธีการท างานเชิงยุทธศาสตร์ที่เป็นผลมาจาก
กระบวนการค้นพบและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่จริงได้
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๒๕ รูป/คน ที่มีผลงานโดดเด่นด้านการบริหารการศึกษาในส านักเรียน 
จึงได้ถามตามล าดับขั้นตอน เพ่ือสัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูลมาท าการศึกษาวิจัยต่อไป 

 
การศึกษาเป็นส่วนส าคัญประการหนึ่งที่จะส่งผลให้บุคคลอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียร ติ

และเป็นแหล่งพัฒนาศักยภาพของตนเองซึ่งมีรายละเอียดในการน าเสนอต่อไปนี้ 
ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้ให้ข้อมูลส าคัญ  
๑. ด้านการวางแผน(Planning) 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทางการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดนครนายก ด้านการบริหารงานบุคคล ได้ให้ค าสัมภาษณ์เพ่ือการศึกษาวิจัยดังนี้ 
การพัฒนาการบริหารจัดการส านักศาสนศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาพระปริยัติ

ธรรม แผนกธรรม เป็นพระราชภาระของพระมหากษัตริย์ ทรงจัดให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาเล่า
เรียนตามก าลังสติปัญญา สืบเนื่องเป็นพระราชกรณียกิจมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ครั้งถึงสมัยกรุง
รตันโกสินทร์ตอนต้นนับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑ ถึงสมัยรัชกาลที่ ๙ พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงรับ
พระราชภาระอยู่โดยสม่ าเสมอ ทรงปรับปรุงระเบียบบริหารราชการแผ่นดินใหม่ ทรงจัดตั้ง กระทรวง 
ทบวง กรม ในส่วนกลาง ตลอดถึงมณฑล จังหวัด อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้านในส่วนภูมิภาคแล้ว
พระองค์ทรงปรึกษากับคณะสงฆ์ขอให้แบ่งพระราชภารกิจในการจัดการศึกษาโดยตลอด โดยทรง
มอบหมายให้สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงด าเนินการเมื่อปีพุทธศักราช 
๒๔๖๙ และมีการสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน๑ การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมต้องมี
การเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาเพ่ือพัฒนาครูอาจารย์ โดยส่งครูอาจารย์เข้าร่วมการอบรมการสอน
                                                           

๑สัมภาษณ์ พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก, เจ้าอาวาสวัดพราหมณี (พระอาราม
หลวง), ๔ กันยายน ๒๕๕๘. 



๗๖ 

 

พระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในโครงการอบรมครูอาจารย์ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของครูอาจารย์๒ กระบวนการเรียนการสอนเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
พร้อมแทรกคุณธรรมจริยธรรม๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคากรของหน่วยงานต่างๆ ภายในส านัก
เรียน และศรัทธาสาธุชนทั่วไป๔ 

นอกจากนั้น สภาพและปัญหาของการทางการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสน
ศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายกมีหลายประการ ที่เห็นอย่างเด่นชัด คือ จ านวนนักเรียน
ลดลง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่การศึกษาในฝ่ายโลกพัฒนาไปมาก ท าให้เยาวชนสนใจที่จะศึกษาการศึกษาฝ่าย
โลกมากว่าการศึกษาพระปริยัติธรรม ด้วยเหตุผลนี้จึงท าให้การศึกษาของคณะสงฆ์ทั้งด้านการศึกษาพระปริ
ยติธรรมแผนกบาลีและแผนกธรรมมีผลของการศึกษาลดต่ าลงไปด้วย ดังที่เป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน ประการ
ต่อมารัฐให้การสนับสนุนไม่เพียงพอ ทั้งด้านงบประมาณ และการสนับสนุนทางวิชาการ ซึ่งด้านงบประมาณใน
การสนับสนุนส่วนใหญ่วัดที่จัดการศึกษาต้องรับเป็นภาระเอง เมื่อเป็นเช่นนี้วัดที่มีก าลังเพียงพอจึงสามารถ
จัดการศึกษาได้ดี ส่วนวัดเล็ก ๆ ที่ไม่มีก าลังงบประมาณสนับสนุนก็ไม่สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพได้ ประการต่อมาสถานที่ในการจัดการศึกษายังไม่พร้อม บางวัดยังใช้ศาลาการเปรียญหรือศาลา
บ าเพ็ญกุศลเป็นห้องเรียน และยังมีสภาพแวดล้อมที่ไม่อ านวยเท่าที่ควรมีมลภาวะต่าง ๆ มีงานกิจกรรมมาก 
เช่นงานบรรพชาอุปสมบท งานสวดพระอภิธรรมศพ งานฌาปนกิจศพ งานพระราชทานเพลิงศพ เป็นต้น ซึ่ง
งานเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดภาพและเสียงที่เป็นวิสภาคกับการเรียนการสอน จึงสร้างความรบกวนให้กับ
นักเรียนและครูสอนที่ก าลังเรียนก าลังสอนอยู่ ซึ่งส่วนนี้จะประสบกันแทบทุกวัด ส่วนอาคารเรียนไม่มีความ
เป็นเอกเทศยังปะปนกับอาคารอ่ืนๆ และมีเสียงรบกวนจากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดและชุมชน อีกทั้ง
หน่วยงานรับรองบุคลากรด้านบาลียังมีไม่มาก ซึ่งสภาพปัญหาทั้งหมดนี้ส่งผลให้การศึกษาของคณะสงฆ์ด้าน
ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการตกต่ าลงอย่างต่อเนื่อง 

การจัดการพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เป็นการจักการเรียนการสอนให้ด าเนินไป
บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้วางไว้นั้นจะต้องอาศัยการบริหารจัดการตามหลักทฤษฎีการบริหารคือ การ
วางแผน การจัดการองค์กร การบังคับบัญชา การประสานงานและการควบคุม ส่วนการจัดการศึกษา
ของส านักเรียนประกอบด้วยหน้าที่พ้ืนฐานจุดประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ละเป้าหมายเป็นต้น๕ 
ผู้บริหารจะต้องท าความเจ้าใจในยุทธศาสตร์ให้ดีพอเพ่ือท าให้การบริหารการศึกษาส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี สอดคล้องตามหลักทฤษฎีการศึกษา ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่จริง ได้
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๒๕ รูป ที่มีผลงานโดดเด่นเกี่ยวกับบริหารจัดการของส านักศาสน

                                                           
๒สัมภาษณ์ พระสิทธิวรนายก รองเจ้าคณะจังหวัดนครนายก, เจ้าอาวาสวัดเขาทุเรียน, ๓ กันยายน 

๒๕๕๘. 
๓สัมภาษณ์ พระราชสิทธิวราจารย์ เจ้าคณะอ าเภอองครักษ์, เจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช, ๑๑ 

กันยายน ๒๕๕๘. 
๔สัมภาษณ์ พระครูปริยัติโพธิสุนทร (ป.ธ.๔)  เจ้าคณะอ าเภอเมืองนครนายก, เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี 

(พระอารามหลวง), ๓ กันยายน ๒๕๕๘. 
๕สัมภาษณ์ พระมหาสิริสวัสดิย์ ธีรปภาโส (ป.ธ.๙) รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองนครนายก, เจ้าอาวาสวัด

หนองโพธิ์, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘. 



๗๗ 

 

ศึกษา จึงได้ตั้งประเด็นค าถามตามล าดับขั้นตอน เพื่อสัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูลมาท าการศึกษา
วิจัย ดังต่อไปนี้ 

ผู้บริหารใช้การบริหารงานบุคคลในส านักศาสนศึกษาตามแนวทางการใช้คนให้ตรงกับ
งาน๖ มีวิธีการใช้บุคลากรตามความสามารถแต่ละบุคคลนอกจากนั้นแล้วต้องมีจัดการประชุมเพ่ือแจ้ง
รายละเอียดและวัตถุประสงค์ของอยู่เสมอ และมอบหมายงานแก่บุคคล โดยดูความถนัดและ
ความสามารถของแต่ละบุคคลองค์ประกอบของบุคลากรต้องประกอบไปด้วยการมีคุณธรรม 
จริยธรรม๗ มีจิตส านึกในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบ มีความรู้ที่ เหมาะสมกับหน้าที่ตาม
ความสามารถ มีความเสียสละต่อการปฏิบัติงานเห็นประโยชน์ของศาสนามากกว่าประโยชน์ส่วนตน
ทั้งในเวลาราชการและนอกราชการโดยต้องยึดมั่นในระเบียบวินัยจรรยาบรรณ และความคล่องตัว 
บุคลากรต้องเป็นที่เคารพนับถือของพระสงฆ์ สามเณร และประชาชนและการคัดสรรบุคลากรจะต้อง
มีวางแผนงานในการบริหารจัดการมีการก าหนดคุณสมบัติบุคคล๘ วางโครงสร้างในการบริหารวางตัว
บุคคลที่จะมาช่วยงาน และบุคคลให้ส านักโดยการคัดสรรดูจากวิทยฐานะความรู้ความเหมาะสม ความ
สมารถของแต่ละบุคคลให้เป็นไปแนวทางของแผนงานและโครงสร้าง ๙ การบริหารเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารส านักศาสนศึกษาต้องมีการกระจายหน้าที่ โดยใช้ความสามารถและความ
ถนัดของแต่ละบุคคลมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งหน้าที่รับผิดของแต่ละบุคคล๑๐ โดยมีผู้บริหารเป็นผู้
เก็บข้อมูลความส าเร็จของงานที่ได้แจกจ่ายให้ไปด าเนินการต้องมีการส่งเสริมให้พระภิกษุมีความรู้ทั้ง
ทางโลกและทางธรรม เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพทางบุคลากรสงฆ์การท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยผู้อ่ืน
โดยด าเนินงานร่วมกันตั้งแต่ ๒คนขึ้นไปให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยใช้ปัจจัยน าเข้าไปสนับสนุนการ
ด าเนินการ การก าหนดถึงวัตถุประสงค์ หลักการ นโยบายการท างานรู้จักริเริ่มการวางแผน โครงงาน 
ระยะสั้น  ระยะยาว มีการแบ่งเบาภาระหน้าที่การงาน ความส าคัญและประโยชน์ของการบริหาร 
ผู้บริหารจะต้องรู้จักหลักการพัฒนาโครงสร้างที่เป็นไปในทิศทางที่ดี ผู้บริหารต้องแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ที่เกิดขึ้น รับผิดชอบดูแลในการสรรหาบุคลากรเจ้าหน้าที่ การเงิน ผู้บริหารต้องเป็นผู้ตรงต่อเวลา
ถกเถียงประเด็นต่างๆ การต่อรองกับบุคคลในหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์กับหน่วยงาน
ของตน ต้องช่วยให้เกิดการลงมือร่วมใจเพ่ือให้งานบรรลุวัตถุประสงค์๑๑ ส าหรับลักษณะการบริหาร
เป็นกระบวนการท างานให้เกิดผลดีมีประสิทธิภาพโดยผ่านหลักการบริหาร ๕ ประการคือ ๑) การ
วางแผน หมายถึง การก าหนดจุดหมายปลายทางการพัฒนากลยุทธ์ การใช้งบประมาณ การวาง
                                                           

๖สัมภาษณ์ พระมหาสุกฤษฐิ์  ปญฺ าวโร (ป.ธ.๗)  รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองนครนายก, ผู้ช่วยเจ้า
อาวาสพระอารามหลวง วัดอุดมธานี (พระอารามหลวง), ๑ กันยายน ๒๕๕๘. 

๗สัมภาษณ์ พระครูโสภณนาคกิจ เจ้าคณะอ าเภอบ้านนา, เจ้าอาวาสวัดช้าง, ๖ กันยายน ๒๕๕๘. 
๘สัมภาษณ์ พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก, เจ้าอาวาสวัดพราหมณี (พระอาราม

หลวง), ๔ กันยายน ๒๕๕๘. 
๙สัมภาษณ์ พระมหาไสว นาถปญฺโ  (ป.ธ.๖)  เลขานุการ จอ.เมืองนครนายก อาจารย์สอนบาลี, 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดอุดมธานี (พระอารามหลวง),, ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘. 
๑๐สัมภาษณ์ พระครูโสภณพรหมรังสี (ป.ธ.๓) เจ้าคณะต าบลท่าทราย, เจ้าอาวาสวัดพรหมมหาจุฬา

มุนีพรหมรังสี, ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘. 
๑๑สัมภาษณ์ พระมหาสุกฤษฐิ์  ปญฺ าวโร (ป.ธ.๗)  รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองนครนายก, ผู้ช่วยเจ้า

อาวาสพระอารามหลวง วัดอุดมธานี (พระอารามหลวง), ๑ กันยายน ๒๕๕๘. 



๗๘ 

 

นโยบาย ขั้นตอนการด าเนินการ ๒) การจัดองค์การ คือการเตรียมงานวางโครงสร้าง วางทีมงานเข้า
มาท างานเป็นต้น ๓) การบริหาบุคคล คือการคัดเลือกคนให้เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่การงาน การ
สอน การฝึกอบรมพนักงานเพ่ือช่วยให้มีความรู้ ความช านาญเป็นต้น ๔) การประสานงาน คือการให้
รางวัลเพ่ือจูงใจพนักงานเป็นต้น ๕) การควบคุม คือการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน ติดตามการ
ท างานของพนักงานรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ เพ่ือบรรลุเป้าหมาย แก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับ
ส านักเรียน๑๒ และนอกจากนั้นผู้บริหารต้องมีการต้องสร้างบุคลากร คือผู้ที่จะต้องมาเป็นครูบา
อาจารย์ในส านักศาสนศึกษาของเราเสียก่อน โดยการเสียสละ ทั้งแรงกายแรงใจ พร้อมทั้งก าลังทรัพย์ 
สนับสนุนให้พระเณรในส านักศาสนศึกษาได้มีการศึกษาทั้งนักธรรม บาลี และมหาวิทยาลัยสงฆ์ จนมี
ความรู้ความสามารถให้เพียงพอแล้วค่อยต่อยอดขยายฐานการศึกษาภายในส านักของเราพร้อมทั้งจัด
สถานที่คือส านักเรียนนี้ มีอุปกรณ์สื่อสารการเรียนการสอนที่ทันสมัยสะดวกสบายตรวจสอบบุคลากร
ที่มีความสามารถสมัครใจที่จะมาช่วยในการสอนและนักเรียนที่ได้รับการสอนอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อม
อย่างไรจะได้รับการสอนได้ถูกต้อง๑๓ และมีการประชุมสัมมนาปรึกษาหารือกัน วิธีการเฟ้นหา
บุคลากรที่มีความถนัดในแต่ละด้านผู้บริหาร ควรจะมีวิธีด า เนินการ (๑) ต้องเตรียมก าลังคนเพ่ือ
ขับเคลื่อนการบริหาร (๒) มีการพัฒนาบุคลากรในส านักอยู่ตลอดเวลา (๓) เสริมสร้างคุณธรรมในการ
ปฏิบัติงาน๑๔ 

สรุปได้ว่า ผู้บริหารจัดประชุมเพ่ือแจงรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของงานอยู่เสมอ
และมอบหมายงานแก่บุคคล โดยดูความถนัดความสามารถของบุคลากรแต่ละคนการพัฒนาการ
บริหารงานบุคคล โดยทางวัดพิจาณาจากความรู้และประสบการณ์ของบุคคล ให้มีความเหมาะสมกับ
ภาระงาน การเรียน การสอนจะต้องวางแผนในการบริหารงานของส านักศาสนศึกษาวางโครงสร้างใน
การบริหาร วางตัวบุคคลที่จะมาช่วยงานจากการคัดสรรดูจากวิทยาฐานะความรู้ ความเหมาะสม
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารโดยมุ้งเน้นให้พระภิกษุมีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม เพ่ือ
เป็นการพัฒนาคุณภาพทางคณะสงฆ์ยุทธศาสตร์อีกประการหนึ่งในงานการบริหารงานบุคคล ผู้บริหาร
ต้องสร้างบุคลากร คือ ผู้ที่จะมาเป็นครูบาอาจารย์ต้องเป็นผู้เสียสละ ทั้งแรงกายแรงใจเพ่ือสนับสนุน
ให้พระเณรได้มีการศึกษา ทั้งแผนกนักธรรม บาลี และมหาวิทยาลัยสงฆ์ จนมีความรู้ความสามารถที่
เพียงพอแล้วค่อยต่อยอดขยายฐานการศึกษาพร้อมทั้งสถานที่เรียนนี้ต้องมีอุปกรณ์สื่อสรที่ทันสมัยต่อ
การเรียนการสอนที่จะมาช่วยในการสอนและนักเรียนที่ได้รับการสอนต้องอยู่ในสังคมอย่างไร จะได้
ปรับการสอนให้ถูกต้อง ประชุมสัมมนาปรึกษาหารือกัน วิธีการเฟ้นหาบุคลากรที่มีความสามารถในแต่
ละด้าน 
  

                                                           
๑๒สัมภาษณ์ พระมหาไสว นาถปญฺโ  (ป.ธ.๖)  เลขานุการ จอ.เมืองนครนายก อาจารย์สอนบาลี, 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอุดมธานี (พระอารามหลวง), ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘. 
๑๓สัมภาษณ์ พระครูกมลธรรมรัตน์ เจ้าคณะต าบลเขาพระ เขต ๑, เจ้าอาวาสวัดวังไทร, ๑๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
๑๔สัมภาษณ์ พระสิทธิวรนายก รองเจ้าคณะจังหวัดนครนายก, เจ้าอาวาสวัดเขาทุเรียน, ๓ กันยายน 

๒๕๕๘. 



๗๙ 

 

๒. ด้านการจัดองค์การ (Organizing) 
ผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรให้สัมภาษณ์เพ่ือการวิจัยด้านทางการบริหารกิจการคณะสงฆ์

ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก ด้านการบริหารการเงิน มีดังนี้ 
ส านักเรียน ได้รับการสนับสนุนการเงินจากเจ้าอาวาส และผู้ให้การอุปถัมภ์วัดและส านัก

เรียนอย่างสมบูรณ์ เจ้าอาวาสจะมอบหมายงานแก่อาจารย์ใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบดูแลจัดการตาม
กฏเกณฑ์ของส านักเรียน การบริหารการเงินโดยการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามความจ าเป็นที่จะใช้สอยใน
ส านักเรียน ให้เป็นไปเพ่ือความถูกต้องโดยดูจากสิ่งที่ต้องเร่งด่วนด าเนินการตามความส าคัญ
เรียงล าดับก่อนหลัง ป้องกันการใช้จ่ายโดยไม่จ าเป็นอีกประการหนึ่งการจัดท าระบบการควบคุมดูแล 
ระบบฐานข้อมูลทรัพย์สิน๑๕ รวมทั้งการบ ารุงรักษาทรัพยากรทางการศึกษา จัดตั้งกองทุนการศึกษา 
การจัดหาเงินนอกงบประมาณเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและบุคลากร มีการจัดท ารายงานการเงิน 
รวมทั้งการบริหารงบประมาณเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และชัดเจนในการปฏิบัติงาน ต้องมีการจัดสรร
งบประมาณที่ได้มา โดยจัดถวายครูสอนตามระดับของชั้นเรียน ตั้งรางวัลแก่ผู้เข้าเรียนและสอบผ่าน 
จัดซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษาเพ่ิมเติม๑๖ จัดซื้อต าราเรียนให้เพียงพอและทันสมัยอยู่เสมอ จัดหา
อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในห้องเรียนและต้องแต่งตั้ง สรรหา๑๗ ผู้บริหารการเงินในส านักศาสน
ศึกษาดูแลร่วมกับเจ้าส านักเรียน เพ่ือความโปร่งใสในการบริหารการเงิน หลีกเลี่ยงข้อกล่าวหาต่างๆ  
และที่ส าคัญท าให้การบริหารงานด้านการเงินเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น๑๘ สืบเนื่องจากงบประมาณที่
ได้จากหน่วยงานราชการจ านวนน้อย ไม่สามารถมาบริหารจัดการได้เพียงพอ จึงควรมีการพิจารณางบ
ประมาเพ่ิมส าหรับการจัดการเรียนการสอนส าหรับส านักเรียนต่างๆ เพ่ือได้น าไปพัฒนาการบริหาร
การจัดการเรียนการสอนส านักเรียนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป๑๙ 

สรุปได้ว่า ผู้บริหารต้องมีวิธีการบริหารจัดการด้านการเงินในส านักศาสนศึกษา ต้องจัด
ให้มีบุคลากรท าหน้าที่ด้านการเงิน เพ่ือจัดระเบียบข้อมูล รายงานทางการเงิน และสามารถน าไปเป็น
ข้อมูลรายงานทางการเงินไปด าเนินการขอเงินนอกงบประมาณได้  เพ่ือความโปร่งในในการ
บริหารงาน และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
  

                                                           
๑๕สัมภาษณ์ พระครูวิริยานุโยค เจ้าคณะอ าเภอปากพลี, เจ้าอาวาสวัดฝั่งคลอง, ๑๓ กันยายน 

๒๕๕๘. 
๑๖สัมภาษณ์ พระครูศีลนันทโสภณ (ป.ธ.๓) เจ้าคณะต าบลหินตั้ง, เจ้าอาวาสวัดนางรอง, ๒๙ 

กันยายน ๒๕๕๘. 
๑๗สัมภาษณ์ พระครูมานิตสมณคุณ เจ้าคณะต าบลเขาพระ เขต ๒, เจ้าอาวาสวัดสมบูรณ์สามัคคี, ๓ 

ตุลาคม ๒๕๕๘. 
๑๘สัมภาษณ์ พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก, เจ้าอาวาสวัดพราหมณี (พระอาราม

หลวง), ๔ กันยายน ๒๕๕๘. 
๑๙สัมภาษณ์ พระมหาสิริสวัสดิย์  ธีรปภาโส (ป.ธ.๙) รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองนครนายก, เจ้าอาวาส

วัดหนองโพธิ์, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘. 



๘๐ 

 

 
๓. ด้านการบังคับบัญชา (Commanding)  
ผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรให้สัมภาษณ์เพ่ือการวิจัยด้านทางการบริหารกิจการคณะสงฆ์

ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก ด้านการบริหารวัสดุอุปกรณ์ มีดังนี้ 
การบริหารวัสดุอุปกรณ์จัดหาสถานที่เก็บให้เป็นระเบียบ แยกจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ 

แยกประเภท หยิบใช้สะดวก ไม่ต้องเสียเวลาหามีการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ปรับปรุง
ซ่อมแซม บูรณปฏิสังขรณ์วัสดุอุปกรณ์ส านักเรียนให้ได้ใช้ประโยชน์สูงสุด จัดหาเจ้าหน้าที่คอยก ากับ
ดูแล จัดท าบัญชีคุมวัสดุอุปกรณ์รวมทั้งรายรับรายจ่ายในการเบิกจ่ายซื้อวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้ เพ่ือมิ ให้
เกิดการสูญหาย และจะต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมดูแลมิให้วัสดุอุปกรณ์เสื่อมโทรมเสียหายช ารุด
นอกจากนั้นการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในส านักเรียนควรจัดหาตามความเหมาะสมและจ าเป็นโดยเริ่มจาก
การจัดหาวัสดุ๒๐ และอุปกรณ์ที่มีความส าคัญและจ าเป็นมากที่สุดรวมถึงต้องมีความปลอดภัยสู งสุด
ด้วย และยังต้องมีการดูแลรักษาตามก าหนดเวลาเพ่ือป้องกันความเสียหาย และเพ่ือประโยชน์สูงสุด
แก่ส านักเรียนผู้บริหารต้องจัดการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ในส านักศาสนศึกษาด้วยนโยบายที่โปร่งใส มี
การสับเปลี่ยนบุคลากรเพ่ือให้บุคลากรได้ศึกษางานในหน้าที่ต่างๆ ทั้งหมดของส านักเรียน และที่
ส าคัญการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามแผนงาน นโยบายที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้งมีการปลูกฝังให้มี
จิตส านึกท่ีดีเพ่ือใช้อุปกรณ์ต่างๆ ให้คุ้มค่าท่ีสุด๒๑ 

สรุปได้ว่า การบริหารวัสดุอุปกรณ์โดยการจัดแบ่งเป็นระเบียบ แบ่งเป็นหมวดหมู่ตาม
ความจ าเป็น และใช้งานบ่อย มีการจัดระเบียบดูแลวัสดุอุปกรณ์ตามก าหนดเวลา มีการบ ารุงรักษา
วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จัดเจ้าหน้าที่ก ากับดูแลโดยเฉพาะมีการจัดท าบัญชีวัสดุ
อุปกรณ์ทุกชิ้นในส านักเรียน จัดท าบัญชีเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์มิให้เกิดการสูญหาย คัดสรรเจ้าหน้าที่ที่มี
ความรู้ความสามารถ ละเอียด ซื่อตรง 

 
๔. ด้านการประสานงาน (Coordinating) 
ผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรให้สัมภาษณ์เพ่ือการวิจัยด้านทางการบริหารกิจการคณะสงฆ์

ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก ด้านการประสานงาน มีดังนี ้
ผู้บริหารต้องมีการจัดการระบบให้ส านักศาสนศึกษามีการพัฒนาและวิเคราะห์โครงสร้าง 

ภารกิจ การด าเนินงาน ปริมาณ คุณภาพ และสภาพของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
ตามระบบการศึกษาคณะสงฆ์ไทย การดูแลอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับ
ประเพณีวัฒนธรรม สังคมของพระภิกษุสามเณร๒๒ นอกจากนั้นต้องเอาใจใส่ดูแล ครูผู้สอน ตลอดจน
ผู้เรียน สร้างศรัทธาให้บุคลากรในส านักเห็นคุณค่าของการศึกษาอบรมสั่งสอนให้ผู้เรียนมีความรู้

                                                           
๒๐สัมภาษณ์ พระครูวิริยานุโยค เจ้าคณะอ าเภอปากพลี, เจ้าอาวาสวัดฝั่งคลอง, ๑๓ กันยายน 

๒๕๕๘. 
๒๑สัมภาษณ์ พระครูปริยัติโพธิสุนทร (ป.ธ.๔)  เจ้าคณะอ าเภอเมืองนครนายก, เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี 

(พระอารามหลวง), ๓ กันยายน ๒๕๕๘. 
๒๒สัมภาษณ์ พระราชสิทธิวราจารย์ เจ้าคณะอ าเภอองครักษ์, เจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช, ๑๑ 

กันยายน ๒๕๕๘. 



๘๑ 

 

ความสามารถเข้าใจในเนื้อหาที่มีการเรียนการสอนและพัฒนาวิธีการสอนให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมองเห็นความส าคัญของการศึกษา๒๓ โดยการสร้างวิสัยทัศน์ ผลิตคนดีและคนเก่ง จัด
การศึกษาและวิจัยที่มีคุณภาพ ผลิตบุคลากร สร้างผลงาน ส่งเสริมวิชาการพระพุทธศาสนา และ
บริการวิชาการแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและด้านการจัดการการส่งเสริมส านักเรียนโดยการ
จัดหาเงินนอกงบประมาณและจากการสนับสนุนจากหน่วยงานเอกช นเพ่ือน ามาพัฒนา
พระพุทธศาสนาตามวัตถุประสงค์๒๔ และที่ส าคัญต้องมีการจัดการให้ส านักเรียนมีความเจริญรุ่งเรือง 
บริหารส านักเรียนให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์  พัฒนาความรู้ความช านาญให้กับบุคลากร                
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มอบงานให้ตรงกับความรู้ความสามารถของบุคลากร ติดตามงานที่ได้รับ
มอบหมาย รับทราบปัญหาต่างๆ เพ่ือช่วยกันแก้ไข๒๕ 

สรุปได้ว่า ผู้บริหารต้องมีการประสานงานในการจัดระบบบริหารให้ส านักเรียนมีการ
พัฒนาต้องมีการก าหนดโครงสร้าง ก าหนดแผนงาน ภารกิจ การด าเนินงาน ปริมาณ คุณภาพ และ
สภาพของสถานศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ตามระบบการศึกษาของพระสงฆ์ไทย มี
การบริหารจัดการให้ส านักเรียนมีความเจริญรุ่งเรือง บริหารส านักเรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
พัฒนาความรู้ความช านาญให้กับบุคลากร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมอบงานให้ตรงกับความรู้ความสามารถ
ของบุคคล ติดตามงานท่ีได้รับมอบหมาย และรับทราบปัญหาต่างๆ พร้อมแก้ไข 

๕. การควบคุม (Controlling) 
 ผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรให้สัมภาษณ์เพ่ือการวิจัยด้านทางการบริหารกิจการคณะ

สงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก ด้านผู้สนับสนุนการศึกษา มีดังนี้ 
ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการจัดหาเงินนอกงบประมาณจากหน่วยงานเอกชนเข้า

มาช่วยเหลือให้การสนับสนุนกิจการการเรียนการสอนของส านักเรียนระดมทุนเพ่ิมเติมจากการรับ
บริจาค มีการขอความอนุเคราะห์สนับสนุนจากท้องถิ่น๒๖ และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการสนับสนุนส านักเรียนให้มีทุนทรัพย์การศึกษาเพ่ิมขึ้นเพ่ือการพัฒนาในด้านต่างๆ การสนับสนุน
การศึกษามี ๒ วิธี คือ ระดับจังหวัด เจ้าคณะจังหวัดนครนายก โดยการชักชวนพระสังฆาธิการทุกรูป
เข้าประชุม แล้วให้นโยบายสนับสนุนการศึกษาโดยเฉพาะบาลี โดยการระดมทุนตามก าลัง และน า
เงินทุนมอบให้แก่ส านักเรียนในจังหวัด ระดับวัด ผู้บริหารต้องสร้างศรัทธาบารมีเพ่ือเรียกเงินบริจาค
จากผู้มีศรัทธา เป็นนักการบริหารทั้งด้านการตลาด การจัดการไปพร้อมๆ กัน๒๗ 

                                                           
๒๓สัมภาษณ์ พระมหาสุกฤษฐิ์  ปญฺ าวโร (ป.ธ.๗)  รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองนครนายก, ผู้ช่วยเจ้า

อาวาสวัดอุดมธานี (พระอารามหลวง), ๑ กันยายน ๒๕๕๘. 
๒๔สัมภาษณ์ นายวีรวงษ์  รัตนพันธ์ (ป) อาจารย์สอนโรงเรียนปริยัติสามัญ วัดอุดมธานี, ๘ กันยายน 

๒๕๕๘. 
๒๕สัมภาษณ์ นายสุรพิษคณฑา (ป) อนุศาสนาจารย์ เรือนจ าจังหวัดนครนายก, ๔ กันยายน ๒๕๕๘. 
๒๖สัมภาษณ์ พระครูปทุมกิจโสภณ รองเจ้าคณะอ าเภอปากพลี, เจ้าอาวาสวัดปทุมวงษาวาส, ๘ 

กันยายน ๒๕๕๘. 
๒๗สัมภาษณ์ พระครูปริยัติโพธิสุนทร (ป.ธ.๔)  เจ้าคณะอ าเภอเมืองนครนายก, เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี 

(พระอารามหลวง), ๓ กันยายน ๒๕๕๘. 



๘๒ 

 

สรุปได้ว่า จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนส านักศาสน
ศึกษาในจังหวัดนครนายก มีดังนี ้

 ๑) พระสังฆาธิการมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้วิชาในวิชาการ 
มีความพร้อมจะรับภาระศาสนาตามพระราชบัญญัติ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นการสร้างศาสน
ทายาท 

 ๒) เจ้าส านักเรียนมีภาระหน้าที่นากรพัฒนารูปแบบการศึกษา ส่งเสริมให้พระสงฆ์ได้
ศึกษาวิจัยและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

 ๓) พระภิกษุ สามเณร ผู้ศึกษาในส านักเรียนต่างๆ มีจ านวนน้อยลง ลดลงเรื่อยๆ 
นอกจากนี้บางส านักเรียนได้ปิดการเรียนการสอนชั่วคราว เพราะจ านวนผู้เรียนน้อยลง 

 ๔) กระบวนการจัดการศึกษาให้แก่พระภิกษุ สามเณร เป็นการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความพร้อมผู้บริหารจะพัฒนารูปแบบให้ดีได้ต้องมีการพัฒนารูปแบบอย่างต่อเนื่อง 

 ๕) การปรับปรุงพัฒนาการศึกษา เป็นทางออกให้นักเรียนมีทางเลือกเรียนได้หลาย
ทาง เป็นการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม แต่มีข้อจ ากัดด้านบุคลากรไม่เพียงพอ ด้าน
งบประมาณมีจ านวนจ ากัด ท าให้การจัดการขาดประสิทธิภาพ 

 ๖) สามเณรในส านักเรียนมีปริมาณไม่แน่นอน ส่วนพระภิกษุก็ลดน้อยลงเรื่อยๆ 
สาเหตุมาจากทางโลกได้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุคคลทั่วไปได้ศึกษาเลือกเรียนตามอัธยาศัย 

 ๗) การสนับสนุนการเรียนการสอนในเรื่องงบประมาณการจัดจ้างค่าตอบแทนแก่
บุคลากร ครู อาจารย์ 

๘) ส านักเรียนขาดการตรวจ ติดตาม ประเมินการจัดการเรียนการสอน ท าให้ผลการ
ด าเนินการไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และไม่สามารถน าผลมาปรับปรับปรุงพัฒนาส านักเรียน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  



๘๓ 

 

๔.๑.๒ ผลการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
๑) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๑๖๙ คน 

จ าแนกตาม ต าแหน่ง อายุ พรรษา การศึกษาสามัญ  การศึกษานักธรรม การศึกษาเปรียญธรรม ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังแสดงใน ตารางที่ ๔.๑ 
ตารางท่ี ๔.๑ จ านวนร้อยละของพระสังฆาธิการ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

         (n = ๑๖๙) 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (รูป) ร้อยละ 

๑. ต าแหน่ง   

 เจ้าอาวาส   ๙๒ ๕๔.๔ 

 รองเจ้าอาวาส   ๑๘ ๑๐.๗ 

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๕๙ ๓๔.๙ 

รวม ๑๖๙ ๑๐๐.๐ 

๒. อาย ุ   

 ๒๐-๓๐ป ี    ๕๖ ๓๓.๑ 

 ๓๑-๔๐ป ี  ๑๖ ๙.๕ 

 ๔๑-๕๐ป ี    ๔๘ ๒๘.๔ 

 ๕๑ ปีขึ้นไป ๔๙ ๒๙.๐ 

รวม ๑๖๙ ๑๐๐.๐ 

๓. พรรษา   

 ๑-๕ พรรษา    ๑๐ ๖.๐ 

 ๖-๑๐ พรรษา  ๑๔ ๘.๓ 

 ๑๑-๑๕ พรรษา  ๔๖ ๒๗.๑ 

 ๑๖-๒๐ พรรษา             ๔๒ ๒๔.๙ 

 ๒๑-๒๕ พรรษา ๔๙ ๒๙.๐ 

 ๒๖ พรรษาขึ้นไป ๘ ๔.๗ 
รวม ๑๖๙ ๑๐๐.๐ 

 
 
 



๘๔ 

 

ตารางท่ี ๔.๑(ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (รูป) ร้อยละ 

๔. การศึกษาสามัญ         

 ต่ ากว่าปริญญาตรี  ๗๘ ๔๖.๑ 

 ปริญญาตรี   ๘๑ ๔๗.๙ 

 สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป ๑๐ ๖.๐ 

รวม ๑๖๙ ๑๐๐.๐ 

๕. การศึกษานักธรรม   

 นักธรรมตรี   ๕๗ ๓๓.๗ 

 นักธรรมโท  ๖๑ ๓๖.๑ 

 นักธรรมเอก   ๕๑ ๓๐.๒ 

รวม ๑๖๙ ๑๐๐.๐ 

๖. การศึกษาเปรียญธรรม   

 ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๓  ๓๙ ๒๓.๑ 

 ป.ธ.๔-ป.ธ.๖ ๒๔ ๑๔.๒ 

 ป.ธ.๗ -ป.ธ.๙   ๔ ๒.๔ 

 ไม่มีวุฒิเปรียญธรรม ๑๐๒ ๖๐.๓ 

รวม ๑๖๙ ๑๐๐.๐ 

 
จากตารางที่ ๔.๑ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องการบริหาร

กิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก  พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเจ้าอาวาส มากที่สุด จ านวน  ๙๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๔ รองลงมาคือ
เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส จ านวน ๕๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๙ และเป็นรองเจ้าวาส จ านวน ๑๘ รูป คิด
เป็นร้อยละ ๑๐.๗ ตามล าดับ  

ส่วนอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ ๒๐-๓๐ ปีมากที่สุด จ านวน ๕๖ 
รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๑ รองลงมาคือ อายุ ๕๑ ปีขึ้นไป จ านวน ๔๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๐ อายุ 
๔๑-๕๐ ปี จ านวน  ๔๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๔ และอายุ ๓๑-๔๐ ปีจ านวน ๑๖ รูป คิดเป็นร้อยละ 
๙.๕ ตามล าดับ  

พรรษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีพรรษา ๒๑-๒๕ พรรษามากที่สุด 
จ านวน ๔๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๐ รองลงมา คือ ๑๐-๑๕ พรรษา จ านวน ๔๖ รูป คิดเป็นร้อยละ 
๒๗.๑, ๑๖-๒๐ พรรษา จ านวน ๔๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๙, ๖-๑๐ พรรษา จ านวน ๑๔ รูป คิดเป็น



๘๕ 

 

ร้อยละ ๘.๓, ๑-๕ พรรษา จ านวน ๑๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๖.๐ และ ๒๖ พรรษาขึ้นไป จ านวน ๘ รูป 
คิดเป็นร้อยละ ๔.๗ ตามล าดับ 

การศึกษาสามัญ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมาก
ที่สุด จ านวน ๘๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๙ รองลงมา คือ ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน ๗๘ รูป คิดเป็น
ร้อยละ ๔๖.๑ และสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน ๑๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๖.๐ ตามล าดับ  

การศึกษานักธรรม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการศึกษานักธรรมโทมาก
ที่สุด จ านวน ๖๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๑ รองลงมา คือ นักธรรมตรี จ านวน ๕๗ รูป คิดเป็นร้อยละ 
๓๓.๗ และนกัธรรมเอก จ านวน ๕๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒ ตามล าดับ 

การศึกษาเปรียญธรรม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่มีวุฒิเปรียญธรรมมาก
ที่สุด จ านวน ๑๐๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๓ รองลงมา คือ ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ. ๓ จ านวน ๓๙ รูป 
คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๑, ป.ธ.๔-ป.ธ.๖ จ านวน ๒๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒ และ ป.ธ.๗-ป.ธ.๙ จ านวน 
๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒.๔ ตามล าดับ  

 
๒) ผลการวิเคราะห์การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของ

พระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก ตามความคิดเห็นของพระสังฆาธิการ 
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก

ตามความคิดเห็นของพระสังฆาธิการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้าน

การศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายกโดยรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน 
ด้านการจัดองค์การ ด้านการสั่งการ ด้านการประสานงาน ด้านการควบคุม ดังตารางที่ ๔.๒ - ๔.๗ 

 
ตารางที่ ๔.๒  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของการบริหารกิจการคณะสงฆ์

ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก โดยภาพรวม 
(n = ๑๖๙) 

ระดับความคิดเห็นของการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการ 

ในจังหวัดนครนายก 

ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. การแปลผล 

๑. ด้านการวางแผน ๔.๐๓ ๑.๐๗ มาก 
๒. ด้านการจัดองค์การ ๔.๒๓ ๐.๘๙ มาก 
๓. ด้านการบังคับบัญชา ๔.๑๙ ๐.๘๘ มาก 
๔. ด้านการประสานงาน ๔.๑๑ ๐.๙๐ มาก 
๕. ด้านการควบคุม ๔.๑๗ ๐.๘๗ มาก 

รวม ๔.๑๔ ๐.๙๒ มาก 
 



๘๖ 

 

จากตารางที่ ๔.๒พบว่า พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก มีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (�̅�=๔.๑๔) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก ทุกด้าน 

 
ตารางท่ี ๔.๓   ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการต่อการบริหาร

กิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก ด้านการ
วางแผน 

(n = ๑๖๙) 
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของ

พระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. การแปลผล 
๑. ผู้บริหารของท่าน มีการวางแผนการจัดการศึกษา
แผนกบาลี ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตามหลักสูตร 
กฎระเบียบที่เหมาะสมในยุคโลกาภิวัตน์ 

๔.๐๗ ๑.๕๐ มาก 

๒. ท่านมีการวางแผนการจัดองค์การบริหารการศึกษา
พระปริยัติธรรม แผนกบาลี ให้มีเป้าหมายที่ชัดเจน  

๓.๘๕ ๑.๐๖ ปานกลาง 

๓. ท่านมีการวางแผนการบริหารงานบุคคลให้ถูกต้อง
ตามกฎระเบียบของมหาเถรสมาคม และกฎระเบียบ
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องการศึกษาแผนกบาลี 

๔.๐๐ ๑.๐๓ 
 

มาก 

๔. ท่านมีการวางแผนการประสานงานโดยมีการแบ่ง
ทีมงานให้กับคณะผู้ท าหน้าที่ในการเรียนการสอนและ
การสอบวัดผล ตามท่ีแม่กองบาลีสนามหลวงก าหนด 

๔.๐๗ ๐.๙๓ มาก 

๕. ท่านมีการวางแผนหาเงินทุนและรางวัล เพ่ือให้แก่
ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที และนักเรียนบาลี ตามล าดับชั้น
เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ 

๔.๑๘ ๐.๘๔ มาก 

รวม ๔.๐๓ ๑.๐๗ มาก 
 
จากตารางที่ ๔.๓ พบว่า พบว่า พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะ

สงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายกมีระดับความคิดเห็น ด้านการ
วางแผน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=๔.๐๓)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พระสังฆาธิการมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก มี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่มีการวางแผนหาเงินทุนและรางวัล เพ่ือให้แก่ครู อาจารย์ 
เจ้าหน้าที และนักเรียนบาลี ตามล าดับชั้นเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ (�̅�=๔.๑๘) มีการวางแผนการ
จัดการศึกษาแผนกบาลี ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตามหลักสูตร กฎระเบียบที่เหมาะสมในยุคโลกาภิ
วัตน์(�̅�=๔.๐๗) มีการวางแผนการประสานงานโดยมีการแบ่งทีมงานให้กับคณะผู้ท าหน้าที่ในการเรียน
การสอนและการสอบวัดผล ตามที่แม่กองบาลีสนามหลวงก าหนด (�̅�=๔.๐๗) มีการวางแผนการ



๘๗ 

 

บริหารงานบุคคลให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของมหาเถรสมาคม และกฎระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาแผนกบาลี (�̅�=๔.๐๐) และอยู่ในระดับปานกลาง มีการวางแผนการบริหารงานบุคคลให้
ถูกต้องตามกฎระเบียบของมหาเถรสมาคม และกฎระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้องการศึกษาแผนกบาลี (�̅�=
๓.๘๕) ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี ๔.๔  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการ

บริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก
ด้านการจัดองค์การ 

(n = ๑๖๙) 
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของ

พระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. การแปลผล 
๑. ผู้ บริหารของท่านได้จัดโครงสร้ างการบริหาร
การศึกษาแผนกบาลีที่ เป็นระบบตามประเพณีนิยมที่
ปฏิบัติสืบทอดกันมา 

๔.๓๖ ๐.๘๔ มาก 

๒. ท่านมีการแต่งตั้งครู อาจารย์ประจ าชั้นต่างๆ ให้มี
ความพร้อมเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการเรียนการสอน
และการสอบวัดผล 

๔.๑๙ ๐.๘๙ มาก 

๓. ท่านมีการก าหนดหน้าที่และรายได้แก่ผู้รับผิดชอบ
ทางการจัดการศึกษาแผนกบาลีที่ชัดเจน 

๔.๒๐ ๐.๘๑ มาก 

๔. ท่านมีการจัดหาอาจารย์ พิเศษภายนอกมาเป็น
วิทยากรส่งเสริมความรู้ให้แก่นักเรียนบาลีได้ทราบทักษะ
และประสบการณ์เชิงลึก 

๔.๒๕ ๐.๙๓ มาก 

๕. องค์การของท่านได้ก าหนดให้ผู้บริหาร ครู อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ตั้งอยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม 

๔.๑๔ ๐.๙๑ มาก 

รวม ๔.๒๓ ๐.๘๙ มาก 
 
จากตารางที่ ๔.๔ พบว่า พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์

ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายกมีระดับความคิดเห็น ด้านการจัดองค์การ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = ๔.๒๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พระสังฆาธิการมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายกมี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ผู้บริหารของท่านได้จัดโครงสร้างการบริหารการศึกษา
แผนกบาลีที่เป็นระบบตามประเพณีนิยมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา (�̅�= ๔.๓๖) มีการจัดหาอาจารย์พิเศษ
ภายนอกมาเป็นวิทยากรส่งเสริมความรู้ให้แก่นักเรียนบาลีได้ทราบทักษะและประสบการณ์เชิงลึก 
(�̅�= ๔.๒๕) มีการก าหนดหน้าที่และรายได้แก่ผู้รับผิดชอบทางการจัดการศึกษาแผนกบาลีที่ชัดเจน 



๘๘ 

 

(�̅�= ๔.๒๐) มีการแต่งตั้งครู อาจารย์ประจ าชั้นต่างๆ ให้มีความพร้อมเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการ
เรียนการสอนและการสอบวัดผล (�̅�= ๔.๑๙) องค์การของท่านได้ก าหนดให้ผู้บริหาร ครู อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ตั้งอยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียนพระปริยัติธรรม (�̅�= ๔.๑๔)ตามล าดับ 

 
ตารางที่ ๔.๕   ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อ

การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัด
นครนายกด้านการบังคับบัญชา 

(n = ๑๖๙) 
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของ

พระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. การแปลผล 
๑. ผู้บริหารของท่านได้ส่งเสริมครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาบาลี เข้าประชุม อบรม สัมมนาไปศึกษาดู
งานในสถานที่ปฏิบัติงานจริง 

๔.๑๗ ๐.๘๙ 
 
 

มาก 
๒. ท่านมีการจัดฝึกอบรม สัมมนาเชิงวิชาการในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม เพ่ือสร้างทีมงานให้เกิดความสัมพันธ์ต่อ
การปฏิบัติงานเชิงลึก 

๔.๒๘ ๐.๙๒ 
 

มาก 

๓. ท่านมีการจัดกิจกรรมเสริมความรู้แก่ครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาบาลี เช่น การปฏิบัติธรรม เทคนิค
การสอน และการสอนทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

๔.๑๘ ๐.๘๙ มาก 

๔. ท่านมีการสนับสนุนทุนทรัพย์และพัฒนาครู อาจารย์ 
ให้ ได้ท าผลงานทางวิชาการตามสติปัญญาความรู้ 
ความสามารถ ออกไปสู่สังคมยุคโลกาภิวัตน์ 

๓.๙๙ ๐.๙๐ ปานกลาง 

๕. ท่านมีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
บุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในยุค
โลกาภิวัตน์ 

๔.๓๓ ๐.๘๐ มาก 

รวม ๔.๑๙ ๐.๘๘ มาก 
 
จากตารางที่ ๔.๕ พบว่า พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์

ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายกมีระดับความคิดเห็น ด้านการการบังคับ
บัญชา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = ๔.๑๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายกมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ มีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกี่ยวกับบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติ ธรรม 
แผนกบาลี ในยุคโลกาภิวัตน์ (�̅� = ๔.๓๓) มีการจัดฝึกอบรม สัมมนาเชิงวิชาการในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม เพ่ือสร้างทีมงานให้เกิดความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานเชิงลึก (�̅� = ๔.๒๘) มีการจัด
กิจกรรมเสริมความรู้แก่ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาบาลี เช่น การปฏิบัติธรรม เทคนิคการ



๘๙ 

 

สอน และการสอนทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น (�̅� = ๔.๑๘)  ผู้บริหารของท่านได้ส่งเสริมครู อาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษาบาลี เข้าประชุม อบรม สัมมนาไปศึกษาดูงานในสถานที่ปฏิบัติงานจริง 
(�̅�=๔.๑๗) และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มีการสนับสนุนทุนทรัพย์และพัฒนาครู อาจารย์ 
ให้ได้ท าผลงานทางวิชาการตามสติปัญญาความรู้ ความสามารถ ออกไปสู่สังคมยุคโลกาภิวัตน์  (�̅� = 
๓.๙๙)  

 
ตารางท่ี ๔.๖  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการ

บริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก 
ด้านการประสานงาน 

(n = ๑๖๙) 
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของ

พระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. การแปลผล 
๑. ผู้บริหารของท่านได้ประสานงานรวมทั้งจัดท าสถิติ
งานเข้า-ออก ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี 
อย่างถูกต้อง 

๔.๐๑ ๐.๙๑ มาก 

๒. ผู้บริหารมีการประสานงานในการจัดการเรียนการ
สอน ตรวจสอบบัญชี  ก าหนดวันสอบวัดผล ตาม
กฎระเบียบของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี 

๔.๒๐ ๐.๙๔ มาก 

๓. การจัดท าบัญชีนักเรียน เก็บรักษาเอกสาร และการ
บ ารุงรักษาวัตถุสิ่งของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
บาลี 

๔.๑๖ ๐.๘๙ มาก 

๔. ท่านมีการประสานงานติดตามผลและในการใช้จ่าย
งบประมาณการศึกษาแผนกบาลี เช่น ค่ายานพาหนะ 
เครื่องมือสื่อสาร อาคารสถานที่สอบเป็นต้น 

๔.๐๗ ๐.๘๖ มาก 

๕. ท่านมีการประสานงานในการรวมเก็บรักษาเอกสาร 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการ
สอนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ให้คงอยู่
ถาวร 

๔.๑๓ ๐.๘๙ มาก 

รวม ๔.๑๗ ๐.๘๗ มาก 
 
จากตารางที่ ๔.๖ พบว่า พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์

ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายกมีระดับความคิดเห็น  ด้านการ
ประสานงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = ๔.๑๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พระสังฆาธิ
การมีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัด
นครนายกมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ ท่านมีการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการ



๙๐ 

 

เรียนการสอน ตรวจสอบบัญชี ก าหนดวันสอบวัดผล ตามกฎระเบียบของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกบาลี (�̅� = ๔.๒๐) ท่านมีการจัดท าบัญชีนักเรียน เก็บรักษาเอกสาร และการบ ารุงรักษาวัตถุ
สิ่งของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี (�̅� = ๔.๑๖) ท่านมีการรวบรวมเก็บรักษาเอกสาร 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี 
ให้คงอยู่ถาวร (�̅� = ๔.๑๓) ท่านมีการติดตามผลและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณการศึกษาแผนก
บาลี เช่น ค่ายานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร อาคารสถานที่สอบเป็นต้น (�̅� = ๔.๐๗) ผู้บริหารของท่าน
ได้ด าเนินงานธุรการ และงานสารบรรณ รวมทั้งจัดท าสถิติงานเข้า-ออก ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกบาลี อย่างถูกต้อง (�̅� = ๔.๐๑)  

 
ตารางท่ี ๔.๗  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อการ

บริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก
ด้านการควบคุม 

(n = ๑๖๙) 
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของ

พระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. การแปลผล 
๑.  ท่านมีการควบคุมดูแลผู้ บริหาร ครู  อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบของมหาเถร
สมาคม 

๔.๓๐ ๐.๗๗ 
 
 

มาก 
๒. ท่านมีการควบคุมให้นักเรียนในแต่ละส านักเรียนให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบของมหาเถรสมาคม 

๔.๐๖ ๐.๘๖ 
 

มาก 
๓. ท่านมีการดูแลรักษาอาคารสถานที่ของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกบาลี ด้วยการบูรณปฏิสังขรณ์ให้มี
ความมั่นคงถาวร 

๔.๒๕ ๐.๙๐ มาก 

๔. ท่านมีการก ากับดูแลทรัพย์สมบัติของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม เช่น เอกสาร ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร 
กฎระเบียบ หนังสือเรียน ต าราศึกษา สื่อการสอน 
สารสนเทศ คอมพิวเตอร์เป็นต้นให้ดี 

๔.๑๘ ๐.๙๔ มาก 

๕. ท่านมีการควบคุมระบบการเรียนการสอนและการ
สอบวัดผลให้เป็นไปตามที่แม่กองบาลีสนามหลวงก าหนด 

๔.๐๘ ๐.๘๗ 
 

มาก 
รวม ๔.๑๔ ๐.๙๒ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๗ พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้าน

การศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายกมีระดับความคิดเห็น ด้านการควบคุม โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = ๔.๑๔) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พระสังฆาธิการมีความคิดเห็น
ต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายกมีระดับ



๙๑ 

 

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านมีการควบคุมดูแลผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎระเบียบของมหาเถรสมาคม (�̅� = ๔.๓๐) ท่านมีการดูแลรักษาอาคารสถานที่ของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ด้วยการบูรณปฏิสังขรณ์ให้มีความมั่นคงถาวร (�̅� = ๔.๒๕)  
ท่านมีการก ากับดูแลทรัพย์สมบัติของโรงเรียนพระปริยัติธรรม เช่น เอกสาร ประกาศนียบัตร ปริญญา
บัตร กฎระเบียบ หนังสือเรียน ต าราศึกษา สื่อการสอน สารสนเทศ คอมพิวเตอร์เป็นต้นให้ดี (�̅� = 
๔.๑๘) ท่านมีการควบคุมระบบการเรียนการสอนและการสอบวัดผลให้เป็นไปตามที่แม่กองบาลี
สนามหลวงก าหนด (�̅� = ๔.๐๘) ท่านมีการควบคุมให้นักเรียนในแต่ละส านักเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎระเบียบของมหาเถรสมาคม (�̅� = ๔.๐๖)  

สรุปได้ว่าการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการใน
จังหวัดนครนายกดังนี้ 

๑. ด้านการวางแผน พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้าน
การศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายกมีระดับความคิดเห็นด้านการวางแผน โดยรวม
อยู่ในระดับมาก (�̅� = ๔.๐๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายกมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่มีการวางแผนหาเงินทุนและรางวัล เพ่ือให้แก่ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที 
และนักเรียนบาลี ตามล าดับชั้นเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ  (�̅� = ๔.๑๘) มีการวางแผนการจัด
การศึกษาแผนกบาลี ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตามหลักสูตร กฎระเบียบที่เหมาะสมในยุคโลกาภิวัตน์
(�̅� = ๔.๐๗) มีการวางแผนการประสานงานโดยมีการแบ่งทีมงานให้กับคณะผู้ท าหน้าที่ในการเรียน
การสอนและการสอบวัดผล ตามที่แม่กองบาลีสนามหลวงก าหนด (�̅� = ๔.๐๗) มีการวางแผนการ
บริหารงานบุคคลให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของมหาเถรสมาคม และกฎระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาแผนกบาลี (�̅� = ๔.๐๐) และอยู่ในระดับปานกลาง มีการวางแผนการบริหารงานบุคคลให้
ถูกต้องตามกฎระเบียบของมหาเถรสมาคม และกฎระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องการศึกษาแผนกบาลี (�̅� 
= ๓.๘๕) ตามล าดับ 

 ๒. ด้านการจัดองค์การ พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายกมีระดับความคิดเห็นด้านการจัด
องค์การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = ๔.๒๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พระสังฆาธิการมี
ความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัด
นครนายกมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ผู้บริหารของท่านได้จัดโครงสร้างการบริหาร
การศึกษาแผนกบาลีที่เป็นระบบตามประเพณีนิยมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา (�̅� = ๔.๓๖) มีการจัดหา
อาจารย์พิเศษภายนอกมาเป็นวิทยากรส่งเสริมความรู้ให้แก่นักเรี ยนบาลีได้ทราบทักษะและ
ประสบการณ์เชิงลึก (�̅� = ๔.๒๕) มีการก าหนดหน้าที่และรายได้แก่ผู้รับผิดชอบทางการจัดการศึกษา
แผนกบาลีที่ชัดเจน (�̅� = ๔.๒๐) มีการแต่งตั้งครู อาจารย์ประจ าชั้นต่างๆ ให้มีความพร้อมเพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่ตามแผนการเรียนการสอนและการสอบวัดผล (�̅� = ๔.๑๙) องค์การของท่านได้ก าหนดให้
ผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ตั้งอยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียนพระปริยัติธรรม (�̅� = 
๔.๑๔)ตามล าดับ 



๙๒ 

 

 ๓. ด้านการบังคับบัญชา พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายกมีระดับความคิดเห็น ด้านการบังคับ
บัญชา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = ๔.๑๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายกมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ มีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกี่ยวกับบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม 
แผนกบาลี ในยุคโลกาภิวัตน์ (�̅� = ๔.๓๓) มีการจัดฝึกอบรม สัมมนาเชิงวิชาการในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม เพ่ือสร้างทีมงานให้เกิดความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานเชิงลึก (�̅� = ๔.๒๘) มีการจัด
กิจกรรมเสริมความรู้แก่ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาบาลี เช่น การปฏิบัติธรรม เทคนิคการ
สอน และการสอนทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น (�̅� = ๔.๑๘)  ผู้บริหารของท่านได้ส่งเสริมครู อาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษาบาลี เข้าประชุม อบรม สัมมนาไปศึกษาดูงานในสถานที่ปฏิบัติงานจริง (�̅� 
= ๔.๑๗) และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มีการสนับสนุนทุนทรัพย์และพัฒนาครู อาจารย์ 
ให้ได้ท าผลงานทางวิชาการตามสติปัญญาความรู้ ความสามารถ ออกไปสู่สังคมยุคโลกาภิวัตน์  (�̅� = 
๓.๙๙)  

 ๔. ด้านการประสานงาน พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายกมีระดับความคิดเห็นด้านการ
ประสานงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = ๔.๑๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พระสังฆาธิ
การมีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัด
นครนายกมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ ท่านมีการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน ตรวจสอบบัญชี ก าหนดวันสอบวัดผล ตามกฎระเบียบของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกบาลี (�̅� = ๔.๒๐) ท่านมีการจัดท าบัญชีนักเรียน เก็บรักษาเอกสาร และการบ ารุงรักษาวัตถุ
สิ่งของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี (�̅� = ๔.๑๖) ท่านมีการรวบรวมเก็บรักษาเอกสาร 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี 
ให้คงอยู่ถาวร (�̅� = ๔.๑๓) ท่านมีการติดตามผลและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณการศึกษาแผนก
บาลี เช่น ค่ายานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร อาคารสถานที่สอบเป็นต้น (�̅� = ๔.๐๗) ผู้บริหารของท่าน
ได้ด าเนินงานธุรการ และงานสารบรรณ รวมทั้งจัดท าสถิติงานเข้า-ออก ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกบาลี อย่างถกูต้อง (�̅� = ๔.๐๑)  

 ๕. ด้านการควบคุม พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายกมีระดับความคิดเห็น  ด้านการควบคุม 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (�̅� = ๔.๑๔) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พระสังฆาธิการมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายกมี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านมีการควบคุมดูแลผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบของมหาเถรสมาคม (�̅� = ๔.๓๐) ท่านมีการดูแลรักษาอาคารสถานที่ของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ด้วยการบูรณปฏิสังขรณ์ให้มีความมั่นคงถาวร (�̅� = ๔.๒๕) ท่าน
มีการก ากับดูแลทรัพย์สมบัติของโรงเรียนพระปริยัติธรรม เช่น เอกสาร ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร 
กฎระเบียบ หนังสือเรียน ต าราศึกษา สื่อการสอน สารสนเทศ คอมพิวเตอร์เป็นต้นให้ดี (�̅� = ๔.๑๘) 



๙๓ 

 

ท่านมีการควบคุมระบบการเรียนการสอนและการสอบวัดผลให้เป็นไปตามที่แม่กองบาลีสนามหลวง
ก าหนด (�̅� = ๔.๐๘)ท่านมีการควบคุมให้นักเรียนในแต่ละส านักเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบ
ของมหาเถรสมาคม (�̅� = ๔.๐๖)  

 
๔.๒ แนวคิด ทฤษฎีที่เหมาะสมกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของ
พระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก  

ส านักศาสนศึกษา มีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและหรือแผนกบาลี 
ซึ่งอยู่ในจังหวัดอ่ืนนอกกรุงเทพมหานคร แต่เดิมตั้งขึ้นตามมติคณะกรรมการสงฆ์จังหวัด ปัจจุบัน
ตั้งขึ้นตามความเห็นชอบของเจ้าคณะจังหวัด เพราะในต่างจังหวัดนั้น ถือว่าวัดที่การเรียนการสอน 
เป็นส านักศาสนศึกษา หรือเรียกแยกว่า ส านักศึกษาธรรม หรือเรียกว่า ส านักศึกษาธรรมและบาลีบ้าง 
ส านักศึกษาบาลี แต่รวมแล้วก็คือส านักศาสนศึกษานั้นเอง เมื่อรวมทุกส านักศาสนศึกษาในจังหวัดจึง
เป็น ส านักเรียนคณะจังหวัด การแต่งตั้งครูสอนจึงเป็นหน้าที่ของเจ้าคณะจังหวัด และเมื่อรวมทุก
ส านักศาสนศึกษาในเขตจึงเป็น ส านักเรียนคณะเขต ส่วนใจกรุงเทพมหานคร วัดเป็นเพียงส านักศาสน
ศึกษา คงขึ้นต่อส านักเรียนวัดใดวัดหนึ่ง แต่ที่ไม่ต้องขึ้นต่อส านักเรียนวัดใดวัดหนึ่ง ก็ขึ้นต่อเจ้าคณะ
เขตเจ้าสังกัด  ในฐานะเจ้าคณะส านักเรียนคณะเขตสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อส านักศาสนศึกษา 
หมายถึงสิ่งแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราทั้งสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิทั้งที่เป็นสสารและ
พลังงาน ซึ่งอาจได้แก่ ธรรมชาติที่อยู่รอบๆ ตัวเราคือ ดิน น้ า ฟ้า อากาศ ภูเขา ฯลฯ และสิ่งที่มนุษย์
สร้างขึ้นมา เช่น ถนน บ้าน เรือน ที่พักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม และประดิษฐ์กรรมด้านวัตถุ เช่น 
รถยนต์ ผงซักฟอก ถุงพลาสติกเป็นต้น มนุษย์นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมแล้ว การ
กระท าของมนุษย์ยังมีผลในการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และในท านองเดียวกัน
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขั้น ก็จะมีผลโดยตรงต่อความเป็นอยู่และคุณภาพของชีวิต
มนุษย์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีก็คือ สิ่งแวดล้อมที่ท าให้สิ่งที่มีชีวิตมีสุขภาพอนามัย ทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
และสังคมดี ตามหลักพระพุทธศาสนา มี ๒ ประการคือ สิ่งแวดล้อมภายนอก (ปรโตโฆสะ)๒๘ หรือ
กัลยาณมิตร สิ่งแวดล้อมภายใน (โยนิโสมนสิการ) การตริตรองโดยอุบายอันแยบคาย 

สิ่งแวดล้อมภายนอก (ปรโตโฆสะ) หรือกัลยาณมิตร๒๙ กล่าวถึง การจัดสภาพแวดล้อม
หรือหลักการบริหารอาคารสถานที่ และอุปกรณ์การศึกษาไว้ว่า "อาคารและสิ่งแวดล้อมนอกจากจะ
เป็นที่พักอาศัยที่มีความมั่นคง แข็งแรง คุ้มแดด มีความสมบูรณ์ และเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และยัง
เป็นที่พบปะสังสรรค์ มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างครู นักเรียน ผู้บริหาร โรงเรียนและประชาชน
ทั่วไป อาคารเรียนยังเป็นศูนย์รวมของนักวิชาการ วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเป็นศูนย์กลาง
ของการจัดกิจกรรมทางด้านความคิดเพ่ือนักเรียนและชุมชน นอกจากนี้อาคารและสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนยังมีอิทธิพลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรม ทัศคติ ค่านิยม สติปัญญา และสังคมของ

                                                           
๒๘ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๐/๒๘. 
๒๙พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ .ปยุตฺ โต ) ,  พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม , 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๖๕. 



๙๔ 

 

นักเรียนและครูอีกด้วย" อาคารและสภาพแวดล้อมที่ดีช่วยท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี ก่อให้เกิด
ความจงรักภักดีและความภาคภูมิใจต่อสถาบัน บริเวณภายในโรงเรียนสามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

๑) บริเวณโรงเรียน บริเวณที่เรียน หมายถึงห้องเรียนโดยทั่วไปซึ่งใช้สอนตามปกติ ไม่มี
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ หรือกิจกรรมอ่ืนที่นอกเหนือไปจากการเรียนการสอน ห้องเรียน
เฉพาะ หมายถึงบริเวณที่เน้นการเรียนรู้ต่างๆ หรือห้องเรียนประจ าที่มีลักษณะพิเศษ คือ ต้องการ
อุปกรณ์ เครื่องใช้แตกต่างไปจากห้องเรียนอ่ืนๆ เช่น ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องศิลปะ ห้อง
วิทยาศาสตร์เป็นต้น 

๒) บริเวณบริการและสนับสนุนการเรียน หมายถึงบริเวณจัดขึ้นเพ่ือเน้นกิจกรรมอ่ืนๆ 
ซึ่งนอกจากกิจกรรมภายในห้องเรียน เน้นอ านวยความสะดวกโดยการให้บริการแก่ครูและนักเรียน
ช่วยให้การด าเนินการของโรงเรียนเป็นไปอย่างราบรื่น ได้แก่ บริเวณบริหารและธุรการ ห้องพักครู 
หอ้งน้ า ห้องส้วม ห้องแนะแนว ห้องพยาบาล ห้องสมุด ห้องประชุมเป็นต้น 

๓) บริเวณที่พักผ่อนหย่อนใจ หมายถึงบริเวณที่นักเรียนใช้พักผ่อนอิริยาบถ พบปะ
สังสรรค์ระหว่างเพ่ือนฝูงเป็นต้น 

๔) บริเวณที่พักอาศัย หมายถึงบริเวณที่ใช้พักอาศัยของนักเรียน ครู คนงาน ภารโรง 
เช่น บ้านพักครู หอพักนักเรียนเป็นต้น 

สิ่งแวดล้อมของวัดหรือส านักเรียนที่เหมาะสมกับการศึกษาธรรมะควรมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้๓๐ 

๑) วัดมีบริเวณกว้างขวางพอสมควรต้องพิจารณาถึงขนาดชุมชนที่อยู่โดยรอบวัด
กิจกรรมของวัดที่พึงจะมีประกอบด้วย วัดในชุมชนเล็กๆ อาจไม่ต้องมีพ้ืนที่มากนัก แต่วัดในชุมชน
ใหญ่ ถ้ามีพ้ืนที่กว้างขวางก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งขึ้น พ้ืนที่ขนาด ๑๐-๑๕ ไร่ เป็นพ้ืนที่ไม่มากไม่
น้อยเกินไปพอเพียงส าหรับดูแลรักษาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ 

๒) วัดควรอยู่ห่างไกลจากสิ่งรบกวนต่างๆ วัดที่อยู่ในย่านกลางของชุมชนมักจะมีปัญหา
เรื่องเสียงรบกวน ผู้คนพลุกพล่าน ขาดความสงบ วัดที่มีโรงงานอยู่ใกล้ๆ อาจมีปัญหาเรื่องกลิ่น เสียง
และควัน วัดที่อยู่ติดถนนสายหลักที่มีการจราจรหนาแน่น ก็ท าให้มีเสียงรถรบกวนตลอดเวลาเป็นต้น 
ที่ตั้งวัดที่เหมาะสมจึงควรให้ปราศจากสิ่งที่อาจจะรบกวนทั้งหลาย แต่ถ้าเลือกไม่ได้ก็ควรหาทางให้สิ่ง
ที่จะรบกวนหรือเป็นพิษอยู่ห่างจากวัดให้มากที่สุดเท่าท่ีจะท าได้ 

๓) วัดต้องมีความสงบและร่มรื่น จะเป็นที่ดึงดูดใจให้ประชาชนสนใจเข้าวัดเป็นอย่างดี 
ความร่มรื่นจะเกิดขึ้นได้ วัดต้องมีความสนใจรักต้นไม้ ปลูกต้นไม้ ทั้งไม้ดอกไม้ประดับไม้ยืนต้นมากๆ 
ให้ดูร่มรื่น เขียวชะอุ่ม สดชื่นอยู่ตลอดเวลาถ้ามีการผสมผสานการปลูกต้นไม้หลากหลายพันธุ์ให้ขึ้น
เป็นธรรมชาติ ทั้งไม้ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา คือต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นมะม่วงเป็นต้น รวมไม้
พ้ืนบ้านที่ขึ้นงอกงามตามธรรมชาติก็จะช่วยให้วัดดูร่วมรื่น นอกจากนี้ต้นไม้ต่างๆ ยังช่ วยกรอกเสียง
กรอกอากาศเป็นพิษให้เกิดบรรยากาศที่สงบมากข้ึน 

๔) วัดควรมีความงามตามธรรมชาติ วัดบางแห่งเน้นการสร้างถาวรวัตถุท่ีใหญ่โต แต่วัดที่
เน้นการปรับปรุงแต่งธรรมชาติที่มีอยู่ให้สวนงานยิ่งขึ้น จะเป็นวัดที่ประดับใจผู้คนที่พบเห็น วัดควร
                                                           

๓๐พระมหาไกรวรรณปุณขันธ์, “ผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารส านักเรียนพระปริยัติธรรม”, ปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๒). 



๙๕ 

 

ปลูกไม้ดอกไม้ประดับควบคู่ไปกับไม้ใหญ่ให้ดูสวยงามอาจตกแต่งบริเวณเป็นถ้ าเป็นภูเขาเป็นเนินหิน
หรือเป็นสระผสมกันไปจะท าให้วัดสวยงามยิ่งข้ึน 

๕) วัดมีความสะอาด ความสะอาดจะช่วยให้วัดดูสงบร่มเย็น สวยงามมากยิ่งขึ้น วัดควร
ให้ความส าคัญกับการดูแลและก าจัดขยะมูลฝอย ให้มีการเก็บท าลายให้เป็นที่เรียนร้อย ไม่ควรให้มีบ่อ
น้ าขังเน่าเหม็น เป็นที่เพราะพันธุ์เชื้อโรคต่างๆ หรือมีกองเศษวัสดุก่อสร้างจนดูรกรุงรัง 

๖) วัดควรมีความเป็นระเบียบ ควรมีแผนผังวัด เพ่ือก าหนดพ้ืนที่ใช้สอยว่าบริเวณไหน
จะใช้ประโยชน์อะไรบ้าง ทั้งในปัจจุบันและอนาคตรวมทั้งจัดระเบียบถนนหนทางเท้าให้เหมาะสมและ
สวยงามด้วย 

๗) วัดมีเสนาสนะเพ่ือการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์และพุทธบริษัท ตามความจ าเป็น
และเหมาะสม คือจัดให้มีส่วนจ าเป็นที่สุดก่อนเป็นล าดับแรก ที่จ าเป็นน้อยกว่าควรจัดหาในล าดับ
หลังๆ สิ่งก่อสร้างควรเหมาะกับจ านวนพระสงฆ์และพุทศาสนิกชนที่จะมาวัด 

๘) วัดมีสิ่งที่เป็นศูนย์กลางรวมจิตใจของประชาชน เช่น พระพุทธรูป เจดีย์ วิหาร 
ศิลปวัตถุทางพระพุทธศาสนา ภาพวาด ตู้พระธรรม หรือแม้แต่ต้นไม้ก้อนหิน ถ้ าตามธรรมชาติ ถ้า
ดูแลรักษาให้ดีจะมีคุณค่ายิ่ง ดึงดูดใจให้ผู้คนเข้ามาวัดได้มาก วัดอาจสร้ างขึ้นมาใหม่ก็ได้ แต่ไม่
จ าเป็นต้องเป็นของใหญ่โตหรูหราราคาแพง 

๙) วัดมีสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานพอเหมาะสมกับสภาพสิ่งอ านวยความสะดวก
เหล่านี้ อาจรวมถึงน้ า ไฟ แต่ทีส าคัญคือ มีอาคารสถานที่เหมาะกับการปฏิบัติศาสนกิจปฏิบัติกิจกรรม
ทางศาสนาและเพ่ือการพักผ่อนจิตใจของประชาชน มีที่นั่งพัก หาความสงบตามมุมต่างๆ ตามโคนไม้มี
แสงสว่างตามทางเดิน มีถนนทางเท้าไปสู่จุดหาความสงบร่มรื่น มีที่อ่านหนังสือเป็นต้น 

๑๐) วัดมีพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบข้อแรกๆ ที่กล่าวถึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมของวัด แต่วัดจะเป็นวัดได้ พระสงฆ์ในวัดเป็นส่วนประกอบส าคัญที่สุด จริยวัตรของ
พระสงฆ์จะเป็นที่สนใจของประชาชน 

๑๑) วัดมีพระสงฆ์ที่มีความรู้ ความเข้าใจในพระธรรมวินัยอย่างแท้จริง วัดจะเป็นเช่นนี้
ได้ผู้น าของวัดต้องส่งเสริมให้พระในวัดได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยอย่างกว้างขวางเช่น มี
การศึกษาพระปริยัติธรรม เปรียญธรรม มีหนังสือ มีห้องสมุด ให้ศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวางสร้าง
บรรยากาศในวัดให้เหมาะสมกับการศึกษาเล่าเรียน จ าท าให้วัดมีพระที่มีความรู้ความสามารถที่จะเผย
แผ่พระพุทธศาสนาสั่งสอนอบรมผู้สนใจในธรรมได้อย่างลึกซึ้งแท้จริง 

๑๒) วัดมีกิจกรรมเพ่ือการศึกษาธรรมะแก่ประชาชน เป็นต้นว่ามีการสอนธรรมะให้แก่
เด็ก เยาวชน ผู้สนใจใคร่รู้ อาจมีโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มีการเทศนาในวัดพระและวัด
ส าคัญเป็นประจ าและมีกิจกรรมอ่ืนๆ ในวัดส าคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นต้น 

๑๓) วัดมีกิจกรรมภาคปฏิบัติเพ่ือความสงบทางจิตใจให้กับประชาชนผู้สนใจสม่ าเสมอ
เป็นประจ า เช่นมีการฝึกจิตท าสมาธิในรูปแบบและวิธีการต่างๆ ส่งเสริมการถืออุโบสถศีลของอุบาสก
อุบาสิกา 

๑๔) วัดเป็นแหล่งบริหารเพ่ือเพ่ิมพูนการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
เช่น มีห้องสมุดประชาชน เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาศึกษาหาความรู้ห้องสมุดกลางแจ้งและห้องสมุด



๙๖ 

 

ปกติมีการจัดวิทยากรแนะน าการท ามาหากิน การดูแลสุขภาพอนามัย มีสิ่งอ านวยความสะดวกให้
ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจและหาความสงบภายในวัดเป็นต้น 

๑๕) วัดควรท าหน้าที่เป็นผู้น า ชักจูงให้ประชาชนได้ปรึกษาหารือกันเพ่ือสร้างความสงบ
สุข ความเจริญรุ่งเรืองของชุมชน วัดอาจเป็นผู้น าในการชักกชวนให้ประชาชนได้ช่วยกันพัฒนาท้องถิ่น
ของตนในด้านต่างๆ 

นอกจากคุณสมบัติดังกล่าวจะส าเร็จได้ช้าหรือเร็วประการใดย่อมขึ้นอยู่กับฝ่ายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ที่ส าคัญวัดต้องเป็นของชุมชนให้มีความรู้สึกว่าวัดเป็นของเขาที่หวงแหนช่วยกันพัฒนา
นอกจากจะมีสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีลักษณะเป็นวัตถุสิ่งของอ านวยความสะดวกต่างๆ แล้ว
สิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญโดยตรงต่อการเรียนรู้ก็คือบุคคลที่ให้ความรู้หรือครู ซึ่งก่อนจะเริ่มต้นกระบวนการ
เรียนการสอนจะต้องแสดงตนเป็นกัลยาณมิตรให้นักเรียนเกิดศรัทธาต้องแสดงความรักเมตตาต่อศิษย์ 
ศิษย์ที่ดีต้องมีความพึงพอใจใฝ่เรียนรู้นอกจากนั้นครูและศิษย์ต้องเชื่อมั่นในสาระความรู้ที่จะศึกษา
และมีความคิดเห็นว่าสาระความรู้จะช่วยน าไปสู่ความเจริญ 

สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงเลือกเสนาสนะที่สงัดอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ และสะอาด
ร่มเย็นมากกว่าในราชธานี ในมงคลสูตรอันอุดม ซึ่งเป็นธรรมะที่บุคคลพึงเลือกประพฤติปฏิบัตินั้นได้มี
คาถาบทหนึ่งในมงคลสูตรว่า "ปฏิรูปเทสวาโส จะ เอตมฺมงฺคลมุตฺตม " การอยู่ในประเทศ(คามหมู่บ้าน 
นคร ชนบท) อันสมควรเป็นมงคลสูดสุด การจัดการสภาพแวดล้อมที่จูงใจให้ศึกษาหาความรู้นั้น
นอกจากท าให้เกิดศรัทธาแล้วในทางพระพุทธศาสนายังมีค าที่แสดงถึงความพอใจและแรงจูงใจที่ใคร่
จะเรียนรู้ ได้แก่ ปีติ ปาโมชะ ปสาทะ แปลว่า ความยินดีพึงใจ เสื่อมใสสิ่งแวดล้อมที่ดีอีกลักษณะหนึ่ง 
คือ สิ่งแวดล้อมที่ปราศจากสิ่งยั่วยุให้กระท าผิดกระท าชั่ว และขาดสมาธิ ไม่อยู่ท่วมกลางแห่งอบายมุข
และคนพาลซึ่งจะท าให้บุคคลถูกชักจูงในทางเสื่อมได้ แสดงให้เห็นว่า พระพุทธเจ้าทรงเห็นมีความ
เข้าใจถึงอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ บุคคล วัตถุ และธรรมชาติ ว่าสามารถสนับสนุน
หรือเป็นอุปสรรคต่อการฝึกหัดอบรมกายวาจา และจิตใจของมนุษย์ได้อย่างมากทีเดียวการเลือก
สถานที่ปฏิบัติธรรมจึงต้องเงียบสงัดจากคนและเสียงรบกวน ภิกษุทั้งหลายจึงต้องหลักเร้นออกจาก
หมู่บ้านแออัดสับสนไปหาความสงบตามป่า ภูเขาและถ้ าเป็นต้น ลักษณะสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด
พระพุทธศาสนา จะเห็นได้ว่าตัวอย่างของวัดในพระพุทธศาสนา มีลักษณะกว้างขวาง ปลอดโปร่ง ร่ม
รื่น สงบ และเย็นสบาย กุฏิและเสนาสนะ มีลักษณะเรียบง่าย สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ส่วน
พระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกา เมื่ออยู่ในที่ใดก็ต้องท าความส ารวมทั้งกาย วาจา ใจ ทั้งนี้
เพ่ือให้เกิดการฝึกหักอบรมตน ได้บรรลุวัตถุประสงค์คือสงบอย่างแท้จริง๓๑ 

ในเชิงวิชาการเพ่ือการท าหน้าที่โดยโยนิโสมนสิการ จะประกอบด้วย 
๑. โยนิโสมนสิการแบบปลุกปัญญามุ่งให้เกิดความรู้แจ้งตามสภาวะ เน้นที่การขจัด

อวิชชาเป็นฝ่ายวิปัสสนา มีลักษณะเป็นการส่องสว่าง ท าลายความมืด หรือช าระล้างสิ่งที่สกปรกให้ผล
ไม่จ ากัดกาลหรือเด็ดขาดน าไปสู่โลกุตตรสัมมาทิฏฐิ 

๒. โยนิโสมนสิการแบบสร้างเสริมคุณภาพจิต มุ่งปลุกเร้ากุศลธรรมอ่ืนๆ เน้นที่การสกัด
หรือข่มตัณหา เป็นฝ่ายสมถะกล่าวสรุปการสร้างศรัทธาพ้ืนฐานจากองค์ประกอบ ๒ ประการ ปัจจัย

                                                           
๓๑เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๐. 



๙๗ 

 

ภายนอก ไดแ้ก่สิ่งแวดล้อมที่มีบรรยากาศก่อให้เกิดแรงจูงใจและครูผู้เป็นกัลยาณมิตร เมื่อเกิดศรัทธา
ขึ้นแล้วย่อมสนับสนุนให้ปัจจัยภายในคือวิธีการแห่งปัญญา (โยนิโสมนสิการ) มีก าลังแรงพัฒนาขึ้นโดน
ล าดับการสอนตามแนวพุทธวิธีจึงมีลักษณะสมบูรณ์ สมดุลเกิดความไพบูลย์ ด้านกาย วาจา ปัญญา 
ความรู้ และจิตใจ ซึ่งมนุษย์พึงมีได้จากการฝึกอบรมของตน 

การประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมแผนกบาลีไว้ว่า 
ขณะนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีจะต้องถูกตรวจสอบ
คุณภาพด้วยหรือไม่ แต่ก็เป็นหลักธรรมดาว่า ถ้าโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี
ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐเท่าเทียมกันกับการที่รัฐสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบ
โรงเรียนปกติของรัฐส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาก็ต้องเขามาตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพซึ่งจะเป็นเรื่องที่ดี เพราะท าให้โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนก
บาลีสามรถแข่งขันกับโรงเรียนประเภทอ่ืนได้๓๒ และได้กล่าวถึงการศึกษาของคณะสงฆ์ไว้ในการ
ปาฐกถาพิเศษในการประชุเชิงปฏิบัติการของเจ้าคณะพระสังฆาธิการและผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่
การศึกษาทั่วประเทศ เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อ าเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ว่าก่อนหน้านี้คณะสงฆ์เคยตกรถไฟปฏิรูปการศึกษาในประเทศหลาย
ขบวนแล้ว รถไฟขบวนทีผ่านมาพอตกได้ แต่รถไฟขบวนนี้ไม่ควรตก เพราะเป็นขบวนใหญ่กว่าทุกครั้ง
ที่ผ่านมา นี่นับเป็นครั้งแรกในรอบร้อยปีที่ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ถ้าตก
รถไฟขบวนนี้แล้วคณะสงฆ์คงหมดโอกาสที่จะพัฒนาการศึกษาพระพุทธศาสนาและการศึกษาสงฆ์นี้
เรียกว่าเป็นระไฟขบวนสุดท้ายในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ถ้าคณะสงฆ์พลาดโอกาสครั้งนี้
แล้ว นอกจากจะตามฝ่ายบ้านเมืองและศาสนาอ่ืนไม่ทันในเรื่องการจัดการศึกษาแล้ว คณะสงฆ์ยังเสีย
โอกาสที่ดีในหลายเรื่อง รวมทั้งเรื่องที่เราก าลพยายามเกาะขบวนรถไฟอยู่ในขณะนี้นั่นคือเรื่อง
กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถาบันพระพุทธศาสนา ที่จะท าให้พระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรมและพระปริยัติธรรมแผนกบาลีเป็นการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนั้น รัฐให้การ
ช่วยเหลืองบประมาณการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไม่เพียงพอ ส านักเรียนต้องช่วยเหลือตัวเอง ผล
จึงออกมาไม่ได้มากเท่าที่ควร แต่คิดว่าเมื่อมีการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งก าหนดไว้ว่ารัฐต้องสนับสนุนงบประมาณ การจัดการศาสนศึกษา คงได้รับงบประมาณ
เต็มเม็ดเต็มหน่วย พระสงฆ์ท่ีท่านจัดการศึกษาและรักการศึกษาท่านก็หวังแลรอคอยตรงจุดนี้อยู่๓๓ 

สรุปได้ว่า สภาพแวดล้อมทั่วไปที่เอ้ืออ านวยต่อการจัดการเรียนรู้ทัศนคติ ค่านิยม
สติปัญญา คือการจัดการแวดล้อมเพ่ือให้เกิดการศึกษา พอใจ เกิดปีติ ความยินดีเลื่อมใสและถ้า
สิ่งแวดล้อมปราศจากยิ่งยั่วยุท าให้มีสมาธิ ฝึกอบรมกาย วาจา จิตใจของมนุษย์ได้มาก รวมแล้ว
สิ่งแวดล้อมในพระพุทธศาสนาต้องปลอดโปร่ง ร่มรื่น สงบ เย็นสบาย เรียนง่าย สะอาด ระเบียบ
เรียบร้อย ภายในคือการตริตรองพิจารณาไตร่ตรองควบกับการศึกษารู้จักคิดแคบคาย มีระบบถูกต้อง
ใช้สติปัญญาในระบบการเรียนรู้ตามพุทธวิธี ดังนั้น การเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม แต่
                                                           

๓๒พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ขอบฟ้าแห่งความรู้กับผลงานด้านการศึกษา , 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๐), หน้า ๑๐๑. 

๓๓ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, บทบาทสถาบันพระพุทธศาสนากับการจัด
การศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทพิมพ์ดี จ ากัด, ๒๕๕๐), หน้า ๗. 



๙๘ 

 

เดิมตั้งขึ้นตามมติคณะกรรมการสงฆ์จังหวัด ปัจจุบันตั้งขึ้นตามความเห็นชอบของเจ้าคณะจังหวัด 
เพราะในต่างจังหวัดนั้น ถือว่าวัดที่มีการเรียนการสอนที่เรียกว่าส านักศาสนศึกษานั่นเอง ส านักศาสนา
ศึกษา หมายถึงสถานที่วัดจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ตามที่มหาเถรสมาคมประกาศ
ก าหนด ส านักเรียน หมายถึงสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ซึ่งเป็นส านักเรียน
คณะจังหวัดตามท่ีมหาเถรสมาคมประกาศก าหนด 

การบริหารจัดการส านักศาสนศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาพระปริยติธรรมแผนก
ธรรม เป็นพระราชภาระของพระมหากษัตริย์ ทรงจัดให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาเล่าเรียนตาม
ก าลังสติปัญญา สืบเนื่องเป็นพระราชกรณียกิจมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ครั้งถึงสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ตอนต้นนับแต่สมัยรัชกาลที่ ๑ ถึงสมัยรัชการที่ ๙ พระมหากษัตริย์ทุกพรองค์ทรงรับพระ
ราชภาระอยู่โดยสม่ าเสมอ ทรงปรับปรุงระเบียบบริหารราชการแผ่นดินใหม่ ทรงจัดตั้งกระทรวง 
ทบวง กรม ในส่วนกลาง ตลอดถึงมณฑล จังหวัด อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้านในส่วนภูมิภาคแล้ว
พระองค์ทรงปรึกษากับคณะสงฆ์ขอให้แบ่งพระราชภารกิจในการจัดการศึกษาโดยตลอด โดยทรง
มอบหมายให้สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงด าเนินการก่อน พ.ศ. ๒๔๖๙ 
การสอบพระปริยัติธรรมแผนกธรรม 

- ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ให้เป็นไปตามนโยบาย 
- ประสานงานกับส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง 
- ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้ง การรวม การยุบ การย้าย และการยุบเลิกส านักเรียน

ส านักศาสนศึกษา 
- ส่งเสริม สนับสนุนการแต่งตั้ง ถอดถอนครู และบุคคลากรทางการศึกษา 
- จัดท าระเบียบการเทียบโอนผลการศึกษา รวมทั้งประสานงานความร่วมมือกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบและวัดผลการศึกษา 
- จัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม 
- ด าเนินการอบรมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา แผนกธรรม 
- ด าเนินการและส่งเสริมการสื่อสาร การจัดการเรียนการสอน 
- ด าเนินการออกประกาศนียบัตร 
- ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารงบประมาณ จัดท างบประมาณแผนการใช้

จ่ายงบประมาณประจ าปี ส านักเรียน ส านักศาสนศึกษา และโรงเรียนทั่วประเทศ 
- จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 
- วิจัยและส่งเสริมการวิจัยการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 
- จัดท าสถิติข้อมูลสารสนเทศส านักเรียน ทะเบียนนักเรียน ครู และบุคลากร 
ยุทธศาสตร์ด้านผู้เรียน สร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนด้วยการมอบทุนการศึกษาเมื่อสอบได้

เพ่ิมสวัสดิการ แก่นักเรียนที่มีความตั้งใจศึกษาและมีความประพฤติดี 
๑. พัฒนาครูสอน โดยการส่งครูเข้าร่วมอบรมการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

โครงการอบรมครูสอนของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครู 
๒. กระบวนการเรียนการสอนเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากลาย พร้อมสอดแทรก

คุณธรรมจริยธรรม 



๙๙ 

 

๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ภายในส านักเรียน และ
ศรัทธาสาธุชนทั่วไป 

การจัดการพระปริยัติธรรมแผนกธรรม หมายถึงการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรมให้ด าเนินไปบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้วางไว้นั้นจะต้องอาศัยการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ (4M) ประกอบด้วย คน (Man) เงิน (Money) วัสดุ (Materials) การจัดการ (Management) 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

การศึกษาของพระภิกษุสงฆ์ในสมัยพุทธกาล มุ่งเน้นในด้านการอบรมจิตใจโดยเฉพาะ
แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือคันถธุระ การศึกษาเล่าเรียนหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ที่เป็น
ภาคทฤษฎีโดยวิธีบอกกล่าว ท่องจ าปากต่อปาก ที่เรียกว่า มุขปาฐะ ทั้งที่เป็นการเล่าเรียนสดับรับฟัง
จากพระพุทธเจ้าโดยตรง และจากพระอรหันตสาวก วิปัสสนาธุระ คือการศึกษาวิธีฝึกหัดอบรมจิตใจ
ให้สงบ สะอาด ปราศจากกิเลสอาสวะทั้งปวง เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระมหาสาวก
ซึ่งมีพระมหากัสสปะเป็นประธาน ได้ท าการสังคายนาพระธรรมวินัย และรวบรวมค าสั่งสอนเพ่ือไม่ให้
ประพฤติไขว้เขวไปจากค าสั่งสอนของพระพุทธองค์ จัดไว้เป็นหมวดหมู่มี ๓ หมวด รวมเรียกว่า
พระไตรปิฎกมี ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์แบ่งได้ดังต่อไปนี้๓๔ 

๑. หมวดพระสูตร เรียกว่า พระสุตตันตปิฎก มี ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ 
๒. หมวดพระวินัย เรียกว่า พระวินัยปิฎก มี ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ 
๓. หมวดพระอภิธรรม เรียกว่า พระอภิธรรมปิฎก มี ๔๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ 
พระสงฆ์สาวกสมัยนั้น ก็ศึกษาท่องจ ากันด้วยปาก เป็นคณะๆ คณะละหมวดบ้างสอง

หมวดบ้าง จึงถึงสังคายนาที่ ๕ จึงมีการจารึกลงในใบลานไว้เป็นหลักฐาน ด้วยภาษาบาลีหรือภาษา
มคธ ทั้งนี้ ด้วยเล็งเห็นว่า ในกาลภายหน้าจะไม่มีผู้ทรงจ าพระไตรปิฎกได้ทั้งหมด และจากการที่
พระไตรปิฎกได้ถูกจารึกไว้ด้วยภาษาบาลีนี่เอง พระสงฆ์สาวกโดยเฉพาะฝ่ายเถรวาท จึงหันมาศึกษา
ภาษาบาลีให้เป็นความรู้พ้ืนฐานก่อน จากนั้นถึงศึกษาพระไตรปิฎกต่อไป เพ่ือเป็นการรักษาพระธรรม
วินัยดั้งเดิมของพระพุทธองค์ ไม่ให้คลาดเคลื่อนหรือวิปลาสไป ต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาได้เจริญ
แพร่หลายไปยังนานาประเทศ จึงได้มีการคัดลอกพระไตรปิฎกไว้ด้วยภาษาของตน เพ่ือจะได้เรียนรู้ได้
ง่ายขึ้น และสามารถถ่ายทอดค าสั่งสอนนั้นออกมาอย่างถูกต้องตามพระพุทธประสงค์ วัตถุประสงค์
ของส านักศาสนศึกษา ๑) เพ่ือส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม แก่พระภิกษุสามเณร ๒) 
เพ่ือการสนองนโยบายด้านการศึกษาของคณะสงฆ์ ๓) เพ่ือการธ ารงไว้ซึ่งพระธรรมค าสอนของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ๔) เพ่ือความมั่นคงสถาพรแห่งพระพุทธศาสนา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ๓๕ พุทธศักราช ๒๕๔๒ หมวดที่ ๑ มาตรา ๖ การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั่งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้

                                                           
๓๔พระบุญประทาน ญาณทีโป (ทะปะละ), "ศึกษาปัจจัยน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของ

นักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี: กรณีศึกษาวัดจองค า อ าเภองาว จังหวัด
ล าปาง ปีการศึกษา ๒๕๕๒", ปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 

๓๕กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพ์องค์การขนส่งสินค้าและพัสดุ,๒๕๕๐), หน้า ๕. 



๑๐๐ 

 

และคุณธรรม มีจริยธรรมและคุณธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
หมวดที่ ๒ สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา ในมาตราที่ ๑๒ บัญญัติไว้ว่า นอกเหนือจากรัฐ เอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ความมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาเป็นไปเพ่ือพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารอยู่รวมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ดังนั้นโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
จึงเป็นสถาบันทางการศึกษาตามความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เป็นแหล่ง
เรียนรู้ส าคัญที่สามารถพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ 
ควบคู่คุณธรรม มีจริยธรรม และมีวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่รวมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข แต่จากสภาพปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคม
อุตสาหกรรม เทคโนโลยีทันสมัยมีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากขึ้นอารยธรรมต่างประเทศมีผลต่อวิถี
ชีวิตของคนไทย การดูแลเอาใจใส่และพ่ึงพาอาศัยกันในครอบครัวปฐมภูมิลดน้อยลง ดังนั้น การ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา คือการให้เป็นคนดี คนเก่ง และ
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องพัฒนาเพ่ือท าให้สังคมไทยซึ่งเป็นเมือง
พุทธศาสนามั่นคงและน่าอยู่สืบไป 

การศึกษาในทางพระพุทธศาสนาส าหรับพระภิกษุสามเณรที่เรียกว่า การศึกษาพระ
ปริยัติธรรมนั้น เป็นหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ อาจารย์ จะต้องรับเป็นภาระหน้าที่สั่งสอนสัทธิวิหาริก
และอันเตวาสิกให้แก่พระภิกษุสามเณร เพ่ือเป็นการสืบต่ออายุพระศาสนา ฝ่ายอาณาจักรอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ก็ทรงให้การสนับสนุนอุดหนุนให้มีการสอบไล่ความรู้เรื่องปริยัติธรรม
ตลอดมา ทั้งได้ทรงยกย่องผู้มีความรู้ให้เป็นที่ปรากฏด้วยการพระราชทานสมณศักดิ์และนิตยภัตตาม
สมควรแก่ฐานะ เพ่ือส่งเริมพระภิกษุสามเณรผู้มีความรู้ในการปฏิบัติศาสนกิจสืบต่อไป ในปัจจุบันนี้
ทางราชการได้ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาในส่วนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม และ
แผนกบาลี และการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โดยได้ตั้งนิตยภัตถวายครูสอนพระปริยัติ
ธรรมและจัดการเทียบความรู้ทางด้านพระปริยัติธรรม ตามสมควรแก่ภูมิชั้นนั้นๆ นอกจากนี้ ยังได้
ออกพระราชบัญญัติก าหนดวิทยฐานะผู้ส าเร็จวิชาการพระพุทธศาสนาโดยรับรองผู้ส าเร็จการศึกษาตา
ราหลักสูตรที่ก าหนดไว้ให้ได้รับปริญญาชั้นปริญญาตรี การศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมทั้งแผนก
ธรรมและแผนกบาลี นอกจากจะเป็นการศึกษาหลักธรรมค าสั่ งสอนแล้ว ยังได้ชื่อว่าเป็นสืบต่ออายุ
พระพุทธศาสนาได้อีกด้วย โดยเฉพาะการศึกษาภาษาบาลี เพราะถ้าไม่รู้ภาษาบาลีแล้ว ก็จะไม่มีผู้ใด
สามารถรู้และเข้าใจพระพุทธพจน์ ในพระไตรปิฎก ถ้าขาดความรู้ เรื่ องพระไตรปิฎกแล้ว 
พระพุทธศาสนาก็จะต้องเสื่อมสูญไปด้วย ด้วยเหตุนี้พระมหากษัตริย์ผู้เป็นศาสนูปถัมภกตั้งแต่โบราณ
มา จึงทรงท านุบ ารุงสนับสนุนการเล่าเรียนพระปริยัติธรรมและทรงยกย่องพระภิกษุสามเณรที่เรียนรู้
พุทธวจนะให้มีสมศักดิ์ฐานันดร พระราชทานรูชูปการต่างๆ มีนิตยภัตเป็นต้น จึงจัดให้มีวิธีการสอบ
พระปริยัติธรรม เพ่ือให้ปรากฏต่อชาวโลกทั่วไปว่า พระภิกษุสามเณรรูปใดมีความมากน้อย แค่ไหน 
เพียงใด เมื่อปรากฏว่าพระภิกษุสามเณรรูปใด มีความรู้รอบรู้ถึงชั้นที่ก าหนดแล้วพระมหากษัตริย์ก็
ทรงยกย่องพระภิกษุสามเณรรูปนั้นให้เป็นมหาเปรียญ ครั้นอายุพรรษาถึงชั้นเถรภูมิก็ทรงตั้งให้มีสมณ
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ศักดิ์ในสังฆมณฑล ตามสมควรแก่คุณธรรมและความรู้ เป็นอาจารย์สั่งสอนพระปริยัติธรรมสืบๆ กัน
มาจนบัดนี้ เป้าหมายการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม ๓ ประการดังต่อไปนี้๓๖ 

๑. ปริยัติ ได้แก่การศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย นับเป็นองค์ประกอบส าคัญโดยความ
เป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติและการศึกษาเล่าเรียนปริยัติธรรมนั้นเป็นการศึกษาภาคทฤษฎี คือการศึกษา
พระธรรมวินัยให้มีความรู้พ้ืนฐานอย่างแจ่มแจ้ง เพ่ือให้เกิดความกระจ่างแจ้งว่า ค าสอนของพระพุทธ
องค์ท่ีจัดเป็นธรรมบทนั้น บทนี้ว่าด้วยเรื่องอะไร ถ้าผู้เรียนจะน้อมน าเอาธรรมค าสั่งสอนมาปฏิบัติเพ่ือ
เป็นแนวทางหรือแสงประทีปแห่งชีวิต จะท าอย่างไรและเมื่อปฏิบัติตามแล้วจะได้ผลอย่างไร เป็นต้น 
เรียกว่า ปริยัติ 

๒. ปฏิบัติ ได้แก่การน้อมเอาหลักธรรมค าสอนที่ได้เรียนรู้ในทางภาคทฤษฎีนั้นมาสู่
ภาคปฏิบัติ คือ น ามาปฏิบัติจริงๆ เพ่ือเป็นการอบรมกาย วาจา และใจ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือน าเอา
หลักธรรมที่เรียนแล้วนั้นมาเป็นแนวทางหรือปทัฏฐานแห่งชีวิตให้เหมาะสมกับฐานะของตนเรียกว่า 
ปฏิบัติ 

๓. ปฏิเวธ ได้แก่ ผลของการปฏิบัติธรรมนั้น เช่น พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า    
พระอรหันตสาวก และพระอริยบุคคลเป็นต้น ผู้ได้รับผลแห่งการปฏิบัติซึ่งท าให้ยกฐานะจากปุถุชน
ธรรมดาขึ้นมาเป็นพระอริยบุคคล การบรรลุชั้นนั้น ตามภูมิธรรมที่ตนปฏิบัตินั้น ไม่มีใครมายกย่องหรือ
แต่งตั้งให้ แต่การยกฐานะดังกล่าวเป็นไปโดยอัตโนมัติหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือฐานะหรือต าแหน่ง
แห่งอริยเจ้านั้นไม่มีการแต่งตั้งให้ จะรู้ได้ด้วยตนเองก็เป็น ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ เรียกว่า ปฏิเวธ 

กระบวนการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมนอกจากจะประกอบด้วยองค์ความรู้ ๓ 
ประการดังกล่าวแล้ว ยังต้องมีส่วนประกอบอ่ืนๆ ที่ส าคัญของการศึกษาอีกหลายประการ เช่น ผู้
ศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจสภาวะของสิ่งทั้งหลาย ตามความเป็นจริง เพ่ือประโยชน์ในการปรับตัว
และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง ว่าสิ่งใดควรปรับ อย่างไรเป็นต้น การปรับเปลี่ยนตัวเพ่ือเพ่ิมพูน
ความสามารถในการด ารงอยู่โดยการพัฒนาองค์ประกอบภายในทางด้านร่างกายให้มีความสามารถ
และความพร้อมในการด ารงอยู่ด้วยดี เช่น ให้เจริญเติบโต แข็งแรง มีสุขภาพดีเป็นต้น การพัฒนา
องค์ประกอบภายในทางด้านจิตใจให้แข็งกล้าสามารถยิ่งขึ้นเช่น มีสติปัญญามากขึ้น มีคุณธรรมอ่ืนๆ 
เช่น ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสาเป็นต้น การรู้จักเก่ียวข้องสัมพันธ์ตลอดจนปรับสิ่งแวดล้อมให้เป็น
ประโยชน์แก่ตน โดยรู้จักเลือกเกี่ยวข้องและถือประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมเท่าที่มีอยู่ไม่ท าลายหรือท า
ตนให้เป็นอันตรายแก่สิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลแก่ชีวิต ท าตนให้เกื้อกูลแก่สิ่งแวดล้อมที่ดีอันเป็นประโยชน์
ร่วมกัน รู้จักจัดสิ่งแวดล้อมต่างๆ และสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ที่อ านวยประโยชน์ 

การพัฒนาการบริหารจัดการส านักศาสนศึกษา หมายถึงการบริหารมีควบคู่มากับมนุษย์
เป็นเวลานาน มนุษย์นอกจากจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมและได้รับประสบการณ์จากการมีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมแล้วมนุษย์ก็จะประมวลประสบการณ์เหล่านั้นน ามาถ่ายทอดให้กับชนรุ่นหลัง การศึกษา
อย่างไม่เป็นทางการจึงได้เกิดขึ้น ชีวิตและการศึกษาจึงเป็นไปอย่างธรรมชาติ แต่เมื่อมีความรู้ใหม่ๆ
เกิดขึ้น จ านวนประชากรเพ่ิมขึ้น สิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์ก็เริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้นเช่นเดียวกัน
มนุษย์จึงเริ่มรวมเข้าเป็นชุมชนเล็กๆ และต่อมาเป็นชุมชนใหญ่ขึ้นเพ่ือสนองความต้องการของตนเอง
                                                           

๓๖มงคล ศรีไพวรรณ, ประวัติการศึกษาของสงฆ์, (กรุงเทพมหานคร: กรมการศาสนา, ๒๕๕๐), หน้า 
๒. 
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ทั้งทางกายภาพและทางสังคม๓๗ การพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
ถูกต้องตามพระธรรมวินัยและบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญของการศึกษาใน
พระพุทธศาสนา โดยได้รับการสนับสนุนจากพระมหากษัตริย์และรัฐบาล ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมเพ่ือให้พระภิกษุ สามเณร ที่ส าเร็จการศึกษา มีความรู้ทางธรรม และหากพระภิกษุ สามเณรลา
สิกขาบทไปแล้ว ก็สามารถเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาของรัฐได้ หรือเข้ารับราชการเพ่ือท างานสร้าง
คุณประโยชน์ให้ก้าวหน้าให้บ้านเมืองและตนเอง ตามสภาพของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

วิสัยทัศน์ของส านักศาสนศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม จะมุ่งมั่น ในการจัดการ
พัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ตามระเบียบของแม่กองธรรมสนามหลวงเพ่ือให้
พระภิกษุสามเณรมีความรู้เข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีความประพฤติตามหลักพระธรรม
วินัย สมกับค าว่า "วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน" มีความรู้คู่คุณธรรม และสามารถถ่ายทอดหลักธรรมแก่
พุทธศาสนิกชนได้ 

พันธกิจของส านักศาสนศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม จัดการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม ตามระเบียบแม่กองธรรมสนามหลวง พยายามพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
ธรรมให้มีคุณภาพ ด าเนินการฝึกอบรมพระภิกษุสามเณรให้สามารถเผยแผ่หลักธรรมแก่
พุทธศาสนิกชนและเป็นผู้น าด้านคุณธรรมจริยธรรม การบริหารนั้น หมายถึงการท างานให้ส าเร็จโดย
อาศัยคนอ่ืน (Getting things done through other people) เมื่อว่าตามค านิยามนี้การบริหารใน
พุทธศาสนาเริ่มมีขึ้นเป็นรูปธรรมสองเดือนนับจากวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ นั่นคือในวันอาสาฬหบูชา 
เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกแก่พระปัญจวัคคีย์ ซึ่งท าให้เกิดพระสังฆรัตนะ
ขึ้น เมื่อมีพระสงฆรัตนะเป็นสมาชิกใหม่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาอย่างนี้ พระพุทธเจ้าก็ต้องบริหาร
คณะสงฆ์ วิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ซึ่งด ารงสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน
เป็นเวลากว่า ๒,๖๐๐ ปี เป็นข้อมูลให้เราได้ศึกษาพุทธวิธีบริหาร นอกจากนี้ยังมีพุทธพจน์ที่เกี่ยวเนื่อง
กับการบริหารกระจายอยู่ในพระไตรปิฎก การศึกษาพุทธพจน์เหล่านั้นก็จะท าให้ทราบถึงพุทธวิธีการ
บริหาร การศึกษาพุทธวิธีบริหารในครั้งนี้ข้อให้หน้าที่ของนักบริหารเป็นกรอบในการพิจารณา หน้าที่
ของนักบริหารมีอยู่ ๕ ประการ (Function) ตามค าย่อภาษาอังกฤษว่า POSDC ประกอบด้วย๓๘ 
P=Planning หมายถึงการวางแผน เป็นการก าหนดแนวทางด าเนินงานในปัจจุบันเพ่ือความส าเร็จที่
จะตามมาในอนาคต ผู้บริหารที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์เพ่ือก าหนดทิศทางขององค์กร O=Organizing 
หมายถึงการจัดองค์กร เป็นการก าหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกและสายบังคับบัญชา
ภายในองค์กร มีการแบ่งงานกันท าและการกระจายอ านาจ S=Staffing หมายถึงงานบุคลากร เป็น
การสรรหาบุคลากรใหม่ การพัฒนาบุคลากรและการใช้คนให้เหมาะกับงาน D=Directing หมายถึง
การประสานงาน เป็นการสื่อสาร เพ่ือให้เกิดการด าเนินการตามแผน ผู้บริหารต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
และมีภาวะผู้น า C=Controlling หมายถึงการก ากับดูแล เป็นการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงาน
ภายในองค์กรรวมทั้งกระบวนการแก้ปัญหาภายในองค์กร ยุทธศาสตร์การศึกษาตามแนวคิดของ   
                                                           

๓๗ชาญชัย อาจินสมาจาม, การบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ส่งเริมกรุงเทพมหานคร, 
๒๕๕๐), หน้า ๒๗. 

๓๘พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหา
จุงฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๕. 



๑๐๓ 

 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึงเป้าหมายของมนุษย์ไว้ว่า มนุษย์เมื่อเกิดมาแล้วย่อมมี
เป้าหมายของชีวิตแล้วก็ควรต้องพยายามท าให้ส าเร็จและเป้าหมายของชีวิตมี ๓ ระดับ ได้แก่๓๙ 

๑. เป้าหมายเบื้องต้น คือการเลี้ยงตัวเอง เลี้ยงครอบครัวได้ ต้องมีอาชีพและอาชีพต้อง
บริสุทธิ์ในการด าเนินชีวิตปัจจุบันหรือประโยชน์ปัจจุบัน ๔ ข้อ ได้แก่ ๑) มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง 
ไร้โรค งามสง่า อายุยืน ๒) มีเงินมีงาน มีทรัพย์จากอาชีพสุจริต พ่ึงตนเองได้ ๓) มีสถานภาพที่ดีเป็นที่
ยอมรับนับถือในสังคม ๔) มีครอบครัวผาสุก ท าวงศ์ตระกูลให้เป็นที่นับถือ 

๒. เป้าหมายระดับกลาง คือการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ เท่าที่สามารท าได้ 
การกระท าด้วยเมตตาและปัญญา ในระดับนี้เรียกว่า สัมปรายิกัตถะประโยชน์มี ๕ ข้อ ได้แก่ ๑) ความ
อบอุ่นซาบซึ้งสุขใจ ด้วยศรัทธา มีหลักใจ ๒) มีความภูมิใจในชีวิต สะอาดที่ได้ประพฤติสุจริต ๓) มี
ความอ่ิมใจในชีวิต มีคุณค่าที่ได้เสียสละท าประโยชน์ ๔) ความแกล้วกล้ามั่นใจที่มีปัญญาแก้ปัญหาน า
ชีวิต ๕) ความโล่งจิต มั่นใจว่าได้ท ากรรมดีมีทุนประกันภพใหม่ 

๓. เป้าหมายระดับสูงสุด คือการบรรลุพระนิพพาน การหมดกิเลส ความโลภ โกรธ และ
หลง มีความสุข ไม่กลับมาเกิดอีกหลังชีวิตเสียไป ให้ทุกคนบรรลุเป้าหมายนี้ได้ในชาตินี้ แต่ก็ควร
พยายามสะสมบารมีในชาตินี้ต่อไป คือ ปรมัตถะประโยชน์หรือประโยชน์อย่างยิ่ง ได้แก่ ๑) จุดหมาย
เพ่ือตนเอง ๒) จุดหมายเพื่อผู้อ่ืนหรือประโยชน์ของผู้อ่ืน คือประโยชน์ขั้นข้างต้น ซึ่งพึงช่วยเหลือผู้อ่ืน 
หรือเพ่ือนมนุษย์ให้บรรลุถึงด้วยการชักน าสนับสนุนให้เขาพัฒนาชีวิตเขาเองไปจนถึงตามล าดับ ๓) 
จุดหมายร่วมกันหรือประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือประโยชน์สุขเพ่ือความดีงามร่วมกันของชุมชนหรือสังคม 
รวมทั้งภาวะปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ซึ่งพึงช่วยกันสร้างสรรค์บ ารุงรักษา เพ่ือเกื้อกูลให้ตนและผู้อ่ืนก้าว
ไปสู่จุดมุ่งหมาย 

เป้าหมายเชิงประมาณในจังหวัดหนึ่งๆ พระสังฆาธิการผู้บริหารควรจะต้องเปิดโรงเรียน
พระปริยัติธรรม เพ่ือเป็นรับพระสังฆาธิการทุกระดับ และพระภิกษุสามเณร ได้เข้าศึกษาต่อตาม
ความสามารถ ตั้งแต่ประโยคบาลีไวยากรณ์ และประโยคอ่ืนๆ เป้าหมายเชิงคุณภาพ พระสังฆาธิการ
และพระภิกษุสามเณร มีความรู้ ความเข้าใจหลักภาษาบาลีตามหลักสูตรหรือหนังสือแบบเรียน
นักธรรม/บาลี จนสามารถอ่านออกเขียนได้ และสอบได้รับปริญญาบัตรสมตามความปรารถนา 

พระสังฆาธิการผู้มีหน้าที่บริหารจัดการก าหนดเป้าหมายการเรียนการสอนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ตามระบบการศึกษาตามหลักสูตร (แบบเรียน) จัดระบบนิเทศภายในให้ครูผู้สอนจัดการ
เรียนรู้ วัดผลประเมินผล ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการใช้สื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ที่สอคล้องต่อการ
เรียนรู้ โดยที่สถานศึกษาในอดีตเป็นพระบรมมหาราชวังเป็นหลักในการจัดการเรียนการพระปริยัติ
ธรรม ภายหลังต่อมามีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมย้ายเข้ามาอยู่ตามวัดต่างๆ 
ที่ส าคัญในกรุงเทพมหานคร ครูผู้สอนในอดีตได้แก่พระมหาเถระผู้ทรงพระไตรปิฎก และราชบัณฑิต
เป็นต้น การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกาศให้มี
การสอบพระปริยัติธรรมแล้ว พระมหาเถระและราชบัณฑิตก็จะจัดตั้งคณะกรรมสอบขึ้น โยมีพระ
เจ้าอยู่หัวทรงเป็นประธานในการสอบ ในปัจจุบันนี้  ผู้บริหารการศึกษาพระปริยัติธรรมมี
กระบวนการพัฒนารูปแบบการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การบังคับบัญชาสั่งการ 
                                                           

๓๙พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๒๑. 



๑๐๔ 

 

การประสานงาน การควบคุมเป็นต้น ส าหรับเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม 
ดังต่อไปนี้ 

สรุปได้ว่า การศึกษาในทางพระพุทธศาสนาส าหรับพระภิกษุสามเณรที่ เรียกว่า
การศึกษาพระปริยัติธรรมนั้น เป็นหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ อาจารย์ จะต้องรับเป็นภาระหน้าที่สั่งสอน
สิทธิวิหาริกและอันเตวาสักให้แก่พระภิกษุสามเณร เพ่ือเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาฝ่าย
อาณาจักรอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ก็ทรงให้การสนับสนุนอุดหนุนให้มีการสอบไล่ความรู้เรื่อง
ปริยัติธรรมตลอดมา เป้าหมายการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม ๓ ประการ ดังต่อไปนี้ 

๑. ปริยัติได้แก่การศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย นับเป็นองค์ประกอบส าคัญโดยความ
เป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติและการศึกษาเล่าเรียนปริยัติธรรมนั้นเป็นการศึกษาภาคทฤษฎี คือการศึกษา
พระธรรมวินัยให้มีความรู้พ้ืนฐานอย่างแจ่มแจ้ง  

๒. ปฏิบัติ ได้แก่การน้อมเอาหลักธรรมค าสอนที่ได้เรียนรู้ในทางภาคทฤษฎีนั้นมาสู่
ภาคปฏิบัติ คือ น ามาปฏิบัติจริงๆ เพื่อเป็นการอบรมกาย วาจา และใจ  

๓. ปฏิเวธ ได้แก่ผลของการปฏิบัติธรรมนั้น เช่น พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระ
อรหันตสาวก และพระอริยบุคคลเป็นต้น ผู้ได้รับผลแห่งการปฏิบัติซึ่งท าให้ยกฐานะจากปุถุชนธรรมดา
ขึ้นมาเป็นพระอริยบุคคล การบรรลุชั้นนั้น ตามภูมิธรรมที่ตนปฏิบัตินั้น ไม่มีใครมายกย่องหรือแต่งตั้ง
ให้ แต่การยกฐานะดังกล่าวเป็นไปโดยอัตโนมัติหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือฐานะหรือต าแหน่งแห่งอริย
เจ้านั้นไม่มีการแต่งตั้งให้ จะรู้ได้ด้วยตนเองก็เป็น ปัจจัตตัง  เวทิตัพโพ วิญญูหิ เรียกว่า ปฏิเวธ 
 
๔.๓ แนวทางการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการใน
จังหวัดนครนายก 

แนวทางการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัด
นครนายก ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) แล้วจึงสรุป
วิเคราะห์น าขึ้นสู่การสนทนากลุ่มเฉพาะ เพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายกให้มีประสิทธิภาพและ
ด าเนินงานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ต่อไป ซึ่งสามารถสรุปวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

 
๔.๓.๑ สรุปวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เกี่ยวกับ

แนวทางการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก  
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ

การบริการกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก จ านวน ๒๕ 
รูปหรือคน เกี่ยวกับแนวทางการบริการกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการใน
จังหวัดนครนายก สามารถสรุปวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

 
 
 



๑๐๕ 

 

๑. ด้านการวางแผน: การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระ
สังฆาธิการในจังหวัดนครนายก 

พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของ
พระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายกมีระดับความคิดเห็นด้านการวางแผน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ดังนั้น  พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระ
สังฆาธิการในจังหวัดนครนายกมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่มีการวางแผนหาเงินทุนและ
รางวัล เพ่ือให้แก่ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที และนักเรียนบาลี ตามล าดับชั้นเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ มี
การวางแผนการประสานงานโดยมีการแบ่งทีมงานให้กับคณะผู้ท าหน้าที่ในการเรียนการสอนและการ
สอบวัดผล ตามที่แม่กองบาลีสนามหลวงก าหนดซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ว่าผู้บริหารใช้วิธีการ
วางแผนการท างานแบบเชิงรุก โดยจัดตั้งคณะกรรมการการท างาน ตรวจติดตามผลงานการท างาน
ตามแผนการที่ได้ก าหนดไว้ เพ่ือการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม อย่างต่อเนื่อง๔๐ เปิดโอกาสให้
คณะกรรมการได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องการจัดการเรียนการสอน ผู้บริหารต้องก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในการท างานโดยการเลือกวิธีการด าเนินการที่ดีท่ีสุดเพื่อบรรลุจุดประสงค์ โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA 
ของเดมมิ่ง คือ Plan วางแผนโดยก าหนดวัตถุประสงค์ ตังเป้าหมาย ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา และ
ทรัพยากร Do ปฏิบัติท าความเข้าใจ และปฏิบัติตามแผน Check ตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้า
ของงาน ความส าเร็จเมื่อเทียบกับแผน Act ปรับปรุงให้เหมาะสม พัฒนาต่อไป๔๑ การปฏิบัติการ
บริหารในส านักเรียนในที่นี้สิ่ งแวดล้อมและบุคลากรมีความส าคัญและเป็นหลักเพ่ือให้ เกิด
ประสิทธิภาพในการท างาน ความสมดุลกับในเหตุปัจจุบันให้เป็นธรรมและมีความหมายในสังคมยุคนี้
ให้มาก๔๒ มีการวางแผนล่วงหน้าเพ่ือได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเป็นขั้นตอน๔๓ และนอกจากนั้น
ผู้บริหารต้องก าหนดวัตถุประสงค์ วางนโยบาย ก าหนดโครงสร้าง สถานที่ จัดหางบประมาณ ก าหนด
ปริมาณบุคลากร จัดตารางการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด๔๔สรุปได้ว่า ผู้บริหาร
ต้องมีการก าหนดแผน วางแผนเพ่ือให้การท างานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และต้องบริหารตามแผนที่
ก าหนดตามระยะเวลาเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งต้องวางแผนเรื่อง การจัดเตรียมสถานที่เรียน 
ตารางการเรียนการสอน ปริมาณบุคลากร งบประมาณ การใช้วัสดุอุปกรณ์ 

 
 

                                                           
๔๐สัมภาษณ์ พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก, เจ้าอาวาสวัดพราหมณี (พระอาราม

หลวง), ๔ กันยายน ๒๕๕๘. 
๔๑สัมภาษณ์ สจ.สัญชัย  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก, ๑๗ 

กันยายน ๒๕๕๘. 
๔๒สัมภาษณ์ นายพงษ์สวัสดิ์  ธีรวัฒนกุล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ, ๑๗ กันยายน 

๒๕๕๘. 
๔๓สัมภาษณ์ พระครูกมลธรรมรัตน์ เจ้าคณะต าบลเขาพระ เขต ๑, เจ้าอาวาสวัดวังไทร, ๑๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๘. 
๔๔สัมภาษณ์ พระสิทธิวรนายก รองเจ้าคณะจังหวัดนครนายก, เจ้าอาวาสวัดเขาทุเรียน, ๓ กันยายน 

๒๕๕๘. 



๑๐๖ 

 

๒. ด้านการจัดองค์การ: การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระ
สังฆาธิการในจังหวัดนครนายก 

พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของ
พระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายกมีระดับความคิดเห็นด้านการจัดองค์การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ดังนั้นผู้บริหารของท่านได้จัดโครงสร้างการบริหารการศึกษาแผนกบาลีที่เป็นระบบตามประเพณี
นิยมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา มีการจัดหาอาจารย์พิเศษภายนอกมาเป็นวิทยากรส่งเสริมความรู้ให้แก่
นักเรียนบาลีได้ทราบทักษะและประสบการณ์เชิงลึก การก าหนดหน้าที่และรายได้แก่ผู้รับผิดชอบ
ทางการจัดการศึกษาแผนกบาลีที่ชัดเจนซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ว่าผู้บริหารต้องจัดโครงสร้าง
บุคลากรในส านักเรียน มีการมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจน เพ่ือแบ่งภาระหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ
ด าเนินการไปตามโครงสร้างการบริหารส านักเรียนที่ ได้ก าหนดกฎเกณฑ์ของภิกษุสามเณร 
นอกจากนั้นบุคลากร เจ้าหน้าที่ส านักเรียน๔๕ และผู้เรียนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตนให้ถูกต้องตาม
กฎระเบียบของส านักเรียน การจัดองค์การเป็นการจัดระบบความสัมพันธ์ ระหว่างงานกับบุคคลใน
หน่วยงานนั้นๆ โดยมีการมอบหมายภารกิจ อ านาจหน้าที่๔๖ และความรับผิดชอบบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย เช่น เจ้าส านักเรียน ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายการศึกษาและประเมินผล ฝ่ายเลขานุการ ฝ่าย
ฆราวาส ฝ่ายบริหาร การจัดองค์การในส านักเรียนเจ้าอาวาสเป็นเจ้าส านัก เรียน รองหรือผู้ช่วยเจ้า
อาวาส เป็นอาจารย์สอน หรือพระในวัดที่มีความรู้นักธรรมเอกเป็นผู้สอน๔๗ ก าหนดมอบหมายหน้าที่
ให้ปฏิบัติตามความรู้ ความสามารถโดยขึ้นตรงต่อผู้บริหาร เป็นการกระจายอ านาจในแต่ละบุคคลไป
รับผิดชอบอย่างมีเหตุผลในหน้าที่ที่บุคคลนั้นต้องรับผิดชอบตลอดไปจนงานนั้นเสร็จลงด้วยดี บุคลากร
ในส านักเรียนที่นี้จะใช้บุคลากรให้พอดีกับงานที่มีอยู่อย่างพอเพียงให้ได้ประโยชน์และดีขึ้นไปอย่าง
เหมาะสม๔๘ 

สรุปได้ว่า การจัดองค์การ เป็นการจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างงานกับบุคคลภายใน
หน่วยงานนั้น โดยมีการมอบหมายภารกิจ อ านาจหน้าที่  และความรับผิดชอบเพ่ือให้งานนั้นบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของหน่วยงาน การจัดองค์การให้มีความเหมาะสม มีการบังคับบัญชาเป็น
ล าดับชั้น รวมถึงมีการควบคุมดูแล รวมถึงการติดตามอย่างต่อเนื่อง มีการสนับสนุนและส่งเสริมปัจจัย
น าเข้าไปสู่บริหารส านักเรียนอย่างถูกต้องและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอน
ต่อไป 

 
 

                                                           
๔๕สัมภาษณ์ พระครูปริยัติโพธิสุนทร (ป.ธ.๔)  เจ้าคณะอ าเภอเมืองนครนายก, เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี 

(พระอารามหลวง), ๓ กันยายน ๒๕๕๘. 
๔๖สัมภาษณ์ พระครูโพธิรัตนธรรม รองเจ้าคณะอ าเภอบ้านนา, เจ้าอาวาสวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม, ๗ 

กันยายน ๒๕๕๘. 
๔๗สัมภาษณ์ พระประโชติวีราภรณ์ เจ้าคณะต าบลนครนายก, เจ้าอาวาสวัดดง, ๑๙ กันยายน 

๒๕๕๘. 
๔๘สัมภาษณ์ พระมหาสิริสวัสดิย์ ธีรปภาโส (ป.ธ.๙) รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองนครนายก, เจ้าอาวาส

วัดหนองโพธิ์, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘. 



๑๐๗ 

 

๓. ด้านการบังคับบัญชา : การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระ
สังฆาธิการในจังหวัดนครนายก 

พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของ
พระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายกมีระดับความคิดเห็นด้านการบังคับบัญชา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ดังนั้น พระสังฆาธิการต้องมีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกี่ยวกับบุคลากรทางการศึกษา
พระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในยุคโลกาภิวัตน์การจัดฝึกอบรม สัมมนาเชิงวิชาการในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม เพ่ือสร้างทีมงานให้เกิดความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานเชิงลึกการจัดกิจกรรมเสริมความรู้
แก่ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาบาลี เช่น การปฏิบัติธรรม เทคนิคการสอน และการสอน
ทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้นซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ว่า การสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง และเป็นการตรวจสอบดูว่าเขาได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้ตามศักยภาพหรือไม่ 
หน้าที่ผู้บริหารต้องใช้ความสามารถจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานให้ได้ดีที่สุด๔๙ เจ้าส านักเรียน
เป็นผู้มอบหมายให้พระภายในวัดท าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย วางกฎระเบียบของส านักเรียนให้อ านาจ
แก่ครูผู้สอน การมอบอ านาจหน้าที่การงานให้แก่บุคลากรในส านักเรียนหรือคณะบุคคลหน่วยงานรอง
ลงไปปฏิบัติศาสนกิจหรือด าเนินการแทน ตามความเหมาะสมแก่ความรู้ความสามารถ ปกครองดูแล
บุคลากรด้วยการบังคับบัญชาสั่งการอย่างถูกต้องเหมาะสม บุคลากรมีการสังการให้บุคลากร ครู 
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ตั้งอยู่ในกฎระเบียบ ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง มีการบังคับบัญชาการ
ตามล าดับชั้นการปกครอง๕๐ 

สรุปได้ว่า การบริหารงานบุคคล หมายถึง การสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานอย่างใด
อย่างหนึ่ง ตามที่ได้มอบหมายตามความรู้ความเหมาะสม ปกครองดูแลบุคลากรด้วยการบังคับบัญชา
อย่างถูกต้อง เป็นธรรม ตามกฎระเบียบของส านักเรียน  

 
๔. ด้านการประสานงาน : การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระ

สังฆาธิการในจังหวัดนครนายก 
พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของ

พระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก มีระดับความคิดเห็นด้านการประสานงาน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ดังนั้น การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ตรวจสอบบัญชี ก าหนดวันสอบ
วัดผล ตามกฎระเบียบของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี การจัดท าบัญชีนักเรียน เก็บรักษา
เอกสาร และการบ ารุงรักษาวัตถุสิ่งของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี การรวบรวมเก็บรักษา
เอกสาร กฎระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกบาลี ให้คงอยู่ถาวร ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ว่าผู้บริหารมีการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานทางการศึกษา จัดประชุมทีมงานเพ่ือปรึกษาแนวทางการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพการ
เรียนการสอนถูกต้องตามหลักวิชาการ หลักสูตรการศึกษาปัจจุบัน การประสานงาน หมายถึง การที่
                                                           

๔๙สัมภาษณ์ พระราชสิทธิวราจารย์ เจ้าคณะอ าเภอองครักษ์, เจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช, ๑๑ 
กันยายน ๒๕๕๘. 

๕๐สัมภาษณ์ พระมหาสุกฤษฐิ์ ปญฺ าวโร (ป.ธ.๗)  รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองนครนายก, ผ.จ.ล. วัด
อุดมธานี (พระอารามหลวง), ๑ กันยายน ๒๕๕๘. 



๑๐๘ 

 

บุคคลหรือหน่วยงานในองค์กรได้ มีการท างานร่วมกันเป็นบุคคล เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน และ
การกระท าต้องต่อเนื่อง สอดคล้องกันเพ่ืองานจะได้ส าเร็จและมีประสิทธิภาพ๕๑ การสร้างความเป็น
ความสามัคคีเพ่ือลดความขัดแย้ง ความเหลื่อมล้ าและสร้างความสมานฉันท์และสิ่งส าคัญที่ท าให้การ
ประสานงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างราบรื่นคือการติดต่อสื่อสาร การติดต่อประสานประโยชน์แก่หมู่
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในส่วนงานต่างๆ ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความสามัคคีปรองดอง ให้เกิด
ประโยชน์ส่วนรวมและมีความร่วมมือร่วมใจ ประสานงานช่วยเหลือกันและกัน การประสานงาน
แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ประสานงานภายในส านักเรียน และประสานงานภายนอกส านักเรียน มีการ
ประชุมปรึกษาเรื่องการเรียนการสอนในระหว่างผู้บริหารด้วยกัน หรือระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา๕๒ สรุปได้ว่าการจัดให้คนในองค์การท างานสัมพันธ์สอดคล้องกันโดยจะต้องตระหนัก
ถึงความรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมาตรฐานการปฏิบัติขององค์กรเป็นหลัก ต้องมีการ
จัดระเบียบ วิธีการท างาน อีกทั้งความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน เพ่ือให้เกิด
ความคิด ความเข้าใจตรงกันในการร่วมมือปฏิบัติให้สอดคล้องทั้งเวลา ลดความขัดแย้งในหน่วยงาน
เพ่ือให้การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
๕. ด้านการควบคุม : การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระ

สังฆาธิการในจังหวัดนครนายก 
พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของ

พระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายกมีระดับความคิดเห็น  ด้านการควบคุม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก  ดังนั้น พระสังฆาธิการต้องมีการควบคุมดูแลผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎระเบียบของมหาเถรสมาคม การดูแลรักษาอาคารสถานที่ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี 
ด้วยการบูรณปฏิสังขรณ์ให้มีความม่ันคงถาวร การก ากับดูแลทรัพย์สมบัติของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
เช่น เอกสาร ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร กฎระเบียบ หนังสือเรียน ต าราศึกษา สื่อการสอน 
สารสนเทศ คอมพิวเตอร์เป็นต้นให้ดี ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ว่าการควบคุมงานเป็นการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนและเป้าหมาย หรือข้อตกลงตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ ทาง
ส านักเรียนมีการควบคุมดูแลการบริหารส านักเรียนและมีการทดสอบประเมินผลการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือก าหนดแผลการพัฒนาการบริหารจัดการได้ง่ายขึ้น๕๓ การควบคุมดูแลการบริหาร
ในส านักเรียนจะต้องคอยติดตามงานนั้นๆ ที่มอบหมายให้กับบุคลากรอย่างใกล้ชิดว่างานที่รับผิดชอบ
นั้นก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วการประเมินการด าเนินการของบุคลากรจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญที่ผู้บริหารต้อง
เข้าไปควบคุมดูแล เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนที่ยั่งยืน 
ผู้บริหารมีหน้าที่ส าคัญในการก ากับดูแลปัจจัยน าเข้าไป ได้แก่ บุคลากร การเงิน งบประมาณ วัสดุ

                                                           
๕๑สัมภาษณ์ พระครูโพธิรัตนธรรม รองเจ้าคณะอ าเภอบ้านนา, เจ้าอาวาสวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม, ๗ 

กันยายน ๒๕๕๘. 
๕๒สัมภาษณ์ พระครูมานิตสมณคุณ เจ้าคณะต าบลเขาพระ เขต ๒, เจ้าอาวาสวัดสมบูรณ์สามัคคี, ๓ 

ตุลาคม ๒๕๕๘. 
๕๓สัมภาษณ์ พระมหาสิริสวัสดิย์ ธีรปภาโส (ป.ธ.๙) รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองนครนายก, เจ้าอาวาส

วัดหนองโพธิ์, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘. 



๑๐๙ 

 

อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในส านักเรียน และวิธีการจัดการในส านักเรียนให้มีการด าเนินการถูกต้อง
เป็นไปตามกฏระเบียบ รวมถึงการประเมินผลการท างานที่ผ่านมาอย่างโยนิโสมนสิการ๕๔สรุปได้ว่า
ติดตามผลงานของบุคลากรภายในส านักเรียน เพ่ือต้องการทราบแต่ละฝ่ายได้ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
เป้าหมายส านักเรียน มีวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ส าคัญการป้องกันไม่ให้ย่อหย่อนต่อ
หน้าที่การงานและละทิ้งหน้าท่ากรงานในส านักเรียน มีการก ากับดูแลการบริหารพร้อมทั้งมีการเสนอ
ผลการบริหารอยู่อย่างสม่ าเสมอ 

 
สรุปได้ว่า การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัด

นครนายกควรมีการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาท่ีมีความเหมาะสม ดังนี้ 
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก 

ควรมีนโยบายการก าหนดการบริหารจัดการด้านการศาสนศึกษาของวัด โดยความรวมแล้วเป็น
นโยบายที่ก าหนดตามส านักแม่กลองบาลีสนามหลวงเป็นหลัก ซึ่งส านักเรียนต่างๆน ามาก าหนด
นโยบายเชิงบริหารจัดการให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ที่ส านักแม่กองบาลีสนามหลวงเป็นหลัก 
ปัจจุบันส านักงานแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาภาษาบาลีของคณะสงฆ์ไทย 
เป็นหน่วยงานภายใต้การดูแลของมหาเถรสมาคมซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์ของรัฐบาล ดูแลรับผิดชอบ
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีระดับชาติ และก าหนดเปลี่ยนแปลงการใช้คัมภีร์เรียนในหลักสูตร
ประโย ๑-๙ ให้เหมาะสมกับชั้นเรียนของแต่ละประโยค การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ที่มีประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัยหลักการบริหารจัดการที่เรียกว่า POCCC ประกอบด้วย ๑) การ
วางแผนงาน ๒) การจัดองค์กร ๓) การบังคับบัญชา ๔) การประสานงาน และ ๕) การควบคุม ซึ่ง
แนวทางในการบริหารกิจการก็ต้องอาศัยแนวคิดทางตะวันตกดังกล่าวมาประกอบด้วย อันจะส่งผลให้
การด าเนินกิจการด้านการจัดการเรียนสอนในพระปริยัติธรรมมีประสิทธิภาพตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ 
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการ
ที่มีประสิทธิภาพคือการพัฒนาองค์รวมด้านการบริหารจัดการ ทั้งในด้านการพัฒนาคน การพัฒนางาน 
การพัฒนาองค์กร ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ข้อจ ากัดด้านทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จ ากัด อย่างไรก็ตามการพัฒนานั้น ต้องเล็งเห็นความสามารถของบุคลากรทางการศึกษาเป็นที่ตั้งว่ามี
ศักยภาพที่พร้อมรับการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆได้มากน้อยเพียงใด  

ปัญหา อุปสรรคและวิธีในการแก้ไขที่เกี่ยวกับการการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้าน
การศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการนั้นมีปัญหาทั้ง ๕ ด้านได้แก่ ๑) หลักสูตร ๒) ด้านผู้สอน ๓) ด้าน
กิจกรรมการเรียนการสอน ๔) ด้านปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน และ ๕) ด้านการประเมินผล 
หากพิจารณาปัญหาในทุกด้านแล้วล้วนเกิดจากการบริหารจัดการที่ดีและเป็นระบบ ดังนั้นในการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงต้องแก้ไขโดยการก าหนดวิธีกรด้วยหลัก POLE ได้แก่ ๑) ต้องมีการวางแผน
งาน ๒) ต้องมีการจัดองค์กร ๓) ต้องมีการบังคับบัญชา ๔) ต้องมีการประสานงาน และ ๕) ต้องมีการ
ควบคุม ขององค์กรในทุกๆ มิติ จึงจะสามารถน าพาองค์กรสู่ความส าเร็จได้ 

 
                                                           

๕๔สัมภาษณ์ พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก, เจ้าอาวาสวัดพราหมณี (พระอาราม
หลวง), ๔ กันยายน ๒๕๕๘. 
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๑๑๐ 

 

๔.๓.๒ สรุปวิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)  
จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จากผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง

กับการบริการกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก จ านวน 
๑๐ รูปหรือคน เกี่ยวกับแนวทางการบริการกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการ
ในจังหวัดนครนายก สามารถสรุปวิเคราะห์ผลได้ดังนี้ 

 
๑. ด้านการวางแผน 
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก

ตามหลักการบริหารสี่เอ็ม (4M) มีการวางแผนบุคคล (Man) ผู้บริหารควรจะใช้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ การวางแผนการเงิน (Money) ผู้บริหารควรจะจัดสรรเงินให้แก่อาจารย์
และเจ้าหน้าที่อย่างไร ให้ใช้จ่ายต้นทุนน้อยที่สุดและให้เกิดประสิทธิภาพ การวางแผนวัสดุอุปกรณ์ 
(Materials) ผู้บริหารจะท าอย่างไร้ให้สิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์น้อยที่สุด การวางแผนการจัดการ 
(Management) ผู้บริหารควรจะมีวิสัยทัศน์ มีพันธกิจ มีกระบวนการจัดการบริหารควบคุมอย่างไร
เพ่ือให้งานทั้งหมดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจักได้น าเสนอการวางแผนบุคคล (Man) มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ก. การวางแผนบุคคล (Man)  
การวางแผนบุคคล (Man) ผู้บริหารควรจะพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถของ

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ในส านักเรียนก่อนแล้ว จึงจะสามารถก าหนดการวางแผนได้ตามความต้องการ 
เมื่อพิจารณาถึงจุดแข็ง (S=Strengths) ของคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในแต่ละส านักเรียน จะมี
ความคิดเห็นแตกต่างกันและไม่แตกต่างกัน เมื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งในการวางแผนบุคคลในแต่ละ
ส านักเรียน และผลจากการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ พบว่ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑) อาจารย์ใหญ่จะเป็นผู้ด าเนินการการวางแผนบุคคลแทนเจ้าส านักเรียน โดยมีการ
ประชุมปรึกษาหารือกันภายในเท่านั้น แล้วก็ขอมติความเห็นชอบในที่ประชุมสงฆ์๕๕ 

๒) จุดแข็งการวางแผนบุคคล คือ คณะครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มีการประชุม
ร่วมกันเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อจะได้ก าหนดแนวทางการเรียนการสอนตั้งแต่ประโยค ๑-๒ จนถึงประโยค 
ป.ธ.๙ นักเรียนก็ให้ครู อาจารย์ตามห้องเรียนได้ว่ากล่าวสั่งสอนตามชั้นเรียน ส าหรับนักเรียนที่สอบตก 
๓ ปีขึ้นไป ก็จะให้พิจารณาตัวเอง หรือนิมนต์ให้ย้ายไปอยู่ที่วัดอื่นเป็นต้น๕๖ 

๓) ส านักเรียนมีวิสัยทัศน์ คือ ต้องการให้นักเรียนได้ศึกษาพระธรรมค าสอนของ
พระพุทธเจ้า มีพันธกิจคือด าเนินการตามกฎระเบียบของส านักเรียนและนโยบายของแม่กองบาลี
สนามหลวง เช่น เจ้าส านักเรียนมอบหมายภาระกิจการศึกษาให้แก่อาจารย์ใหญ่เป็นผู้ก ากับดูแลรักษา
กฎระเบียบของส านักเรียน อาจารย์ใหญ่เสนอแต่งตั้งคณะครู อาจารย์ผู้สอนตามชั้นประโยค มี

                                                           
๕๕สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูอุดมกิจจานุกูล, เจ้าคณะต าบลสาลิกา เขต.๑  เจ้าอาวาสวัดคีรีวัน, ๑๘ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๕๖สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสมุห์บุญยัง ตวฑฺฒโน, เจ้าอาวาสวัดกุตตะเคียน, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 



๑๑๑ 

 

กฎเกณฑ์ของวัดให้นักเรียนทุกรูปต้องเรียนให้ได้ตามเกณฑ์ของส านักเรียนเป็นต้น๕๗ 
๔) เจ้าส านักเรียนมอบหมายให้อาจารย์ใหญ่เป็นผู้ดูแลรักษากฎระเบียบของส านัก

เรียน อาจารย์ใหญ่จะมอบหมายภาระหน้าที่ให้แก่คณะครูอาจารย์ดูแลรักษากฎระเบียบของส านัก
เรียน และครูอาจารย์จะมอบหมายให้นักเรียนแต่ละชั้นดูแลรับผิดชอบ๕๘ 

๕) ในเรื่องการวางแผนบุคคล ทางเจ้าส านักเรียนจะเรียกประชุมคณะครูอาจารย์ มา
ประชุมปรึกษาหารือกันเพ่ือก าหนดวิธีการท างานให้เหมาะสมกับปริมาณครูอาจารย์ และนักเรียนใน
ส านักเรียน๕๙ 

เมื่อพิจารณาจุดอ่อน (W=Weaknesses) ในการวางแผนบุคคลของเจ้าส านักเรียน คณะ
ครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในแต่ละส านักเรียนจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันและไม่แตกต่างกัน เมื่อ
วิเคราะห์ถึงจุดอ่อนในการวางแผนบุคคลในแต่ละส านักเรียน และผลจากการสนทนากลุ่มพบว่ามี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑) จุดอ่อนการวางแผนบุคคล คือ อาจารย์ใหญ่จะเป็นผู้ด าเนินการแทนเจ้าส านัก
เรียน โดยมีการประชุมปรึกษาหารือกันภายในเท่านั้น แล้วก็ขอมติความเห็นชอบในที่ประชุมสงฆ์ ส่วน
จะด าเนินการได้ผลมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับคณะครู อาจารย์ ผู้ด าเนินการเรียนการสอนตาม
แผนการพัฒนาของส านักเรียน ตามปกติแล้วก็ปฏิบัติตามธรรมเนียมที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมา๖๐ 

๒) จุดอ่อนการวางแผนบุคคลคือ ส าหรับนักเรียนที่สอบตกหลายครั้งติดต่อกัน ๓ ปี
ขึ้นไป ส่วนใหญ่จะย้ายไปอยู่ที่วัดอื่น๖๑ 

๓) จุดอ่อนคือไม่มีนักเรียน นักเรียนที่มีอยู่ก็ไม่สนใจการเรียนการสอน๖๒ 
๔) จะมีการเปลี่ยนแปลงงานของครูอาจารย์ตามชั้นประโยคเรื่อยๆ เพ่ือให้ทุกรูปได้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย และมีส่วนร่วมในการท างาน๖๓ 
๕) ผลการประชุมไม่มีอะไรมากมาย นอกจากจะพูดคุยกันไปตามเรื่องราวเท่านั้น ไม่

ค่อยจะมีสาระส าคัญ๖๔ 
เมือ่พิจารณาโอกาส (O=Opportunities) ในการวางแผนบุคคลในแต่ละส านักเรียนของ

เจ้าส านักเรียน คณะครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในแต่ละส านักเรียนจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันและไม่

                                                           
๕๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาบรรจง  คุณส วโร (ป.ธ.๔), เจ้าอาวาสวัดบ้านวังรี, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 
๕๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูปลัดธวัชชัย  ตมานโส, เจ้าอาวาสวัดหุบเมย, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๕๙สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสุตเมธากร (ป.ธ.๓), เจ้าอาวาสวัดเกาะกระชาย, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 
๖๐สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูอรรถวาที (ป.ธ ๓), เจ้าอาวาสวัดวังตูม, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๖๑สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูอุดมกิจจานุกูล, เจ้าคณะต าบลสาลิกา เขต.๑  เจ้าอาวาสวัดคีรีวัน, ๑๘ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๖๒สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูปลัดธวัชชัย  ตมานโส, เจ้าอาวาสวัดหุบเมย, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๖๓สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาบรรจง  คุณส วโร (ป.ธ.๔), เจ้าอาวาสวัดบ้านวังรี, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 
๖๔สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสมุห์บุญยัง ตวฑฺฒโน, เจ้าอาวาสวัดกุตตะเคียน, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 



๑๑๒ 

 

แตกต่างกัน เมื่อวิเคราะห์ถึงโอกาสของการวางแผนบุคคลในแต่ละส านักเรียน และผลจากการสนทนา
กลุ่มเฉพาะพบว่ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑) โอกาสการวางแผนบุคคล คือ ทางเจ้าส านักเรียนได้มอบหมายภาระหน้าที่ให้
อาจารย์ใหญ่และคณะครูอาจารย์เป็นผู้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของส านักเรียน โดยมีการ
ประชุมปรึกษาหารือกันภายในเท่านั้น แล้วก็ขอมติความเห็นชอบในที่ประชุมสงฆ์ เพ่ือจ ะได้
ด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป๖๕ 

๒) โอกาสการวางแผนบุคคลคือ คณะครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ก็จะให้มีการ
ประชุมร่วมกันเดือนละ ๑ ครั้ง เพ่ือจะได้ก าหนดแนวทางการเรียนการสอนตั้งแต่ประโยค ๑-๒ จนถึง
ประโยค ป.ธ.๙ นักเรียนก็ให้ครู อาจารย์ตามห้องเรียนได้ว่ากล่าวสั่งสอนตามชั้นเรียน ส าหรับนักเรียน
ที่สอบตก ๓ ปีขึ้นไป ก็จะให้พิจารณาตัวเอง หรือนิมนต์ให้ย้ายไปอยู่ที่วัดอื่นเป็นต้น๖๖ 

๓) ส านักเรียนมีวิสัยทัศน์ คือ ต้องการให้นักเรียนได้ศึกษาพระธรรมค าสอนของ
พระพุทธเจ้า มีพันธกิจคือด าเนินการตามกฎระเบียบของส านักเรียนและนโยบายของแม่กองบาลี
สนามหลวง เช่น เจ้าส านักเรียนมอบหมายภารกิจการศึกษาให้แก่อาจารย์ใหญ่เป็นผู้ก ากับดูแลรักษา
กฎระเบียบของส านักเรียน อาจารย์ใหญ่จะเสนอแต่งตั้งคณะครู อาจารย์ผู้สอนตามชั้นประโยค มี
กฎเกณฑ์ของวัดให้นักเรียนทุกรูปต้องเรียนให้ได้ตามเกณฑ์ของส านักเรียนเป็นต้น๖๗ 

๔) เจ้าส านักเรียนมอบหมายให้อาจารย์ใหญ่เป็นผู้ดูแลรักษากฎระเบียบของส านัก
เรียน อาจารย์ใหญ่จะมอบหมายภาระหน้าที่ให้แก่คณะครูอาจารย์ดูแลรักษากฎระเบียบของส านัก
เรียน และครูอาจารย์จะมอบหมายให้นักเรียนแต่ละชั้นดูแลรับผิดชอบ๖๘ 

๕) ในเรื่องการวางแผนบุคคล ทางเจ้าส านักเรียนจะเรียกประชุมคณะครูอาจารย์ มา
ประชุมปรึกษาหารือกันเพ่ือก าหนดวิธีการท างานให้เหมาะสมกับปริมาณครูอาจารย์ และนักเรียนใน
ส านักเรียน๖๙ 

เมื่อพิจารณาปัญหาอุปสรรค (T=Threats) ในการวางแผนบุคคลในแต่ละส านักเรียน
ของเจ้าส านักเรียน คณะครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในแต่ละส านักเรียนจะมีความคิดเห็นแตกต่างกัน
และไม่แตกต่างกัน เมื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาอุปสรรคในการวางแผนบุคคลในแต่ละส านักเรียน และผล
จากการสนทนากลุ่มเฉพาะพบว่ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑) ปัญหาอุปสรรคการวางแผนบุคคล คือ อาจารย์ใหญ่จะเป็นผู้ด าเนินการแทนเจ้า
ส านักเรียน การด าเนินการได้ผลมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับคณะครู อาจารย์ ผู้ด าเนินการเรียนการ
                                                           

๖๕สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.อนุวัต กระสังข์, อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 

๖๖สนทนากลุ่มเฉพาะ นางฐิติรัตน์ ล าดวน, นักวิชาการศาสนา ช านาญการพิเศษ รก. ผู้อ านวยการ 
ส านักงานพระพุทธศาสนา, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 

๖๗สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.ปวีนา ศุขวัฒน์, ผู้อ านวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการ, ๑๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 

๖๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูอุดมกิจจานุกูล, เจ้าคณะต าบลสาลิกา เขต.๑  เจ้าอาวาสวัดคีรีวัน, ๑๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 

๖๙สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสุตเมธากร (ป.ธ.๓), เจ้าอาวาสวัดเกาะกระชาย, ๑๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙. 



๑๑๓ 

 

สอนตามแผนการพัฒนาของส านักเรียน ตามปกติแล้วก็ปฏิบัติตามธรรมเนียมที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกัน
มา๗๐ 

๒) ส าหรับนักเรียนที่สอบตกหลายครั้งติดต่อกัน ๓ ปีขึ้นไป ให้ย้ายไปอยู่ที่อ่ืน๗๑ 
๓) ส านักเรียนไม่มีนักเรียนมาเพ่ิม นักเรียนที่มีอยู่ก็ไม่สนใจการเรียนการสอน๗๒ 
๔) การเปลี่ยนแปลงงานของครูอาจารย์ตามชั้นประโยคเรื่อยๆ เพ่ือให้ทุกรูปได้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย และมีส่วนร่วมในการท างาน๗๓ 
๕) วาระการประชุมปรึกษา มีผลการประชุมไม่มีสาระส าคัญ นอกจากจะพูดคุยกัน

ไปตามเรื่องราวเท่านั้น ไม่ค่อยจะมีหลักการที่น่าติดตามผล๗๔ 
สรุปได้ว่า การวางแผนบุคคล ผู้บริหารหรือเจ้าส านักเรียนควรจะพิจารณาถึงบุคลากรใน

ส านักเรียนก่อน โดยมองถึงประเด็นของความรู้ความสามารถของคณาจารย์ผู้สอน ประสบการณ์ใน
การสอน และผลงานที่ผ่านมา เพ่ือก าหนดแผนงานในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงจ านวนบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ที่มีจ านวนพอเพียงกับจ านวนนักเรียน
ภายในส านักเรียน หากจ านวนไม่เหมาะสมกัน ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนก็ย่อมมีผลที่
แตกต่างกัน ไม่สามารถท าให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น บุคลากรของส านักเรียน จึง
เปรียบเสมือนเสาหลักในการจัดการเรียนการสอนของส านัก ซึ่งถือว่ามีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า
การบริหารจัดการในด้านอ่ืนๆ ควรต้องมีการวางตัวบุคคลให้ถูกต้องและเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ของ
ส านักเรียนและนักเรียนเองด้วย 

 
ข. การวางแผนการเงิน (Money)  
การวางแผนการเงิน (Money) ผู้บริหารจะพิจารณากฎเกณฑ์การจัดสรรการเงินใน

ส านักเรียนให้แก่ครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ให้เกิดความสมดุล คือ มีความยืดหยุ่น เป็นการส่งเสริม
รายได้ส่วนหนึ่งให้แก่ครูอาจารย์ ถึงไม่มาก ไม่น้อย แต่ก็เป็นแรงจูงใจได้อย่างดี เมื่อพิจารณาจุดแข็ง 
(S=Strengths) ในการวางแผนการเงินในแต่ละส านักเรียนของ คณะครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ในแต่
ละส านักเรียนจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันและไม่แตกต่างกัน เมื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งในการวางแผน
การเงินในแต่ละส านักเรียน และผลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะพบว่ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑) จุดแข็งการวางแผนการเงิน คือ อาจารย์ใหญ่จะเป็นผู้ด าเนินการแทนเจ้าส านัก
เรียน โดยมีการประชุมปรึกษาหารือกันภายในเท่านั้น แล้วก็ขอมติความเห็นชอบในที่ประชุมสงฆ์ 
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ส านักงานพระพทุธศาสนา, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
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๒๕๕๙. 



๑๑๔ 

 

จัดท าเงินงบประมาณส่วนหนึ่งเพ่ืองานศาสนศึกษา เช่น ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์การ
เรียนการสอน ค่านิตยภัตของคณะครู อาจารย์ผู้สอน และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการส านักเรียน๗๕ 

๒) การวางแผนการเงิน คือ รายรับได้จากการบริจาคท าบุญทั่วไป และผู้มีจิตศรัทธา
มาท าบุญที่ส านักเรียน รายจ่ายได้แก่ ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า หนังสือเรียน วัสดุอุปกรณ์การเรียนการ
สอน และค่านิตยภัตแก่คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่เป็นต้น๗๖ 

๓) การวางแผนการเงินของส านักเรียน คือ เจ้าส านักเรียนมอบหมายภารกิจ
การศึกษาให้แก่อาจารย์ใหญ่เป็นผู้ก ากับดูแลรักษากฎระเบียบและดูแลการเงินของส านักเรียน 
อาจารย์ใหญ่จะพิจารณาค่านิตยภัตแก่คณะครู อาจารย์ผู้สอนตามชั้นประโยค ตามปกติ ค่านิตยภัต
ของครู อาจารย์จะได้รับเท่าเทียมกันทุกเดือนที่เปิดการเรียนการสอน๗๗ 

๔) จะเป็นหน้าที่ของอาจารย์ใหญ่ส านักเรียนจะเป็นผู้ก าหนดแผนการเงินเพ่ือน ามา
บริหารส านักเรียน โดยอาจารย์ใหญ่จะจัดท างบประมาณส านักเรียนส่วนหนึ่งเสนอต่อเจ้าส านักเรียน 
เมื่อเจ้าส านักเรียนได้รับทราบแล้ว ก็จะพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วจึงจะได้อนุมัติงบประมาณที่
เหมาะสม ให้ด าเนินการต่อ คือท าตามขั้นตอน และถูกต้องตามระเบียบของส านักเรียน๗๘ 

๕) ส านักเรียนจะเป็นผู้ก ากับดูแลการเงินโดยตรง ส่วนคณะครูอาจารย์ ก็นิมนต์เป็น
ผู้ให้การสนับสนุนงานการเรียนการสอน โดยคณะครูอาจารย์ตามชั้นเรียนแต่ละประโยค จะได้รับค่า
นิตยภัตประจ าเดือนเท่าเทียมกันทุกชั้นประโยค๗๙ 

เมื่อพิจารณาจุดอ่อน (W=Weaknesses) ในการวางแผนการเงินในแต่ละส านักเรียน
ของเจ้าส านักเรียน คณะครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในแต่ละส านักเรียนจะมีความคิดเห็นแตกต่างกัน
และไม่แตกต่างกัน เมื่อวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนของการวางแผนการเงินในแต่ละส านักเรียน และผลจาก
การสนทนากลุ่มเฉพาะ พบว่ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑) จุดอ่อนการวางแผนการเงิน คือ ตามปกติแล้วก็ปฏิบัติตามธรรมเนียมที่ได้ปฏิบัติ
สืบทอดกันมา ไม่มีกาพัฒนารูปแบบเด่นชันเท่าที่ควร๘๐ 

๒) จุดอ่อนการวางแผนการเงิน คือ รายรับได้จากการบริจาคท าบุญทั่วไป ไม่
เพียงพอกับความต้องการของส านักเรียน รายจ่ายได้แก่ ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า หนังสือเรียน วัสดุ
อุปกรณ์การเรียนการสอน และค่านิตยภัตแก่คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่เป็นต้น มีปริมาณมากขึ้น จึง
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๗๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสุตเมธากร (ป.ธ.๓), เจ้าอาวาสวัดเกาะกระชาย, ๑๘ กุมภาพันธ์ 
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๒๕๕๙. 



๑๑๕ 

 

ติดคัดในเรื่องการเงิน๘๑ 
๓) การวางแผนการเงินของส านักเรียน คือ เจ้าส านักเรียนมอบหมายภาระกิจ

การศึกษาให้แก่อาจารย์ใหญ่เป็นผู้ก ากับดูแลรักษากฎระเบียบและดูแลการเงินของส านักเรียน 
อาจารย์ใหญ่จะพิจารณาค่านิตยภัตแก่คณะครู อาจารย์ผู้สอนตามชั้นประโยค ครู อาจารย์ที่ได้รับค่า
นิตยภัตมานั้นไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายรายวันในสังคมปัจจุบันนี้เพราะค่าครองชีพสูงขึ้น๘๒ 

๔) เงินงบประมาณของส านักเรียนที่เบิกจ่ายค่านิตยภัตให้แก่ครูอาจารย์สอนตามแต่
ละชั้นประโยคนั้น มีจ านวนไม่มาก คือ ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในเวลาปัจจุบันนี้ แต่ครูอาจารย์ผู้สอน
นักเรียนท างานด้วยความเสียสละจริงๆ๘๓ 

๕) คณะครูอาจารย์ตามชั้นประโยค จะได้รับการสนับสนุนค่านิตยภัตจากส านักเรียน
ทุกเดือนเท่าเทียมกันทุกชั้นประโยค แต่รายรับคือค่านิตยภัตนั้น ไม่เพียงพอกับค่าน้ า ค่าไฟ ค่าน้ าชา 
กาแฟ โอวัลตินเป็นต้น แต่ช่วยเป็นภาระการเรียนการสอนด้วยความเสียสละจริงๆ๘๔ 

เมื่อพิจารณาโอกาส (O=Opportunities) ในการวางแผนการเงินในแต่ละส านักเรียน
ของเจ้าส านักเรียน คณะครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในแต่ละส านักเรียนจะมีความคิดเห็นแตกต่างกัน
และไม่แตกต่างกัน เมื่อวิเคราะห์ถึงโอกาสในการวางแผนการเงินในแต่ละส านักเรียน และผลจากการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ พบว่ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑) โอกาสการวางแผนการเงิน คือ ส านักเรียนมีการประชุมปรึกษาหารือกันภายใน
เท่านั้น แล้วก็ขอมติความเห็นชอบในที่ประชุมสงฆ์ จัดท าเงินงบประมาณส่วนหนึ่งเพ่ืองานศาสนศึกษา 
เช่น ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่านิตยภัตของคณะครู อาจารย์ผู้สอน 
และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการส านักเรียน๘๕ 

๒) การวางแผนการเงิน คือ รายรับได้จากการบริจาคท าบุญทั่วไป และผู้มีจิตศรัทธา
มาท าบุญที่ส านักเรียน รายจ่ายได้แก่ ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า หนังสือเรียน วัสดุอุปกรณ์การเรียนการ
สอน และค่านิตยภัตแก่คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่เป็นต้น๘๖ 

๓) การวางแผนการเงิน คือ เจ้าส านักเรียนมอบหมายภาระกิจการศึกษาให้แก่
อาจารย์ใหญ่เป็นผู้ก ากับดูแลรักษากฎระเบียบและดูแลการเงินของส านักเรียน อาจารย์ใหญ่จะ
พิจารณาค่านิตยภัตแก่คณะครู อาจารย์ผู้สอนตามชั้นประโยค ตามปกติ ค่านิตยภัตของครู อาจารย์จะ

                                                           
๘๑สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสมุห์บุญยัง ตวฑฺฒโน, เจ้าอาวาสวัดกุตตะเคียน, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 
๘๒สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.ปวีนา ศุขวัฒน์, ผู้อ านวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการ, ๑๘ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๘๓สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.อนุวัต กระสังข์, อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๘๔สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาบรรจง  คุณส วโร (ป.ธ.๔), เจ้าอาวาสวัดบ้านวังรี, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 
๘๕สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูปลัดธวัชชัย  ตมานโส, เจ้าอาวาสวัดหุบเมย, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๘๖สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูอุดมกิจจานุกูล, เจ้าคณะต าบลสาลิกา เขต.๑  เจ้าอาวาสวัดคีรีวัน, ๑๘ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 



๑๑๖ 

 

ได้รับเท่าเทียมกันทุกเดือนที่เปิดการเรียนการสอน๘๗ 
๔) ส านักเรียนจะเป็นผู้ก าหนดแผนการเงินเพ่ือน ามาบริหารส านักเรียน โดยอาจารย์

ใหญ่จะจัดท างบประมาณส านักเรียนส่วนหนึ่งเสนอต่อเจ้าส านักเรียน เมื่อเจ้าส านักเรียนได้รับทราบ
แล้ว ก็จะพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วจึงจะได้อนุมัติงบประมาณที่เหมาะสม ให้ด าเนินการต่อ คือท า
ตามข้ันตอน และถูกต้องตามระเบียบของส านักเรียน๘๘ 

๕) เจ้าส านักเรียนจะเป็นผู้ก ากับดูแลการเงินของส านักเรียนโดยตรง ส่วนคณะครู
อาจารย์ ก็นิมนต์เป็นผู้ให้การสนับสนุนงานการเรียนการสอน โดยคณะครูอาจารย์ตามชั้นเรียนแต่ละ
ประโยค จะได้รับค่านิตยภัตประจ าเดือนเท่าเทียมกันทุกชั้นประโยค๘๙ 

เมื่อพิจารณาปัญหาอุปสรรค (T=Threats) ในการวางแผนการเงินในแต่ละส านักเรียน
ของเจ้าส านักเรียน คณะครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในแต่ละส านักเรียนจะมีความคิดเห็นแตกต่างกัน
และไม่แตกต่างกัน เมื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาอุปสรรคในการวางแผนการเงินในแต่ละส านักเรียน และผล
จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ พบว่ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑) ปัญหาอุปสรรคการวางแผนการเงิน คือ ส านักเรียนเป็นผู้ด าเนินการวางแผนการ
พัฒนา ตามปกติแล้วก็ปฏิบัติตามธรรมเนียมที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมา ไม่มีประสิทธิภาพ๙๐ 

๒) ปัญหาอุปสรรคการวางแผนการเงิน คือ รายรับไม่แน่นอน และขาดเงินทุนส ารอง
ล่วงหน้า๙๑ 

๓) การวางแผนการเงิน คือ ส านักเรียนดูแลการเงิน ค่านิตยภัตแก่คณะครู อาจารย์
ผู้สอนตามชั้นประโยค มีเงินไม่เพียงพอในการด าเนินการ  

๔) เงินงบประมาณของส านักเรียนที่เบิกจ่ายค่านิตยภัตให้แก่ครูอาจารย์สอนตามแต่
ละชั้นประโยคนั้น มีจ านวนน้อยมาก คือ ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในเวลาปัจจุบันนี้ แต่ครูอาจารย์
ผู้สอนนักเรียนท างานด้วยความเสียสละจริงๆ  

๕) คณะครูอาจารย์ตามชั้นประโยค จะได้รับการสนับสนุนค่านิตยภัตจากส านักเรียน
ทุกเดือนเท่าเทียมกันทุกชั้นประโยค แต่รายรับคือค่านิตยภัตนั้น ไม่เพียงพอกับค่าน้ า ค่าไฟ ค่าน้ าชา 
กาแฟ โอวัลติน เป็นต้น แต่ช่วยเป็นภาระการเรียนการสอนด้วยความเสียสละจริงๆ   

สรุปได้ว่า การวางแผนการเงิน เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความส าคัญ เจ้าส านักเรียนต้อง
พิจารณากฎเกณฑ์การจัดสรรการเงินในส านักเรียนให้แก่ครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้เกิดความสมดุล 
มีความยืดหยุ่น เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการท างาน เป็นการส่งเสริมรายได้ส่วนหนึ่งให้แก่ครูอาจารย์ 
ถึงไม่มาก ไม่น้อย แต่ก็เป็นแรงจูงใจได้อย่างดี ควรมีการก าหนดแผนงานในการจัดหาเงินทุน เพ่ือ

                                                           
๘๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูอรรถวาที (ป.ธ ๓), เจ้าอาวาสวัดวังตูม, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๘๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสุตเมธากร (ป.ธ.๓), เจ้าอาวาสวัดเกาะกระชาย, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 
๘๙สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูปลัดธวัชชัย  ตมานโส, เจ้าอาวาสวัดหุบเมย, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๙๐สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาบรรจง  คุณส วโร (ป.ธ.๔), เจ้าอาวาสวัดบ้านวังรี, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 
๙๑สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูปลัดโชคชัย  กิตฺติคุโณ, เจ้าอาวาสวัดโพธินายก, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 



๑๑๗ 

 

สนับสนุนการด าเนินงานของส านักเรียน นอกเหนือจากเงินสนับสนุนจากภาครัฐหรือส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และส าหรับนักเรียนที่สอบได้ ก็ควรจัดให้มีทุนการศึกษาเพ่ือเป็นก าลังใจใน
การศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้นไปอีก ซึ่งงบประมาณจากภายนอกนั้น ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละส านักเรียนและ
บริบทของชุมชนโดยรอบของแต่ละส านักเรียน ที่จะสามารถสร้างศรัทธาความเลื่อมใส เพ่ือหาทุน
ปัจจัยมาสนับสนุนส านักเรียนในการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

 
ค. การวางแผนวัสดุอุปกรณ์ (Materials)  
การวางแผนวัสดุอุปกรณ์ (Materials) ผู้บริหารจะพิจารณาถึงการก าหนดหน้าที่ให้คณะ

ครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ได้รับเป็นภาระคือมีบทบาทท างานเป็นผู้สนับสนุนการด าเนินการ เมื่อ
พิจารณาจุดแข็ง (S=Strengths) ในการวางแผนวัสดุอุปกรณ์ในแต่ละส านักเรียนของเจ้าส านักเรียน 
คณะครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในแต่ละส านักเรียนจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันและไม่แตกต่างกัน 
เมื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งการวางแผนวัสดุอุปกรณ์ในแต่ละส านักเรียน และผลจากการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ พบว่ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑) จุดแข็งการวางแผนวัสดุอุปกรณ์ คือ อาจารย์ใหญ่จะเป็นผู้ด าเนินการแทนเจ้า
ส านักเรียน โดยมีการประชุมปรึกษาหารือกันภายในเท่านั้น แล้วก็ขอมติความเห็นชอบในที่ประชุม
สงฆ์ เช่น โต๊ะ ตู้ เก้าอ้ี พัดลม แอร์ ห้องเรียน หนังสือเรียน ต าราเรียน สมุด ปากกา ดิน กระดาษ 
กระดานเขียน โปรเจคเตอร์ช่วยสอน สื่อการสอน คอมพิวเตอร์ ซีดี ดีวิดีและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการเรียน
การสอน ตามปกติแล้วก็ปฏิบัติตามธรรมเนียมที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมา  

๒) การวางแผนวัสดุอุปกรณ์เช่น โต๊ะ ตู้ เก้าอ้ี พัดลม แอร์ ห้องเรียน หนังสือเรียน 
ต าราเรียน สมุด ปากกา ดิน กระดาษ กระดานเขียน โปรเจคเตอร์ช่วยสอน สื่อการสอน คอมพิวเตอร์ 
ซีดี ดีวิดี และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ก็ได้แบ่งภาระหน้าที่การดูแลรักษาให้แก่คณะครู 
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่  

๓) การวางแผนวัสดุอุปกรณ์ คือ เจ้าส านักเรียนมอบหมายภาระกิจการศึกษาให้แก่
อาจารย์ใหญ่เป็นผู้ก ากับดูแลรักษากฎระเบียบและดูแลการเงินของส านักเรียน อาจารย์ใหญ่จะ
มอบหมายให้แก่คณะครู อาจารย์เป็นผู้ดูแลรักษาอีกทอดหนึ่ง เช่น โต๊ะ ตู้ เก้าอ้ี พัดลม แอร์ ห้องเรียน 
หนังสือเรียน ต าราเรียน สมุด ปากกา ดิน กระดาษ กระดานเขียน โปรเจคเตอร์ช่วยสอน สื่อการสอน 
คอมพิวเตอร์ ซีดี ดีวิดี และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ก็ได้แบ่งภาระหน้าที่การดูแลรักษาให้แก่
คณะครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่๙๒ 

๔) วัสดุอุปกรณ์ของส านักเรียนเป็นภาระหน้าที่ของเจ้าส านักเรียน จะเป็นผู้
ก าหนดการวางแผนกับคณะครูอาจารย์ จะมีเวลาบางช่วง เจ้าส านักเรียนจะดูแลรักษาบ ารุง ซ่อมแซม 
บูรณปฏิสังขรณ์ด้วยตนเอง ต่อมาจึงจะมอบหมายงานให้คณะครูอาจารย์ดูแลรักษาบ ารุง ซ่อมแซม 
บูรณปฏิสังขรณ์ต่อ๙๓ 
                                                           

๙๒สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสมุห์บุญยัง ตวฑฺฒโน, เจ้าอาวาสวัดกุตตะเคียน, ๑๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙. 

๙๓สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.อนุวัต กระสังข์, อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 



๑๑๘ 

 

๕) ส่วนวัสดุอุปกรณ์ของส านักเรียน เวลาปัจจุบันนี้ มีอยู่พร้อมสมบูรณ์๙๔ 
เมื่อพิจารณาจุดอ่อน (W=Weaknesses) การวางแผนวัสดุอุปกรณ์ในแต่ละส านักเรียน

ของเจ้าส านักเรียน คณะครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในแต่ละส านักเรียนจะมีความคิดเห็นแตกต่างกัน
และไม่แตกต่างกัน เมื่อวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนของการวางแผนวัสดุอุปกรณ์ในแต่ละส านักเรียน และผล
จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ พบว่ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ๑) จุดอ่อนการวางแผนวัสดุอุปกรณ์ คือ อาจารย์ใหญ่จะเป็นผู้ด าเนินการแทนเจ้า
ส านักเรียน โดยมีการประชุมปรึกษาหารือกันภายในเท่านั้น แล้วก็ขอมติความเห็นชอบในที่ประชุม
สงฆ์ เช่น โต๊ะ ตู้ เก้าอ้ี พัดลม แอร์ ห้องเรียน หนังสือเรียน ต าราเรียน สมุด ปากกา ดิน กระดาษ 
กระดานเขียน โปรเจคเตอร์ช่วยสอน สื่อการสอน คอมพิวเตอร์ ซีดี ดีวิดีและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการเรียน
การสอน ส่วนจะด าเนินการได้ผลมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับคณะครู อาจารย์ ผู้ด าเนินการเรียนการ
สอนของส านักเรียน๙๕ 

๒) จุดอ่อนการวางแผนวัสดุอุปกรณ์ คือ เช่น โต๊ะ ตู้ เก้าอ้ี พัดลม แอร์ ห้องเรียน 
หนังสือเรียน ต าราเรียน สมุด ปากกา ดิน กระดาษ กระดานเขียน โปรเจคเตอร์ช่วยสอน สื่อการสอน 
คอมพิวเตอร์ ซีดี ดีวิดี และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ก็ได้แบ่งภาระหน้าที่การดูแลรักษาให้แก่
คณะครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ แต่ไม่ได้รับการดูแลรักษาให้คงอยู่ถาวรได้นานเพราะขาดความ
รับผิดชอบ เสียบ้าง ตกหักบ้าง หายสาบสูญเป็นต้น๙๖ 

๓) การวางแผนวัสดุอุปกรณ์ คือ อาจารย์ใหญ่จะมอบหมายให้แก่คณะครู อาจารย์
เป็นผู้ดูแลรักษาอีกทอดหนึ่ง เช่น โต๊ะ ตู้ เก้าอ้ี พัดลม แอร์ ห้องเรียน หนังสือเรียน ต าราเรียน สมุด 
ปากกา ดิน กระดาษ กระดานเขียน โปรเจคเตอร์ช่วยสอน สื่อการสอน คอมพิวเตอร์ ซีดี ดีวิดี และ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ก็ได้แบ่งภาระหน้าที่การดูแลรักษาให้แก่คณะครู อาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่เป็นสิ่งที่ดีแต่ในทางปฏิบัติจริงแล้ว กลับเกิดผลเสียหาย เช่น ต่างคนต่างไม่รับผิดชอบวัสดุ
สิ่งของส่วนรวม เมื่อเกิดกรณีศูนย์หายก็ปัดความรับผิดชอบ ไม่มีความสามัคคีดูแลรักษาเป็นต้น๙๗ 

๔) ส่วนวัสดุอุปกรณ์ของส านักเรียน มีอยู่พร้อมก็จริงแต่ว่า โต๊ะ ตู้ เก้าอ้ี พัดลม แอร์
ห้องเรียน หนังสือเรียน ต าราเรียน สมุด ปากกา ดิน กระดาษ กระดานเขียน โปรเจคเตอร์ช่วยสอน 
สื่อการสอน คอมพิวเตอร์ ซีดี ดีวิดี และอ่ืนๆ ของส านักเรียน ใช้งานมานานปี ก็มีเสียไปบ้าง หักพังไป
บ้าง สูญหายไปบ้าง โดนลักโขมยไปบ้าง จึงต้องมีการจัดหาส ารองไว้ใช้งาน๙๘ 

๕) วัสดุอุปกรณ์ของส านักเรียน เมื่อตกเป็นภาระหน้าที่ของคณะครูอาจารย์ดูแล
รักษาบ ารุง ซ่อมแซม บูรณปฏิสังขรณ์ ก็จะมีการประมาท ปล่อยปละละเลย ทิ้งขวาง ไม่เก็บรักษา ไม่

                                                           
๙๔สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูอุดมกิจจานุกูล, เจ้าคณะต าบลสาลิกา เขต.๑  เจ้าอาวาสวัดคีรีวัน, ๑๘ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๙๕สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูอรรถวาที (ป.ธ ๓), เจ้าอาวาสวัดวังตูม, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๙๖สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสุตเมธากร (ป.ธ.๓), เจ้าอาวาสวัดเกาะกระชาย, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 
๙๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูปลัดธวัชชัย  ตมานโส, เจ้าอาวาสวัดหุบเมย, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๙๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาบรรจง  คุณส วโร (ป.ธ.๔), เจ้าอาวาสวัดบ้านวังรี, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 



๑๑๙ 

 

สนใจ ไม่รับผิดชอบ ขาดความระมัดระวัง ขาดความเอาใจใส่ ขาดความดูแลรักษาเป็นต้น๙๙ 
เมื่อพิจารณาโอกาส (O=Opportunities) ในการวางแผนวัสดุอุปกรณ์ในแต่ละส านัก

เรียนของเจ้าส านักเรียน คณะครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในแต่ละส านักเรียนจะมีความคิดเห็นแตกต่าง
กันและไม่แตกต่างกัน เมื่อวิเคราะห์ถึงโอกาสของการวางแผนวัสดุอุปกรณ์ในแต่ละส านักเรียน และผล
จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ พบว่ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑) โอกาสการวางแผนวัสดุอุปกรณ์ คือ อาจารย์ใหญ่จะเป็นผู้ด าเนินการแทนเจ้า
ส านักเรียน โดยมีการประชุมปรึกษาหารือกันภายในเท่านั้น แล้วก็ขอมติความเห็นชอบในที่ประชุม
สงฆ์ เช่น โต๊ะ ตู้ เก้าอ้ี พัดลม แอร์ ห้องเรียน หนังสือเรียน ต าราเรียน สมุด ปากกา ดิน กระดาษ 
กระดานเขียน โปรเจคเตอร์ช่วยสอน สื่อการสอน คอมพิวเตอร์ ซีดี ดีวิดีและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการเรียน
การสอน ตามปกติแล้วก็ปฏิบัติตามธรรมเนียมที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมา๑๐๐ 

๒) การวางแผนวัสดุอุปกรณ์ คือ เช่น โต๊ะ ตู้ เก้าอ้ี พัดลม แอร์ ห้องเรียน หนังสือ
เรียน ต าราเรียน สมุด ปากกา ดิน กระดาษ กระดานเขียน โปรเจคเตอร์ช่วยสอน สื่อการสอน 
คอมพิวเตอร์ ซีดี ดีวิดี และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ก็ได้แบ่งภาระหน้าที่การดูแลรักษาให้แก่
คณะครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่๑๐๑ 

๓) การวางแผนวัสดุอุปกรณ์ คือ เจ้าส านักเรียนมอบหมายภาระกิจการศึกษาให้แก่
อาจารย์ใหญ่เป็นผู้ก ากับดูแลรักษากฎระเบียบและดูแลการเงินของส านักเรียน อาจารย์ใหญ่จะ
มอบหมายให้แก่คณะครู อาจารย์เป็นผู้ดูแลรักษาอีกทอดหนึ่ง เช่น โต๊ะ ตู้ เก้าอ้ี พัดลม แอร์ ห้องเรียน 
หนังสือเรียน ต าราเรียน สมุด ปากกา ดิน กระดาษ กระดานเขียน โปรเจคเตอร์ช่วยสอน สื่อการสอน 
คอมพิวเตอร์ ซีดี ดีวิดี และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ก็ได้แบ่งภาระหน้าที่การดูแลรักษาให้แก่
คณะครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่๑๐๒ 

๔) ส่วนวัสดุอุปกรณ์ของส านักเรียน เวลาปัจจุบันนี้ มีอยู่พร้อมสมบูรณ์๑๐๓ 
๕) วัสดุอุปกรณ์ของส านักเรียนเป็นภาระหน้าที่ของเจ้าส านักเรียน จะเป็นผู้

ก าหนดการวางแผนกับคณะครูอาจารย์ จะมีเวลาบางช่วง เจ้าส านักเรียนจะดูแลรักษาบ ารุง ซ่อมแซม 
บูรณปฏิสังขรณ์ด้วยตนเอง ต่อมาจึงจะมอบหมายงานให้คณะครูอาจารย์ดูแลรักษาบ ารุง ซ่อมแซม 
บูรณปฏิสังขรณ์ต่อ๑๐๔ 

เมื่อพิจารณาปัญหาอุปสรรค (T=Threats) ในการวางแผนวัสดุอุปกรณ์ในแต่ละส านัก
                                                           

๙๙สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูปลัดโชคชัย  กิตฺติคุโณ, เจ้าอาวาสวัดโพธินายก, ๑๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙. 

๑๐๐สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสมุห์บุญยัง ตวฑฺฒโน, เจ้าอาวาสวัดกุตตะเคียน, ๑๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙. 

๑๐๑สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูอุดมกิจจานุกูล, เจ้าคณะต าบลสาลิกา เขต.๑  เจ้าอาวาสวัดคีรีวัน, 
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 

๑๐๒สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูอรรถวาที (ป.ธ ๓), เจ้าอาวาสวัดวังตูม, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๑๐๓สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสุตเมธากร (ป.ธ.๓), เจ้าอาวาสวัดเกาะกระชาย, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 
๑๐๔สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูปลัดธวัชชัย  ตมานโส, เจ้าอาวาสวัดหุบเมย, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 



๑๒๐ 

 

เรียนของเจ้าส านักเรียน คณะครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในแต่ละส านักเรียนจะมีความคิดเห็นแตกต่าง
กันและไม่แตกต่างกัน เมื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาอุปสรรคของการวางแผนวัสดุอุปกรณ์ในแต่ละส านัก
เรียน และผลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ พบว่ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑) ปัญหาอุปสรรคการวางแผนวัสดุอุปกรณ์ คือ อาจารย์ใหญ่จะเป็นผู้ด าเนินการ
แทนเจ้าส านักเรียน โดยมีการประชุมปรึกษาหารือกันภายในเท่านั้น แล้วก็ขอมติความเห็นชอบในที่
ประชุมสงฆ์ เช่น โต๊ะ ตู้ เก้าอ้ี พัดลม แอร์ ห้องเรียน หนังสือเรียน ต าราเรียน สมุด ปากกา ดิน 
กระดาษ กระดานเขียน โปรเจคเตอร์ช่วยสอน สื่อการสอน คอมพิวเตอร์ ซีดี ดีวิดีและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับ
การเรียนการสอน ส่วนจะด าเนินการได้ผลมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับคณะครู อาจารย์๑๐๕ 

๒) ปัญหาอุปสรรคการวางแผนวัสดุอุปกรณ์ คือ เช่น โต๊ะ ตู้ เก้าอ้ี พัดลม แอร์ 
ห้องเรียน หนังสือเรียน ต าราเรียน สมุด ปากกา ดิน กระดาษ กระดานเขียน โปรเจคเตอร์ช่วยสอน 
สื่อการสอน คอมพิวเตอร์ ซีดี ดีวิดี และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ก็ได้แบ่งภาระหน้าที่การ
ดูแลรักษาให้แก่คณะครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ แต่ไม่ได้รับการดูแลรักษาให้คงอยู่ถาวรได้นานเพราะ
ขาดความรับผิดชอบ เสียบ้าง ตกหักบ้าง หายสาบสูญเป็นต้น๑๐๖ 

๓) การวางแผนวัสดุอุปกรณ์ คือ อาจารย์ใหญ่จะมอบหมายให้แก่คณะครู อาจารย์
เป็นผู้ดูแลรักษาอีกทอดหนึ่ง เช่น โต๊ะ ตู้ เก้าอ้ี พัดลม แอร์ ห้องเรียน หนังสือเรียน ต าราเรียน สมุด 
ปากกา ดิน กระดาษ กระดานเขียน โปรเจคเตอร์ช่วยสอน สื่อการสอน คอมพิวเตอร์ ซีดี ดีวิดี และ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ก็ได้แบ่งภาระหน้าที่การดูแลรักษาให้แก่คณะครู อาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่เป็นสิ่งที่ดีแต่ในทางปฏิบัติจริงแล้ว กลับเกิดผลเสียหาย เช่น ต่างคนต่างไม่รับผิดชอบวัสดุ
สิ่งของส่วนรวม เมื่อเกิดกรณีศูนย์หายก็ปัดความรับผิดชอบ ไม่มีความสามัคคีดูแลรักษาเป็นต้น๑๐๗ 

๔) ส่วนวัสดุอุปกรณ์ของส านักเรียน มีอยู่พร้อมก็จริงแต่ว่า โต๊ะ ตู้ เก้าอ้ี พัดลม แอร์
ห้องเรียน หนังสือเรียน ต าราเรียน สมุด ปากกา ดิน กระดาษ กระดานเขียน โปรเจคเตอร์ช่วยสอน 
สื่อการสอน คอมพิวเตอร์ ซีดี ดีวิดี และอ่ืนๆ ของส านักเรียน ใช้งานมานานปี ก็มีเสียไปบ้าง หักพังไป
บ้าง สูญหายไปบ้าง โดนลักขโมยไปบ้าง จึงต้องมีการจัดหาส ารองไว้ใช้งาน๑๐๘ 

๕) วัสดุอุปกรณ์ของส านักเรียน เมื่อตกเป็นภาระหน้าที่ของคณะครูอาจารย์ดูแล
รักษาบ ารุง ซ่อมแซม บูรณปฏิสังขรณ์ ก็จะมีการประมาท ปล่อยปละละเลย ทิ้งขวาง ไม่เก็บรักษา ไม่
สนใจ ไม่รับผิดชอบ ขาดความระมัดระวัง ขาดความเอาใจใส่ ขาดความดูแลรักษาเป็นต้น๑๐๙ 

 
                                                           

๑๐๕สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาบรรจง  คุณส วโร (ป.ธ.๔), เจ้าอาวาสวัดบ้านวังรี, ๑๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙. 

๑๐๖สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูปลัดโชคชัย  กิตฺติคุโณ, เจ้าอาวาสวัดโพธินายก, ๑๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙. 

๑๐๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสมุห์บุญยัง ตวฑฺฒโน, เจ้าอาวาสวัดกุตตะเคียน, ๑๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙. 

๑๐๘สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.ปวีนา ศุขวัฒน์, ผู้อ านวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการ, 
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 

๑๐๙สนทนากลุ่มเฉพาะ นางฐิติรัตน์ ล าดวน, นักวิชาการศาสนา ช านาญการพิเศษ รก. ผู้อ านวยการ 
ส านักงานพระพุทธศาสนา, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 



๑๒๑ 

 

สรุปได้ว่า การวางแผนวัสดุอุปกรณ์ ผู้บริหารจะพิจารณาถึงการก าหนดหน้าที่ให้คณะครู
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้รับเป็นภาระคือมีบทบาทท างานเป็นผู้สนับสนุนการด าเนินการภายในส านัก
เรียน เนื่องจากคณะครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เป็นบุคลากรที่มีความใกล้ชิดกับวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ของส านักเรียน รวมถึงระบุความต้องการในการใช้งานได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง เพ่ือน ามาใช้
ประกอบหรือจัดการในการเรียนการสอน อีกทั้ง ยังสามารถส ารวจความต้องการและความคิดเห็น
ต่างๆ จากนักเรียนได้โดยตรง ว่ามีความต้องการอย่างไร แล้วจึงก าหนดเป็นแผนในการจัดหาวัสดุ
อุปกรณเ์หล่านั้นต่อไป รวมถึงการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ด้วย     

 
ง. การวางแผนการจัดการ (Management)  
การวางแผนการจัดการ (Management) เป็นภาระหน้าที่ของเจ้าส านักเรียนโดยตรง 

เมื่อพิจารณาถึงกระบวนการท างานทั้งคณะครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์และ
พันธกิจในส านักเรียน โดยการก าหนดถึงจุดแข็ง (S=Strengths) ในการวางแผนการจัดการในแต่ละ
ส านักเรียน ผู้บริหารจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันและไม่แตกต่างกัน และผลจากการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ พบว่ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

๑) จุดแข็งการวางแผนการจัดการ คือ อาจารย์ใหญ่จะเป็นผู้ด าเนินการแทนเจ้า
ส านักเรียน โดยมีการประชุมปรึกษาหารือกันภายในเท่านั้น แล้วก็ขอมติความเห็นชอบในที่ประชุม
สงฆ์ เช่น ปัจจัยน าเข้ามีบุคคล การเงิน วัสดุอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน มีการแบ่ง
งานให้แก่คณะครู อาจารย์สอนตามล าดับชั้นเรียนตั้งแต่ประโยค ๑-๒ จนถึงชั้นประโยค ป.ธ.๙ ปัจจัย
น าออกมาคือผลผลิตที่นักเรียนสามารถสอบได้ตามเกณฑ์ของส านักเรียน๑๑๐ 

๒) การวางแผนการจัดการ เช่น เจ้าส านักเรียนดูแลในเรื่องการเงิน ส่วนคณะครู 
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ก็ให้ดูแลในเรื่องโต๊ะ ตู้ เก้าอ้ี พัดลม แอร์ ห้องเรียน หนังสือเรียน ต าราเรียน 
สมุด ปากกา ดิน กระดาษ กระดานเขียน โปรเจคเตอร์ช่วยสอน สื่อการสอน คอมพิวเตอร์ ซีดี ดีวิดี 
และอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการเรียนการสอน๑๑๑ 

๓) การวางแผนการจัดการของส านักเรียน คือ เจ้าส านักเรียนมอบหมายให้อาจารย์
ใหญ่ก ากับดูแลทั้งบุคคล การเงิน และวัสดุอุปกรณ์ของส านักเรียน อาจารย์ใหญ่จะมอบหมายให้แก่
คณะครู อาจารย์เป็นผู้ดูแลรักษาอีกทอดหนึ่งเช่น โต๊ะ ตู้ เก้าอ้ี พัดลม แอร์ ห้องเรียน หนังสือเรียน 
ต าราเรียน สมุด ปากกา ดิน กระดาษ กระดานเขียน โปรเจคเตอร์ช่วยสอน สื่อการสอน คอมพิวเตอร์ 
โน๊ตบุ๊ค ซีดี ดีวิดีและอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการเรียนการสอน๑๑๒ 

๔) การจัดการของส านักเรียน เช่น ด้านบุคคล ด้านการเงิน ด้านวัสดุอุปกรณ์เป็นต้น 

                                                           
๑๑๐สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูอุดมกิจจานุกูล, เจ้าคณะต าบลสาลิกา เขต.๑  เจ้าอาวาสวัดคีรีวัน, 

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๑๑๑สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูอรรถวาที (ป.ธ ๓), เจ้าอาวาสวัดวังตูม, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๑๑๒สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสุตเมธากร (ป.ธ.๓), เจ้าอาวาสวัดเกาะกระชาย, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 



๑๒๒ 

 

อาจารย์ใหญ่จะมีบทบาทหน้าที่ก ากับดูแลรักษาตามกฎระเบียบของส านักเรียน๑๑๓ 
๕) การจัดการของส านักเรียน เป็นภาระหน้าที่ของคณะครูอาจารย์ดูแลรักษา

กฎระเบียบ คือ ครูอาจารย์มีหน้าที่สอน นักเรียนมีหน้าที่ในการเรียนตามเวลา๑๑๔ 
 จุดอ่อนการวางแผนการจัดการ (W=Weaknesses) ในแต่ละส านักเรียน เมื่อ

วิเคราะห์ถึงจุดอ่อนของการวางแผนการจัดการในแต่ละส านักเรียน และผลจากการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ พบว่ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑) จุดอ่อนการวางแผนการจัดการ คือ อาจารย์ใหญ่จะเป็นผู้ด าเนินการแทนเจ้า
ส านักเรียน มีการประชุมปรึกษาหารือกันภายในน้อยมาก นานๆ จะมีการขอความเห็นชอบในที่
ประชุมสงฆ์เพ่ือก าหนด ปัจจัยน าเข้ามีบุคคล การเงิน วัสดุอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการ
สอน มีการด าเนินการไม่ชัดเจน มีการแบ่งงานให้แก่คณะครู อาจารย์สอนตามล าดับชั้นเรียนแต่ไม่ได้มี
การควบคุมดูแลทั่วถึงกัน คือครู อาจารย์ประโยค ๑-๒ ก็สอนไปตามเวลาแต่ไม่ได้คุณภาพ ชั้นประโยค
อ่ืนๆ ก็เหมือนกัน ปัจจัยน าออกมาคือผลผลิตที่นักเรียนสอบตกมากกว่าเกณฑ์ที่ส านักเรียนตั้งไว้๑๑๕ 

๒) จุดอ่อนการวางแผนการจัดการ เช่น คณะครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ก็ให้ดูแลใน
เรื่องโต๊ะ ตู้ เก้าอ้ี พัดลม แอร์ ห้องเรียน หนังสือเรียน ต าราเรียน สมุด ปากกา ดิน กระดาษ กระดาน
เขียน โปรเจคเตอร์ช่วยสอน สื่อการสอน คอมพิวเตอร์ ซีดี ดีวิดี และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการ
สอน มีการแบ่งเบาภาระหน้าที่กันดูแลรักษาวัสดุสิ่งของส านักเรียน แต่การดูแลรักษาไม่ทั่วถึงท าให้
วัสดุสิ่งของ เสียบ้าง ตกหักบ้าง หายสาบสูญเป็นต้น๑๑๖ 

๓) การวางแผนการจัดการของส านักเรียน คือ เจ้าส านักเรียนมอบหมายให้อาจารย์
ใหญ่ก ากับดูแลทั้งบุคคล การเงิน และวัสดุอุปกรณ์ของส านักเรียน อาจารย์ใหญ่จะมอบหมายให้แก่
คณะครู อาจารย์เป็นผู้ดูแลรักษาอีกทอดหนึ่ง จุดอ่อนก็คือ การท างานไม่เป็นที่ประทับใจเท่าที่ควรคือ
ไม่มีความรับผิดชอบ๑๑๗ 

๔) ด้านบุคคลไม่มีทีมงานที่มีความช านาญ ด้านการเงินมีอยู่จ ากัดในปริมาณน้อย ไม่
เพียงกับปริมาณครูอาจารย์และนักเรียน ด้านวัสดุอุปกรณ์มีอยู่แต่ก็ใช้งานไม่ได้เพราะเก่าแก่ ช ารุด 
ทรุดโทรมตามกาลเวลา๑๑๘ 

๕) การจัดการของส านักเรียน เป็นภาระหน้าที่ของคณะครูอาจารย์ดูแลรักษา
                                                           

๑๑๓สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูปลัดธวัชชัย  ตมานโส, เจ้าอาวาสวัดหุบเมย, ๑๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙. 

๑๑๔สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาบรรจง  คุณส วโร (ป.ธ.๔), เจ้าอาวาสวัดบ้านวังรี, ๑๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙. 

๑๑๕สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูปลัดโชคชัย  กิตฺติคุโณ, เจ้าอาวาสวัดโพธินายก, ๑๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙. 

๑๑๖สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสมุห์บุญยัง ตวฑฺฒโน, เจ้าอาวาสวัดกุตตะเคียน, ๑๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙. 

๑๑๗สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.ปวีนา ศุขวัฒน์, ผู้อ านวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการ, 
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 

๑๑๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูอุดมกิจจานุกูล, เจ้าคณะต าบลสาลิกา เขต.๑  เจ้าอาวาสวัดคีรีวัน, 
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 



๑๒๓ 

 

กฎระเบียบ คือ ครูอาจารย์มีหน้าที่สอน นักเรียนมีหน้าที่ในการเรียนตามเวลา แต่ละปีการศึกษาป
ราฎว่า นักเรียนสอบได้น้อยมาก และนักเรียนก็ลดจ านวนน้อยลงเรื่อยๆ เป็นที่น่าสังเกต๑๑๙ 

เมื่อพิจารณาโอกาส (O=Opportunities) การวางแผนการจัดการในแต่ละส านักเรียน
ของเจ้าส านักเรียน คณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนในแต่ละส านักเรียนจะมีความคิดเห็น
แตกต่างกันและไม่แตกต่างกัน เมื่อวิเคราะห์ถึงโอกาสของการวางแผนการจัดการในแต่ละส านักเรียน 
และผลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ พบว่ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑) โอกาสการวางแผนการจัดการ คือ อาจารย์ใหญ่จะเป็นผู้ด าเนินการแทนเจ้า
ส านักเรียน โดยมีการประชุมปรึกษาหารือกันภายในเท่านั้น แล้วก็ขอมติความเห็นชอบในที่ประชุม
สงฆ์ เช่น ปัจจัยน าเข้ามีบุคคล การเงิน วัสดุอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน มีการแบ่ง
งานให้แก่คณะครู อาจารย์สอนตามล าดับชั้นเรียนตั้งแต่ประโยค ๑-๒ จนถึงชั้นประโยค ป.ธ.๙ ปัจจัย
น าออกมาคือผลผลิตที่นักเรียนสามารถสอบได้ตามเกณฑ์ของส านักเรียน๑๒๐ 

๒) การวางแผนการจัดการ เช่น เจ้าส านักเรียนดูแลในเรื่องการเงิน ส่วนคณะครู 
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ก็ให้ดูแลในเรื่องโต๊ะ ตู้ เก้าอ้ี พัดลม แอร์ ห้องเรียน หนังสือเรียน ต าราเรียน 
สมุด ปากกา ดิน กระดาษ กระดานเขียน โปรเจคเตอร์ช่วยสอน สื่อการสอน คอมพิวเตอร์ ซีดี ดีวิดี 
และอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการเรียนการสอน๑๒๑ 

๓) การวางแผนการจัดการของส านักเรียน คือ เจ้าส านักเรียนมอบหมายให้อาจารย์
ใหญ่ก ากับดูแลทั้งบุคคล การเงิน และวัสดุอุปกรณ์ของส านักเรียน อาจารย์ใหญ่จะมอบหมายให้แก่
คณะครู อาจารย์เป็นผู้ดูแลรักษาอีกทอดหนึ่งเช่น โต๊ะ ตู้ เก้าอ้ี พัดลม แอร์ ห้องเรียน หนังสือเรียน 
ต าราเรียน สมุด ปากกา ดิน กระดาษ กระดานเขียน โปรเจคเตอร์ช่วยสอน สื่อการสอน คอมพิวเตอร์ 
ซีดี ดีวิดี และอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการเรียนการสอน๑๒๒ 

๔) การจัดการของส านักเรียน เช่น ด้านบุคคล ด้านการเงิน ด้านวัสดุอุปกรณ์เป็นต้น 
อาจารย์ใหญ่จะมีบทบาทหน้าที่ก ากับดูแลรักษาตามกฎระเบีบบของส านักเรียน๑๒๓ 

๕) การจัดการของส านักเรียน เป็นภาระหน้าที่ของคณะครูอาจารย์ดูแลรักษา
กฎระเบียบ คือ ครูอาจารย์มีหน้าที่สอน นักเรียนมีหน้าที่ในการเรียนตามเวลา๑๒๔ 

เมื่อพิจารณาปัญหาอุปสรรค (T=Threats) ในการวางแผนการจัดการในแต่ละส านัก
เรียนของเจ้าส านักเรียน คณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนในแต่ละส านักเรียนจะมีความคิดเห็น
                                                           

๑๑๙สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูอรรถวาที (ป.ธ ๓), เจ้าอาวาสวัดวังตูม, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๑๒๐สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสุตเมธากร (ป.ธ.๓), เจ้าอาวาสวัดเกาะกระชาย, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 
๑๒๑สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูปลัดธวัชชัย  ตมานโส, เจ้าอาวาสวัดหุบเมย, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 
๑๒๒สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาบรรจง  คุณส วโร (ป.ธ.๔), เจ้าอาวาสวัดบ้านวังรี, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 
๑๒๓สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูปลัดโชคชัย  กิตฺติคุโณ, เจ้าอาวาสวัดโพธินายก, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 
๑๒๔สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสมุห์บุญยัง ตวฑฺฒโน, เจ้าอาวาสวัดกุตตะเคียน, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 



๑๒๔ 

 

แตกต่างกันและไม่แตกต่างกัน เมื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาอุปสรรคของการวางแผนการจัดการในแต่ละ
ส านักเรียน และผลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะพบว่ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑) ปัญหาอุปสรรคการวางแผนการจัดการ คือ อาจารย์ใหญ่จะเป็นผู้ด าเนินการแทน
เจ้าส านักเรียน มีการประชุมปรึกษาหารือกันภายในน้อยมาก การขอความเห็นชอบในที่ประชุมสงฆ์
เพ่ือก าหนด ปัจจัยน าเข้ามีบุคคล การเงิน วัสดุอุปกรณ์ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน มีการ
ด าเนินการไม่ชัดเจน มีการแบ่งงานให้แก่คณะครู อาจารย์สอนตามล าดับชั้นเรียนแต่ไม่ได้มีการ
ควบคุมดูแลทั่วถึงกัน คือครู อาจารย์ประโยค ๑-๒ ก็สอนไปตามเวลาแต่ไม่ได้คุณภาพ ชั้นประโยค
อ่ืนๆ ก็เหมือนกัน ปัจจัยน าออกมาคือผลผลิตที่นักเรียนสอบตกมากกว่าเกณฑ์ที่ส านักเรียนตั้งไว้๑๒๕ 

๒) ปัญหาอุปสรรคการวางแผนการจัดการ เช่น คณะครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ก็
ให้ดูแลในเรื่องโต๊ะ ตู้ เก้าอ้ี พัดลม แอร์ ห้องเรียน หนังสือเรียน ต าราเรียน สมุด ปากกา ดิน กระดาษ 
กระดานเขียน โปรเจคเตอร์ช่วยสอน สื่อการสอน คอมพิวเตอร์ ซีดี ดีวิดี และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการเรียน
การสอน มีการแบ่งเบาภาระหน้าที่กันดูแลรักษาวัสดุสิ่งของส านักเรียน แต่การดูแลรักษาไม่ทั่วถึงท า
ให้วัสดุสิ่งของ เสียบ้าง ตกหักบ้าง หายสาบสูญเป็นต้น๑๒๖ 

๓) การวางแผนการจัดการของส านักเรียน คือ เจ้าส านักเรียนมอบหมายให้อาจารย์
ใหญ่ก ากับดูแลทั้งบุคคล การเงิน และวัสดุอุปกรณ์ของส านักเรียน อาจารย์ใหญ่จะมอบหมายให้แก่
คณะครู อาจารย์เป็นผู้ดูแลรักษาอีกทอดหนึ่ง ปัญหาอุปสรรคก็คือ การท างานไม่เป็นที่ประทับใจ
เท่าท่ีควรคือไม่มีความรับผิดชอบ๑๒๗ 

๔) ด้านบุคคลไม่มีทีมงานที่มีความช านาญ ด้านการเงินมีอยู่จ ากัดในปริมาณน้อย ไม่
เพียงกับปริมาณครูอาจารย์และนักเรียน ด้านวัสดุอุปกรณ์มีอยู่แต่ก็ใช้งานไม่ได้เพราะเก่าแก่ ช ารุด 
ทรุดโทรมตามกาลเวลา๑๒๘ 

๕) การจัดการของส านักเรียน เป็นภาระหน้าที่ของคณะครูอาจารย์ก ากับดูแลรักษา
กฎระเบียบ คือ ครูอาจารย์มีหน้าที่สอน นักเรียนมีหน้าที่ในการเรียน แต่ละปีการศึกษาปรากฏว่า 
นักเรียนสอบได้น้อยมาก และนักเรียนก็ลดจ านวนน้อยลงเรื่อยๆ๑๒๙ 

สรุปได้ว่า การวางแผนการจัดการ เป็นภาระหน้าที่ของเจ้าส านักเรียนซึ่งเป็นผู้บริหาร
ส านักเรียนโดยตรง แต่ทั้งนี้ ก็ต้องมีคณะกรรมการในการบริหารส านักเรียนด้วย ดังนั้นการวาง
แผนการบริหารจัดการจึงเป็นการท างานร่วมกันของคณะท างาน ซึ่งมองมุมมองโดยภาพรวม และ
ก าหนดลงเป็นประเด็นย่อยๆ รวมถึงการวางแผนงานในระยะสั้น-ระยะยาว ในการบริหารจัดการด้าน

                                                           
๑๒๕สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.ปวีนา ศุขวัฒน์, ผู้อ านวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการ, 

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๑๒๖สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูอุดมกิจจานุกูล, เจ้าคณะต าบลสาลิกา เขต.๑  เจ้าอาวาสวัดคีรีวัน, 

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๑๒๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูอรรถวาที (ป.ธ ๓), เจ้าอาวาสวัดวังตูม, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๑๒๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสุตเมธากร (ป.ธ.๓), เจ้าอาวาสวัดเกาะกระชาย, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 
๑๒๙สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูปลัดธวัชชัย  ตมานโส, เจ้าอาวาสวัดหุบเมย, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 



๑๒๕ 

 

ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ควบคุมให้การบริหารงานด้านการศาสนศึกษาด าเนินไปตามแผนที่ได้ก าหนด
ไว้ และติดตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือก าหนดเป็นแผนในการพัฒนาต่อไป 

 
๒. ด้านการจัดองค์การ 
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก 

ผู้บริหารจะมีพิจารณาถึงการแต่งตั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ มีการก าหนดโครงสร้างคณะผู้บริหาร
การศึกษาพระปริยัติธรรม มีการพัฒนารูปแบบการท างานให้มีระบบการท างานที่ดีขึ้น มีเป้าหมายใน
การเรียนการสอน การพัฒนาทีมงานเป็นต้น เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยจักได้น าเสนอ
แนวทางด้านการจัดองค์การ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. การแต่งตั้ง คือการแต่งตั้ง ครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เป็นภาระหน้าที่เจ้าส านักเรียน
และอาจารย์ใหญ่ในแต่ละส านักเรียนจะพิจารณาการแต่งตั้ง โยกย้าย เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงพัฒนาให้
เหมาะสมกับยุคสมัย เมื่อวิเคราะห์ถึงการแต่งตั้งครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ในแต่ละส านักเรียน คือ เมื่อ
บุคลากรคือครูอาจารย์ มีความเหมาะสม มีคุณสมบัติตรงตามกฎระเบียบ ก็สมควรจะได้รับการ
พิจารณาการแต่งตั้ง ผลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ พบว่ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑) การแต่งตั้งครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เป็นภาระหน้าที่ของอาจารย์ใหญ่จะเป็นผู้
น าเสนอรายงานต่อเจ้าส านักเรียน ขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าส านักเรียนได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
การแต่งตั้งครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้ามาท างานในโรงเรียนพระปริยัติธรรม เช่น อาจารย์ใหญ่ 
รองอาจารย์ใหญ่ เลขานุการ ครูสอนนักธรรม บาลี ตั้งแต่ประโยค ๑-๒ จนถึงประโยค ป.ธ.๙ ส่วน
เจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องสมุด วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน เป็นฝ่าย
สนับสนุนกับเลขานุการส านักเรียน๑๓๐ 

๒) การแต่งตั้งครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ดูจากคุณวุฒิ วัยวุฒิ การศึกษา พรรษา 
ความประพฤติปฏิบัติและความรับผิดชอบงาน และสุดท้ายคือความพร้อมของครู อาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่๑๓๑ 

๓) การแต่งตั้ง ครู อาจารย์ เจ้าส านักเรียนจะมอบหมายให้อาจารย์ใหญ่เป็นผู้
พิจารณาการแต่งตั้งเสนอมาตามกฎระเบียบของส านักเรียน โดยก าหนดถึงคุณสมบัติ คุณวุฒิ 
การศึกษา พรรษา และความพร้อมปฏิบัติงานได้เป็นต้น๑๓๒ 

๔) การแต่งตั้ง ครู อาจารย์ อยู่ที่อาจารย์ใหญ่จะพิจารณาเป็นรายบุคคล๑๓๓ 
๕) การแต่งตั้ง ครูอาจารย์ เจ้าส านักเรียนจะเป็นผู้พิจารณาเป็นรายบุคคล โดยมีการ

ประชุมปรึกษากับคณะครูอาจารย์ก่อนแล้ว จึงสอบถามความสมัครใจของครูอาจารย์ เมื่อพร้อมรับค า

                                                           
๑๓๐สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูอุดมกิจจานุกูล, เจ้าคณะต าบลสาลิกา เขต.๑  เจ้าอาวาสวัดคีรีวัน, 

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๑๓๑สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูอรรถวาที (ป.ธ ๓), เจ้าอาวาสวัดวังตูม, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๑๓๒สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสุตเมธากร (ป.ธ.๓), เจ้าอาวาสวัดเกาะกระชาย, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 
๑๓๓สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูปลัดธวัชชัย  ตมานโส, เจ้าอาวาสวัดหุบเมย, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 



๑๒๖ 

 

เชิญก็จะแต่งตั้งตามกฎระเบียบของส านักเรียน โดยให้เลขานุการส านักเรียนด าเนินการตามขั้นตอน
การแต่งตั้ง ครูอาจารย์๑๓๔ 

๒. โครงสร้างคณะผู้บริหาร เจ้าส านักเรียนและอาจารย์ใหญ่จะประชุมปรึกษาก าหนดให้
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนารูปแบบการจัดการในแต่ละส านักเรียน เมื่อวิเคราะห์ถึงโครงสร้าง
คณะผู้บริหารในแต่ละส านักเรียน และผลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ พบว่ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑) โครงสร้างคณะผู้บริหารการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของส านัก
เรียน เป็นภาระหน้าที่ของอาจารย์ใหญ่จะเป็นผู้น าเสนอโครงสร้างต่อเจ้าส านักเรียน โดยก าหนดให้มี
โครงคณะผู้บริหารเช่น อาจารย์ใหญ่ รองอาจารย์ใหญ่ เลขานุการ ครูสอนนักธรรม บาลี ตั้งแต่
ประโยค ๑-๒ จนถึงประโยค ป.ธ.๙ ส่วนเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องสมุด วัสดุ
อุปกรณ์การเรียนการสอน เป็นฝ่ายสนับสนุนกับเลขานุการส านักเรียน๑๓๕ 

๒) โครงสร้างคณะผู้บริหารส านักเรียน พิจารณาตามล าดับเช่น เจ้าส านักเรียน 
อาจารย์ใหญ่ เลขานุการ คณะครู อาจารย์ผู้สอน และนักเรียนในชั้นเรียน นักเรียน จ านวนชั้นเรียน
เป็นต้น ๑๓๖ 

๓) โครงสร้างคณะผู้บริหารส านักเรียน เจ้าส านักเรียนและอาจารย์ใหญ่จะเป็น
ผู้จัดท าตามกฎระเบยีบของส านักเรียน โดยก าหนดถึงต าแหน่งหน้าที่การงานแต่ละบุคคล๑๓๗ 

๔) โครงสร้างคณะผู้บริหาร อยู่ที่อาจารย์ใหญ่จะพิจารณาจัดท าภายในส านัก
เรียน๑๓๘ 

๕) โครงสร้างคณะผู้บริหาร เจ้าส านักเรียนจะเป็นผู้พิจารณาให้เลขานุการจัดท า โดย
มีการประชุมปรึกษากับคณะครูอาจารย์ก่อนแล้ว จึงสอบถามความเหมาะสมกับคณะครูอาจารย์ เมื่อ
ทุกรูปพร้อมเพรียงกัน ไม่มีใครคัดค้าน ก็ให้เลขานุการส านักเรียนด าเนินการตามขั้นตอน๑๓๙ 

๓. การท างาน เจ้าส านักเรียนและอาจารย์ใหญ่ในแต่ละส านักเรียน จะเป็นผู้ก าหนดให้มี
ระบบการท างานที่ดีเอ้ือต่อการบรรลุเป้าหมาย เมื่อวิเคราะห์ถึงการพัฒนารูปแบบการท างานให้มี
ระบบการท างานที่ดีในแต่ละส านักเรียน และผลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ พบว่ามีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

๑) การท างาน เป็นไปตามนโยบายของส านักเรียน เป็นภาระหน้าที่ของอาจารย์ใหญ่
จะเป็นผู้น าเสนอนโยบายการพัฒนารูปแบบการท างานต่อเจ้าส านักเรียน โดยก าหนดให้มีคณะ
                                                           

๑๓๔สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาบรรจง  คุณส วโร (ป.ธ.๔), เจ้าอาวาสวัดบ้านวังรี, ๑๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙. 

๑๓๕สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูอุดมกิจจานุกูล, เจ้าคณะต าบลสาลิกา เขต.๑  เจ้าอาวาสวัดคีรีวัน, 
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 

๑๓๖สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูอรรถวาที (ป.ธ ๓), เจ้าอาวาสวัดวังตูม, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๑๓๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสุตเมธากร (ป.ธ.๓), เจ้าอาวาสวัดเกาะกระชาย, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 
๑๓๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูปลัดธวัชชัย  ตมานโส, เจ้าอาวาสวัดหุบเมย, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 
๑๓๙สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาบรรจง  คุณส วโร (ป.ธ.๔), เจ้าอาวาสวัดบ้านวังรี, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 



๑๒๗ 

 

ผู้บริหารเช่น อาจารย์ใหญ่ รองอาจารย์ใหญ่ เลขานุการ ครูสอนนักธรรม บาลี ตั้งแต่ประโยค ๑-๒ 
จนถึงประโยค ป.ธ.๙ ส่วนเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องสมุด วัสดุอุปกรณ์การเรียน
การสอน เป็นฝ่ายสนับสนุนกับเลขานุการส านักเรียน๑๔๐ 

๒) การพัฒนารูปแบบการท างานคือ เจ้าส านักเรียนมีหน้าที่ก ากับดูแลกฎระเบียบ 
อาจารย์ใหญ่ก ากับดูแลครู อาจารย์ผู้สอนตามชั้นเรียน  เลขานุการมีหน้าที่ประสานงานกับทุกฝ่าย 
และนักเรียน มีหน้าที่เรียนตามก าหนดการเรียนการสอน๑๔๑ 

๓) การพัฒนารูปแบบการท างานคือ เจ้าส านักเรียนและอาจารย์ใหญ่จะเป็น
ผู้ด าเนินการพัฒนารูปแบบการท างาน คือ ก าหนดถึงต าแหน่งหน้าที่การงานแต่ละบุคคล๑๔๒ 

๔) การพัฒนารูปแบบการท างาน อยู่ที่อาจารย์ใหญ่และครูอาจารย์ จะได้พิจารณา
จัดท าภายในส านักเรียน๑๔๓ 

๕) การพัฒนารูปแบบการท างาน เจ้าส านักเรียนจะเป็นผู้พิจารณาให้เลขานุการ
จัดท า โดยมีการประชุมปรึกษากับคณะครูอาจารย์ก่อนแล้ว จึงสอบถามความเหมาะสมกับคณะครู
อาจารย์ เมื่อทุกรูปพร้อมเพรียงกัน ไม่มีใครคัดค้าน ก็ให้เลขานุการส านักเรียนด าเนินการตาม
ขั้นตอน๑๔๔ 

๔. เป้าหมายการเรียนการสอน เจ้าส านักเรียนและคณะครูอาจารย์ในแต่ละส านักเรียน 
จะเป็นผู้มีบทบาทส าคัญ เมื่อวิเคราะห์ถึงเป้าหมายการเรียนการสอน ครูอาจารย์เป็นผู้ก าหนด
เป้าหมายให้นักเรียนและบุคคลในกลุ่มได้มีโอกาสได้มีส่วนร่วม รับผิดชอบงานการเรียนการสอนในแต่
ละส านักเรียน และผลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ พบว่ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑) เป้าหมายการเรียนการสอน เป็นไปตามนโยบายของส านักเรียน เป็นภาระหน้าที่
ของอาจารย์ใหญ่จะเป็นผู้น าเสนอเป้าหมายการเรียนการสอนต่อเจ้าส านักเรียน โดยก าหนดให้มีคณะ
ผู้บริหารเช่น อาจารย์ใหญ่ รองอาจารย์ใหญ่ เลขานุการ ครูสอนนักธรรม บาลี ตั้งแต่ประโยค ๑-๒ 
จนถึงประโยค ป.ธ.๙ ส่วนเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องสมุด วัสดุอุปกรณ์การเรียน
การสอน เป็นฝ่ายสนับสนุนกับเลขานุการส านักเรียน คณะครูอาจารย์เป็นผู้ก าหนดทิศทางการเรียน
การสอนให้ตรงเป้าหมาย๑๔๕ 

๒) เป้าหมายการเรียนการสอน คือ เจ้าส านักเรียนมีหน้าที่ก ากับดูแลกฎระเบียบ 
                                                           

๑๔๐สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูปลัดโชคชัย  กิตฺติคุโณ, เจ้าอาวาสวัดโพธินายก, ๑๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙. 

๑๔๑สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูอุดมกิจจานุกูล, เจ้าคณะต าบลสาลิกา เขต.๑  เจ้าอาวาสวัดคีรีวัน, 
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 

๑๔๒สนทนากลุ่มเฉพาะ นางฐิติรัตน์ ล าดวน, นักวิชาการศาสนา ช านาญการพิเศษ รก. ผู้อ านวยการ 
ส านักงานพระพุทธศาสนา, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 

๑๔๓สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.อนุวัต กระสังข์, อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 

๑๔๔สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูปลัดโชคชัย  กิตฺติคุโณ, เจ้าอาวาสวัดโพธินายก, ๑๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙. 

๑๔๕สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสุตเมธากร (ป.ธ.๓), เจ้าอาวาสวัดเกาะกระชาย, ๑๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙. 



๑๒๘ 

 

อาจารย์ใหญ่ก ากับดูแลครู อาจารย์ผู้สอนตามชั้นเรียน  เลขานุการมีหน้าที่ประสานงานกับทุกฝ่าย 
และนักเรียน มีหน้าที่เรียนตามก าหนดการเรียนการสอน๑๔๖ 

๓) เป้าหมายการเรียนการสอน คือ เจ้าส านักเรียนและอาจารย์ใหญ่จะเป็นผู้ก าหนด
เป้าหมายการเรียนการสอนภายในส านักเรียน๑๔๗ 

๔) เป้าหมายการเรียนการสอน อยู่ที่อาจารย์ใหญ่และครูอาจารย์ จะได้พิจารณา
จัดท าภายในส านักเรียน๑๔๘ 

๕) เป้าหมายการเรียนการสอน เจ้าส านักเรียนจะเป็นผู้พิจารณาให้เลขานุการจัดท า 
โดยมีการประชุมปรึกษากับคณะครูอาจารย์ก่อนแล้ว จึงสอบถามความเหมาะสมกับคณะครูอาจารย์ 
เมื่อทุกรูปพร้อมเพรียงกัน ไม่มีใครคัดค้าน ก็ให้เลขานุการส านักเรียนด าเนินการตามขั้นตอน๑๔๙ 

๕. การพัฒนาทีมงาน เมื่อวิเคราะห์ถึงการพัฒนาทีมงาน ผู้บริหารจะเน้นความ
รับผิดชอบงานที่เป็นกลุ่มมากกว่ารายบุคคล คือ ก าหนดให้บุคคลในกลุ่มได้มีโอกาสได้มีส่วนร่วม 
รับผิดชอบการเรียนการสอนในแต่ละส านักเรียน และผลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ พบว่ามี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑) การพัฒนาทีมงาน เป็นไปตามนโยบายของส านักเรียน เป็นภาระหน้าที่ของ
อาจารย์ใหญ่จะเป็นผู้น าเสนอการพัฒนาทีมงานการเรียนการสอนต่อเจ้าส านักเรียน โดยก าหนดให้มี
คณะผู้บริหารเช่น อาจารย์ใหญ่ รองอาจารย์ใหญ่ เลขานุการ ครูสอนนักธรรม บาลี ตั้งแต่ประโยค ๑-
๒ จนถึงประโยค ป.ธ.๙ ส่วนเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องสมุด วัสดุอุปกรณ์การ
เรียนการสอน เป็นฝ่ายสนับสนุนกับเลขานุการส านักเรียน คณะครูอาจารย์ควรจะได้รับการพัฒนา
ทีมงานการเรียนการสอนมากกว่าเดิม๑๕๐ 

๒) การพัฒนาทีมงาน คือ เจ้าส านักเรียนมีหน้าที่ก ากับดูแลกฎระเบียบ อาจารย์ใหญ่
ก ากับดูแลครู อาจารย์ผู้สอนตามชั้นเรียน เลขานุการมีหน้าที่ประสานงานกับทุกฝ่าย และนักเรียน มี
หน้าที่เรียนตามก าหนดการเรียนการสอน๑๕๑ 

๓) การพัฒนาทีมงาน คือ เจ้าส านักเรียนและอาจารย์ใหญ่จะเป็นผู้พัฒนาทีมงานการ
เรียนการสอนภายในส านักเรียน๑๕๒ 

                                                           
๑๔๖สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูปลัดธวัชชัย  ตมานโส, เจ้าอาวาสวัดหุบเมย, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 
๑๔๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาบรรจง  คุณส วโร (ป.ธ.๔), เจ้าอาวาสวัดบ้านวังรี, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 
๑๔๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูปลัดโชคชัย  กิตฺติคุโณ, เจ้าอาวาสวัดโพธินายก, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 
๑๔๙สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสมุห์บุญยัง ตวฑฺฒโน, เจ้าอาวาสวัดกุตตะเคียน, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 
๑๕๐สนทนากลุ่มเฉพาะ นางฐิติรัตน์ ล าดวน, นักวิชาการศาสนา ช านาญการพิเศษ รก. ผู้อ านวยการ 

ส านักงานพระพุทธศาสนา, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๑๕๑สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูอุดมกิจจานุกูล, เจ้าคณะต าบลสาลิกา เขต ๑  เจ้าอาวาสวัดคีรีวัน, 

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๑๕๒สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูอรรถวาที (ป.ธ ๓), เจ้าอาวาสวัดวังตูม, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 



๑๒๙ 

 

๔) การพัฒนาทีมงาน อยู่ที่อาจารย์ใหญ่และครูอาจารย์ จะได้พิจารณาจัดท าภายใน
ส านักเรียน๑๕๓ 

๕) การพัฒนาทีมงาน เจ้าส านักเรียนจะเป็นผู้พิจารณาให้เลขานุการจัดท า โดยมีการ
ประชุมปรึกษากับคณะครูอาจารย์ก่อนแล้ว จึงสอบถามความเหมาะสมกับคณะครูอาจารย์ เมื่อทุกรูป
พร้อมเพรียงกัน ไม่มีใครขัดค้าน ก็ให้เลขานุการส านักเรียนด าเนินการตามขั้นตอน๑๕๔ 

สรุปได้ว่า ด้านการจัดองค์การ เจ้าส านักเรียนและคณะกรรมการ ควรมีพิจารณาถึง
กระบวนการแต่งตั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ มีการก าหนดโครงสร้างคณะผู้บริหารการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม ก าหนดให้มีการพัฒนารูปแบบและระบบการท างานให้มีระบบการท างานที่ดีขึ้น ก าหนดให้มี
เป้าหมายในการเรียนการสอนอย่างชัดเจนและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อพระพุทธศาสนา รวมถึง
การท างานโดยทีมท่ีมีประสิทธิภาพ พัฒนาให้เป็นคณะท างานต้นแบบของส านักเรียน  

 
๓. ด้านการบังคับบัญชา (Commanding) 
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก 

เป็นภาระหน้าที่ของเจ้าส านักเรียนจะต้องการพิจารณาถึงกระบวนการสรรหาบุคลากร การคัดเลือก
บุคลากร การพัฒนาบุคลากร วัตถุประสงค์การศึกษา การฝึกอบรมเป็นต้น เพ่ือประโยชน์แก่การ
ศึกษาวิจัย ผู้วิจัยจักได้น าเสนอแนวทางด้านการบังคับบัญชา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. การสรรหาบุคลากร การสรรหาบุคลากรเป็นภาระหน้าที่ของเจ้าส านักเรียนจะต้อง
การพิจารณาถึงกระบวนการสรรหาบุคลากร เมื่อวิเคราะห์ถึงการสรรหาบุคลากร คืออาจารย์ในแต่ละ
ส านักเรียน ผลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะพบว่ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑) การสรรหาบุคลากร เป็นไปตามนโยบายของส านักเรียน เป็นภาระหน้าที่ของ
อาจารย์ใหญ่จะเป็นผู้น าเสนอการสรรหาบุคลากรต่อเจ้าส านักเรียน โดยก าหนดให้มีคณะผู้บริหารเช่น 
อาจารย์ใหญ่ รองอาจารย์ใหญ่ เลขานุการ ครูสอนนักธรรม บาลี ตั้งแต่ประโยค ๑-๒ จนถึงประโยค 
ป.ธ.๙ ส่วนเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องสมุด วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน เป็น
ฝ่ายสนับสนุนกับเลขานุการส านักเรียน๑๕๕ 

๒) การสรรหาบุคลากร เจ้าส านักเรียนมีหน้าที่ก ากับดูแลกฎระเบียบและการสรรหา
บุคลากรภายในส านักเรียน เช่น ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่  และนักเรียนเป็นต้น โดยมีเลขานุการมีหน้าที่
ประสานงานกับทุกฝ่าย๑๕๖ 

๓) การสรรหาบุคลากร คือ เจ้าส านักเรียนและอาจารย์ใหญ่จะเป็นการสรรหา

                                                           
๑๕๓สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสุตเมธากร (ป.ธ.๓), เจ้าอาวาสวัดเกาะกระชาย, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 
๑๕๔สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูปลัดธวัชชัย  ตมานโส, เจ้าอาวาสวัดหุบเมย, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 
๑๕๕สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูอุดมกิจจานุกูล, เจ้าคณะต าบลสาลิกา เขต ๑  เจ้าอาวาสวัดคีรีวัน, 

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๑๕๖สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาบรรจง  คุณส วโร (ป.ธ.๔), เจ้าอาวาสวัดบ้านวังรี, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 



๑๓๐ 

 

บุคลากร การเรียนการสอนภายในส านักเรียน๑๕๗ 
๔) การสรรหาบุคลากร อยู่ที่อาจารย์ใหญ่และครูอาจารย์ จะได้พิจารณาจัดท า

ภายในส านักเรียน๑๕๘ 
๕) การสรรหาบุคลากร เจ้าส านักเรียนจะเป็นผู้พิจารณาให้เลขานุการจัดท า โดยมี

การประชุมปรึกษากับคณะครูอาจารย์ก่อนแล้ว จึงสอบถามความเหมาะสมกับคณะครูอาจารย์ เมื่อ
ทุกรูปพร้อมเพรียงกัน ไม่มีใครขัดค้าน ก็ให้เลขานุการส านักเรียนด าเนินการตามขั้นตอน๑๕๙ 

๒. การคัดเลือกบุคลากร เป็นภาระหน้าที่ของผู้บริหารหรือเจ้าส านักเรียนจะต้องการ
พิจารณาถึงกระบวนการคัดเลือกบุคลากร เมื่อวิเคราะห์ถึงกระบวนการคัดเลือกบุคลากร คือ ครู 
อาจารย์ในแต่ละส านักเรียน และผลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะพบว่ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑) การคัดเลือกบุคลากร เป็นไปตามนโยบายของส านักเรียน เป็นภาระหน้าที่ของ
อาจารย์ใหญ่จะเป็นผู้น าเสนอการคัดเลือกบุคลากรต่อเจ้าส านักเรียน โดยก าหนดให้มีคณะผู้บริหาร
เช่น อาจารย์ใหญ่ รองอาจารย์ใหญ่ เลขานุการ ครูสอนนักธรรม บาลี ตั้งแต่ประโยค ๑-๒ จนถึง
ประโยค ป.ธ.๙ ส่วนเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องสมุด วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการ
สอน เป็นฝ่ายสนับสนุนกับเลขานุการส านักเรียน๑๖๐ 

๒) การคัดเลือกบุคลากร เจ้าส านักเรียนมีหน้าที่ก ากับดูแลกฎระเบียบและการ
คัดเลือกบุคลากรภายในส านักเรียน เช่น ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่  และนักเรียนเป็นต้น โดยมี
เลขานุการมีหน้าที่ประสานงานกับทุกฝ่าย๑๖๑ 

๓) การคัดเลือกบุคลากร คือ เจ้าส านักเรียนและอาจารย์ใหญ่จะเป็นผู้คัดเลือก
บุคลากร การเรียนการสอนภายในส านักเรียน๑๖๒ 

๔) การคัดเลือกบุคลากร อยู่ที่อาจารย์ใหญ่และครูอาจารย์ จะได้พิจารณาจัดท า
ภายในส านักเรียน๑๖๓ 

๕) การคัดเลือกบุคลากร เจ้าส านักเรียนจะเป็นผู้พิจารณาให้เลขานุการจัดท า โดยมี
การประชุมปรึกษากับคณะครูอาจารย์ก่อนแล้ว จึงสอบถามความเหมาะสมกับคณะครูอาจารย์ เมื่อ

                                                           
๑๕๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสุตเมธากร (ป.ธ.๓), เจ้าอาวาสวัดเกาะกระชาย, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 
๑๕๘สนทนากลุ่มเฉพาะ นางฐิติรัตน์ ล าดวน, นักวิชาการศาสนา ช านาญการพิเศษ รก. ผู้อ านวยการ 

ส านักงานพระพุทธศาสนา, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๑๕๙สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสุตเมธากร (ป.ธ.๓), เจ้าอาวาสวัดเกาะกระชาย, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 
๑๖๐สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูปลัดโชคชัย  กิตฺติคุโณ, เจ้าอาวาสวัดโพธินายก, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 
๑๖๑สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูปลัดธวัชชัย  ตมานโส, เจ้าอาวาสวัดหุบเมย, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 
๑๖๒สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสมุห์บุญยัง ตวฑฺฒโน, เจ้าอาวาสวัดกุตตะเคียน, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 
๑๖๓สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.ปวีนา ศุขวัฒน์, ผู้อ านวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการ, 

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 



๑๓๑ 

 

ทุกรูปพร้อมเพรียงกัน ไม่มีใครขัดค้าน ก็ให้เลขานุการส านักเรียนด าเนินการตามขั้นตอน๑๖๔ 
๓. การพัฒนาบุคลากร เป็นภาระหน้าที่ของผู้บริหารหรือเจ้าส านักเรียนจะต้องการ

พิจารณาถึงกระบวนการพัฒนาบุคลากร เมื่อวิเคราะห์ถึงกระบวนการพัฒนาบุคลากร คือ ครู อาจารย์ 
ในแต่ละส านักเรียน ผู้บริหารต้องการให้ครู อาจารย์ ทราบกลยุทธ์การท างานที่มีความเหมาะสม และ
ผลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะพบว่ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑) การพัฒนาบุคลากร เป็นไปตามนโยบายของส านักเรียน เป็นภาระหน้าที่ของ
อาจารย์ใหญ่จะเป็นผู้น าเสนอการพัฒนาบุคลากรต่อเจ้าส านักเรียน โดยก าหนดให้มีการพัฒนาคณะ
ผู้บริหารเช่น อาจารย์ใหญ่ รองอาจารย์ใหญ่ เลขานุการ ครูสอนนักธรรม บาลี ตั้งแต่ประโยค ๑-๒ 
จนถึงประโยค ป.ธ.๙ ให้มีทักษะและประสบการณ์ท างานมากขึ้น ส่วนเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลอาคาร
เรียน ห้องเรียน ห้องสมุด วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ก็เช่นเดียวกัน๑๖๕ 

๒) การพัฒนาบุคลากร เจ้าส านักเรียนมีหน้าที่ก ากับดูแลกฎระเบียบและการพัฒนา
บุคลากรภายในส านักเรียน เช่น ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่  และนักเรียนเป็นต้น โดยมีเลขานุการมีหน้าที่
ประสานงานกับทุกฝ่าย๑๖๖ 

๓) การพัฒนาบุคลากร คือ เจ้าส านักเรียนและอาจารย์ใหญ่จะเป็นผู้พัฒนาบุคลากร 
การเรียนการสอนภายในส านักเรียน๑๖๗ 

๔) การพัฒนาบุคลากร อยู่ที่อาจารย์ใหญ่และครูอาจารย์ จะได้พิจารณาจัดท า
ภายในส านักเรียน๑๖๘ 

 ๕) การพัฒนาบุคลากร เจ้าส านักเรียนจะเป็นผู้พิจารณาให้เลขานุการจัดท า โดยมี
การประชุมปรึกษากับคณะครูอาจารย์ก่อนแล้ว จึงสอบถามความเหมาะสมกับคณะครูอาจารย์ เมื่อ
ทุกรูปพร้อมเพรียงกัน ไม่มีใครคัดค้าน ก็ให้เลขานุการส านักเรียนด าเนินการตามขั้นตอน๑๖๙ 

๔. วัตถุประสงค์การศึกษา เป็นภาระหน้าที่ของผู้บริหารหรือเจ้าส านักเรียนจะต้องการ
พิจารณาถึงวัตถุประสงค์การศึกษา เมื่อวิเคราะห์ถึงวัตถุประสงค์การศึกษา ผู้บริหารต้องการพัฒนา
บุคลากร คือ ครู อาจารย์ในแต่ละส านักเรียนให้มีศีลธรรม คุณธรรม เข้าใจสภาพสังคมปัจจุบัน 
ประกอบสัมมาอาชีพสุจริต ตรงตามวัตถุประสงค์ของการบังคับบัญชา และผลจากการสนทนากลุ่ม
เฉพาะพบว่ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
                                                           

๑๖๔สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.อนุวัต กระสังข์, อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 

๑๖๕สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาบรรจง  คุณส วโร (ป.ธ.๔), เจ้าอาวาสวัดบ้านวังรี, ๑๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙. 

๑๖๖สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาบรรจง  คุณส วโร (ป.ธ.๔), เจ้าอาวาสวัดบ้านวังรี, ๑๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙. 

๑๖๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูปลัดโชคชัย  กิตฺติคุโณ, เจ้าอาวาสวัดโพธินายก, ๑๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙. 

๑๖๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูปลัดธวัชชัย  ตมานโส, เจ้าอาวาสวัดหุบเมย, ๑๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙. 

๑๖๙สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสุตเมธากร (ป.ธ.๓), เจ้าอาวาสวัดเกาะกระชาย, ๑๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙. 



๑๓๒ 

 

๑) วัตถุประสงค์การศึกษา เป็นไปตามนโยบายของส านักเรียน เป็นภาระหน้าที่ของ
อาจารย์ใหญ่จะเป็นผู้น าเสนอวัตถุประสงค์การศึกษาต่อเจ้าส านักเรียน โดยก าหนดวัตถุประสงค์
การศึกษาให้มีคณะผู้บริหารเช่น อาจารย์ใหญ่ รองอาจารย์ใหญ่ เลขานุการ ครูสอนนักธรรม บาลี 
ตั้งแต่ประโยค ๑-๒ จนถึงประโยค ป.ธ.๙ ให้มีกระบวนการเรียนการสอนถูกตามกฎระเบียบของแม่
กองบาลีสนามหลวง๑๗๐ 

๒) วัตถุประสงค์การศึกษา เจ้าส านักเรียนมีหน้าที่ก ากับดูแลกฎระเบียบและ
วัตถุประสงค์การศึกษาภายในส านักเรียน เช่น ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนเป็นต้น โดยมี
เลขานุการมีหน้าที่ประสานงานกับทุกฝ่าย๑๗๑ 

๓) วัตถุประสงค์การศึกษา คือ เจ้าส านักเรียนและอาจารย์ใหญ่จะเป็นผู้ก าหนด
วัตถุประสงค์การศึกษา การเรียนการสอนภายในส านักเรียน๑๗๒ 

๔) วัตถุประสงค์การศึกษา อยู่ที่อาจารย์ใหญ่และครูอาจารย์ จะได้พิจารณาจัดท า
ภายในส านักเรียน๑๗๓ 

๕) วัตถุประสงค์การศึกษา เจ้าส านักเรียนจะเป็นผู้พิจารณาให้เลขานุการจัดท า โดย
มีการประชุมปรึกษากับคณะครูอาจารย์ก่อนแล้ว จึงสอบถามความเหมาะสมกับคณะครูอาจารย์ เมื่อ
ทุกรูปพร้อมเพรียงกัน ไม่มีใครคัดค้าน ก็ให้เลขานุการส านักเรียนด าเนินการตามข้ันตอน๑๗๔ 

๕. การฝึกอบรม เป็นภาระหน้าที่ของผู้บริหารหรือเจ้าส านักเรียนจะต้องการพิจารณาถึง
กระบวนการฝึกอบรมบุคลากร เมื่อวิเคราะห์ถึงการฝึกอบรมบุคลากร ผู้บริหารทุกคนต้องการพัฒนา
ความรู้ความสามารถแก่ครู อาจารย์ในแต่ละส านักเรียนให้มีทักษะและประสบการณ์ มีความช านาญ 
และผลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะพบว่ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑) การฝึกอบรม เป็นไปตามนโยบายของส านักเรียน เป็นภาระหน้าที่ของอาจารย์
ใหญ่จะเป็นผู้น าเสนอการฝึกอบรมต่อเจ้าส านักเรียน โดยก าหนดการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้แก่คณะ
ผู้บริหารเช่น อาจารย์ใหญ่ รองอาจารย์ใหญ่ เลขานุการ ครูสอนนักธรรม บาลี  ตั้งแต่ประโยค ๑-๒ 
จนถึงประโยค ป.ธ.๙ ให้มีกระบวนการเรียนการสอนถูกตามกฎระเบียบของแม่กองบาลี
สนามหลวง๑๗๕ 

๒) การฝึกอบรม เจ้าส านักเรียนมีหน้าที่ก ากับดูแลกฎระเบียบและการฝึกอบรม
ภายในส านักเรียน เช่น ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนเป็นต้น โดยมีเลขานุการมีหน้าที่

                                                           
๑๗๐สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูอรรถวาที (ป.ธ ๓), เจ้าอาวาสวัดวังตูม, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๑๗๑สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูอุดมกิจจานุกูล, เจ้าคณะต าบลสาลิกา เขต.๑  เจ้าอาวาสวัดคีรีวัน, 

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๑๗๒สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูอรรถวาที (ป.ธ ๓), เจ้าอาวาสวัดวังตูม, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๑๗๓สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสุตเมธากร (ป.ธ.๓), เจ้าอาวาสวัดเกาะกระชาย, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 
๑๗๔สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูปลัดธวัชชัย  ตมานโส, เจ้าอาวาสวัดหุบเมย, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 
๑๗๕สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาบรรจง  คุณส วโร (ป.ธ.๔), เจ้าอาวาสวัดบ้านวังรี, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 



๑๓๓ 

 

ประสานงานกับทุกฝ่าย๑๗๖ 
๓) การฝึกอบรม คือ เจ้าส านักเรียนและอาจารย์ใหญ่จะเป็นผู้วางแผนการฝึกอบรม 

การเรียนการสอนภายในส านักเรียน๑๗๗ 
๔) การฝึกอบรม อยู่ที่อาจารย์ใหญ่จะได้พิจารณาจัดท าภายในส านักเรียน๑๗๘ 
๕) การฝึกอบรม เจ้าส านักเรียนจะเป็นผู้พิจารณาให้เลขานุการจัดท า โดยมีการ

ประชุมปรึกษากับคณะครูอาจารย์ก่อนแล้ว จึงสอบถามความเหมาะสมกับคณะครูอาจารย์ เมื่อทุกรูป
พร้อมเพรียงกัน ไม่มีใครคัดค้าน ก็ให้เลขานุการส านักเรียนด าเนินการตามขั้นตอน๑๗๙ 

สรุปได้ว่า การพัฒนารูปแบบด้านการบังคับบัญชา เจ้าส านักเรียน ควรต้องพิจารณาถึง
กระบวนการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการท างาน ประสบการณ์
การจัดการเรียนการสอน และคัดเลือกบุคลากรอย่างมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ตอบวัตถุประสงค์ของการ
จัดการเรียนการสอนของส านักศาสนศึกษาได้อย่างถูกต้อง เพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ มีใจรักในงานที่ท า มีความเสียสละ ทุ่มเท อย่างแท้จริง และที่ส าคัญคือการให้การ
สนับสนุนและเพ่ิมพูนทักษะความรู้ความช านาญของบุคลากร อย่างหยุดนิ่ง เพ่ือน าไปสู่ความก้าวหน้า
ของส านักเรียนที่มีคุณภาพต่อไป  

 
๔. ด้านการประสานงาน (Coordinating) 
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก 

เป็นภาระหน้าที่ของเจ้าส านักเรียน มีการสนับสนุนการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนการสอน 
การประสานงาน การสนับสนุนทุนทรัพย์ และการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
เรียนการสอน เพ่ือประโยชน์แก่การศึกษาวิจัย ผู้วิจัยจักได้น าเสนอแนวทางด้านการประสานงาน มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. การสนับสนุนการเรียนการสอน เป็นภาระหน้าที่ของเจ้าส านักเรียนสนับสนุนการ
เรียนการสอน เมื่อวิเคราะห์ถึงการสนับสนุนการเรียนการสอน ผู้บริหารต้องการให้ อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ในแต่ละส านักเรียนได้ด าเนินการเรียนการสอนตามกฎระเบียบ ให้เป็นตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ มีหน้าที่อ านวยการที่เป็นประโยชน์แก่อาจารย์และนักเรียน และผลจากการ
สนทนากลุ่มเฉพาะพบว่ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑) การสนับสนุนการเรียนการสอน เป็นไปตามนโยบายของส านักเรียน เป็น
ภาระหน้าที่ของอาจารย์ใหญ่จะเป็นผู้น าเสนอการสนับสนุนการเรียนการสอนต่อเจ้าส านักเรียน โดย

                                                           
๑๗๖สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูปลัดโชคชัย  กิตฺติคุโณ, เจ้าอาวาสวัดโพธินายก, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 
๑๗๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสมุห์บุญยัง ตวฑฺฒโน, เจ้าอาวาสวัดกุตตะเคียน, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 
๑๗๘สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.ปวีนา ศุขวัฒน์, ผู้อ านวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการ, 

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๑๗๙สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.อนุวัต กระสังข์, อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 



๑๓๔ 

 

ก าหนดการสนับสนุนการเรียนการสอนแก่คณะผู้บริหารเช่น อาจารย์ใหญ่ รองอาจารย์ใหญ่ 
เลขานุการ ครูสอนนักธรรม บาลี ตั้งแต่ประโยค ๑-๒ จนถึงประโยค ป.ธ.๙ ให้มีกระบวนการเรียนการ
สอนถูกตามกฎระเบียบของแม่กองบาลีสนามหลวง๑๘๐ 

๒) การสนับสนุนการเรียนการสอน เจ้าส านักเรียนมีหน้าที่ก ากับดูแลกฎระเบียบและ
การสนับสนุนการเรียนการสอนภายในส านักเรียน เช่น ครู อาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักเรียนเป็นต้น 
โดยมีเลขานุการมีหน้าที่ประสานงานกับทุกฝ่าย๑๘๑ 

๓) การสนับสนุนการเรียนการสอน คือ เจ้าส านักเรียนและอาจารย์ใหญ่จะเป็นผู้การ
สนับสนุนการเรียนการสอนแก่คณะครู อาจารย์ และนักเรียน ให้มีการเรียนการสอนภายในส านัก
เรียน๑๘๒ 

๔) การสนับสนุนการเรียนการสอน อยู่ท่ีอาจารย์ใหญ่และครูอาจารย์ จะได้พิจารณา
จัดท าภายในส านักเรียน๑๘๓ 

๕) การสนับสนุนการเรียนการสอน เจ้าส านักเรียนจะเป็นผู้พิจารณาให้เลขานุการ
จัดท า โดยมีการประชุมปรึกษากับคณะครูอาจารย์ก่อนแล้ว จึงสอบถามความเหมาะสมกับคณะครู
อาจารย์ เมื่อทุกรูปพร้อมเพรียงกัน ไม่มีใครคัดค้าน ก็ให้เลขานุการส านักเรียนด าเนินการตาม
ขั้นตอน๑๘๔ 

๒. การส่งเสริมการเรียนการสอน เป็นภาระหน้าที่ของเจ้าส านักเรียนส่งเสริมการเรียน
การสอน เมื่อวิเคราะห์ถึงการส่งเสริมการเรียนการสอน ผู้บริหารทุกคนต้องการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ในแต่ละส านักเรียน มีการพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม ที่มี
ประโยชน์แก่ อาจารย์และนักเรียน และผลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะพบว่ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑) การส่งเสริมการเรียนการสอน เป็นไปตามนโยบายของส านักเรียน เป็น
ภาระหน้าที่ของอาจารย์ใหญ่จะเป็นผู้น าเสนอการส่งเสริมการเรียนการสอนต่อเจ้าส านักเรียน โดย
ก าหนดการส่งเสริมการเรียนการสอนแก่คณะผู้บริหารเช่น อาจารย์ใหญ่ รองอาจารย์ใหญ่ เลขานุการ 
ครูสอนนักธรรม บาลี ตั้งแต่ประโยค ๑-๒ จนถึงประโยค ป.ธ.๙ ให้มีกระบวนการเรียนการสอนถูก
ตามกฎระเบียบของแม่กองบาลีสนามหลวง๑๘๕ 

๒) การส่งเสริมการเรียนการสอน เจ้าส านักเรียนมีหน้าที่ก ากับดูแลกฎระเบียบและ
การส่งเสริมการเรียนการสอนภายในส านักเรียน เช่น ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนเป็นต้น โดย
                                                           

๑๘๐สนทนากลุ่มเฉพาะ นางฐิติรัตน์ ล าดวน, นักวิชาการศาสนา ช านาญการพิเศษ รก. ผู้อ านวยการ 
ส านักงานพระพุทธศาสนา, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 

๑๘๑สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูอุดมกิจจานุกูล, เจ้าคณะต าบลสาลิกา เขต.๑  เจ้าอาวาสวัดคีรีวัน, 
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 

๑๘๒สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูอรรถวาที (ป.ธ ๓), เจ้าอาวาสวัดวังตูม, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๑๘๓สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสุตเมธากร (ป.ธ.๓), เจ้าอาวาสวัดเกาะกระชาย, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 
๑๘๔สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูปลัดธวัชชัย  ตมานโส, เจ้าอาวาสวัดหุบเมย, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 
๑๘๕สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาบรรจง  คุณส วโร (ป.ธ.๔), เจ้าอาวาสวัดบ้านวังรี, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 



๑๓๕ 

 

มีเลขานุการมีหน้าที่ประสานงานกับทุกฝ่าย๑๘๖ 
๓) การส่งเสริมการเรียนการสอน คือ เจ้าส านักเรียนและอาจารย์ใหญ่จะเป็นผู้

ส่งเสริมการเรียนการสอนแก่คณะครู อาจารย์ และนักเรียน ให้มีการเรียนการสอนภายในส านัก
เรียน๑๘๗ 

๔) การส่งเสริมการเรียนการสอน อยู่ที่อาจารย์ใหญ่และครูอาจารย์ จะได้พิจารณา
จัดท าภายในส านักเรียน๑๘๘ 

๕) การส่งเสริมการเรียนการสอน เจ้าส านักเรียนจะเป็นผู้พิจารณาให้เลขานุการ
จัดท า โดยมีการประชุมปรึกษากับคณะครูอาจารย์ก่อนแล้ว จึงสอบถามความเหมาะสมกับคณะครู
อาจารย์ เมื่อทุกรูปพร้อมเพรียงกัน ไม่มีใครคัดค้าน ก็ให้เลขานุการส านักเรียนด าเนินการตามขั้นตอน   

๓. การประสานงาน เป็นภาระหน้าที่ของเจ้าส านักเรียนประสานงานทุกฝ่าย เมื่อ
วิเคราะห์ถึงการประสานงาน ผู้บริหารมีหน้าที่ติดต่อสื่อสารกันภายในส านักเรียนเป็นการรักษาดูแล
บุคลากร คือ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ในแต่ละส านักเรียนให้มีแนวทางพัฒนาความรู้ ความสามารถ มี
ความช านาญ เข้าใจงาน ท างานตามแผนงานให้เกิดประโยชน์แก่อาจารย์ และนักเรียน และผลจาก
การสนทนากลุ่มเฉพาะพบว่ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑) การประสานงาน เป็นไปตามนโยบายของส านักเรียน เป็นภาระหน้าที่ของ
อาจารย์ใหญ่จะเป็นผู้น าเสนอการประสานงานต่อเจ้าส านักเรียน โดยก าหนดการประสานงานแก่คณะ
ผู้บริหารเช่น อาจารย์ใหญ่ รองอาจารย์ใหญ่ เลขานุการ ครูสอนนักธรรม บาลี  ตั้งแต่ประโยค ๑-๒ 
จนถึงประโยค ป.ธ.๙ ให้มีกระบวนการเรียนการสอนถูกตามกฎระเบียบของส านักเรียน และการ
ประสานงานจากแม่กองบาลีสนามหลวง๑๘๙ 

๒) การประสานงาน เจ้าส านักเรียนมีหน้าที่ก ากับดูแลกฎระเบียบและการ
ประสานงานภายในส านักเรียน เช่น ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนเป็นต้น โดยมีเลขานุการมี
หน้าที่ประสานงานกับทุกฝ่าย๑๙๐ 

๓) การประสานงาน คือ เจ้าส านักเรียนและอาจารย์ใหญ่จะเป็นผู้ประสานงานกับ
คณะครู อาจารย์ และนักเรียน ให้มีการเรียนการสอนภายในส านักเรียน๑๙๑ 

๔) การประสานงาน อยู่ที่อาจารย์ใหญ่และครูอาจารย์ จะได้พิจารณาจัดท าภายใน

                                                           
๑๘๖สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูปลัดโชคชัย  กิตฺติคุโณ, เจ้าอาวาสวัดโพธินายก, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 
๑๘๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูอุดมกิจจานุกูล, เจ้าคณะต าบลสาลิกา เขต.๑  เจ้าอาวาสวัดคีรีวัน, 

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๑๘๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสุตเมธากร (ป.ธ.๓), เจ้าอาวาสวัดเกาะกระชาย, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 
๑๘๙สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูอุดมกิจจานุกูล, เจ้าคณะต าบลสาลิกา เขต.๑  เจ้าอาวาสวัดคีรีวัน, 

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๑๙๐สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูอรรถวาที (ป.ธ ๓), เจ้าอาวาสวัดวังตูม, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๑๙๑สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสุตเมธากร (ป.ธ.๓), เจ้าอาวาสวัดเกาะกระชาย, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 



๑๓๖ 

 

ส านักเรียน๑๙๒ 
๕) การประสานงาน เจ้าส านักเรียนจะเป็นผู้พิจารณาให้เลขานุการจัดท า โดยมีการ

ประชุมปรึกษากับคณะครูอาจารย์ก่อนแล้ว จึงสอบถามความเหมาะสมกับคณะครูอาจารย์ เมื่อทุกรูป
พร้อมเพรียงกัน ไม่มีใครขัดค้าน ก็ให้เลขานุการส านักเรียนด าเนินการตามขั้นตอน๑๙๓ 

๔. การสนับสนุนทุนทรัพย์ เป็นภาระหน้าที่ของเจ้าส านักเรียนสนับสนุนทุนทรัพย์ เมื่อ
วิเคราะห์ถึงการสนับสนุนทุนทรัพย์ ผู้บริหารจะติดตามผล การประเมินผลการศึกษาอย่างต่อเนื่องที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในแต่ละส านักเรียน เพ่ือจะได้ทราบระดับ
การปฏิบัติงาน เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ และผลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะพบว่ามี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑) การสนับสนุนทุนทรัพย์ เป็นไปตามนโยบายของส านักเรียน เป็นภาระหน้าที่ของ
อาจารย์ใหญ่จะเป็นผู้น าเสนอการสนับสนุนทุนทรัพย์ต่อเจ้าส านักเรียน โดยก าหนดการสนับสนุนทุน
ทรัพย์แก่คณะผู้บริหารเช่น อาจารย์ใหญ่ รองอาจารย์ใหญ่ เลขานุการ ครูสอนนักธรรม บาลี ตั้งแต่
ประโยค ๑-๒ จนถึงประโยค ป.ธ.๙ ให้มีการสนับสนุนทุนทรัพย์เพ่ือการเรียนการสอนถูกตาม
กฎระเบียบของส านักเรียน๑๙๔ 

๒) การสนับสนุนทุนทรัพย์ เจ้าส านักเรียนมีหน้าที่ก ากับดูแลกฎระเบียบและการ
สนับสนุนทุนทรัพย์ภายในส านักเรียน เช่น ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนเป็นต้น โดยมี
เลขานุการมีหน้าที่ประสานงานกับทุกฝ่าย๑๙๕ 

๓) การสนับสนุนทุนทรัพย์ คือ เจ้าส านักเรียนและอาจารย์ใหญ่จะเป็นผู้สนับสนุนทุน
ทรัพย์ให้แก่คณะครู อาจารย์ และนักเรียน ให้มีการเรียนการสอนภายในส านักเรียน๑๙๖ 

๔) การสนับสนุนทุนทรัพย์ อยู่ที่อาจารย์ใหญ่และครูอาจารย์ จะได้พิจารณาจัดท า
ภายในส านักเรียน๑๙๗ 

๕) การสนับสนุนทุนทรัพย์ เจ้าส านักเรียนจะเป็นผู้พิจารณาให้เลขานุการจัดท า โดย
มีการประชุมปรึกษากับคณะครูอาจารย์ก่อนแล้ว จึงสอบถามความเหมาะสมกับคณะครูอาจารย์ เมื่อ

                                                           
๑๙๒สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูปลัดธวัชชัย  ตมานโส, เจ้าอาวาสวัดหุบเมย, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 
๑๙๓สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาบรรจง  คุณส วโร (ป.ธ.๔), เจ้าอาวาสวัดบ้านวังรี, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 
๑๙๔สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูปลัดโชคชัย  กิตฺติคุโณ, เจ้าอาวาสวัดโพธินายก, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 
๑๙๕สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสมุห์บุญยัง ตวฑฺฒโน, เจ้าอาวาสวัดกุตตะเคียน, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 
๑๙๖สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.ปวีนา ศุขวัฒน์, ผู้อ านวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการ, 

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๑๙๗สนทนากลุ่มเฉพาะ นางฐิติรัตน์ ล าดวน, นักวิชาการศาสนา ช านาญการพิเศษ รก. ผู้อ านวยการ 

ส านักงานพระพุทธศาสนา, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 



๑๓๗ 

 

ทุกรูปพร้อมเพรียงกัน ไม่มีใครคัดค้าน ก็ให้เลขานุการส านักเรียนด าเนินการตามขั้นตอน๑๙๘ 
๕. การปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืน เป็นภาระหน้าที่ของเจ้าส านักเรียนปฏิบัติงานกับ

หน่วยงานอ่ืนๆ เมื่อวิเคราะห์ถึงการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนให้มี
การพัฒนารูปแบบที่เหมาะสม ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในแต่ละส านักเรียน และผลจากการ
สนทนากลุ่มเฉพาะพบว่ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑) การปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืน เป็นไปตามนโยบายของส านักเรียน เป็น
ภาระหน้าที่ของอาจารย์ใหญ่จะเป็นผู้น าเสนอการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืนต่อเจ้าส านักเรียน โดย
ก าหนดการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืนแก่คณะผู้บริหารเช่น อาจารย์ใหญ่ รองอาจารย์ใหญ่ 
เลขานุการ ครูสอนนักธรรม บาลี ตั้งแต่ประโยค ๑-๒ จนถึงประโยค ป.ธ.๙ ให้มีการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นให้ถูกตามกฎระเบียบของส านักเรียน๑๙๙ 

๒) การปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่น เจ้าส านักเรียนมีหน้าที่ก ากับดูแลกฎระเบียบและ
ส่งเสริมการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืน เช่น ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนเป็นต้น โดยมี
เลขานุการมีหน้าที่ประสานงานกับทุกฝ่าย๒๐๐ 

๓) การปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืน คือ เจ้าส านักเรียนและอาจารย์ใหญ่จะเป็น
ผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืน คือการส่งครู อาจารย์ และนักเรียน ที่มีความรู้ ความ
ช านาญไปช่วยเหลือสังคมจากภายในส านักเรียน๒๐๑ 

๔) การสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืน อยู่ที่อาจารย์ใหญ่และครูอาจารย์ 
จะได้พิจารณาจัดท าภายในส านักเรียน๒๐๒ 

๕) การสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืน เจ้าส านักเรียนจะเป็นผู้พิจารณาให้
เลขานุการจัดท า โดยมีการประชุมปรึกษากับคณะครูอาจารย์ก่อนแล้ว จึงสอบถามความเหมาะสมกับ
คณะครูอาจารย์ เมื่อทุกรูปพร้อมเพรียงกัน ไม่มีใครคัดค้าน ก็ให้เลขานุการส านักเรียนด าเนินการตาม
ขั้นตอน๒๐๓ 

สรุปได้ว่า การพัฒนารูปแบบด้านการประสานงาน เจ้าส านักเรียนจะเป็นผู้มีบทบาท
ส าคัญในการบริหารงานอ านวยการให้มีประสิทธิภาพ เป็นหน้าที่ในภาพรวมที่เจ้าส านักเรียนจะต้อง
เป็นผู้ให้การสนับสนุน และประสานงานร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น เพ่ือให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ในส่วนของการพัฒนานั้น ต้องรวบรวม
                                                           

๑๙๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูอุดมกิจจานุกูล, เจ้าคณะต าบลสาลิกา เขต.๑  เจ้าอาวาสวัดคีรีวัน, 
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 

๑๙๙สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูอรรถวาที (ป.ธ ๓), เจ้าอาวาสวัดวังตูม, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๒๐๐สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสุตเมธากร (ป.ธ.๓), เจ้าอาวาสวัดเกาะกระชาย, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 
๒๐๑สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูปลัดธวัชชัย  ตมานโส, เจ้าอาวาสวัดหุบเมย, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 
๒๐๒สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาบรรจง  คุณส วโร (ป.ธ.๔), เจ้าอาวาสวัดบ้านวังรี, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 
๒๐๓สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูปลัดโชคชัย  กิตฺติคุโณ, เจ้าอาวาสวัดโพธินายก, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 



๑๓๘ 

 

ประสบการณ์การท างานและบริหารงานในด้านต่างๆ และปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นหลักในการก าหนด
แนวทางด าเนินงานอ านวยการ และบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนไปพร้อมกัน 

 
๕. ด้านการควบคุม(Controlling)  
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก 

เป็นภาระหน้าที่ของส านักเรียนจะต้องมีการพิจารณาถึงการก าหนดวันเวลา การส่งรายชื่อนักเรียน 
การก าหนดกรรมการ และการประกาศผลผู้สอบได้ เป็นต้น เพ่ือประโยชน์แก่การศึกษาวิจัย ผู้วิจัยจัก
ได้น าเสนอแนวทางด้านการควบคุม และผลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ พบว่ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. การก าหนดการ เป็นภาระหน้าที่ของส านักเรียนจะต้องมีการก าหนดการ วันเปิด
เรียน วันอบรมบาลีก่อนสอบ และวันปิดเรียน เป็นหลักเกณฑ์โดยตรงของการศึกษาพระปริยัติธรรม 
จากการสัมภาษณ์บุคคลผู้สันทัดกรณีได้ให้แนวทางการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตาม
กฎระเบียบ และผลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะพบว่ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้พบว่ามีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

๑) การเปิดเรียนเน้นความพร้อมเพรียงของครู อาจารย์ และนักเรียนเป็นส าคัญ 
ส าหรับวันอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง ก็แล้วแต่เจ้าส าเรียนจะด าเนินการจัดให้มีการอบรมทดสอบ
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ส่วนวันปิดการเรียนการสอน ก็แล้วแต่เจ้าส านักเรียนจะเห็นชอบ แต่โดย
ธรรมเนียมปฏิบัติแล้วก็จะมีการปิดการเรียนการสอนหลังจากการสอบบาลีสนามหลวงเสร็จสิ้นทุก
ประโยคแล้ว๒๐๔ 

๒) ส านักเรียนมีหน้าที่ก ากับดูแลกฎระเบียบ ก าหนดวันเปิดเรียน วันอบรมบาลีก่อน
สอบ และวันปิดเรียนแก่คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนเป็นต้น โดยมีเลขานุการมีหน้าที่
ประสานงานกับทุกฝ่าย๒๐๕ 

๓) เจ้าส านักเรียน และอาจารย์ใหญ่จะเป็นผู้ก าหนดให้ครู อาจารย์ และนักเรียน
ภายในส านักเรียน๒๐๖ 

๔) วันเปิดเรียนอาจารย์ใหญ่และครูอาจารย์ จะได้พิจารณาจัดท าภายในส านัก
เรียน๒๐๗ 

๕) เจ้าส านักเรียนจะเป็นผู้พิจารณาให้เลขานุการจัดท า โดยมีการประชุมปรึกษากับ
คณะครูอาจารย์ก่อนแล้ว จึงสอบถามความเหมาะสมกับคณะครูอาจารย์ เมื่อทุกรูปพร้อมเพรียงกัน 

                                                           
๒๐๔สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูอุดมกิจจานุกูล, เจ้าคณะต าบลสาลิกา เขต ๑  เจ้าอาวาสวัดคีรีวัน, 

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๒๐๕สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูอรรถวาที (ป.ธ ๓), เจ้าอาวาสวัดวังตูม, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๒๐๖สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสุตเมธากร (ป.ธ.๓), เจ้าอาวาสวัดเกาะกระชาย, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 
๒๐๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูปลัดธวัชชัย  ตมานโส, เจ้าอาวาสวัดหุบเมย, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 



๑๓๙ 

 

ไม่มีใครคัดค้าน ก็ให้เลขานุการส านักเรียนด าเนินการตามขั้นตอน๒๐๘ 
๒. การส่งรายชื่อนักเรียน เป็นภาระหน้าที่ของส านักเรียนจะต้องมีการส่งรายชื่อนักเรียน 

เมื่อวิเคราะห์ถึงการส่งรายชื่อนักเรียนและการก าหนดสนามสอบ เป็นภาระหน้าที่ของส านักเรียนใน
แต่ละส านักเรียน เป็นผู้ประสานงานด าเนินการจัดส่งรายชื่อนักเรียนส่งมาให้แม่กองบาลีสนามหลวง
ด าเนินการต่อตามขั้นตอนกฎระเบียบของแม่กองบาลีสนามหลวง และผลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ
พบว่ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑) การจัดส่งรายชื่อนักเรียนตั้งแต่ชั้นประโยค ๑-๒ จนถึงชั้นประโยค ป.ธ.๙ ไป
ให้แก่แม่กองบาลีสนามหลวง เป็นหลักการข้ันพื้นฐานที่เจ้าส านักเรียนจะต้องด าเนินการให้ถูกต้องตาม
ก าหนดการของแม่กองบาลีสนามหลวง โดยหลักการก็คือว่า เจ้าส านักเรียนจะต้องด าเนินการจัดส่ง
รายชื่อนักเรียนไปให้แม่กองบาลีสนามหลวงก่อนสิ้นเดือนอ้ายทุกปีการศึกษา ทุกชั้นประโยค แต่มีบาง
ส านักเรียนส่งรายชื่อนักเรียนมาล่าช้า เมื่อมีการส่งรายชื่อนักเรียนมาล่าช้า ทางแม่กองบาลี
สนามหลวงจะพิจารณาเหตุผลตามกฎระเบียบ ว่าจะสมควรให้สิทธิ์สอบหรือไม่สมควรเป็นต้นเป็น
กรณีพิเศษ ก็แล้วแต่ความเมตตาอนุเคราะห์ของแม่กองบาลีสนามหลวงจะพิจารณาต่อไป๒๐๙ 

๒) การส่งรายชื่อนักเรียน เจ้าส านักเรียนมีหน้าที่ก ากับดูแลกฎระเบียบและ
ก าหนดการส่งรายชื่อนักเรียน โดยมีเลขานุการมีหน้าที่ประสานงานกับทุกฝ่าย๒๑๐ 

๓) การส่งรายชื่อนักเรียน เจ้าส านักเรียนและอาจารย์ใหญ่จะเป็นผู้ก าหนดให้ครู 
อาจารย์ และนักเรียนภายในส านักเรียน๒๑๑ 

๔) การส่งรายชื่อนักเรียน อยู่ที่อาจารย์ใหญ่และครูอาจารย์ จะได้พิจารณาจัดท า
ภายในส านักเรียน๒๑๒ 

๕) การส่งรายชื่อนักเรียน เจ้าส านักเรียนจะเป็นผู้พิจารณาให้เลขานุการจัดท า โดยมี
การประชุมปรึกษากับคณะครูอาจารย์ก่อนแล้ว จึงสอบถามความเหมาะสมกับคณะครูอาจารย์ เมื่อ
ทุกรูปพร้อมเพรียงกัน ไม่มีใครคัดค้าน ก็ให้เลขานุการส านักเรียนด าเนินการตามขั้นตอน๒๑๓ 

๓. การก าหนดกรรมการ เป็นภาระหน้าที่ของส านักเรียนจะต้องมีการก าหนดกรรมการ 
เมื่อวิเคราะห์ถึงกรรมการควบคุมการสอบบาลี และการตรวจข้อสอบ เป็นภาระหน้าที่ของแม่กองบาลี
สนามหลวง เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ควบคุมการสอบบาลี และการตรวจข้อสอบ ส่วนวิธีการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนกฎระเบียบของแม่กองบาลีสนามหลวง และผลจากการสนทนากลุ่ม
                                                           

๒๐๘สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาบรรจง  คุณส วโร (ป.ธ.๔), เจ้าอาวาสวัดบ้านวังรี, ๑๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙. 

๒๐๙สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูอุดมกิจจานุกูล, เจ้าคณะต าบลสาลิกา เขต.๑  เจ้าอาวาสวัดคีรีวัน, 
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 

๒๑๐สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูอรรถวาที (ป.ธ ๓), เจ้าอาวาสวัดวังตูม, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๒๑๑สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสุตเมธากร (ป.ธ.๓), เจ้าอาวาสวัดเกาะกระชาย, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 
๒๑๒สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูปลัดธวัชชัย  ตมานโส, เจ้าอาวาสวัดหุบเมย, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 
๒๑๓สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาบรรจง  คุณส วโร (ป.ธ.๔), เจ้าอาวาสวัดบ้านวังรี, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 



๑๔๐ 

 

เฉพาะพบว่ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
๑) กรรมการควบคุมการสอบบาลี ทางแม่กองบาลีสนามหลวง จะพิจารณาคัดเลือก

คณะกรรมการควบคุมการสอบบาลีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ก าหนดวันเวลา/เดือน/ปี สถานที่
สอบให้เป็นไปตามกฎระเบียบ๒๑๔ 

๒) การก าหนดกรรมการ เจ้าส านักเรียนมีหน้าที่ก ากับดูแลกฎระเบียบและ
ก าหนดการตามนโยบายของแม่กองบาลีสนามหลวง โดยมีเลขานุการมีหน้าที่ประสานงานกับทุก
ฝ่าย๒๑๕ 

๓) การก าหนดกรรมการ เจ้าส านักเรียนและอาจารย์ใหญ่จะเป็นผู้ก าหนดตาม
นโยบายของแม่กองบาลีสนามหลวง๒๑๖ 

๔) การก าหนดกรรมการ อยู่ที่อาจารย์ใหญ่และครูอาจารย์ จะได้พิจารณาจัดท า
ภายในส านักเรียน๒๑๗ 

๕) การก าหนดกรรมการ เจ้าส านักเรียนจะเป็นผู้พิจารณาให้เลขานุการจัดท า โดยมี
การประชุมปรึกษากับคณะครูอาจารย์ก่อนแล้ว จึงสอบถามความเหมาะสมกับคณะครูอาจารย์ เมื่อ
ทุกรูปพร้อมเพรียงกัน ไม่มีใครคัดค้าน ก็ให้เลขานุการส านักเรียนด าเนินการตามขั้นตอน๒๑๘ 

๔. การประกาศผลผู้สอบได้ เป็นภาระหน้าที่ของส านักเรียนจะต้องมีการประกาศผล
ผู้สอบได้ เมื่อวิเคราะห์ถึงการประกาศรายชื่อผู้สอบได้ เป็นภาระหน้าที่ของแม่กองบาลีสนามหลวง
เป็นผู้ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบได้ตั้งแต่ชั้นประโยค ๑-๒ จนถึงชั้นประโยค ป.ธ.๙ และผลจาก
การสนทนากลุ่มเฉพาะพบว่ามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑) การประกาศผลผู้สอบได้ ทางแม่กองบาลีสนามหลวง จะด าเนินการประกาศผล
สอบได้ที่เป็นทางการให้เจ้าส านักเรียน ครู อาจารย์ และนักเรียนทราบ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของ
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี และประกาศรายชื่อนักเรียนผู้รอสอบซ่อมตั้งแต่ประโยค ๑-๒ 
จนถึงประโยค ป.ธ.๓-๔-๕ สถานที่วันเวลา/เดือน/ปี สอบซ่อมแม่กองบาลีสนามหลวงจะเป็นผู้
ก าหนดให้ทราบ๒๑๙ 

๒) การประกาศผลผู้สอบได้ เจ้าส านักเรียนมีหน้าที่ก ากับดูแลกฎระเบียบและท า

                                                           
๒๑๔สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูปลัดโชคชัย  กิตฺติคุโณ, เจ้าอาวาสวัดโพธินายก, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 
๒๑๕สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสมุห์บุญยัง ตวฑฺฒโน, เจ้าอาวาสวัดกุตตะเคียน, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 
๒๑๖สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.ปวีนา ศุขวัฒน์, ผู้อ านวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการ, 

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๒๑๗สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.อนุวัต กระสังข์, อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๒๑๘สนทนากลุ่มเฉพาะ นางฐิติรัตน์ ล าดวน, นักวิชาการศาสนา ช านาญการพิเศษ รก. ผู้อ านวยการ 

ส านักงานพระพุทธศาสนา, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๒๑๙สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูอุดมกิจจานุกูล, เจ้าคณะต าบลสาลิกา เขต.๑  เจ้าอาวาสวัดคีรีวัน, 

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 



๑๔๑ 

 

ตามการประกาศของแม่กองบาลีสนามหลวง โดยมีเลขานุการมีหน้าที่ประสานงานกับทุกฝ่าย๒๒๐ 
๓) การประกาศผลผู้สอบได้ เป็นไปตามประกาศของแม่กองบาลีสนามหลวง๒๒๑ 
๔) การประกาศผลผู้สอบได้ อยู่ที่อาจารย์ใหญ่และครูอาจารย์ จะได้พิจารณาจัดท า

ภายในส านักเรียน๒๒๒ 
๕) การประกาศผลผู้สอบได้ เจ้าส านักเรียนจะเป็นผู้พิจารณาให้เลขานุการจัดท า 

โดยมีการประชุมปรึกษากับคณะครูอาจารย์ก่อนแล้ว จึงสอบถามความเหมาะสมกับคณะครูอาจารย์ 
เมื่อทุกรูปพร้อมเพรียงกัน ไม่มีใครคัดค้าน ก็ให้เลขานุการส านักเรียนด าเนินการตามขั้นตอน๒๒๓ 

สรุปได้ว่า ด้านการควบคุม เป็นภาระหน้าที่ของส านักเรียนจะต้องมีการพิจารณาถึงการ
ก าหนดวันเวลาการจัดการเรียนการสอนของส านักศาสนศึกษา แผนกบาลี ให้มีความสอดคล้องกับ
ส านักงานแม่กองบาลีสนามหลวง เพ่ือไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ าหรือคลาดเคลื่อนกันมากนัก ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน และการสอบบาลีสนามหลวงด้วย โดยส านักศาสนศึกษาแต่ละ
ส านักจะเป็นผู้จัดท าและรวบรวมรายชื่อนักเรียนในส านักเรียนของตนเอง ส่งรายชื่อนักเรียนให้กับ
ส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เพ่ือประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบต่อไป และเมื่อถึงก าหนดการ วัน 
เวลาที่จัดสอบ ส านักศาสนศึกษา จะต้องติดตามและให้การสนับสนุนนักเรียนของตนเองในการเข้า
สอบให้ได้ตามก าหนดวันเวลาที่ก าหนด และให้การจัดสอบด าเนินไปได้ด้วยดี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

๒๒๐สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูอรรถวาที (ป.ธ ๓), เจ้าอาวาสวัดวังตูม, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๒๒๑สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสุตเมธากร (ป.ธ.๓), เจ้าอาวาสวัดเกาะกระชาย, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 
๒๒๒สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูปลัดธวัชชัย  ตมานโส, เจ้าอาวาสวัดหุบเมย, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 
๒๒๓สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาบรรจง  คุณส วโร (ป.ธ.๔), เจ้าอาวาสวัดบ้านวังรี, ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 



๑๔๒ 

 

๔.๔ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย (Body of Knowledge) 
จากผลการวิจัยเรื่อง “การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดนครนายก” สามารถสรุปองค์ความรู้จากการวิจัย ได้ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๑ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย (Body of Knowledge) 

 
จากแผนภาพที่ ๔.๑ แสดงถึงการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระ

สังฆาธิการในจังหวัดนครนายก สามารถน ามาอธิบายเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑) การวางแผน การก าหนดนโยบาย มาตรการอันเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือบรรลุ

เป้าหมาย ผู้บริหารปฏิบัติงานทุกระดับก็ปฏิบัติไปตามแผนที่ก าหนดไว้ มีการปรับปรุงแก้ไข และ

การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก 

การวางแผน การจัดองค์การ
  

การประสานงาน การบังคับบัญชา การควบคุม 

๑) การวางแผน
ห า เ งิ น ทุ น แ ล ะ
รางวัล เพื่อให้แก่
ครู อาจารย์ เจ้า
ห น้ า ที  แ ล ะ
นักเรียนบาลี  
๒) การวางแผน
การประสานงาน
โ ด ย มี ก า ร แ บ่ ง
ที ม ง า น ใ น ก า ร
เ รี ย น ก า ร ส อ น
แ ล ะ ก า ร ส อ บ
วั ดผลตามที่ แ ม่
ก อ ง บ า ลี
ส น า ม ห ล ว ง
ก าหนด 
๓) การวางแผน
การจัดการศึกษา
แ ผน ก บ า ลี  ทั้ ง
ร ะ ย ะ สั้ น แ ล ะ
ร ะ ย ะ ย า ว  ที่
เหมาะสมในยุค
โลกาภิวัตน์ 

 

๑) บริหารการเงิน 
และวัสดุอุปกรณ์
ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
๒) มีการประชุม
ว า ง แ ผ น ก า ร
ท า ง า น ใ ห้ เ ป็ น
ระบบเพื่อให้การ 
ท างานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
๓)  ให้ บุคลากร
ท างานให้เป็นไป
ตามกระบวนการ
ขั้นตอนการ 
ท างานและตาม
กฎระเบียบส านัก
เรียน 
๔ ) มี ก า ร
ควบ คุมดู แล ให้
การบริหารภายใน
ส านักปฏิบัติธรรม 
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยดีงาม 
 

 

๑) มีการบริหาร
วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่
สภ าพพร้ อม ใช้
ง า น แ ล ะ ต า ม
คว า มถ นั ด ขอ ง
ครูผู้สอน 
๒) เปิดโอกาสให้
ค รู ผู้ ส อน เ สน อ
แ น ว คิ ด ใ น ก า ร
จัดการเรียนการ
สอน 
๓) มีการยกย่อง
บุ ค ล า ก ร  ใ ห้
รางวัลตอบแทน 
มี ก า ร เ ลื่ อ น
ต าแหน่ งหน้ าที่
การงานที่สูงขึ้น 
๔) ควบคุมดูแล
ก า ร บ ริ ห า ร
กิจกรรมการเรียน
การสอนให้ได้ผล
ตามแผนงานที่
วางไว้ 
 

 

๑)  จั ด ให้ มี ก า ร
ฝึ ก อ บ ร ม ใ ห้
บุคลากรมีทักษะ
และเทคนิคการ
เรียนการสอนให้
ทันสมัย 
๒) มีการจัดอบรม
นักธรรมก่อนเข้า
สอบสนามหลวง 
๓ )  ส ร้ า ง ข วั ญ
ก า ลั ง ใ จ แ ก่
บุ ค ล า ก ร  จั ด
กิจกรรมเพื่อการ
เ รี ย น รู้ ใ น ยุ ค
ปัจจุบัน 
๔) มีก ารก ากั บ
ดูแลการเรียนการ
ส อ น ต า ม
ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่
ก าหนด 
 

 

๑ ) มี ก า ร
ประเมินผลการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น
นักธรรม เพื่อเป็น
แนวทางในการ
วางแผนงาน 
๒)  มี ก า รแก้ ไ ข
ปัญหาอุปสรรค
การเรียนการสอน
นั ก ธ ร ร ม ต า ม
ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่
เปลี่ยนแปลง 
๓) มีการจัดสรร
และมอบหมาย
ง า น ใ ห้ แ ก่
บุ ค ล า ก ร ผู้ มี
ค ว า ม รู้ ม า
รับผิดชอบ 
๔) ติดตามผลงาน
การปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามแผนที่
วางไว้ 
 

 



๑๔๓ 

 

ก าหนดแผนล่วงหน้าโดยประชุมปรึกษา ก าหนดแผนปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

๒) การจัดองค์การ การจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างงานกับบุคคลภายในหน่วยงาน
นั้นๆ โดยมีการมอบหมายภารกิจ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ การจัดโครงสร้างการบริหาร
ต้องให้สอดคล้องเป็นระบบและมีการกระจายอ านาจหน้าที่ ก าหนดบุคคลรับผิดชอบอย่างมีเหตุมีผล 
บุคลากรรู้จักการด าเนินโครงการต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรอย่างเหมาะสม 

๓) การบังคับบัญชา ผู้บริหารระดับสูงสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชางานอย่างใดอย่างหนึ่ง และ
เป็นการตรวจสอบดูว่าเขาได้ปฏิบัติงานที่มอบหมายได้ตามศักยภาพหรือไม่ หน้าที่ผู้บริหารต้องใช้
ความสามารถจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานให้ได้ดีที่สุด การมอบอ านาจหน้าที่การงานให้แก่
บุคลากรในส านักเรียน หรือคณะบุคคลหน่วยงานรองลงไปปฏิบัติศาสนกิจ หรือด าเนินการแทนตาม
ความเหมาะสมแก่ความรู้ความสามารถ 

๔) การประสานงาน กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องมีการประชุมบุคลากรเพ่ือ
มอบนโยบาย ตรวจติดตามนโยบาย ให้แนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การ
ประสานงานแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ประสานงานภายในส านักเรียนและประสานงานภายนอกส านัก
เรียน 

๕) การควบคุม การติดตามผลงานของบุคลากรภายในส านักเรียน เพ่ือต้องการทราบแต่
ละฝ่ายใต้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายส านักเรียน มีวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่
ส าคัญคือการป้องกันไม่ให้ย่อหย่อนต่อหน้าที่การงาน และละทิ้งหน้าที่การงาน มี่การก ากับดูแลการ
บริหารเป็นประจ าดัวยตนเอง พร้อมทั้งมีการเสนอผลการบริหารประเมินผลการเรียนการสอนว่า
สัมฤทธิ์ผลมากน้อยแค่ไหน รวมทั้งประเมินงานตามภาระหน้าที่ในแต่ละหน่วยงาน 

 



 
 

บทท่ี ๕ 
สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

 

ผลการวิจัยเรื่อง “การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการ
ในจังหวัดนครนายก”ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยแบบผสมผสานวิธีทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ เมื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเสร็จแล้ว จึงได้สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ดังต่อไปนี้ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
๕.๒ อภิปรายผล 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัยกกกกกกกก 

ผลงานวิจัยเรื่อง “การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการ
ในจังหวัดนครนายก” ผู้วิจัยจักได้สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ตามวัตถุประสงค์การ
วิจัย ๑) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาทั่วไปการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิ
การในจังหวัดนครนายก ๒) เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้าน
การศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก ๓) เพ่ือน าเสนอแนวทางการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก ดังนี้ 

๕.๑.๑ สภาพปัญหาทั่วไปการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระ
สังฆาธิการในจังหวัดนครนายก 

๑) ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๕ รูป ที่เป็นพระสังฆาธิการมีบทบาทหน้าที่

รับผิดชอบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายกที่มี
ผลงานโดดเด่นด้านการบริหารการศึกษาในส านักเรียน เมื่อเก็บรวมรวมข้อมูลเสร็จแล้ว จึงได้
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดนการอธิบายความและพรรณนาความ ดังนี้ 

การบริหารจัดการส านักศาสนศึกษา เป็นการจัดการเรียนการสอนให้ด าเนินไปบรรลุผล
ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้นั้นจะต้องอาศัยการจัดการทรัพยกรมนุษย์ประกอบด้วย การวางแผน การจัด
องค์การ การบังคับบัญชา การประสานงาน และการควบคุม เป็นต้น สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรค
การบริหารจัดการส านักศาสนศึกษา ดังนี้  

๑) การวางแผน ผู้บริหารควรจัดประชุมเพ่ือแจงรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของงาน
อยู่เสมอ และมอบหมายงานแก่บุคคล โดยดูความถนัด ความสามารถของบุคลากรแต่ละบุคคล 
ยุทธศาสตร์การบริหารบุคคล โดยทางวัดพิจารณาจาก ความรู้และประสบการณ์ของบุคคล ให้มีความ
เหมาะสมกับภาระงาน การเรียน การสอน จะต้องวางแผนงานในการบริหารส านักศาสนศึกษา วาง
โครงสร้างในการบริการ วางตัวบุคคลที่จะมาช่วยงาน และบุคคลในส านักโดยการคัดสรรดูจากวิทย
ฐานะ ความรู้ ความเหมาะสม ความสามารถแต่ละบุคคลให้เป็นไปในแนวทางของแผนงานและ
โครงสร้าง การบริหารเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารส านักศาสนศึกษา ยุทธศาสตร์การบริการ



๑๔๕ 
 

บุคคล คือมุ่งเน้นให้พระภิกษุมีความรู้ทั้งทางโลก และทางธรรม เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพทางคณะ
สงฆ ์

๒) การจัดองค์การ ผู้บริหารควรจะมีการบริหารการเงินส านักศาสนศึกษา ต้องมี
บุคลากรเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (ไวยาวัจกร) มาช่วยควบคุมดูแลการเงินร่วมกับผู้บริการส านักศาสน
ศึกษา ก็จะมีข้อเสียคือการเบิกจ่ายในการบริหารงานจะมีสภาพคล่องน้อยล่าช้า อาจท าให้ขาดความ
ต่อเนื่องในการด าเนินงาน จุดอ่อนของศาสนศึกษา คือ ไม่มีนิตยภตต์ (เงินเดือน) แก่ผู้สอน และไม่มี
รางวัล แก่ผู้เรียนเมื่อสอบได้ ดังเช่นส านักดังๆของประเทศเราทีมีสถิติสอบนักธรรม บาลี ได้มากๆ ก็
เพราะมีรางวัลค่าหัวด้วยปัจจัยส่งเสริมการเงินเป็นเครื่องล่อใจ อันนี้ก็เป็นปัญหาหนักใจแก่เจ้าส านักที่
จะต้องหาทุนที่จะสนับสนุนการศึกษา ดังนั้น วิธีการบริหารการเงินในส านักศาสนศึกษา ข้อเสียคือ
จุดอ่อนไม่มีการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายรวมถึงการประชุมปรึกษาหารืออย่างเนืองนิตย์ 

๓) การบังคับบัญชา โดยการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับส านักเรียนให้เกิดประโยชน์
ตามความเหมาะสม อย่างประหยัด มีคุณภาพ ตามหลักการและกฎระเบียบส านักเรียน มีเจ้าหน้าที่
คอยก ากับดูแลจัดท าบัญชีคุมวัสดุอุปกรณ์รวมทั้งรายรับรายจ่าย ในการเบิกจ่ายงบประมาณ และ
รายงานผลการด าเนินงานเป็นขั้นตอนเพ่ือการดูแลรักษา มีให้เกิดการสูญหาย และต้องมีการปรับปรุง
ซ่อมแซม ดูแลมิให้วัสดุอุปกรณ์ สิ่งปลูกสร้างเสื่อมโทรมเสียหายช ารุดมีความรู้ความสามารถให้
เหมาะสมกับหน้าที่ มีการให้เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรให้ศึกษาต่อและดูงาน การบริหารพัสดุอุปกรณ์ 
เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องขยายเสียง โต๊ะ เก้าอ้ี ต าราเรียน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา การ
พิจารณาการบริหารวัสดุอุปกรณ์นั้นๆจะต้องมีการจัดท าบัญชีรายรับ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 

๔) การประสานงาน ผู้บริหารต้องประสานงานให้เกิดการพัฒนาส่งเสริมส านักศาสน
ศึกษามีความเจริญรุ่งเรืองโดยการขอความอนุเคราะห์การสนับสนุนจากบริษัทเอกชน ได้มีส่วนร่วมใน
การท าบุญกุศลในการพัฒนาพระพุทธศาสนาตามวัตถุประสงค์ การจัดการระบบบริหารให้ส านักศาสน
ศึกษามีการพัฒนาต้องมีการวิเคราะห์โครงสร้าง ภารกิจ การด าเนินงาน ปริมาณ คุณภาพ และสภาพ
ของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ส านักพระพุทธศาสนาแก่งขาติ ตามระบบ
การศึกษาคณะสงฆ์ไทย การดูแลอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับประเพณี
วัฒนธรรม สังคมของพระภิกษุสามเณร การบริหารวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์เพ่ือการศาสนศึกษา มี
บุคลากรด้านการศาสนศึกษา มีจริยธรรม คุณธรรม มีความรู้ มีความสามารถ บุคลากรมีความร่วมมือ
เป็นอย่างดีในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตามวุฒิการศึกษา จัดให้มีสวัสดิการ และ
ทุนการศึกษา เป็นบ าเหน็จรางวัลในด้านการเรียน การสอนของบุคลากรและนักเรียน  น าเทคโนโลยี
และสื่อประกอบการเรียนการสอนเข้ามาประกอบการศึกษา เอาใจใส่ดูแลครูผู้สอนตลอดจนผู้เรียน 
สร้างศรัทธา ให้บุคลากรในส านักเห็นคุณค่าของการศึกษา มีการพบปะพูดคุยกันบ่อยๆ อาทิตย์ละ ๑ 
ครั้ง เพื่อหาข้อสรุปปัญหาอุปสรรคที่ขัดข้อง หรือปัญหาในการเรียนการสอน 

๕) การควบคุม  ผู้บริหารกิจการคณะสงฆ์หรือพระสังฆาธิการผู้ได้รับมอบหมายให้ดูแล
ด้านการศึกษาหรือเจ้าคณะจังหวัด ต้องมีวิธีการชักชวนเจ้าคณะพระสังฆาธิการประชุมวางนโยบาย
สนับสนุนการศึกษา เจ้าส านักศาสนศึกษาต้องเป็นผู้ที่มีบารมีในด้านใดด้านหนึ่ง ในการที่จะท าให้ญาติ
โยมเลื่อมใสศรัทธา หรือไม่ก็ต้องอาศัยหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ในวัดช่วยอุปถัมภ์ เช่น วัดโสธร วัดบางพลี
หลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง เป็นต้น ถ้าไม่มีหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ ตัวเจ้าส านักก็จะต้องมีการตลาด บริหาร



๑๔๖ 
 

จัดการที่ดีแบบวัดธรรมกาย หรือไม่ก็ต้องมีทุนนิธิดอกผลที่จะน าพามาใช้ในด้านกิจกรรมการศึกษา 
เช่น วัดปากน้ าภาษีเจริญ เป็นต้น วิธีการหาทุนทรัพย์นั้นควรใช้วิธีส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรไป
ศึกษายังส านักอ่ืนๆที่ไม่ไกลนัก เพ่ือสร้างบุคลากรของตัวเอง แล้วค่อยขยับขยายออกจากเล็กไปหา
ใหญ่ พอสุดท้ายถ้าเกิดผลที่ออกมาดีมีชื่อเสียง สปอนเซอร์ผู้สนับสนุนรายใหญ่ รายน้อย ก็จะมีมาเอง
ดุจดังมหาสมุทรใหญ่ย่อมเป็นที่รวมลงของมหานทีฉะนี้แล การหาทุนทรัพย์จากหน่วยงานราชการ
ท้องถิ่น บริษัทห้างร้าน และบอกบุญแก่ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา ประชาสัมพันธ์ จัดตั้งองค์ผ้าป่าเพ่ือ
การศึกษาของพระภิกษุ สามเณรในวันส าคัญๆทางศาสนา 

๒) ผลการวิจัยเชิงปริมาณ  
ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามจ านวน ๑๖๙ ชุด เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วได้วิเคราะห์

ข้อมูลตามความคิดเห็นของบุคลากรต่อการพัฒนาการบริหารจัดการส านักศาสนศึกษาในจังหวัด
สมุทรปราการ ดังต่อไปนี้ 

การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเจ้าอาวาส มากที่สุด จ านวน  ๙๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๔ 
รองลงมาคือเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส จ านวน ๕๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๙ และเป็นรองเจ้าวาส จ านวน 
๑๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗ ตามล าดับ  

ส่วนอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ๒๐-๓๐ ปีมากที่สุด จ านวน ๕๖ 
รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๑ รองลงมาคือ อายุ ๕๑ ปีขึ้นไป จ านวน ๔๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๐ อายุ 
๔๑-๕๐ ปี จ านวน  ๔๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๔ และอายุ ๓๑-๔๐ ปีจ านวน ๑๖ รูป คิดเป็นร้อยละ 
๙.๕ ตามล าดับ  

พรรษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพรรษา ๒๑-๒๕ พรรษามากที่สุด จ านวน 
๔๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๐ รองลงมาคือ๑๐-๑๕ พรรษาจ านวน ๔๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๑, ๑๖-
๒๐ พรรษา จ านวน ๔๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๙, ๖-๑๐ พรรษาจ านวน ๑๔ รูป คิดเป็นร้อยละ 
๘.๓, ๑-๕ พรรษา จ านวน ๑๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๖.๐ และ ๒๖ พรรษาขึ้นไป จ านวน ๘ รูป คิดเป็น
ร้อยละ ๔.๗ตามล าดับ 

การศึกษาสามัญ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมาก
ที่สุด จ านวน ๘๑ รูป คิดเป็นร้อยละ๔๗.๙ รองลงมาคือต่ ากว่าปริญญาตรีจ านวน ๗๘ รูป คิดเป็นร้อย
ละ๔๖.๑ และสูงกว่าปริญญาตรีจ านวน ๑๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๖.๐ ตามล าดับ  

การศึกษานักธรรมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษานักธรรมโทมากที่สุด 
จ านวน ๖๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๑รองลงมาคือนักธรรมตรีจ านวน ๕๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๗ 
และนักธรรมเอก จ านวน ๕๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒ ตามล าดับ 

การศึกษาเปรียญธรรม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีวุฒิเปรียญธรรมมาก
ที่สุดจ านวน๑๐๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๓ รองลงมาคือประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ. ๓ จ านวน ๓๙ รูป คิด
เป็นร้อยละ ๒๓.๑, ป.ธ.๔-ป.ธ.๖ จ านวน ๒๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒ และป.ธ.๗-ป.ธ.๙ จ านวน ๔ 
รูป คิดเป็นร้อยละ๒.๔ ตามล าดับ 

ระดับความคิดเห็นของบุคลากรตามหลักการบริหาร คือ พระสังฆาธิการ ผู้บริหาร 
อาจารย์ และนักเรียน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการส านักศาสน



๑๔๗ 
 

ศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง พิจารณารายละเอียดแต่ละด้าน 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ยกเว้นด้านการประสานงาน ดังนี้ 

๑. ด้านการวางแผน พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้าน
การศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายกมีระดับความคิดเห็นด้านการวางแผน โดยรวม
อยู่ในระดับมาก (�̅�=๔.๐๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายกมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่มีการวางแผนหาเงินทุนและรางวัล เพ่ือให้แก่ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที 
และนักเรียนบาลี ตามล าดับชั้นเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ(�̅�=๔.๑๘) มีการวางแผนการจัดการศึกษา
แผนกบาลี ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตามหลักสูตร กฎระเบียบที่เหมาะสมในยุคโลกาภิวัตน์ (�̅�=
๔.๐๗) มีการวางแผนการอ านวยการโดยมีการแบ่งทีมงานให้กับคณะผู้ท าหน้าที่ในการเรียนการสอน
และการสอบวัดผล ตามที่แม่กองบาลีสนามหลวงก าหนด (�̅�=๔.๐๗) มีการวางแผนการบังคับบัญชา
ให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของมหาเถรสมาคม และกฎระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องการศึกษาแผนกบาลี 
(�̅�=๔.๐๐) และอยู่ในระดับปานกลาง มีการวางแผนการบังคับบัญชาให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของ
มหาเถรสมาคม และกฎระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องการศึกษาแผนกบาลี (�̅�=๓.๘๕) ตามล าดับ 

๒. ด้านการจัดองค์การ พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายกมีระดับความคิดเห็นด้านการจัดองค์การ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=๔.๒๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พระสังฆาธิการมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายกมี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ผู้บริหารของท่านได้จัดโครงสร้างการบริหารการศึกษา
แผนกบาลีที่เป็นระบบตามประเพณีนิยมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา (�̅�=๔.๓๖) มีการจัดหาอาจารย์พิเศษ
ภายนอกมาเป็นวิทยากรส่งเสริมความรู้ให้แก่นักเรียนบาลีได้ทราบทักษะและประสบการณ์เชิงลึก 
(�̅�=๔.๒๕) มีการก าหนดหน้าที่และรายได้แก่ผู้รับผิดชอบทางการจัดการศึกษาแผนกบาลีที่ชัดเจน
(�̅�=๔.๒๐) มีการแต่งตั้งครู อาจารย์ประจ าชั้นต่างๆ ให้มีความพร้อมเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการ
เรียนการสอนและการสอบวัดผล (�̅�=๔.๑๙) องค์การของท่านได้ก าหนดให้ผู้บริหาร ครู อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ตั้งอยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียนพระปริยัติธรรม (�̅�=๔.๑๔)ตามล าดับ 

๓. ด้านการบังคับบัญชา พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายกมีระดับความคิดเห็น ด้านการการบังคับ
บัญชา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=๔.๑๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายกมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ มีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกี่ยวกับบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม 
แผนกบาลี ในยุคโลกาภิวัตน์(�̅�=๔.๓๓) มีการจัดฝึกอบรม สัมมนาเชิงวิชาการในโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม เพ่ือสร้างทีมงานให้เกิดความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานเชิงลึก (�̅�= ๔.๒๘) มีการจัดกิจกรรม
เสริมความรู้แก่ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาบาลี เช่น การปฏิบัติธรรม เทคนิคการสอน 
และการสอนทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น (�̅�=๔.๑๘)  ผู้บริหารของท่านได้ส่งเสริมครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาบาลี เข้าประชุม อบรม สัมมนาไปศึกษาดูงานในสถานที่ปฏิบัติงานจริง (�̅�=
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๔.๑๗) และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มีการสนับสนุนทุนทรัพย์และพัฒนาครู อาจารย์ ให้
ได้ท าผลงานทางวิชาการตามสติปัญญาความรู้ ความสามารถ ออกไปสู่สังคมยุคโลกาภิวัตน์(�̅�=๓.๙๙)  

๔. ด้านการประสานงาน พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายกมีระดับความคิดเห็นด้านการประสานงาน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=๔.๑๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พระสังฆาธิการมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายกมี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ ท่านมีการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอน ตรวจสอบบัญชี ก าหนดวันสอบวัดผล ตามกฎระเบียบของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี 
(�̅�=๔.๒๐) ท่านมีการจัดท าบัญชีนักเรียน เก็บรักษาเอกสาร และการบ ารุงรักษาวัตถุสิ่งของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกบาลี (�̅�=๔.๑๖) ท่านมีการรวบรวมเก็บรักษาเอกสาร กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ให้คงอยู่ถาวร (�̅�=
๔.๑๓) ท่านมีการติดตามผลและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณการศึกษาแผนกบาลี เช่น ค่า
ยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร อาคารสถานที่สอบเป็นต้น (�̅�=๔.๐๗) ผู้บริหารของท่านได้ด าเนินงาน
ธุรการ และงานสารบรรณ รวมทั้งจัดท าสถิติงานเข้า-ออก ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี 
อย่างถูกต้อง (�̅�=๔.๐๑)  

๕. ด้านการควบคุม พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้าน
การศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายกมีระดับความคิดเห็น  ด้านการควบคุม โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (�̅�=๔.๑๔) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พระสังฆาธิการมีความคิดเห็น
ต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายกมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านมีการควบคุมดูแลผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎระเบียบของมหาเถรสมาคม (�̅�=๔.๓๐) ท่านมีการดูแลรักษาอาคารสถานที่ของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ด้วยการบูรณปฏิสังขรณ์ให้มีความมั่นคงถาวร (�̅�=๔.๒๕) ท่านมี
การก ากับดูแลทรัพย์สมบัติของโรงเรียนพระปริยัติธรรม เช่น เอกสาร ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร 
กฎระเบียบ หนังสือเรียน ต าราศึกษา สื่อการสอน สารสนเทศ คอมพิวเตอร์เป็นต้นให้ดี (�̅�=๔.๑๘) 
ท่านมีการควบคุมระบบการเรียนการสอนและการสอบวัดผลให้เป็นไปตามที่แม่กองบาลีสนามหลวง
ก าหนด (�̅�=๔.๐๘)ท่านมีการควบคุมให้นักเรียนในแต่ละส านักเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบ
ของมหาเถรสมาคม(�̅�=๔.๐๖)  
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๕.๑.๒ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวที่เหมาะสมการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสน
ศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก 

ส านักศาสนศึกษา มีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและหรือแผนกบาลี 
ซึ่งอยู่ในจังหวัดอ่ืนนอกกรุงเทพมหานคร แต่เดิมตั้งขึ้นตามมติคณะกรรมการสงฆ์จังหวัด ปัจจุบัน
ตั้งขึ้นตามความเห็นชอบของเจ้าคณะจังหวัด เพราะในต่างจังหวัดนั้น ถือว่าวัดที่การเรียนการสอน 
เป็นส านักศาสนศึกษา หรือเรียกแยกว่า ส านักศึกษาธรรม หรือเรียกว่า ส านักศึกษาธรรมและบาลีบ้าง 
ส านักศึกษาบาลี แต่รวมแล้วก็คือส านักศาสนศึกษานั้นเอง เมื่อรวมทุกส านักศาสนศึกษาในจังหวัดจึง
เป็น ส านักเรียนคณะจังหวัด การแต่งตั้งครูสอนจึงเป็นหน้าที่ของเจ้าคณะจังหวัด และเมื่อรวมทุก
ส านักศาสนศึกษาในเขตจึงเป็น ส านักเรียนคณะเขต ส่วนใจกรุงเทพมหานคร วัดเป็นเพียงส านักศาสน
ศึกษา คงขึ้นต่อส านักเรียนวัดใดวัดหนึ่ง แต่ที่ไม่ต้องขึ้นต่อส านักเรียนวัดใดวัดหนึ่ง ก็ขึ้นต่อเจ้าคณะ
เขตเจ้าสังกัด  ในฐานะเจ้าคณะส านักเรียนคณะเขตสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อส านักศาสนศึกษา 
หมายถึงสิ่งแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราทั้งสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิทั้งที่เป็นสสารและ
พลังงาน ซึ่งอาจได้แก่ ธรรมชาติที่อยู่รอบๆ ตัวเราคือ ดิน น้ า ฟ้า อากาศ ภูเขา ฯลฯ และสิ่งที่มนุษย์
สร้างขึ้นมา เช่น ถนน บ้าน เรือน ที่พักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม และประดิษฐ์กรรมด้านวัตถุ เช่น 
รถยนต์ ผงซักฟอก ถุงพลาสติกเป็นต้น มนุษย์นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมแล้ว การ
กระท าของมนุษย์ยังมีผลในการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และในท านองเดียวกัน
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขั้น ก็จะมีผลโดยตรงต่อความเป็นอยู่และคุณภาพของชีวิต
มนุษย์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีก็คือ สิ่งแวดล้อมที่ท าให้สิ่งที่มีชีวิตมีสุขภาพอนามัย ทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
และสังคมดี ตามหลักพระพุทธศาสนา มี ๒ ประการคือ สิ่งแวดล้อมภายนอก (ปรโตโฆสะ) หรือ
กัลยาณมิตร สิ่งแวดล้อมภายใน (โยนิโสมนสิการ) การตริตรองโดยอุบายอันแยบคาย 

การบริหารจัดการส านักศาสนศึกษาแผนกธรรม เป็นการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ส าคัญของ
พระภิกษุ สามเณรเป็นการศึกษาพระธรรมวินัย เพ่ือเรียนรู้พระพุทธศาสนาส าหรับพระภิกษุสามเณร 
ผู้เป็นก าลังส าคัญของพระพุทธศาสนา สามารถศึกษาพระธรรมวินัยได้ทั่วถึงอันจะเป็นพ้ืนฐานน าไปสู่
สัมมาปฏิบัติ เน้นการพัฒนาศาสนทายาทให้มีความรู้และคุณภาพ 

๑) การวางแผน การก าหนดนโยบาย มาตรการอันเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือบรรลุ
เป้าหมาย ผู้บริหารปฏิบัติงานทุกระดับก็ปฏิบัติไปตามแผนที่ก าหนดไว้ มีการปรับปรุงแก้ไข และ
ก าหนดแผนล่วงหน้าโดยประชุมปรึกษา ก าหนดแผนปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

๒) การจัดองค์การ การจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างงานกับบุคคลภายในหน่วยงาน
นั้นๆ โดยมีการมอบหมายภารกิจ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ การจัดโครงสร้างการบริหาร
ต้องให้สอดคล้องเป็นระบบและมีการกระจายอ านาจหน้าที่ ก าหนดบุคคลรับผิดชอบอย่างมีเหตุมีผล 
บุคลากรรู้จักการด าเนินโครงการต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรอย่างเหมาะสม 

๓) การบังคับบัญชา ผู้บริหารระดับสูงสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชางานอย่างใดอย่างหนึ่ง และ
เป็นการตรวจสอบดูว่าเขาได้ปฏิบัติงานที่มอบหมายได้ตามศักยภาพหรือไม่ หน้าที่ผู้บริหารต้องใช้
ความสามารถจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานให้ได้ดีที่สุด การมอบอ านาจหน้าที่การงานให้แก่
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บุคลากรในส านักเรียน หรือคณะบุคคลหน่วยงานรองลงไปปฏิบัติศาสนกิจ หรือด าเนินการแทนตาม
ความเหมาะสมแก่ความรู้ความสามารถ 

๔) การประสานงาน กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องมีการประชุมบุคลากรเพ่ือ
มอบนโยบาย ตรวจติดตามนโยบาย ให้แนวทางการปฏิบัติ เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การ
ประสานงานแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ประสานงานภายในส านักเรียนและประสานงานภายนอกส านัก
เรียน 

๕) การควบคุม การติดตามผลงานของบุคลากรภายในส านักเรียน เพ่ือต้องการทราบแต่
ละฝ่ายใต้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายส านักเรียน มีวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่
ส าคัญคือการป้องกันไม่ให้ย่อหย่อนต่อหน้าที่การงาน และละทิ้งหน้าที่การงาน มี่การก ากับดูแลการ
บริหารเป็นประจ าดัวยตนเอง พร้อมทั้งมีการเสนอผลการบริหารประเมินผลการเรียนการสอนว่า
สัมฤทธิ์ผลมากน้อยแค่ไหน รวมทั้งประเมินงานตามภาระหน้าที่ในแต่ละหน่วยงาน 

 
 ๕.๑.๓ แนวทางการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิ

การในจังหวัดนครนายก 
แนวทางการบริการกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัด

นครนายก สามารถสรุปวิเคราะห์ผลได้ดังนี้ 
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก

ตามหลักการบริหารของฟาโย คือ POCCC ได้แก่ ภาระหน้าที่ของเจ้าส านักเรียนโดยตรง เมื่อ
พิจารณาถึงกระบวนการท างานทั้งคณะครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ในส านักเรียนอาจารย์ใหญ่เป็นผู้ด าเนินการแทนเจ้าส านักเรียน โดยมีการประชุมปรึกษาหารือกัน มี
การมอบหมายให้อาจารย์ใหญ่ก ากับดูแลทั้งบุคคล การเงิน และวัสดุอุปกรณ์ของส านักเรียน บริหาร
จัดการด้านบุคคล ด้านการเงิน ด้านวัสดุอุปกรณ์เป็นต้น โดยมีบทบาทหน้าที่ก ากับดูแลรักษาตาม
กฎระเบียบของส านักเรียนและด าเนินการไปตามหลักของการบริหารจัดการส านักศาสนศึกษา ดังนี้ 

๑) การวางแผน ได้แก่ การก าหนดนโยบาย มาตรการอันเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือบรรลุ
เป้าหมาย ผู้บริหารปฏิบัติงานทุกระดับก็ปฏิบัติไปตามแผนที่ก าหนดไว้ มีการปรับปรุงแก้ไข และ
ก าหนดแผนล่วงหน้าโดยประชุมปรึกษา ก าหนดแผนปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

๒) การจัดองค์การ ได้แก่ การจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างงานกับบุคคลภายใน
หน่วยงานนั้นๆ โดยมีการมอบหมายภารกิจ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ การจัดโครงสร้างการ
บริหารต้องให้สอดคล้องเป็นระบบและมีการกระจายอ านาจหน้าที่ ก าหนดบุคคลรับผิดชอบอย่ างมี
เหตุมีผล บุคลากรรู้จักการด าเนินโครงการต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรอย่างเหมาะสม 

๓) การบังคับบัญชา ผู้บริหารระดับสูงสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชางานอย่างใดอย่างหนึ่ง และ
เป็นการตรวจสอบดูว่าเขาได้ปฏิบัติงานที่มอบหมายได้ตามศักยภาพหรือไม่ หน้าที่ผู้บริหารต้องใช้
ความสามารถจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานให้ได้ดีที่สุด การมอบอ านาจหน้าที่การงานให้แก่
บุคลากรในส านักเรียน หรือคณะบุคคลหน่วยงานรองลงไปปฏิบัติศาสนกิจ หรือด าเนินการแทนตาม
ความเหมาะสมแก่ความรู้ความสามารถ 



๑๕๑ 
 

๔) การประสานงาน กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องมีการประชุมบุคลากรเพ่ือ
มอบนโยบาย ตรวจติดตามนโยบาย ให้แนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การ
ประสานงานแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ประสานงานภายในส านักเรียนและประสานงานภายนอกส านัก
เรียน 

๕) การควบคุม การติดตามผลงานของบุคลากรภายในส านักเรียน เพ่ือต้องการทราบแต่
ละฝ่ายใต้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายส านักเรียน มีวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่
ส าคัญคือการป้องกันไม่ให้ย่อหย่อนต่อหน้าที่การงาน และละทิ้งหน้าที่การงาน มี่การก ากับดูแลการ
บริหารเป็นประจ าดัวยตนเอง พร้อมทั้งมีการเสนอผลการบริหารประเมินผลการเรียนการสอนว่า
สัมฤทธิ์ผลมากน้อยแค่ไหน รวมทั้งประเมินงานตามภาระหน้าที่ในแต่ละหน่วยงาน 
 
๕.๒ อภิปรายผล 

จากการวิจัยเรื่อง “การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการ
ในจังหวัดนครนายก”สามารถที่จะอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

๑. ด้านการวางแผน พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้าน
การศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายกมีระดับความคิดเห็นด้านการวางแผน โดยรวม
อยู่ในระดับมาก (�̅�=๔.๐๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายกมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกวรรณโกมลิทธิพงศ์๑ ได้วิจัยเรื่อง “การ
บริหารกิจการคณะสงฆ์จีนนิกายในประเทศไทย” ผลการวิจัยพบว่าการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็น
องค์กรหนึ่งที่มีการบริหารจัดการที่แบ่งเป็นฝ่ายด้านการเรียนมีครูใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบ และต าแหน่ง
การบริหารจัดการออกเป็นฝ่ายๆให้ร่วมกันรับผิดชอบงานทั้งหมดในโรงเรียน เนื่องจากการเรียนการ
สอนเป็นไปตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ จึงท าให้ลักษณะการบริหารงานโรงเรียนค่อนข้าง
เป็นทางการไปด้วย การบริหารกิจการด้านการศึกษา เป็นงานบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา รูปแบบโครงสร้างมีผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการคณะกรรมการสถานศึกษา ครูใหญ่ และ
ผู้ช่วยครูใหญ่ แบ่งเป็นการบริหารกิจการของโรงเรียนเป็น ๖ ฝ่าย ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปกครอง ฝ่าย
ธุรการ ฝ่ายแผนงาน และบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหาร ฝ่ายทะเบียนและวัดผล 

๒. ด้านการจัดองค์การ พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายกมีระดับความคิดเห็น ด้านการจัดองค์การ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=๔.๒๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พระสังฆาธิการมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายกมี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกวรรณโกมลิทธิพงศ์ ได้วิจัยเรื่อง 
"การบริหารกิจการของคณะสงฆ์จีนนิกายในประเทศไทย" ผลการวิจัยพบว่า การจัดการมีการก าหนด
นโยบายจากเจ้าอาวาส ผู้ด ารงต าแหน่งผู้จัดการโรงเรียน การจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นองค์กร

                                                           
๑กนกวรรณโกมลิทธิพงศ์, “การบริหารกิจการคณะสงฆ์จีนนิกายในประเทศไทย”, พุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิต, สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐). 



๑๕๒ 
 

หนึ่งที่มีการบริหารจัดการที่แบ่งเป็นฝ่าย ด้านการเรียนมีครูใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบ และต าแหน่งการ
บริหารจัดการออกเป็นฝ่ายต่างๆ ให้ร่วมกันรับผิดชอบงานทั้งหมดในโรงเรียน เนื่องจากการเรียนการ
สอนเป็นไปตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ จึงท าให้ลักษณะการบริหารงานในโรงเรียน
ค่อนข้างเป็นทางการไปด้วย (E=Education) หมายถึงการบริหารกิจการด้านการศึกษา เป็นงานการ
บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รูปแบบโครงสร้างมีผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ 
คณะกรรมการสถานศึกษา ครูใหญ่ และผู้ช่วยครูใหญ่ แบ่งเป็นการบริหารกิจการของโรงเรียนเป็น ๖ 
ฝ่ายคือ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายธุรการ ฝ่ายแผนงาน และบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหาร และ
ฝ่ายทะเบียนวัดผล๒ 

๓. ด้านการบังคับบัญชา พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายกมีระดับความคิดเห็นด้านการบังคับบัญชา 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=๔.๑๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การบริหารกิจการคณะสงฆ์
ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายกมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากได้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาสหัส ฐิตสาโร๓ได้วิจัยเรื่อง "การศึกษาวิจัยการบริหารองค์กรคณะ
สงฆ์" ผลการวิจัยพบว่า การบังคับบัญชาในองค์กรคณะสงฆ์ การแต่งตั้งและถอดถอนเป็นอ านาจ
หน้าที่ของบริหารชั้นต้นหรือผู้บริหารที่สูงกว่า ยังขาดการบริหารอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาไม่
ทันกับการเปลี่ยนแปลง แต่การมอบอ านาจในการตัดสินใจยังขึ้นอยู่กับผู้บริหารที่มีล าดับชั้นสูงกว่า 
การจัดการบริหารในแต่ละวัดยังไม่เด่นชัด รวมทั้งการบริหารจัดกิจการคณะสงฆ์ในระดับต่างๆ ตั้งแต่
ระดับภาค จบถึงระดับวัดการปกครองมีการรวมศูนย์ และเป็นไปในการส่งการจากบนลงล่าง 
การศึกษาของวัดและของคณะสงฆ์โดยรวมขาดระบบบริหารจัดการที่ดีและไม่เป็นระบบ การเผยแผ่
ยังเป็นรูปแบบเดิมและขาดการปรับให้สอดคล้องกับยุคสมัย การบริหารงานสาธารณูปการ ก็ขาด
ระบบแบบแผนที่ชัดเจนขาดระบบการจัดการที่ดี การศึกษาสงเคราะห์ขาดการก าหนดรูปแบบการให้
การสงเคราะห์ที่ดี และไม่เป็นระบบและด้านการสาธารณสงเคราะห์มีรูปแบบและระบบที่ดีต่อการให้
การอนุเคราะห์แก่ประชาชน 

๔. ด้านการประสานงาน พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายกมีระดับความคิดเห็น  ด้านการ
ประสานงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=๔.๑๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พระสังฆาธิ
การมีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัด
นครนายกมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมชาย ไมตรี๔ ได้
วิจัยเรื่อง “การศึกษาของพระสงฆ์ในประเทศไทย: กรณีศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี” ผลการวิจัย

                                                           
๒กนกวรรณโกมลิทธิพงศ์, "การบริหารกิจการคณะสงฆ์จีนนิกายในประเทศไทย", วิทยานิพนธ์พุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๐). 

๓พระมหาสหัส ฐิตสาโร, "การบริหารองค์การคณะสงฆ์", รายงานการวิจัย, (คณะครุศาสตร์, มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, กระทรวงศึกษาธฺการ, ๒๕๕๑). 

๔สมชาย ไมตรี, “การศึกษาของพระสงฆ์ในประเทศไทย : กรณีศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี”, 
งานวิจัยค้นคว้าอิสระ, (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๓๙), หน้า ๑๒๖. 



๑๕๓ 
 

พบว่าการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในปัจจุบันมีรูปแบบและพ้ืนฐานการจัดการศึกษามาตั้งแต่
สมัยรัชกาลที่ ๒ คือ เป็นการศึกษาที่เน้นการสอบวัดผลความรู้ หรือท่ีเรียกว่าสอบบาลีสนามหลวงเป็น
หลัก โดนมีแม่กองบาลีสนามหลวงเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดการสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ส่วน
การเรียนการสอนนั้นจะอยู่ที่ผู้ เรียนหรือแต่ละส านักจะด าเนินการโดนมีเจ้าส านักเรียนเป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการทั้งการเรียนการสอน การจัดการเรื่องสถานที่อุปกรณ์การเรียนการสอน 
ครูผู้สอนตลอดถึงงบประมาณในการด าเนินการ ส าหรับการศึกษาความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามนั้น ประเด็นที่ว่าความคิดเห็นต่อระบบการศึกษา 

๕. ด้านการควบคุม พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้าน
การศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายกมีระดับความคิดเห็นด้านการควบคุม โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (�̅�=๔.๑๔) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พระสังฆาธิการมีความคิดเห็น
ต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายกมีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษณา คิดดี๕ ได้วิจัยเรื่อง "การพัฒนา
รูปแบบการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ" ผลการวิจัยพบว่า 

๑) ตัวบ่งชี้การเรียนกรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประกอบด้วย ๔ องค์ประกอบคือ
หนึ่ง สภาพแวดล้อม บรรยากาศของการเรียนรู้เป็นต้น สอง ปัจจัยเบื้องต้นของการเรียนรู้ สาม
กระบวนการเรียนรู้ สี่ผลผลิตของการเรียนรู้ 

๒) รูปแบการประเมินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญประกอบด้วยหนึ่ง
เป้าหมายของการประเมิน สองสิ่งที่มุ่งประเมิน สามวิธีการประเมิน สี่วิธีการตัดสิน ความจริงแล้วการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนของครู สิ่งที่มุ่งประเมินได้แก่ การจัดการเรียนการสอนของครู วิธีประเมินโดยเพ่ือนนครู ส่วน
วิธีการตัดสินใจใช้การเปรียบเทียบข้อมูลจากการประเมินกับเกณฑ์สัมภาษณ์ที่พัฒนาโดยผู้เชียวชาญ 

๓) จากการประเมินประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการประเมินการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการวิจัยพบว่า หนึ่งครูมีพัฒนาการของการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ ๑ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ สองโดยภาพรวมครูมีทัศนคติที่ดี ส่วนการประเมินผลการ
จัดการเรียนการที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยอมรับว่า การประเมินผลที่มีความ
เหมาะสม มีความเป็นไปได้ทั้งทางด้านการปฏิบัติและด้านงบประมาณ สี่ผลการประเมินมีความ
ถูกต้อง 

 
  

                                                           
๕กฤษณา คิดดี, "การพัฒนารูปแบบการประเมินผลกรจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ", 

วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาการวัดผลและประเมินผล, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗). 



๑๕๔ 
 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
การวิจัยเรื่อง “การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการใน

จังหวัดนครนายก” ผู้วิจัยได้สรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
ดังต่อไปนี้ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑) ควรวางแผนในการจัดการเนื้อหาในแต่ละวิชาควรต้องครอบคลุมเจาะจงตาม

ระดับชั้น และครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ โดยมีแม่กองธรรมสนามหลวงเป็นผู้รับผิดชอบด้าน
หลักสูตร ด้านการบริหารจัดการด าเนินการส านักเรียนให้ขึ้นอยู่กับเจ้าอาวาส หรือผู้บริหารส านักเรียน
แต่ละแห่ง 

๒) ผู้บริหารควรจัดองค์การตามโครงสร้างการบริหารให้บุคลากรและนักเรียนปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้มาอบหมายในการจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ในการพัฒนาบุคลากร ในด้าน
การวางแผนการสอน เพ่ือให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนการสอน 

๓) ผู้บริหารควรมีบังคับบัญชาสั่งการ และให้มีการพัฒนาบุคลากรในด้านการจัดท าสื่อ 
เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าสื่อการเรียนการสอน 

๔) ผู้บริหารคณะสงฆ์ระดังสูงควรประสานงานให้ระดับปฏิบัติการ ด าเนินการให้มีการ
วัดผลก่อนเรียนและหลังเรียน เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนการสอน และน าไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ 

๕) ด้านการควบคุม โดยจัดมีการประเมินผลการเรียนการสอนภายในส านักศาสนศึกษา
นั้นๆ เพ่ือให้ทราบปัญหาและแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  
๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการส านักศาสนศึกษาในครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอ

เสนอแนะการด าเนินการวิจัยในลักษณะต่อไปนี้ 
๑) ควรศึกษาค้นคว้าและให้ความส าคัญ ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ

สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน 
๒) ควรศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม 
๓) ควรศึกษาบทบาทพระสังฆาธิการ ในการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมใน

ระดับจังหวัด 
๔) ควรศึกษาการพัฒนาการบริหารจัดการส านักศาสนศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมใน

เชิงคุณภาพ 
๕) ควรศึกษาการบริหารจัดการวัดที่มีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติ

ธรรม แผนกธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์อ่ืนๆ ที่ประสบความส าเร็จในการบริหารจัดการ เพ่ือ
น ามาปรับปรุงองคก์รของตนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 



 
 

 

บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาไทย 
 ก. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary sources) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
 วิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๓๙. 
พระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถาแปลชุด ๙๑ เล่ม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 
 ๒๕๓๔. 
 ข.ข้อมูลทุติยภูมิ(Secondary Sources) 

 
๑) หนังสือ 

กองแผนงาน. คู่มือพระสังฆาธิการ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๕๒. 
แก้ว ชิดตะขบ. พุทธธรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ. ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา. กองพุทธศาสนศึกษา.
  กรุงเทพมหานคร: ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๐. 
กระทรวงศึกษาธิการ. การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี .
 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๒. 
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. ปฏิรูปการเรียนของผู้เรียนส าคัญที่สุด. กรุงเทพมหานคร : 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,๒๕๕๓. 
ฆนัท ธาตุทอง. การจัดการชั้นเรียนห้องเรียนแห่งความสุข. กรุงเทพมหานคร : เพชรเกษมการพิมพ์, 
 ๒๕๕๒. 
ชาญชัย เจนครองธรรม. หลักและทฤษฎีการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สยามรัตนฟิล์ม, 
 ๒๕๔๕. 
ชาญชัย ยมดิษฐ์. เทคนิคและวิธีการสอนร่วมสมัย. กรุงเทพมหานคร : อุดมการณ์พิมพ์, ๒๕๔๘. 
ตินปรัชญพฤทธิ์. บทบาทของผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการบริหาร.  คณะรัฐศาสตร์ :
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๘. 
นพพงษ์ บุญจิตรดุลย์. ก้าวเข้าสู่ผู้บริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ์, ๒๕๕๐. 
นิพนธ์ กินาวงศ์. หลักการบริหารการศึกษา. พิษณุโลก: ตระกูลไทย, ๒๕๕๒. 
บรรพต สุวรรณประเสริฐ. การพัฒนาหลักสูตรโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ. เชียงใหม่ : แสงศิลป์, 
 ๒๕๔๔. 
บุญมี จันทรวงศ์.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมชน
  สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๓. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์. กรุงเทพมหานคร:
  โรงพิมพ์พระพุทธศาสนาของธรรมสภา, ๒๕๕๔. 
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). ทิศทางการศึกษาไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหา
 จฬุาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 



๑๕๖ 
 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต).พุทธวิธีการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 
พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ธมฺมจิตฺโต). วัดช่วยชาวบ้านอย่างไร การแสวงหาเส้นทาง การพัฒนา 
 ชนบทคณะสงฆ์ไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 
 ๒๕๕๐. 
พระสุธีวรญาณ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ). คู่มือปฏิบัติธรรมวันพระและวันอาทิตย์. วัดมหาพฤฒาราม. 
 กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอพริ้นท์ แอน แพ็ค จ ากัด, ๒๕๕๒. 
พระมหาศักรินทร์ ศศิพินทุรักษ์. หลักบาลีไวยากรณ์.กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เลี่ยงเซียงจงเจริญ, 
 ๒๕๕๓. 
พระเฉลิมชาติ ชาติวโร. ศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย . กรุงเทพมหานคร:
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นวสาส์นการพิมพ์, ๒๕๕๒. 
พิเชษฐ์ วงศ์เกียรติ์ขจร. ผู้น าการบริหารยุคใหม่. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ปัญญาชน, ๒๕๕๓. 
พนัส หันนาคินทร์. หลักการบริหารโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๕๒. 
เมธี ปิลันนานนท์. การบริหารการศึกษา.กรุงเทพมหานคร: เมธีลิปส์, ๒๕๕๑. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร: นามมีบุ๊ค
 พับลิเคชั่น, ๒๕๕๒. 
วิทยากร เชียงกูล. ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระเบียบวาระแห่งชาติ. 
 กรุงเทพมหานคร: ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ๒๕๕๐. 
ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา. แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์และรัฐ
 ประศาสนศาสตร์: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๑. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์. ทฤษฎีองค์การ: ฉบับมาตรฐาน.กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, ๒๕๕๔. 
สมยศ นาวีการ. ทฤษฎีการบริหาร.กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ดอกหญ้า,๒๕๕๒. 
สมคิด บางโม. การบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: สถาบันราชภัฎพระนคร, ๒๕๕๒. 
เสาวนิตย์ ชัยมุสิก. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระดับสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร:บุ๊คพอยท์การ
 พิมพ์,๒๕๕๑ 
สนามหลวงแผนกธรรม. เรื่องสอบธรรม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๕๒. 
สันติ บุญภิรมย์. การบริหารงานในวิชาการ. กรุงเทพมหานคร : บุ๊คพอยท์, ๒๕๕๒. 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
 ขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๒. 
ส านักงานข้าราชการพลเรือน. ระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผล
 ของงานภาครัฐ. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร :เดอะมาสเตอร์, ๒๕๔๔. 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. นโยบายและแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย (๐-๕ ปี) พ.ศ. 
 ๒๕๔๖-๒๕๕๐. 
 



๑๕๗ 
 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ส านักงานเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ. สถิติพระภิกษุสามเณรจ าพรรษาจังหวัดสมุทรปราการ 
 พ.ศ.๒๕๕๔. สมุทรปราการ: ส านักงานเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ, ๒๕๕๔.อ านาจ ธี
ระวนิช. การจัดการยุคใหม่. ภาควิชาการจัดการ. คณะบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร: มา
เธอร์บอสแพคแก็จจิ้ง จ ากัด, ๒๕๕๓. 

 
๒) รายงานการวิจัย/วิทยานิพนธ์  

กฤษณา คิดดี. "การพัฒนารูปแบบการประเมินผลกรจัดการเรียนกรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ".
 วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาการวัดผลและประเมินผล.บัณฑิต
 วิทยาลัย: จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 
ชาริณี ตรีวรัญญู. "การพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูประถมศึกษาตามแนวคิด
 การศึกษาผ่านบทเรียน".วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาหลักสูตรและ
 การสอน.บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 
นริศว์ปรารมย์. "การพัฒนาบทบาทการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนระดับชั้น
 เรียนมัธยมศึกษา". วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาการวิจัย
 พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๘. 
บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์. "การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการจัดความรู้เพ่ือเสริมสร้าง
 สมรรถนะการสอนของนักศึกษาครู" .วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต .
 สาขาวิชาอุดมศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 
พระมหาพนมนคร มีราคา. "การด ารงสมณเพศของสามเณรโรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 
 อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา". วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. สาขาวิชาจิตวิทยา
 ชุมชน. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๙. 
พระมหาเทวัญ วิสุทฺธิจารี (เอกจันทร์). "ปัจจัยที่มีผลต่อการส าเร็จการศึกษาบาลีระดับเปรียญตรี". 
 วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย : 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 
พระมหาอุดม นุพันธ์. "การศึกษาภาวะเครียดจากการเรียนของพระภิกษุสามเณร สักนักเรียนพระ
 ปริยัติธรรมแผนกบาลีในส่วนกลาง". วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. สาขาวิชาจิตวิทยา
 ชุมชน. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐. 
พระมหาชนแดน สมบุตร. "ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติ
 ธรรมแผนกธรรมและบาลี ส านักเรียนในกรุงเทพมหานคร". วิทยานิพนธ์ครุศาสตร
 มหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 สวนสุนันทา, ๒๕๔๙. 

 
 



๑๕๘ 
 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
พระมหาชลอ ชยสิทฺโธ (กาไชยา). "ปัจจัยที่น าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ต่อการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
 บาลี: กรณีศึกษาวัดจองค าต าบลบ้านหวด อ าเภองาว จังหวัดล าปาง". วิทยานิพนธ์ 
 ศาสนศาตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา. บัณฑิตวิทยาลัย : 
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 
พระอุดร คงทอง. "การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนพระปริยัติ
 ธรรมแผนกสามัญศึกษาไปปฏิบัติ: ศึกษาเฉพาะกรณี วัดธรรมมงคล เขตพระโขนง 
 กรุงเทพมหานคร".วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชานโยบาย
 สาธารณะ. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๙. 
สมชาย ไมตรี. "การศึกษาของพระสงฆ์ไทย : กรณีศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี". รายงานวิจัย.
 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๓๙. 
 
๒. ภาษาอังกฤษ 
Alan.Human Resource Management.In a Business Context. 2 edition. London  : 
 2004. 
Crow & A.W. Introduction to Education. New Denhi :Eurage Publishing House, 1980. 
Fayol. Henri. General and Industrial Management.London : Pittman & Sons, 1964. 
Gulick L. and Urwick L. Papers on the Science of Administration. New York :
 Institute of Public Administration, 1973. 
Herbent Simon.Administration Behavior.New York : The macmillan Company, 
 1947.  
Price, Alan. Human Resource Management.In a Business Context. 2 edition. 
 London : 2004.  
Robbins Stephen.Management.NewJersey : Prentice Hall International, 2002.Price,  
Warren W. Burke.Organization Development in Transition.ReadingMass :
 AddisonwesleyPublising Co. 1976. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก. 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๐ 

 

 



๑๖๑ 

 

 



๑๖๒ 

 

 



๑๖๓ 

 

 



๑๖๔ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข. 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง 

ของแบบสอบถาม 
 



๑๖๖ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค. 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 



๑๖๘ 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง.  
แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๐ 
 

 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง : การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการ 

ในจังหวัดนครนายก 
******************* 

ค าชี้แจง : แบบสอบถามบุคคลากร/พระสังฆาธิการ 
  ๑. แบบสอบถามชุดนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาเรื่อง “การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศา
สนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก” โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา
ทั่วไปการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก ๒) เพ่ือ
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้าน
การศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก ๓) เพ่ือน าเสนอแนวทางการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก  ซึ่งท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของท่านอย่างแท้จริง
ให้ครบถ้วนทุกข้อค าถาม ค าตอบของท่านผู้วิจัยจะรักษาไว้เป็นความลับและจะไม่มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานของท่าน หรือหน่วยงานที่ท่านรับผิดชอบ เนื่องจากผู้วิจัยจะน าค าตอบของท่านไปใช้
วิเคราะห์ในภาพรวมเท่านั้น 
 ๒. แบบสอบถามชุดนี้ประกอบด้วย ๓ ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระ
สังฆาธิการในจังหวัดนครนายก 
  ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ 
 
 ผู้วิจัยหวังว่า จะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้เป็นอย่างดี 
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 
 

............................................. 
(พระครูบรรพตภาวนาวิธาน) 

นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 



๑๗๑ 
 

 

 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม     
  โปรดกาเครื่องหมาย   ลงใน    หน้าข้อความตามความเป็นจริง 

 ๑. ต าแหน่ง 
   เจ้าอาวาส         รองเจ้าอาวาส       ผู้ช่วยเจ้าอาวาส  
 

              ๒. อายุ 
             ๒๐-๓๐ ปี             ๓๑-๔๐ ปี       ๔๑-๕๐ ปี 
       ๕๑ ปีขึ้นไป  
 
 ๓. พรรษา 
   ๑-๕ พรรษา                  ๖-๑๐ พรรษา        ๑๑-๑๕ พรรษา 
   ๑๖-๒๐ พรรษา              ๒๑-๒๕ พรรษา          ๒๖ พรรษาขึ้นไป 
 

 ๔. การศึกษาสามัญ         
          ต่ ากว่าปริญญาตรี     ปริญญาตรี       สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป 
 

    ๕. การศึกษานักธรรม 
            นักธรรมตรี          นักธรรมโท       นักธรรมเอก 
      ไม่มีวุฒินักธรรม  
    
             ๖. การศึกษาเปรียญธรรม 
           ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๓       ป.ธ.๔-ป.ธ.๖            ป.ธ.๗ -ป.ธ.๙ 
           ไม่มีวุฒิเปรียญธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๒ 
 

 

 

ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการ
ในจังหวัดนครนายก 
 
  โปรดกาเครื่องหมาย   ลงในช่อง  ที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดเพียงข้อเดียว 
  ๕ หมายถึงมีการปฏิบัติมากที่สุด 
 ๔ หมายถึงมีการปฏิบัติมาก 
 ๓ หมายถึงมีการปฏิบัติในปานกลาง 
 ๒ หมายถึงมีการปฏิบัติน้อย 
 ๑ หมายถึงมีการปฏิบัติน้อยที่สุด การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารบุคคล การ
อ านวยการ และการควบคุม 
 

ที ่
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการ 

ในจังหวัดนครนายก 
ระดับการปฏิบตัิงาน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

 ๑. ด้านการวางแผน      

๑ 
ผู้บริหารของท่าน มีการวางแผนการจัดการศึกษาแผนกบาลี ทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว ตามหลักสูตร กฎระเบียบที่เหมาะสมในยุคโลกาภิ
วัตน์ 

     

๒ 
ท่านมีการวางแผนการจัดองค์การบริหารการศึกษาพระปริยัติธรรม 
แผนกบาลี ให้มีเป้าหมายที่ชัดเจน  

     

๓ 
ท่านมีการวางแผนการบริหารงานบุคคลให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของ
มหาเถรสมาคม และกฎระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องการศึกษาแผนกบาลี 

     

๔ 
ท่านมีการวางแผนการอ านวยการโดยมีการแบ่งทีมงานให้กับคณะผู้ท า
หน้าที่ในการเรียนการสอนและการสอบวัดผล ตามที่แม่กองบาลี
สนามหลวงก าหนด 

     

๕ 
ท่านมีการวางแผนหาเงินทุนและรางวัล เพ่ือให้แก่ครู อาจารย์ เจ้า
หน้าที และนักเรียนบาลี ตามล าดับชั้นเพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ 

     

 ๒. ด้านการจัดการองค์กร      

๖ 
ผู้บริหารของท่านได้จัดโครงสร้างการบริหารการศึกษาแผนกบาลีที่
เป็นระบบตามประเพณีนิยมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา 

     

๗ 
ท่านมีการแต่งตั้งครู อาจารย์ประจ าชั้นต่างๆ ให้มีความพร้อมเพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการเรียนการสอนและการสอบวัดผล 

     

 
๘ 

ท่านมีการก าหนดหน้าที่และรายได้แก่ผู้ รับผิดชอบทางการจัด
การศึกษาแผนกบาลีที่ชัดเจน 

     

๙ 
ท่านมีการจัดหาอาจารย์พิเศษภายนอกมาเป็นวิทยากรส่งเสริมความรู้
ให้แก่นักเรียนบาลีได้ทราบทักษะและประสบการณ์เชิงลึก 

 
 

    



๑๗๓ 
 

 

ที ่
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดนครนายก 

ระดับการปฏิบตัิงาน 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑๐ 
องค์การของท่านได้ก าหนดให้ผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
นักเรียน ตั้งอยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

     
 

 ๓. ด้านการบริหารบุคคล      

๑๑ 
ผู้บริหารของท่านได้ส่งเสริมครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
บาลี เข้าประชุม อบรม สัมมนาไปศึกษาดูงานในสถานที่ปฏิบัติงานจริง 

     

๑๒ 
ท่านมีการจัดฝึกอบรม สัมมนาเชิงวิชาการในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
เพ่ือสร้างทีมงานให้เกิดความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานเชิงลึก 

     

๑๓ 
ท่านมีการจัดกิจกรรมเสริมความรู้แก่ครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาบาลี เช่น การปฏิบัติธรรม เทคนิคการสอน และการ
สอนทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

     

๑๔ 
ท่านมีการสนับสนุนทุนทรัพย์และพัฒนาครู อาจารย์ ให้ได้ท าผลงาน
ทางวิชาการตามสติปัญญาความรู้ ความสามารถ ออกไปสู่สังคมยุค
โลกาภิวัตน์ 

     

๑๕ 
ท่านมีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกี่ยวกับบุคลากรทาง
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในยุคโลกาภิวัตน์ 

     

 ๔. ด้านการอ านวยการ      

๑๖ 
ผู้บริหารของท่านได้ด าเนินงานธุรการ และงานสารบรรณ รวมทั้ง
จัดท าสถิติงานเข้า-ออก ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี อย่าง
ถูกต้อง 

     

๑๗ 
ท่านมีการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ตรวจสอบ
บัญชี ก าหนดวันสอบวัดผล ตามกฎระเบียบของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกบาลี 

     

๑๘ 
ท่านมีการจัดท าบัญชีนักเรียน เก็บรักษาเอกสาร และการบ ารุงรักษา
วัตถุสิ่งของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี 

     

๑๙ 
ท่านมีการติดตามผลและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณการศึกษา
แผนกบาลี เช่น ค่ายานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร อาคารสถานที่สอบ
เป็นต้น 

     

๒๐ 
ท่านมีการรวบรวมเก็บรักษาเอกสาร กฎระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี 
ให้คงอยู่ถาวร 

     

 ๕. ด้านการควบคุม      

๒๑ 
ท่านมีการควบคุมดูแลผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎระเบียบของมหาเถรสมาคม 
 

 
 

    



๑๗๔ 
 

 

 
ที ่
 

การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการ 
ในจังหวัดนครนายก 

 
ระดับการปฏิบตัิงาน 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๒๒ 
ท่านมีการควบคุมให้นักเรียนในแต่ละส านักเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎระเบียบของมหาเถรสมาคม 

     

๒๓ 
ท่านมีการดูแลรักษาอาคารสถานที่ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
บาลี ด้วยการบูรณปฏิสังขรณ์ให้มีความม่ันคงถาวร 

     

๒๔ 
ท่านมีการก ากับดูแลทรัพย์สมบัติของโรงเรียนพระปริยัติธรรม เช่น 
เอกสาร ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร กฎระเบียบ หนังสือเรียน 
ต าราศึกษา สื่อการสอน สารสนเทศ คอมพิวเตอร์เป็นต้นให้ดี 

     

๒๕ 
ท่านมีการควบคุมระบบการเรียนการสอนและการสอบวัดผลให้เป็นไป
ตามท่ีแม่กองบาลีสนามหลวงก าหนด 

     

 
ตอนที่ ๓ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ค าชี้แจง  โปรดให้ข้อมูลในแต่ละประเด็นตามความคิดเห็นของท่าน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  ผู้วิจัย ขออนุโมทนาขอบคุณ ที่ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์ ในการตอบแบบสอบถามใน
ครั้งนี้เป็นอย่างดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 

............................................. 
(พระครูบรรพตภาวนาวิธาน) 

นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ. 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 

 

 

 



๑๗๖ 
 

 

 

 

 

 



๑๗๗ 
 

 

 

 

 



๑๗๘ 
 

 

 

 

 



๑๗๙ 
 

 

 

 

 



๑๘๐ 
 

 

 

 

 



๑๘๑ 
 

 

 

 

 



๑๘๒ 
 

 

 

 

 



๑๘๓ 
 

 

 

 

 



๑๘๔ 
 

 

 

 

 



๑๘๕ 
 

 

 

 

 

 



๑๘๖ 
 

 

 

 

 



๑๘๗ 
 

 

 

 

 



๑๘๘ 
 

 

 

 

 



๑๘๙ 
 

 

 

 

 



๑๙๐ 
 

 

 

 

 



๑๙๑ 
 

 

 

 

 



๑๙๒ 
 

 

 

 

 

 



๑๙๓ 
 

 

 

 

 



๑๙๔ 
 

 

 

 

 



๑๙๕ 
 

 

 

 

 



๑๙๖ 
 

 

 

 

 



๑๙๗ 
 

 

 

 

 



๑๙๘ 
 

 

 

 

 



๑๙๙ 
 

 

 

 

 



๒๐๐ 
 

 

 

 

 



๒๐๑ 
 

 

 

 

 



    
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ. 
แบบสัมภาษณ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๓ 
 

 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ ...........................................................นามสกุล/ฉายา .............................................. 
ต าแหน่งหน้าที่/การงานปัจจุบัน ........................................................................................................... 
สถานที่สัมภาษณ์ ................................................................................... ............................................... 
วัน เดือน ปี .................................................................................. เวลา ................................................  

ตอนที่ ๒  แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระ
สังฆาธิการในจังหวัดนครนายก 

 ๒.๑ ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก   
  - ท่านคิดว่าสภาพทั่วไป ปัญหาและอุปสรรคการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศา
สนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครนายก  ใน ๕ ด้าน ๑.การวางแผน ๒.การจัดองค์การ ๓.
การบริหารบุคคล  ๔.การอ านวยการ ๕.การควบคุม แต่ละด้านมีปัญหา อุปสรรคและแนวทางการ
แก้ไขปัญหาอย่างไร ? 
 ..........................................................................................................................................
.................................................................................................................................. ..............................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. ..............................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ...........................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. ..............................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 



๒๐๔ 
 

 

 ๒.๒ การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการในจังหวัด
นครนายก ทั้ง ๔ ด้าน 
 ๑) ด้านการวางแผน 
  ๑.๑ ท่านมีการวางแผนการจัดการศึกษาแผนกบาลี ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตาม
หลักสูตร กฎระเบียบที่เหมาะสมในยุคโลกาภิวัตน์ อย่างไรบ้าง 
 ..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ ....
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
  ๑.๒ ท่านมีการวางแผนการจัดองค์การบริหารการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี 
ให้มีเป้าหมายที่ชัดเจน อย่างไรบ้าง 
 ..........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... .......................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
  ๑.๓ ท่านมีการวางแผนการบริหารงานบุคคลให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของมหาเถร
สมาคม และกฎระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องการศึกษาแผนกบาลี อย่างไรบ้าง 
 ..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... .....................
................................................................................................................................................................ 
  ๑.๔ ท่านมีการวางแผนการอ านวยการโดยมีการแบ่งทีมงานให้กับคณะผู้ท าหน้าที่ใน
การเรียนการสอนและการสอบวัดผล ตามท่ีแม่กองบาลีสนามหลวงก าหนด อย่างไรบ้าง 
 ..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. ..............................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 



๒๐๕ 
 

 

  ๑.๕ ท่านมีการวางแผนหาเงินทุนและรางวัล เพ่ือให้แก่ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที และ
นักเรียนบาลี ตามล าดับชั้นเพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ อย่างไรบ้าง 
 ..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... .........................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
   
 ๒) ด้านการจัดการองค์กร 
  ๒.๑ ท่านได้จัดโครงสร้างการบริหารการศึกษาแผนกบาลีที่เป็นระบบตามประเพณี
นิยมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา อย่างไรบ้าง 
 ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. ...................
................................................................................................................................................................ 
  ๒.๒ ท่านมีการแต่งตั้งครู อาจารย์ประจ าชั้นต่างๆ ให้มีความพร้อมเพ่ือปฏิบัติหน้าที่
ตามแผนการเรียนการสอนและการสอบวัดผล อย่างไรบ้าง 
 ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ ................
................................................................................................................................................................ 
  ๒.๓ ท่านมีการก าหนดหน้าที่และรายได้แก่ผู้รับผิดชอบทางการจัดการศึกษาแผนก
บาลีที่ชัดเจน อย่างไรบ้าง 
 ...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................... .................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 



๒๐๖ 
 

 

  ๒.๔ ท่านจัดหาอาจารย์พิเศษภายนอกมาเป็นวิทยากรส่งเสริมความรู้ให้แก่นักเรียน
บาลีได้ทราบทักษะและประสบการณ์เชิงลึก อย่างไรบ้าง 
 ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... ...........
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
  ๒.๕ ท่านได้ก าหนดให้ผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ตั้งอยู่ใน
กฎระเบียบของโรงเรียนพระปริยัติธรรม อย่างไรบ้าง 
 ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... .........
................................................................................................................................................................ 
 ๓) ด้านการบริหารบุคคล 
  ๓.๑ ท่านได้ส่งเสริมครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาบาลี เข้าประชุม อบรม 
สัมมนา ไปศึกษาดูงานในสถานที่ปฏิบัติงานจริง อย่างไรบ้าง 
 ..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
  ๓.๒ ท่านมีการจัดฝึกอบรม สัมมนาเชิงวิชาการในโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพ่ือสร้าง
ทีมงานให้เกิดความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานเชิงลึก อย่างไรบ้าง 
 ..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... .......................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 



๒๐๗ 
 

 

  ๓.๓ ท่านมีการจัดกิจกรรมเสริมความรู้แก่ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
บาลี เช่น การปฏิบัติธรรม เทคนิคการสอน และการสอนทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น อย่างไรบ้าง 
 ..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
  ๓.๔ ท่านได้สนับสนุนทุนทรัพย์และพัฒนาครู อาจารย์ ให้ได้ท าผลงานทางวิชาการ
ตามสติปัญญาความรู้ ความสามารถ ออกไปสู่สังคมยุคโลกาภิวัตน์ อย่างไรบ้าง 
 ..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ...........................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
  ๓.๕ ท่านวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกี่ยวกับบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม แผนกบาลี ในยุคโลกาภิวัตน์ อย่างไรบ้าง 
 ..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... ......
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 ๔) ด้านการอ านวยการ 
  ๔.๑ ท่านได้ด าเนินงานธุรการ และงานสารบรรณ รวมทั้งจัดท าสถิติงานเข้า -ออก 
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี อย่างถูกต้อง อย่างไรบ้าง  
 ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 



๒๐๘ 
 

 

  ๔.๒ ท่านด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ตรวจสอบบัญชี ก าหนดวัน
สอบวัผล ตามกฎระเบียบของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี อย่างไรบ้าง 
 ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... ......................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
  ๔.๓ ท่านจัดท าบัญชีนักเรียน เก็บรักษาเอกสาร และการบ ารุงรักษาวัตถุสิ่งของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี อย่างไรบ้าง 
 ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. ..
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
  ๔.๔ ท่านติดตามผลและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณการศึกษาแผนกบาลี เช่น ค่า
ยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร อาคารสถานที่สอบเป็นต้น อย่างไรบ้าง 
 ..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ ................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
  ๔.๕ ท่านรวบรวมเก็บรักษาเอกสาร กฎระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ให้คงอยู่ถาวร อย่างไรบ้าง 
 ..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................... .................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 



๒๐๙ 
 

 

 ๕) ด้านการควบคุม 
  ๕.๑ ท่านควบคุมดูแลผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ในแต่ละส านัก
เรียนให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบของมหาเถรสมาคม อย่างไรบ้าง 
 ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
  ๕.๒ ท่านดูแลรักษาอาคารสถานที่ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ด้วยการ
บูรณปฏิสังขรณ์ให้มีความม่ันคงถาวร อย่างไรบ้าง 
 ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ ....
................................................................................................................................................................ 
  ๕.๓ ท่านก ากับดูแลทรัพย์สมบัติของโรงเรียนพระปริยัติธรรม เช่น เอกสาร 
ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร กฎระเบียบ หนังสือเรียน ต าราศึกษา สื่อการสอน สารสนเทศ 
คอมพิวเตอร์เป็นต้นให้ดี  อย่างไรบ้าง 
 ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... .......
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
  ๕.๔ ท่านควบคุมระบบการเรียนการสอนและการสอบวัดผลให้เป็นไปตามที่แม่กอง
บาลีสนามหลวงก าหนด อย่างไรบ้าง 
 ..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... ......................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 



๒๑๐ 
 

 

  
 ๒.๓. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ...........................................................................................................................................
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ภาคผนวก ช. 
หนังสือเชิญเช้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
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๒๑๖ 

 

 



๒๑๗ 
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๒๑๙ 
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ภาคผนวก ซ. 
ประมวลภาพการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๓ 
 

 

ภาพบรรยากาศการเข้าสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

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

 
ผู้ให้สัมภาษณ์  : พระราชสิทธิวราจารย์ 
ต าแหน่ง  : เจ้าคณะอ าเภอองครักษ์ เจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช 
สถานที่สัมภาษณ์ : วัดประสิทธิเวช 
เวลาสัมภาษณ์  : วันที่ ๑๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘   เวลา ๐๙.๓๐ น. 
 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๔ 
 

 

ภาพบรรยากาศการเข้าสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

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

 
ผู้ให้สัมภาษณ์  : พระครูรัตตคีรีรักษ์ 
ต าแหน่ง  : เจ้าอาวาสวัดเขาแดง 
สถานที่สัมภาษณ์ : วัดเขาแดง 
เวลาสัมภาษณ์  : วันที่ ๑๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘   เวลา ๐๙.๓๐ น. 
 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๕ 
 

 

ภาพบรรยากาศการเข้าสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

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

 
ผู้ให้สัมภาษณ์  : พระครูวิริยานุโยค 
ต าแหน่ง  : เจ้าคณะอ าเภอปากพลี เจ้าอาวาสวัดฝั่งคลอง 
สถานที่สัมภาษณ์ : วัดฝั่งคลอง 
เวลาสัมภาษณ์  : วันที่ ๑๓ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๑๒.๓๐ น. 
 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๖ 
 

 

ภาพบรรยากาศการเข้าสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

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

 
ผู้ให้สัมภาษณ์  : พระมหาสิริสวัสดิย์ ธีรปภาโส (ป.ธ.๙) พธ.ม. 
ต าแหน่ง  : รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองนครนายก  เจ้าอาวาสวัดหนองโพธิ์ 
สถานที่สัมภาษณ์ : วัดหนองโพธิ์ 
เวลาสัมภาษณ์  : วันที่ ๑๙ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๑๕.๐๐ น. 
 
 

 

 

 

 

 

 



๒๒๗ 
 

 

 

ภาพบรรยากาศการเข้าสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

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

 
ผู้ให้สัมภาษณ์  : พระครูศีลนันทโสภณ (ป.ธ.๓) พธ.ม. 
ต าแหน่ง  : เจ้าคณะต าบลหินตั้ง เจ้าอาวาสวัดนางรอง 
สถานที่สัมภาษณ์ : วัดนางรอง 
เวลาสัมภาษณ์  : วันที่ ๒๙ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๑๕.๐๐ น. 
   
 

 

 

 

 

 



๒๒๘ 
 

 

ภาพบรรยากาศการเข้าสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

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

 
ผู้ให้สัมภาษณ์  : พระครูมานิตสมณคุณ (เทียบเจ้าคณะอ าเภอชั้นพิเศษ) 
ต าแหน่ง  : เจ้าคณะต าบลเขาพระ เขต. ๒  เจ้าอาวาสวัดสมบูรณ์สามัคคี 
สถานที่สัมภาษณ์ : วัดสมบูรณ์สามัคคี 
เวลาสัมภาษณ์  : วันที่ ๓ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๐๕ น. 
 
 

 

 

 

 

 

 



๒๒๙ 
 

 

ภาพบรรยากาศการเข้าสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

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

 
ผู้ให้สัมภาษณ์  : พระราชพรหมคุณ 
ต าแหน่ง  : เจ้าคณะจังหวัดนครนายก  เจ้าอาวาสวัดพราหมณี (พระอารามหลวง) 
สถานที่สัมภาษณ์ : วัดพราหมณี  (พระอารามหลวง) 
เวลาสัมภาษณ์  : วันที่ ๔ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น.  
 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๐ 
 

 

ภาพบรรยากาศการเข้าสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

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

 
ผู้ให้สัมภาษณ์  : พระสิทธิวรนายก 
ต าแหน่ง  : รองเจ้าคณะจังหวัดนครนายก  เจ้าอาวาสวัดเขาทุเรียน 
สถานที่สัมภาษณ์ : วัดเขาทุเรียน 
เวลาสัมภาษณ์  : วันที่ ๓ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๑ 
 

 

ภาพบรรยากาศการเข้าสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

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

 
ผู้ให้สัมภาษณ์  : พระครูสาทรสันติวัฒน์ 
ต าแหน่ง  : ผจล.วัดอุดมธานี (พระอารามหลวง) 
สถานที่สัมภาษณ์ : วัดอุดมธานี (พระอารามหลวง) 
เวลาสัมภาษณ์  : วันที่ ๗ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๑๕.๐๐ น. 
   
 

 

 

 

 

 

 



๒๓๒ 
 

 

ภาพบรรยากาศการเข้าสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

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

 
ผู้ให้สัมภาษณ์  : พระครูโสภณนาคกิจ 
ต าแหน่ง  :เจ้าคณะอ าเภอบ้านนา  เจ้าอาวาสวัดช้าง  
สถานที่สัมภาษณ์ : วัดช้าง 
เวลาสัมภาษณ์  : วันที่ ๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๑๒.๔๕ น. 
 
 

 

 

 

 

 

 



๒๓๓ 
 

 

ภาพบรรยากาศการเข้าสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

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

 
ผู้ให้สัมภาษณ์  : พระครูโพธิรัตนธรรม 
ต าแหน่ง  : รองเจ้าคณะอ าเภอบ้านนา  เจ้าอาวาสวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 
สถานที่สัมภาษณ์ : วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 
เวลาสัมภาษณ์  : วันที่ ๗ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๑๒.๓๐ น. 
   
 

 

 

 

 

 

 



๒๓๔ 
 

 

ภาพบรรยากาศการเข้าสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

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

 
ผู้ให้สัมภาษณ์  : พระครูขันติธรรมธารี (พธ.ม.)  
ต าแหน่ง  : เจ้าคณะต าบลศรีนาวา เขต. ๒  เจ้าอาวาสวัดสุวรรณ 
สถานที่สัมภาษณ์ : วัดสุวรรณ 
เวลาสัมภาษณ์  : วันที่ ๓ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๑๕.๐๐ น. 
  
 

 

 

 

 

 

 



๒๓๕ 
 

 

ภาพบรรยากาศการเข้าสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

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

 
ผู้ให้สัมภาษณ์  : นายบุญฮง  กัตตา  (อดีตก านันต าบลเขาพระ) 
ต าแหน่ง  : ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
สถานที่สัมภาษณ์ : ที่ท าการก านัน ต าบลเขาพระ 
เวลาสัมภาษณ์  : วันที่ ๑๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๐๘.๒๑ น. 
   
 



๒๓๖ 
 

 

ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ      :  พระครูบรรพตภาวนาวิธาน (วิ.) จนฺทโก (ขันเหลา)   
 
เกิด     :  วันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ 
 
สถานที่เกิด  :  จังหวัดนครนายก 
 

 การศึกษา  :  ประถมศึกษา - โรงเรียนวัดเขาทุเรียน                                                                                                                    
   :  มัธยมศึกษาตอนต้น – ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนนครนายก     
   :  มัธยมศึกษาตอนปลาย –ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนนครนายก  

   :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (บริหารธุรกิจ) –เทคโนโลยีพาณิชยการ 
      นครนายก(วัดอุดมธานี) 

:  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) – มหาวิทยาลัยราชภัฎ  
   พระนครศรีอยุธยา 
:  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารการศึกษา) - มหาวิทยาลัย  
   รามค าแหง วิทยาเขตปราจีนบุรี 

   :  นักธรรมชั้นเอก, เปรียญธรรม ๑-๒ ประโยค 
 
อุปสมบท  :  วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๓๗   
                                                                                                                         
สังกัด   :  วัดเขาพระ  ต าบลเขาพระ อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก  
 
หน้าที ่   :  เจ้าอาวาสวัดเขาพระ, ครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน, ครูสอนพระ 
      ปริยัติธรรม ,(แผนกธรรม) พระวิปัสสนาจารย์ 
ที่อยู่ปัจจุบัน  :  วัดเขาพระ  ต าบลเขาพระ อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก  ๒๖๐๐๐                                  

    โทร ๐๘๕-๓๙๕-๗๓๗๕                            
 




